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EUSKARA EBRO ALDERA

Muskaria'ko zubi luze, eder ori, ain maitagarria, Erribera'ko seme geranontzat!
«Aita» Ebro'ko ertzetan, lanean, askatasunean, bizi ziran gure gurasoak Erroma'ko arrotzak, oraln

bi milia urte, eldu arte; ta jakiha, bere uskaraz mintzatzen.

Biana'tik asita Muska-
ria'raifio, Ebro ibaiak Na-
parroa'ko lurrak busti-
tzen ditut. Lur zabal
oiek, Naparroa'ko Erri-
bera osotzen dute: lur
gozoak ederrak, abera-
tsak. Ortxen d i t u g u
Monkaio mendiaren au-
rrean izan ditezken ba-
ratzarik zoragarrienak,

eguzki beroa, aize osa-
suntsua, zeru garbia.

Garai batean, or, eus-
keraz egiten zan. Napa-
rroa len orobat euskal-
duna genuen. Azkeneko
gizaldi auetan aldatu di-
tuzte bazterrak. Ortxen
dago toponimia. Lurra-
ren millaka izenak eus-
kaldunak dira. Naiz orko

GURE 100-gn. ZENBAKI AC
Gure 100-gn. zenbaki au eskuetan daukazu, irakurle maite ori.
((PRINCIPE DE VIANA» euskal aldizkari onen inguruan gabiltza-

nei, ospakizun zoragarria.
Eta arrazoinez. Ez ditu eun alerik galburu danak, ez eta maats-

-anko bakoitzak.
Egun ontan, ernen idazten dutenei, gure «eskerrik asko» bero-be-

roena; eta irakurle guztiei berdin-berdina.
Gure aldetik, aurrera joateko erabakia Naparro'ari, euskerart, gi-

zon guziei serbitzeko asmoz.

gizasemeak gure izkun-
tza ez mintzatu, landa ta
soro oietan, euskal topo-
nirniak iraun du. Euska-
ra naiz galdu, euskal ize-
nak ezin dituzte aztu.
Ortxen i k u s t e n dugu
euskal toponimiaren in-
darra. Erriberan, erdara
nagusi; bainan, erdal f o
netika ori orobat eus-
kalduna da: euskal usaia
ta dofiua du. Toponimia
ta fonetikaren bitartez,
ditugu b i z i r ik orain-
dik euskararen aztarnak,
Ebro ibaiaren inguruan.

Ezin dugu aztu ere,
Erribera ondoraifio, urte-
ro Saraitsu ta Erronka-
ri'ko menditarrak jeix-
ten zirala. Mendi oietako
artzaiek Bardena'n iga-
rotzen zituzten «urteko
iror aro: Urria, Negia ta
Bedatsia».

Erribera'ko erri aundi
oietan euskara, g a u r ,
maite dute. Arrera ona
egiten diote. Ortxen ikusi
ditugu Murtxante'ko gi-
zon gazte bat euskaraz
egiten, Lodosa'ko bizpai-
ru mutil euskara ikasten,
Biana'ko sendiak ikasto-
la bat eskatu zuten, Mus-
karia'n euskarazko ikas-
taldiak dituzte.

Euskara eskatzen ba
dute, berea dan gauza
bat eskuratu naian da-
biltz. E u s k a r a Napa-
rroa'ko izkuntza da. Eus-
kara ez da gaur edo orain
bizi geran auena baka-
rrik. Euskara erriarena
da. Erria ez gera gu ba-
karrik. Erria danok ge-
ra, lenagokoak, aspaldi-
ko zar aiek eta gaur gau-
denok. Aintzifiako Erri-
berako euskaldun aiek
gaurko gizasemeen asa-
ba zarrak dira. Orrega-
tik, Ebro inguruan eus-
kara ikasten astea bidez-
koa da. Orrela, lengo za-
rrei ta gure erriari zor
aundi bat ordaintzen die-
te. Ezin dugu erran eus-
kara Erribera'n arrotza
dala. Gure guraso zarren
izkuntza, gurea da. Erri-
bera'n e u s k a r a zabal-
tzea, ez da txarkeri bat,
bidezkoa baizik. Arrotz
kiratsak, lur zabal aue-
tan, euskal giroa bazter-
tu zuan bainan arront il
gabe. Gaur txistua nunai

entzuten da, gure dan-
tzak eta txistuak euska-
rari bidea irikitzen diote.

Ezin dugu gaifiera az-
tu, gaur olategi berriak
Ebro ibai inguruan nu-
nai sortzen dijoaztela.
Lantegi oietara euskal-
dun aunitz datoz lanera.
Auen aurrentzat, ikasto-
lak iriki naiko dituzte.
Egitazko eginkizun ori
betetzen lagundu bear
diegu gogoz eta kemen-
tsu.

Euskalerriko zabalkun-
dea Ebro ibaiaren bi al-
derditik datorkigu. Ori
garbi dago. Ez al geneza-
ke, gaurtik asita zerbait
egin? Orain bizpairu ur-
te, Pensamiento Navarro
egunkarian, Ifiarbe izpa-
rringilariak e r r a t e n
zuan: «Euskara Ebro'rai-
fio zabaltzen dalarik, Na-
parroa era bat euskaldu-
na biurtuko zaigu». Ez
da txantxetan ibiltzeko
errana.

Ebroi bai nagusia (Eus-
kalerriko aita dugu ta)
ikusten dutalarik e z i n
aztu, o r t x e n ainbeste
euskaldunak, ur oietan
odola ixuri zutela, erro-
matar, bisigodo ta mai-
ruekin burrukan. Aiek
danak euskaraz itz egi-
ten zuten. Gure izkuntza
atsegin zitzaien. Zerbai-
tengandik il ziran. Nola-
ko euskal itzak entzun
ote zituzten Ebro'ko ur
mardulak?

UDAKO EUSHAE
[RAKASLEEN
IBASTAROA

Napar Diputazioa'ren Ezi-
ketaren Zuzendaritzak, maixu
ta irakas-laguntzaillei eratu-
tako ikastaroa.

Agorrilia'ren 26-gn. egune-
tik, Irailla'ren 7-gnetaraino.

Izena e m a n, Garrilla'ren
(Julio) azken arte.

Zuzenbidea, Napar Diputa-
zioa'ren Eziketaren Zuzenda-
ritza. Iruha.
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EUSKAL • —
ERRIKO LEIOA

Arbizu errian, Merindade'ko Diputadu dan Iturralde yaunak, itzaldi
mamitsu bat egin zuen.

(MENA Argazkia)

ARBIZU:
ERRS BATEN BATASUNA
TA EUSKALTASUNA

Arbizu erriak askotan ezagutu di-
tu egoitz txarrak: erreketak, berezi-
ki. Izugarrizkoak izan dira 1516-gn.,
1954-gn., eta 1971-gn. urtetakoak.

Banan txarraidi guztietatik berri-
turik altxa da erria, erritarren eikar-
tasunari esker. Aurten ere, Garaga-
rrilia'ren 5-gnean. berpizte ta berri-
tze au ezagutu du Arbizu euskaldun
erriak. Ongi merezia du «euska!dun
erria» esatea, bertako umeak kalean
ere euskeraz mintzatzen bait-dire,
ta umeak ezezik eunetik laurogeita-
marrek ezpanetan dute gure izkun-
tza.

Azkeneko suketaren iru urte ba-
rman amabi etxe berriak, lengoen
ordainetarako, berritu dire. Onetzaz
gafiera, kaleetan argiak eta umeen-
tzako jolas-toki bat, bedeinkatu zi-
ren.

Elizkizunak, On J. M. Madoz, erri-
ko apaizak egin zituen. Berrogei ur-
tez Arbizu'n egon zen On Juan Goi-
koetxea oroigarriari, laguntzen zion
apaiz gazte onek, eta aren jarrai-
-bidea ongi artu du.

On T. Reparaz, Alkate jaunak,
«ongi-etorri» egin zien Iruna'tik eto-
rritako Agintariei eta guziei. Dipu-
tazioa'ri, Naparroa'ko Aurrezki Ku-
txa'ri eskerrak eman zizkien aien la-
guntzagatik. Gauza bat bereziki iku-
si-arazi zuen: «Aurtxoen jolas-tokia
eliz ondoan jam nai izan dugu, gu-
re umeak, jolasketa batean, elizkizu-
na egiteko errestasuna dezaten».

Iruna Merindade'ko Aldun edo
Diputadu den Iturralde jaunak, Di-
putazioak egiten duen bere erria-
ren aideko lana, Naparroa'n ditugun
iritzi eta ikur auetan oinarritu zuen:
«Kristautasuna, Foruen maitasuna,
espanazaletasuna eta, azkenik, erri
askotxoetan euskaltza!etasuna».

Esaidi au egitatzeko edo, On. J.
Rz. de Gordoa, Gobernadore jau-
nak, euskeraz egin zuen bere itzal-
ditxoa; anitz poztu gaitu gure izkun-
tzarenganako maitasunaren ezauga-
rri orrek; eta askorentzat, ikasbide
ta jarraibide ederra.

GOSERI^ADORE JAUNAK
EUSKERAZ EGINDAKO

AGUR-iTZALDlTXOA

Alkate jauna; Diputazio'ko
Agintari jauna; Abade Jauna;
lagun guztijak:

Asko poztuten nau gaur
zuekin arkitzeak. Emen arki-
tzen naz danori agur bat egi-
teko nere deseo guziekin.

Danok elkarrekin egindako
lana, probetxuzko lana izan-
go da. Orregaitik, ederra-
goak, politagoak dirala ikus-
ten ditut, gure aurrean, gaur-
ko egun ontan irikitzen di-
ran etxe barriak,

Zorionak eta bejondaizuela
danori! Anaitasuna, anaitasun
aundiena; ta beti aurrera!

Azkenean, gure zorionik zintzoe-
na Arbizu'ko erriari bere jaialdi or-
tan; eta onela batasunean, aurrera-
bidean, euskaitzaletasunean beti ja-
rraitu dezaten Jainkoari egin diogun
eskea. Arbizu izan dedilla beti Ar-
bizu!

IRARKOLA NAPARROA'N

Iragarri gauzetan, Naparroa asiera
batetik ibiiSi ze!a aurretik, Kondairak
esaten digu.

1489 gn. urtean irarri zen Iru-
na'n napar fibururik zarrena bezala
ezagutzen den Siburua: «ManuaI de
la Iglesia de Pamp!ona». ArnaSdo
GuilSermo Brocar alemanaren irar-
kolan argitara eman zuten, gizon
orrek ekarri bait zigun aurrerapen
au Naparroa'ra. Onek berak, urren-
goz, Cardenal Cisneros'en aginduz,
irarri zuen. «Biblia Polfglota Com-
p!utense» liburu gogoangarria.

Gero, aiemanaren eskontza-seme
zen Migel de Egia ta Adrian de An-
vers fiamandarra, eta Muskaria'n
Tomas Porralis saboiarra, izan zi«
ren aren jarraitzaieak.

Naparroa'k ospatu nai du ger-
takizun au, eta aurtengo Udazke-
nean egin nai iitzake jai eder bat,

AMORRU-GAITZA
Txakur txertaketa egiteko garaia etorri

zaigu eta izparringietan agertu dan berri
batek jendea geiegi ikaratu gabe, amorru-
-gaitza nola dagon adieraziko dut.

Izparringiak zabaldu duten berria auxe
da: amorru-gaitza urreratzen ari zaigu eta
kontuz ibilii.

Berria au gezurra danik ezin esango
dugu; bana, ain urrean daukagunik ere ez.

Azkeneko Europako gerratea za!a-ta,
piztiak iltzen jarduteko astirik ez eta, ar-
tean PoSonia'rano zabaldu zan amorru-gai-
tza au, pizkanaka gure aldeetara urrera-
tzen asi zan. Alemani izan zan lendabizi;
Dinamarka gero, eta orain sei bat urte, Bel-
jika eta Suiza igaro ondoren, Prantzi'ra sar-
tu zan, eta urteero, 30 bat kilometro za-
baitzen da. Zortzi urte auetan Prantzi'n,
1.500 pizti eta iya 700 etxeko-abere, amo-
rru-gaitzak jota i! dirala aztertu eta ikasi
dute.

Argi ta garbi ikusi danez, azeria da,
amorru-gaitza au batetik bestera geyen bat
zabaltzen duan piztia. Eta beste laterrietan
bezelaxe, gure artean ere, azeri onek uga-
ritze ikaragarria darama. Zergatik ote?

Ba, azeriaren etsaiak, bera mendera-
tzen duten beste piztiak garbitu arteko
onik izan ez degun bitartean azeria pa-
kean utzi izan dalako. Artza, otso, kata-go-
rri eta arranoa dira azarien etsaiak; oyek
danak ia uxatu ditugun bitartean, azariak
gero ta ugariago; naiko janari arkitzen du
eta len umaldi bakoitzean bi bat azariku-
me egiten zitun bitartean, gaur amar eta
amabi egiten ditu.

Azarien aurkako burrukan, beste pizti
oyek ugaltzea Iitzake onena, bana zein as-
ten da, artza, otso, katagorri eta arrano
ugaltzen?; oso zalla da.

Amorru-gaitza au azari bidez ez ugal-
tzeko, 250 ektareako, azari bat besterik
ez omen luke izan bear, eta bitartean as-
koz geiago izan.

Azarien aurkako burruka asia dugu
Prantzi aldean, eta il ta ekartzen dan aza-

ri bakoitzeko, berreun bat pezta ematen
dute agintariak. Urtero, 130.000 azari arra-
patzen omen dira.

Pozoi bidez ere Ian egiten dute, bana
basurde, azkonar eta abar ez galtzeko kon-
tuz ibilii bear dala-ta, ez dute Ian onik egin.

Oraintsu geien bat erabiltzen duten bi-
derik egokiena, lurrun edo gasen bitartez
azari-kabiak lurrundu, eta barruan egon
ezinik ertendakoan, inguruan eskopetakin
zai egon, eta iltzen omen dituzte. Ortara-
ko bear dan pozoia, agintariak utsean ema-
ten dute.

Gure artean oraindik ezer egiten danik
ez dut jakin, bana baserri askotako sasi,
lar eta sastarka ugaltzeari begiratuta, las-
ter zerbaitetan asten ez ba-gera, urte gutxi
barru, orain Prantzi'n bezelatsu arkituko
gera.

Eiztarien artean, azari-eizeko zaletasu-
na duten eiztari batzuk ezagutzen ditut, eta
azeriko berreun bat pezta ordainduko ba-
-lute, azkar asko gutxituko lirakelakoan na-
go. Beranduegi egin bano len, garaia da-
nean astea ez al Iitzake obea izango?

A U D E L A

ospakizun oni bukaera egokia ema-
ieko.

«Principe de Viana» Eikargoaren
Zuzendaria dan Galbete Bingen jau-
nak argitara eman du Hburuxka

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Joan den maiatzeko 24ean Euskaltzaindiak hileroko bere batza-
rre arrunta egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jaure-
gian.

Rene Lafon euskaltzain zenduaren hutsartea hornitzeko, Emile
Larre jauna, orain arte laguntzaile izana, euskaltzain osoa izendatua
izan zen.

Orobat Juan Bautista Merino Urrutia, orain arte laguntzaile zena,
ohorezko mailara altxatzea erabaki zen.

Euskaltzaindiaren izenean, Madrilen egiteko den «VI Congreso
Internacional de Estudios Clasicos» delakora joan dadin, Mitxele-
na jaunari ordezkaritza eman zitzaion.

Gipuzkoako Diputazioaren «Junta de Cooperacion Cultural)) eta
Azkoitiko Udalak antolatutako Euskal Dantzen 111. Jaialdira Euskal-
tzaindiaren izenean joateko, Aita Goikoetxea-Maiza laguntzaiiea gel-
ditu zen izendatua.

Donostiako Udalak Euskaltzaindiari ehun mila pezetetako diru
iaguntza eman diola, jakin arazitzen du Antonio Arrue euskaltzain
jaunak.

Baita «Caja Laborai Popular)) delakoak ere beste hainbeste eman
dueia, jakin arazi zen.

Jose Maria Satrustegi euskaltzain jaunak txosten bat irakurri
zuen gai hunetaz: «Perretxiku izenak Urdiain-en».

Eta Juan Maria Lekuona euskalzain laguntzaileak beste bat:
«Txirrita eta Basarri: mintzaldi baten eranskuna)).

(Euskaltzaindiaren Prentsa Bulegoko agiria)

LEHEN EUSKAL ESALDIEN MILA URTEHURRENA

Euskaltzaindiak, «lnstituto de Estudios Riojanos» eta Donimilia-
gako (San Millan-go) Agustindarren monasterioaz elkarturik, ospa-
keta bat antolatu du lehen euskal esaldien oroitzapenetan. Ospa-
keta hori hango «Monasterio de Yuso»'n egingo da, ekainaren
15ean, eguerdiko 12etan. Hona hemen egingo direnen muina:

Euskaltzaindiaren bilkura agiri ospetsua. Lehendakariak agurhi-
tzak esan ondoren, Alfonso Irigoyen euskaltzain jaunak bere sarre-
ra-hitzaldia egingo du, Donimiliaga Kukulla eta euskara gai bezala
hartuz. Sarrera-hitzaldiari lehendakariak laburzki erantzungo dio. On-
doren, J. Juan Bautista Merino Urrutia ohorezko euskaltzain jaunak
hitz batzuk esango ditu Errioxa eta Burgos-ko euskerari buruz. Az-
kenik, oroitarriaren agertzea egingo da.

apain bat. Geroxeago, idazie ba-
tzuek gai ortaz liburu aundi bat ar-
gitara emango dute. Gainera eratu-
ko dire: irarkoSekin loturik dauden
lantegietara ikustaidi ibUlerak; itzal-
diak; peHkuiak ere; iangintz agerke-
tak eta abar. Esan dugun bezala,
Udazkenean amaiera egoki einanik.

TOLOSA'KO EUSKAL
ABESTIAREN VS-gn.

LEIAKETA

Toiosa'ko C.l.T.'ek zabaStzen ari
da Leiaketa ontarako deia. Aurten-
go sariak obexeagok dira:
Abots naasikoak

1.—75.000 pzta. ta urrezko oroi-
garria.

2.—50.000 pzta. ta zillarrezkoa.
3.—20.000 pzta. ta brontzezkoa.
Talde auetan, beartzen dan abes-

ti.a Bello Portu'ren «LJanto por Mar-
tin de Za^acain de Urbia» izango
da; euskeraz du izkia. Beste bi
abestu bearko dituztenetatik bat,
nai-ta-naiez, euskeraz.
Abois berdiiiekoak

1.—50.000 pzta. ta urrezko oroi-
garria.

2.—30.000 pzta. ta zillarrezkoa.
3.—20.000 pzta. ta brontzezkoa.
Beartzen dan abestia «Arrats Go-

ni» deritza; au da jgaz, «IS-gn.
Abesfi Sortze Lesaketa» irabazi zua-
na.

Beste bi abestietatik, bat nai ta
naiez, euskeraz.

Parte artu nai duten abestaideek,
izena emateko epea dute 1974-VII-1
arte.

ALKATE BERRIA
IRUNA'N

I! ontako 3-gnak. ezagutu du Iru-
ha'ko Alkate berria. «Agintaritza gu-
txitzea ez den elkartasun bat itsatsi
nai nioke Ayuntamentua'ri», esan

du J. Arregi, Iruna'ko Alkate jaun
berri ta agurgarriak.

Gure aldetik, orain asten duen al-
katetzan, argitasuna eta zuzentasu-
na izan ditzala opa diogu.

MADRID'KO
LIBURU AZOKAN

Maiatza'ren 29-gnean. zabaldu zen
azoka au; Naparroa'k ere izandu du
bere tokia, eta berezia.

Azaldu z i r e n Ministro jaunei,
J. IturraSde, Naparroa'ko Diputadu
jaunak, ongi-etorri egin zjen, ta opa-
ri bikain bat egin: ((Naparroa'ko Li-
buru a».

Liburu agerketa onek garaitz aun-
dia izandu du, lengo urtekoa aundi-
tu egin baitda. Madrid'en bizi diren
naparrak arrapaska eraman dituzte
azaldutako liburuak, iiburuxkak eta
ikusgarrizko kartelak; auen aurrean,
urrun dauden napar biotzak poztu
eta puztu egin dire. Gure gauz mai-
teenak indartsuago egiten baitdire
urrutiaren ikusbegiz; naparzaletasu-
na piztu egiten da, berotu.

Eta gure erriarenganako maitasu-
na zabaltzen alegintzen geranontzat
ere indar-berritze bat da, bultzada
bat gure asmoetan jarraitzeko.

ERRI-IZKUNTZAK
IVIADRSD'KO MINISTERIORA

Madrid'eko Jakintza Ministerio'an
biiduak dire Euskalerri, KataSunya
ta Galizia'ko Ordezkariak.

Guziak bat etorri dire eskatzeko
garaiean; au da, indar geiago ema-
teko erri-izkuntzei, ta bear diran
neurriak ar ditzatela ain garrantzi
aundia duten ikasketa auen legedia
aurrera ateratzeko.

Legepean beren arrazoiak eman
dituzte, ta dirudienez asmo oiek au-
rrera eramanak izango dire.

Gure betiko leloa izan ba-da eus-
kerari laguntzea, poztu gaitezen be-
rri orrekin.
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ALMADIEROEI
OMENALDIA

Zankotzako Merindadeak eta Na-
parroa guziak, orain ogei urte dira-
!a galdufako ogibide gogor baten
gizonei omenaldi bat egin diete.

Langintza au zen, Aunamendi'ko
lerdoietako enborrak ibaietatik era-
matea, Zankotza, Muskaria, Zalduba
(Zaragoza) eta Tortosa'rano ere
bai.

Lan onetarako garai egokiena,
«bortu»-etako elurrak urtutzen za-
nean.

Ur biziak, am andiak eta ibaieta-
ko ur-askak «portu»-gainetik jeixteak
langintza arriskugarria, benetan, egi-
ten zuten; eta negarra etxe askotara
eraman ere.

Neronek Erronkari'ko elizetan Me-
za ugari eman nitun, denbora artan
ito-berrien aide.

Au dena esatean, nere txikietako
«pekatu» larri bat gogoratzen zait.
Erribera'ko mutiko bat bezala, ibai
zabaiaren erdian, aterpe-gabeko ai-
madieroekin, arrika ibilli ginan, eta
ura adierazten:

Almadierooo...
mucha bota,
poco dinero...

Erantzuna, jakina; no!ako mada-
rikazioak!

Alaz ere, gure erriko «portua»
jeixten ikustean, gizon indartsu aiek,
txaioka artzen genituen.

Nere uztarroztar denboran, andik
atera zen azkeneko almadia ga-
fiean, erritik errotaraino, jetxi min-
tzen; oroituko ote duen orduko
«aurre!aria» zan Domingo Sola nere
aspaldiko adiskideak?

Gizon aiek ongi irabazia dute
joan dan 16-gnean, Zankotza'n es-
keinitako omenaldia.

On Amadeo Marko Ilintxeta, Zanko-
tza'ko Merindadearen Diputadua, ta
Diputazioaren Lendakari-Ordezkaria,
almadieroen omenaldian buru zen;
itz berokin azaldu ta goratu zuen,
berak ain ongi ezagutzen duen al-

madieroen bizi gogorra.
(MENA Argazkia)

«IDO!A» IZENEKO

JAIAK, SZABA'N

Ekain edo Garagarril o n t a k o
29-gn. eta 30-gn. egunetan, Nafa-
rroa'n Erronkari'ko Izaba errian,
«ldoia» izena duten neskatxak bil-
duko dira, izen polit ori eman dien
Ama Birjinaren Irudiaren inguruan.

EG I N G A I A
29-gnean.

—Ezkila errepika ta suziriak. Txis-
tularien karrika-jira, euskal soinuak
joaz.

—Arratsaldeko 8 - t a n , Kultura-
-etxean, Jesus M.a Omehaka jauna-
ren itzaldia: «Baselizen sortze-kon-
daira».

30-gnean.
Txistularien argi-soinuketa. Ezkila

errepika ta suziriak.
—12'tan, Meza Nagusia, Idoya'ko

Baselizan. (Neskato talde batek,
erronkariar jantziak apaindurik, lo-
re-eskeintza egingo du).

—Mezaren ondoan, Baselizaren
iarrainean, Euskal-Dantzak, Otsa-
gi'ko ta Zankotza'ko taldeak ema-
nak.

—Zelai-Bazkaria, txistularien otse-
tan.

—Bukatzeko, Idoya'ko Ama Bir-
jinari agurtza.

Festa ontan, mai-buru, On Ama-
deo Marko izan zan, Merindade'ko
Diputadua ta Diputazioa'ren burua
ere; bere ondoan Sautze'ko (Sos)
Mazteki-alkatea, Zankotza'koa, ({Prin-
cipe de Viana» Eikargoa'ren Zuzen-
daria dan on Bingen Galbete, Trafi-
co'ko Buruzagia dan Sagaseta de
llurdoz jauna, ta Erronkari, Saraitzu
ta Aezkoa'ko Batzar Nausien ordez-
koak, etab.

ItzaSdiak, egokienak; opariak, bio-
zekoak; Meza Nausia, bero-beroa.
Uri guzia margoz eta sonuz bete
izan zen, lurraldeko jantzi berezi ta
txistuekin.

Ordu batetan, oraingorako egin
dan aSmadia ari zen ibaitik jeixten.

Bi kiiometro ibilli eta ibaiaren ur-
-aska garbiki jautzi ondoren, na-
parretatik millaka joan zirenen fxalo
beroenekin, aSmadia baztertu zuten
eta, aintzin bezala . ostatura.

M. GARDE

Zankotza'ren ur-askan, almadia asi da jeisten beti arriskugama dan «portu»'tik. Zenbat gizonek gaidu zuten
bizta olako jetxieran! Zorionez, oraingoan, dena ongi atera zen.

(MENA Argazkia)

CANARIAS ALDEHDIETAHO ARRANTZAK
Gaurko zer esan ontan Cana-

rias-ko arrantza jo at en diran
itxas ontzien berri eman nai
det. Aurretik ordea, esan deitan
emengo arrantzaleak ere nola
joaten diran, emen egualdi txa-
rrak sortzen diranian. Emengo
itxas ontziak ez dira, an beste
laterrietatik joaten diran beze-
lakoak. Esan nai del, aundita-
sunez eta aurrerapenez. Emen-
go ontziak txikiegi dira beste
oiekin berdintzeko, ta, esan de-
zaten ruso oiek ze nolakoak di-
ran.

U.R.S.S. tarrak, 1966-1967 ur-
tean NANTES Prantzi'ko urian
egin zituzten arrantz itxas on-
tziak ikaragarriak dira. ((NA-
TALIA KOVSHOVA* ortan
lan egiten dute eunka gizon
emakumeak, errian egongo ba-
dira bezela.

Eun emakume ta guzira 228
dira bertan lan egiten dutena.
Pentsa, arraia barrura sartu be-
zin laister, garbitu, ezurrak
kendu ta latetan ipintzen dituz-
te. Ortako, jakina, dauzkatela-
ko makinariak. Zer esanik ez,
beste bear diran aurrerapeneko
senda tokiak. Sendagilleak be-
ren lagvntzakin ta ospital bat

balitz bezela. Orrez gain, bal-
din beste itxas ontziren batek
ez bearren bat sortu bazaio be-
ren arrantzalietan, pozik lagun-
tzen die. Izaten dira sarri orre-
lako ez bearrak itxasoan, ta ori
ezkergarri da eunka itxasta-
rrentzat.

Orrez gain, «N AT ALIA
KOVSHOVA* ontziak dauzka,
orko «zine», musika ta kultura
gaiak. Itz batean: errian egon-
go balira bezela. Ortan sobie-
tarrak oso aurreratuak daude,
emengoari erakutsiaz.

Zazpi urte dira asi zirala
arrantzan ontzi ori. Orrek esan
nai du ongi dabiltzala arrai as-
ko arapatuaz. Beoien arrantz
lekuak Cananas ta Mauritania
ingurokoak dira. Bazter oiek
oso aberatsak dira arraiz, ta
berdin Marruekos alderdieta-
koak, naiz'ta orain auek oso er-
nai ta asarre ibili ta eramanaz
itxas ontziak kai barrena, ondo-
ren zigorra emanaz.

Dakigunez marruekostarrak
70 milla neurkin jarri zuten.
Ortik kanpora arrantzan egite-
ko. Erabaki ori oso zitala izan
da emengo arrantzalientzat, ta,
legez aurkako erabakiak. Orre-

Bakaliau-ontzi batzuek Pasai'ko portuan.

gatik orain itxaso oietan oso la-
tza dago arrantzat egitea, ta on-
dorenak aspaldin ezagutzen di-
tugu ze kaltegarriak diran.

Guazen a u r r e r a rusoakin.
a NAT ALIA KOVSHOVA* ta
bere laguntzalle a MARIA PO-
LIVANOVA* eta «ANATOLII
KHALIN»'ek, kostera oietan
arrapatu dituzte-4.500 tonelada
arrai.

Rusoak geien, nai dituzten
arraiak txardinak dira, kaballa
ta legatzak. Auen bai dira arrai
xamurrak gero berealan latetan
jartzeko. Arraia arrapatu bezin
laister, jartzen dituzte izotzakin
ordu ta erdiren denboran, ta
gero berealan latetan, orrela
arraia agertzen da presku-pres-
ku andik illabeteta jaten bade-
zu. Ortan daukate meritu aun-
dia.

Begira orain nola lan egiten
duten aNATALIA KOVSHO-
VA» ortan. Amabi gizon seina-
ka eta konserban 130, auetatik
100 emakume, bi ekinaldietan
(turnoan) 65 ordu batzutan eta
beste orrenbestek bestean.

Latetan arraiak bezela «zo-
pak» ere jartzen dituzte... Ez
naiz ni arritzen. Ipar Amerikan
ezagutu nitun latak zopakin ta
zer esanik ez Ego Amerikan,
aueta bialtzen dituztelako jana-
ri geienak.

Amerikanoak geien senar eta
emazteak lan egiten dute etxe-
tik kanpuan, ta orregatik gero
etxera joaten diranian, berea-
lan antolatzen dituzte janak,
guzia egonik latetan. Ez da
emengo antzik...! Emen etxe-
koandrea ernegatzen beti su-
kaldean lapikoari kontuaz ta
babarrunak bigundu ta erre ez
dedin...

Ruso ontzi oiek ibiltzen dira
joan eta etorri, Canarias-tik Se-
bastopol'ra, emengo BOU dei-
tzen dioten itxas ontzi oiek joa-
nik arraiak arrapatu ondoren
beren gorago esandako ontzi
aundi oietan.

Orain pentsa zuk ze nolako
dirutzak balioko duten ontzi
oiek. Bertan dabiltzan gizon
emakumeak lanean, oien jorna-
lak, beste gastu millakak eta
abar. Ala ere, albisteak diote-
nez AMAR urtean zor guziak
ordaintzen dituzte (amortiza-

tu). Baita ere noiz beinka Nan-
tes Prantzi'ko kaira joaten dira
erreparaketak egitera, orko ma-
kina, izotz leku, margoiketak
ta beste gauz askoren zuzenke-
tak. Arrantza oiek rusoentzat
ongi dijoaztela argi dago, yake,
beste itxas ontzi batzuk eragi-
nazi dituztelako Nantes-en.

Baita ere Rusoak Marrue-
kos'i lagundu nai diote...! Kon-
tuz gero! Rusoak nai dute
AGADIR portuan jarri beren
arrai olak (fabrikak) eta egun-
dako eskeintz legunak egiten
d i z k i o t e marruekostarrari.
Auek, begiak ernai ibili bea-
rrian dira, pentsatuaz rusoak
ez ote duten olako laguntasu-
nak eskeni beren onerako bai-
zik. Komunismoak olako tenta-
kuloak dauzka, guzia leun-leun
zeda balitz bezela, ta ondore-
nak izan leikez mingarriak.

Ala ere, ez nitzake arrituko,
gaur egunean Marruekos oso
atzeratua dagola, naiz ta gero
ta geiago ikasi, ta beartuak
egon oien laguntzak.

Bukatzeko, utzi goragoko zer
esan oiek eta emengo arrain
kontuak esan ditzagun.

Antxo kosteran gaudenez, as-
te auetan oso ederki arrapatu
dute. Ez noski ugari, barlon bai
saldu garesti. Emen Donosti'n
nik ikusi ez banun, ez nun si-
nistuko. Kajako BI MILLA
PESTA salduak dira antxua.
Gutxi ekartzen badute, bi mi-
lla, ta geiago ekartzen badute,
milla. Orrek esan nai du antxo
asko ez dala arrapatzen. Geta-
ri'n, ostea, Mayatzan aurrene-
tan asi 37 pesetan kiloa ta 20'ra
ere jetxi zan. Diotenez, antxua
Burdeos-ko inguruetatik ekarri
zuten eta amabi orduko bidean
arraia naiko galtzen da, ta ain
preskua ez izanik jeisten da
prezioa. Mayatzak bigarren as-
tean, ostea, Getari'ko bi ontzik
a Antonio Lahoz» ta nKinta-
;m»-k, TASA ekarri zuten, auek
izanik anaiak biak, ta antxua
arrapatuaz Lekeitio - ko itxas
bazierrian, a i t z a k inguruan.
Prezioa 65 kiloko. Aste ontako
berririk ez det oraindik eta us-
te det arrapatuko zutela. Bein-
tzat, arrantzaleak lasaiago da-
biltz arrantzan Prantzi'ko ure-
tatik urrun.

E. OZKIN
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PILOTARIAK

BERTSOLARITZA
Erri bakoitzak, esan oi danez, bere era berezia du gau-

zak zentzunez artu, barruan irauli ta ortik sortu oi diran
pentsamentuak, erti-lanak eta erakundeak antolatzeko. Ari-
ma erakundea deritzagu oni, gure barne-indarrak dagian
da-ta. Beraz, barne-lan aii erraza baten arnasa, arima danik
ezin dezakegu inolaz ere ukatu.

Barne-jardun ori, ordea, izkuntzaz azaleratzen dugu;
barruan darabilguna itzez, solasez adierazten dugu. Abere
ta piztiak ez dute onako gaitasunik; ez dira mintzatzen, eta
beraz ez digute beren barrua adierazten. Or, nolako aldea,
diferentzia, erreini bat-batekoak izanik ere, gizonaren eta
beste abereen artean. Gizonak itz-egiten du; aberea ez da
gauza itzik ebakitzeko.

Euskaldunak ere, jakina, ba-du bere arima, bere arnasa
berezia. Baita ba-du arima orren zirkifiak adierazteko tres-
na bat ere: euskera du mintzabide, oldoztu ta itz-egiteko
euskal era berezia.

Euskal gogoa! Zer ote dugu? Euskaldunak duen zerik
ederrena noski. Euskalduna orren bidez baita euskaldun, eta
ori gabe, euskera gabe, elitzateke euskaldun izango noski!
Euskera galdu ezkero, euskal gogo orrenak egin du. Gabil-
tzan, beraz, kontuz. Era askotara adierazten dugu geure go-
goa; baina ortarako era egoki ta bereziena dugu euskeraz
mintzatzea.

Eta nork agertzen ote digu garbienik euskal gogoa? Ber-
tsolariak baino egokiago iiiork ere ez. Utikan zalantza! Ber-
tsolariak euskeraz itz-egin ez-ezik, euskeraz kantatzen ditu
bere bertso ta koplak. Auxe dugu gure arnasaren adieraz-
lerik bikainena. Euskal odoleko aunitz dabiltza munduan
zear: pelotariak eta kirol-zaleak, esaterako, baina pelota-
riak, ia beti euskaldun diralarik ere, ez dira beti ta nainun.
Bertsolaria, ordea, beti ta nainun da euskaldun: etxean, so-
roan, plazan, errian eta erbestean.

Gure bertsolarietatik askotxo erbestean ere oiriak jarri
bearra izan dute, ekaitz-aizeak daraman orbelaren pareko
ere bai: batzuk, berak naita, beste batzuk ortara beartuak.
Iparragirre, Otario ta auen antzeko askok arrotz-ogia jan
zuten, latz gogorra jan ere. Ala eta guzti ere, egiazko eus-
kaldun iraun zuten nunai ta beti: euren barneko zauskada
biziak aitzen ematean, euskeraz ari zitzaizun, aspertu gabe.

Bertsolariak, ezin dezakegu ezetzik esan, bertsolariak
izan dira, ta ditugu gaur ere, gizonaren intziria ez-ezik, erri
oso baten deadarra gizaldiz gizaldi beti dardarrean euki di-
gutenak. Auek izan dira, len eta orain, euskeraren bitartez,
euskaldunaren gogo, kezka ta goraberak adierazten saiatu
diranak.

Noizkoa ote dugu euskera? Eta euskal erria? Ez dakigu.
Baina au ba-dakigu: bertsolaria izan zan euskeraren jaio-
tzaren testigu, bere argi-urratzearen goiz-goizean. Eta gero,
urtez urte ta gizaldiz gizaldi, bera dugu beti laguntzen dio-
na ere, zori txar eta zori onean, beti indar berriz adoretzen.

Aurrelari da bertsolaria, itaurlea idi-buztarri aurrean lez
erriari bide erakusten aurretik doana. Zuzia du eskuan, eta
igarle itzak ezpanean. Ez da bertso esale bakarrik: bat-ba-
tean asmatu ta bota egiten digu. Olerkari ta doinulari dugu;
bear bada doinulari geiago, olerkari baino.

Baina erriaren aurrelari, ots, igarle da aldioro. Erriaren
bizi-naia, egon-ezina ta buru-austeak abesten ditu. Onekin
jabetzen ez zaizuna ez da sekulan ere egiazko bertsolari
izango. Aurrela ta asmatzaille izan bear du naitaez.

Gori-argizko ixuria bearrezkoa du, etorria noski; etorki-
zunari buruz iragarri bear du, aldarrikatu, arnasa eman, sua
piztu-azi. Ederki kantatzen du onetzaz B. Enbeita'k bere
«Bertsolaria zelan egin» izenburutzat duen poesian:

Lenengo euki bear clabena
berezko etorkizuna;

gero ikasi, sarri abestu,
ez galdu zaletasuna.

Zer ote da zaletasuna? Barneko grina, lera, ezin-egona,
oni edo ari erantsiteko makurra, gogo ta naikaria.

Bertsolaria, zortziko txiki naiz aundi, bederatzi puntu-
koetan ere bai, beti daukagu prest, doiflu gozatsuen ari ba-
rruan, gairik ederrenak ariltzeko; Zorrotz eta sakon, irudi-
men azkarrez, gizarteko arazo naiz kezkarik bizienak abes-
ten dizkigu. O.
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"Quan nous jouons d la paume, nous autres
Navarrais, nous oublions tout!".

Prosper M§rimee, CARMEN, Chap. Ill
(Confession de Don Jos6)

Lehengo pilotariak,
Oi, Plaza-Gizon handiak,
Mendetan ohoratiak!
Izanikan ehortziak,
Zien esku famatiak
Ontsa ziren laudatiak,
Hobietan aipatiak,
Harrian zizelatiak.

Zaharren oroitzapenez,
Ta Euskaldunak izanez,
Geroztik aste guziez,
Igandetan, ostegunez,
Pettan, Gilen, Enaut ,Manez,
Biltzen dira zorionez,
Geldirik ezin egonez,
Pilotan ari beharrez.

Herrietan, gizon kozkor,
Nagusi, mutil, Erretor,
Eskutan pilota gogor,
Pasoak dutenak idor,
Begi zorrotz, beti pizkor,
Eta irriz edo mokor,
Bainan ez emaiten amor...
Hola gaztia, jo-zak hor!

Jokatuz ohiko pinta,
Hortan hasi da josteta,
Bi kidiak elgar susta,
Ez dira jende herresta,
Eskian dute zimizta...
Jo hunat, jo harat eta
Xehatu nahiz pilota,
Puskatzen balitz, zer besta!

Xapelgo bat badelarik,
Denak xuriz beztiturik,
Heldu zauzkigu nunbaitik,
Uste dut aments batetik...
Alta badute gorputzik,
Lerdenak, gantza gaberik,
Besot an indar ukanik,
Ukaldi gaitzak emanik.

Aintzin aldian, besainka,
Tiro bat da hunen saka!
Ari zauku, dena kaska,
Kintziak han ezin trenka.
Bainan, besazpiz pasoka,
Erreferak ere joka,
Gihil alderat botaka,
Erhotu gabe lasterka.

O biotz! Zer dok iregan?
Igartu egin al aiz?
Odolaren borbor
gaur asmatu bearko!
Ainbeste maitagarrik
jirudik ezilkor.

Maitasuna gorria
dala, nork dau esango
neska zuriztuan?
Gorrotoa gorria
dala, ikusi yoat
gezi odolduan.

O biotz! Dandabaka
ez adi, ez, bildurtu
ire min-otsetan.
Ire otsak ez dituk
ire jainkoak baino,
egi bizkorretan.

Itxiok odolari,
mailluka gar-otsean
dinbi-danbatera,
bizia zabal-azten
gorputz atal osoan,
bere eskabidera.

Gizon biotz aundia!
Edegiak ateak,
kolko barrenean.
Maite sua erion
kemen indartsuaz bat
izadi aurrean.

PAULIN

Ez dut atxeman gizonik,
Pilotaria ez denik,
Horiek bezalakorik:
Partida hasten delarik,
Gertatzen dira bakarrik
Jokoarekilan bezik,
Ezpaitute axolarik
Kintze zonbaiten kanpotik.

Artzen dira hor, ixilduz,
Besoz, bainan ere buruz,
Xedeak ontsa gordetuz,
Besten naihiak asmatuz,
Leku onian agertuz,
Nun-nahi pilota bilduz,
Makur guziak jasaituz,
Jukutriak ez barkatuz!

Iruzkia distiratzen,
Atorrak oro bustitzen,
Matelak beroz gorritzen,
Esku hantiak erretzen,
Oinak errautsan ibiltzen,
Espartinak fundikatzen,
Gerriko batzu zabaltzen,
Bonetak aldiz airatzen...

Xoko batian jarria,
Itzalian kokatia,
Azantzan ezti-eztia,
Horra nun den Xaxaria...
Ikusiz geroz kintzia,
Garraitu ala galdia,
Egiten dauku kundia,
Emanez bere kantia.

Eta berriz, tinki-tanka,
Pilota harat-hemenka,
Jokolariak indarka,
Iduri dute, noiztenka,
Debriak zalapartaka...
So-egiliak oihuka,
Gogotik esku-zartaka,
Batzutan irrintzinaka!

Herriaren bihotzian,
Elizaren aintzinian,
Hil-harrien bazterrian,
Arbasoen itzalian,
Gaztiak dira lorian,
Leherrinak, izerdian,
Gizonki beren jostetan,
Pilota-plaza garbian.

PIARRES HEGUITOA
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ZAZPI URTEZ ENE
(1935-ETIK-1941-ERA)

Pedro Juan zure bertsu berriak zauzkit orantxe eskura
Ez nuen uste horrenbeste zuk nindezakezun ohora;
Diozun gisan aitxatzen nauzu ene Aitasoin gradora
Horgatikan naiz obligatua zuri ordain emaitera.

Hainbeste gauza berdin ditugu guk biok bizi moduan
Sortuak ere elkarri hurbil Euskal herriko xokoan;
Ni Luzaiden ta zu Ondarrola kartierraren buruan
Bertsu egiten ere hasiak biok zahartu onduan.

Zure bertsutan eman dautazu sobera grado haundia
Nola ordaintzen dudan nik orai Bordele Bertsularia;
Bainan ez naiz ni haren gradoko nihun aski kurtsatia
Doiutan nago gazte denboran ez hartuz haren xedia.

Haur denboratik beti bainuen kantatzen gostu haundia
Presuna batek preziski egin zautan hartara galdia;
Ofizio hortan egiten ahal nuela neure bizia,
Pena zaikela botz xoragarri hau ixilik gelditzia.

Haur denborako fazoina gero han sanjatu zautanian
Kantuz artzia ere baztertu halaber uste gabian;
Malurostasun ainitz izan dut adinik hoberenian,
Orroitarazten nauzu orai zuk eni bertsu emaitian.

Egia diozu ukan duztala nik zorigaitzak askotan
Hoitarik zonbait agertu nahi ditut oraiko bertsutan;
Lehen-lehenik kontrako bidez nintzala Ameriketan,
Nik ontasunak hemen utzirik joan behartu zitzautan.

Ene partitze ezinbes
Neure aferen zuzent
Ardi-bildotsak bi par
Ene Abokat traidoria

Hura ikusi beharrez
Bainan ez nuen xant
Saldua zela ez bain?
Urran goizian partitu

Los Angeles'en sarti
Gorputza urrun bazo
Izar pollit bat ere b;
Ene desirak ezin ait

Sukar kexuak hartu
Koropilotan estekatu
Manera hartan utzi fc
Eta gainera begistati

Galveston Texas, err
Hogoi egunen burua
Nahiago nuen handi
Ezin-besteak bortxati

Sortu herrira arribat;
Nola ninduan ez bai
Halarik ere gorde ni
Sobera golpe eman
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IRINTZI NAPARRA
lai erdian
iserria,
lunen sorleku
irria.
txuriak eta
gorria,

ri leiala
n tokia;
guzia,
>lardia;
jarbia
m kabia;
iren gaztelu
ria.

: uxatuta
i gaixoa
ik igesi
iijoa...
tona zarren
-santzoa,
akarrik ez dun
i goxoa,
kolkoa

zalakoa,
ekoa,
jaioa,
k euskaldunai
koa.

wanen dut:
aparroa!
Itean gose
ranoa,
:abal-zabal
tz mokoa...
murgil jo ta
txitoa,
egalpetik

takoa.
;endia zugan
en dijoa...
rranen dut:
aparroa...!

sartu bait zen
un etxera:
it, Erronkal
bera
mintza dira,

euskera.
> irrintzi;
>stera;
uskaldun
atera...!

Ausartak biotzik ez...;
indarra du lege;
okilduak ixilduz
egin dio kalte,
erria utzi bait du
arnatsarik gabe.
Geureon erruz, Euskera
arrotzaren mende.

Orain guk zapuztua
dabil mendi-garaiz...
Ez izan aldakorra,
gizona bezin gaitz,
oianeko txoria,
mendietako aitz...
Kaletarren ekaitzak
eraso dio maiz.
Orain guk zapuztuta
dabil mendi-garaiz...

Euskera bizi emen,
ez izan il-gura...!
Naparrak ba du zure
sendagai-ardura.
Menditik ote zoza
berriro zerura,
Paradixuko maixter
sor zindun lekura...?
Gurekin bizi emen,
ez izan il-gura...!

Odal berodun erri
kementsu, Iruna,
asarrean basojaun,
pakean biguna,
gure kondaira zarren
bum eta muha,
arresiak utzirik,
zuzendu zak grina,
euskaraz zabaltzeko
napar-ikurrina.

Entzun Orreaga'ko
turut euskalduna,
aien irrintzi eta
guda-oiartzuna...
Ikurrin garaitzaille
odol gorri-duna
len kate-auslea zan,
gaur mende, ituna...

Amayur gazteluko
arriak diona:
«Naparra ez izanen,
iltzea duk ona...»
Eman neri orduko
gudari-azkona,
ta ez gaurko ausardi
gutxi dun gizona,
lengo Iruha, ta ez
oraingo Pamplona...
Naparra ez izanen,
iltzea duk ona...

Aralar, euskal-mendi
guzien gaillurra,
udaran larre goxo,
neguan elurra,
Aitorren gaztelu zaar,
lenen da aizken-lurra,
ire pagadietan
zaunkaz duk txakurra,
dakusala, jauzika,

Euskera makurra...
Egiguk alkartzeko
irrintzi-agurra,
astindu zak Mikei'en
ezpata-muturra,
ostika daigun beingoz
etetik lapurra.

BELATE

SAN FERMINETAN, RIAU! RIAU!
Gaur gaude Sanferminetan
San Fermin patroia dugu
argatik irunatarrak
gaur gabiltza umoretsu;
napar eta euskaldunei
ongi-etorri dagiogu
ta eska kanta dezaten
oso gogorki: Riau! Riau!

Ai! ene patroi San Fermin
entzun gure eskaera,
ez aztu napartarrena
dala betiro euskera;
euskeraz mintzaturikan,
entzun, bada, gure dei au:
indarrez bete gaitzatzu
otsegiteko: Riau! Riau!

Sutan datozte zezenak,
emen, banan, azkarrenak
irunatarrak gera-ta
beldurrik gabe gaudenak;
gu gabiltza umoretsu
egifiaz jan eta mamau,
kalerik-kale kantari,
biotzetikan: Riau! Riau!

Jolasteko garaiean
beti gera oberenak,
minak aixa joaten dira
eta biotzeko penak;
ta Iruna'ra datozenak
umorez dira kutsatu
eta gurekin, batera,
esaten dute: Riau! Riau!

Gaur gabiltza kuadrillak,
irunar mutil-alaiak
poztutzen gaitula beti
urteroko Sanferminak;
obeagorik, munduan,
ez da beinere ezagutu,
kantatzerik dan artean
kalerik-kale: Riau! Riau!

Iruna'ko kontzejalak
eta gure jaun alkate,
bere batzarra batean,
erabakia daukate:
dibertitzeko guztiak,
dala egunez edo gau
banan beti bezperetan
deadartzeko: Riau! Riau!

M. Astrain'en doinuaz abestu al izateko
«UTARRE»

ELIZAREN OINARRI
Gaur Kepa Deunarekin batera,
sihismen oso sendoarekin,
«Jainko biziaren Seme zera»
diozut nik belaunikaturik.

Eliz-artzai Kepa'ren ardi naiz,
berak bezela maite zaitut nik;
orrela da, ondo dakuzu, bai;
gorde, arren, beti aren ardik.

Paul, begiak iriki ta gero,
mundu osoarentzat da eguzki.
Or du animak bear dun bero,
or, illun beltz ta kezketan, argi.

Bi Apostolu auek ditugu,
sihismen ta Elizaren oinarri.
Euskal sinestun, jarrai dezagun,
ara gaurko jai egunen grazi.

I. OLABEAGA

ZIMf»
ezin ahantzi

men ere ardietsi;
ean nituen utzi,
tenian erosi.

n azken egunian
3gur zagon gordegian;
idik ordu artian
sk utzi miserian.

segur hetsirik treinian
oa Kalifornian;
istaturik ordian
olpez partitzian.

la sugarrak gorputza
:aitan bihotza;
fortuna nekosa,

i izar loriosa.

i kargako itsas untzian
teldu Bilbo Espainian;
rtzeko Kalifornian,
Luzaide bidian.

tu jendakiak
>ndik abisatiak;
co sendimendiak
ne zorigaitz tristiak.

AIREA: Oilanda gazte moko tier bat...
edo, Ttiki ttikitik aitak et'amak...

Bi ilabeten buruan baitzen gerla zizila han hasi
Zorigaitzaren gainera hori behar ere nik ikusi;
Hoben-gabeak bizi galtzera, nik hori ezin iretsi,
Xantza agertu zan bezain fite itzuli nintzen ihesi.

Bainan oraino nahigabeak familiako menbrotan
Ezin ahantzi izanen dira ene bizi egunetan;
Ait'eta hiru aurride galdu oi bi urteren barnetan
Horiek oro golpe bortitzak bihotz eriain kaltetan.

Bat gerlan eta bestia erre hogoi-ta-hemezortzian
Hirugarrena eritasunez, San Franziskon berrogoian;
Aita gaixoa nahigabeak, eraman urte berean,
Hainbeste dolu lotsagarri zan oro familia batean.

Sinetsi anal duenarentzat erran dezaket egia
Zazpi urtez dut gobernuari atxiki neure auzia;
Denen buruan onestasuna nuela pareik gabia,
Ontsa gostarik ardietsi nuen oraiko libertatia.

Pedro Juan orai ene berriak dauzkizut zonbait aitortu
Gainerakoak beste aldiko beharko ditut altxatu;
Zonbat zorigaitz nik jasan dutan nahi baduzu negartu,
Konsolatzeko etsenplu zonbait, zuk eman ahal baduzu

(fini)

Pomona, Kalifornia'n Eginak. C. Arrosagaray-ek

AMES UTSA ZAITUGU,
I l l l ! BERRI LORE
Ze polita zarian
Uda berri lora
Zure usaia doia
Ames gozoz gora
Frutua emon bano len
Askok dautzu gura
Ez artuko bagendu
Geroan ardura.

Orri mardul artian
Ainbeste kolore:
Zuri, gorri, bellegi
U saint su dot ore.
Zuk sortutzen dituzu
Ainbeste amore.
Ames utsa zaitugu
Uda berri lore.

Udarak du lor aren
Frutua agertzen;
Loraren ondorena
Orduan da ezautzen.
Gazte amesak ere
Asten dira aldatzen;
Lora utzak ezdausku
Bizitza osotzen.

Uda berria zara
Amesen iturri
Baina lora utsian
Ez zaitez etorri.
Berbizkundia zaran
Pozezko udaberri,
Gizonak sendatzeko
«Frutuak» ekarri.

ENBEITA'TAR BALENDIN
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NAFAR IZKUNTZAREN
=^ EGUNA _ _ _ _ =

Eiizondo'ko enparantzan, On Inocencio Ayerbe, Aralar'ko KapeHaua ta
Diputazioaren Euskera'ri Laguntza-Taldekoa, euskeraren aide bere

itzaidia egiten. (MENA Argazkia)

Nafar Izkuntzaren eguna oho-
re aundiarekin ospatu da Eli-
zondon. Egun gogoangarria iga-
roa dugu nafartar euskaltzaleen
artean eta Nafarroako Ikastole-
tako aurrekin, denok elkartasun
zoragarrian nafartarren egiazko
mintzaira goretsi dugularik.

Nafarroako Diputazioko Eus-
keraren Laguntzeko Elkargoak
antolatutako jai honek oroitza-
pen eder bat utzi digu geren
bihotzetan. Eguna holaxe joan
zen:

Goizeko ameketan Herri-Me-
za. Elizkizun zoragarria, euska-
razko eliz kantak ikastoletako
aurren agoetan bihotza ukitzen
zutelarik. Meza ondorean txis-
tulari taldeak Ikastoletako aur
guziak beren guraso eta ande-
refioekin eta nafartar euskaltza-
leak denak herriko plazan bil-
durik euskarari gorasarrea egin
beharrez. Mintzatu ziren Julio
Iturralde yauna Balleko alkatea
eta Diputazioko Alduna eta
Inozenzio Ayerbe ta Izeta yau-
nak. Iru izlariek denei Ongi-
-Etorria emanik Nafar Izkun-
tzaren egunaren sustraiak ongi
azterturik euskara goraipatu zu-
ten, denbora berean Nafarroako
Diputazioak ematen duen la-
guntza osoa erakutziaz. Min-
tzaldiak egin ondoren Mutil-
-Dantza eder bat egin zen. Ge-

ro «Iriarte» pilota lekuan fes-
tari jarraituaz, ikastoletako dan-
tzari-txikiak aritu ziren, hoien
artean, Iruiiekoak, Altsasukoak
eta bai Zintruenigoko dantzari-
-txiki taldea, denek zoragarriz-
ko dantzaldia eginik. Arratsal-
dean berriz ere «Iriarte» fron-
toian eta bazkal-aurrean beza-
la J. A. Irigarai festaren zuzen-
dari zela ari izanak ditugu Kan-
tariak, bertsolariak eta Dantza-
ri-taldeak. Denek ekinaldi aun-
dian beren ahalmenak erakutsi-
rik eta «Iriarte» betetzen zuten
guziek ere beren bozkarioa

agerturik esku-zarta ugariak jo
zituztela. Mikel Etxarri Lekun-
berriko kantari ona ere hor gi-
nuen eta bai Klemente Ezkur-
dia gure herriko bertsolaria bes-
tari buruz lau bertso bota zitue-
la. Hemen lautako bat:

Pozez nago Elizondon
ainbeste euskaldun ikusita,
euskerari jarraitzen zaio
berak ala merezita,
gure izkuntzan bizi gerade
gurasoai ikasita,
beste mundura joan bear degu
Euskera bizirik utzita.

Azkenik mutil - dantza eder
bat eta ondotik festa honeri bu-
kaera on bat emateko denok
zutik eta debozio aundiarekin
Gernikako Arbola eta Agur
Yaunak kantatu ginuen Txistu-
lari Taldeek lagundurik... Gero
gazte jendeak beren bozkarioa
erakutsi zuen txistu sofiuan jau-
zika eta dantzan.

Egun zoragarria izan da. Zo-
rionak Nafarroako Diputazioko
Euskeraren Laguntzeko Elkar-
goak; eta gure goresmen bi-
zienak Nafarroako Ikastoletako
aur eta anderenoei, Euskaltzale
zintzo guzieri Agur bero bat
eta Baztan aldetik millaka go-
rain tzi.

ANZANARRI

Ona emen «Nafar izkuntzaren Egunean»
talde bat.

ari diran dantzari-txikien

(MENA Argazkia)

GORPUTZ-KRISTI
EGUNA ARALAR'EN

Migel goi-aingeru deunaren
sandutegiko Gorputz-eguna,
aspaldiko jai berezia da.

Aralar mendian artzai sail
aundia izaten zan mende
onen asieran eta azken aldi
ontarano. Igandeoro San Mi-
gel'go sandutegira joaten zi-
ran Mezara aietako asko, gu-
ziak ez badaere. Bano Gor-
putz-eguna egun nabarmena
zan berentzat. Auxe zuten
beren egun aundia.

Zer gertaere, bateonbat ar-
talde pilla zaintzen utzi-ta,
beste guziak, zar eta gazte,
ara biltzen ziran, apain-
-apain jantzirik alare. Uarte
ta Lakuntzdko, Errazkin eta
Araitz guzikoak, naparrak;
Bedayo ta Amezketar kipu-
tzak, guziak bat eginik. Be-
ren sonekorik oberenakin an-
tze agertzen ziran. Guziak
beren zata eta bartan berri
ta zuri-oriak txongatillotik
belaun-erdirano, goraiti ede-
rrez, pantaloi ertzak azpian
zituela, dotore loturik gero.
Batzuek lentxago, besteak
geroxago, bineka - iruneka,
aurrena aitortu ta Mezan
Jauna artzeko. Artarako ba-
rurik, bano pozik alare; egun
artako baruaz axolik gabe.
Zergatik ala?

Ardi galduaren billa, zeru-
tik etorritako Artzai Onari,
bere ateraldian gure git eaga-
tik, adoratzeagatik. Gure ar-
tzaiak etziran atzentzen (az-
tutzen) Jesus Belenen jaio-
tzean, aingeruak lendabizik,
ua ezagutzera deitu zitunak,
artzaiak izan zirala.

Gogoan zuen, baitare, Ar-
tzai guzien Buru ta gizaki
guion Artzaia Jesus dugula,
berak juduei esan zienaz:

«Ni artzai ona naiz, artzai
onak bere burua ematen du
bere ardien onez». Gure Jau-
nak alaxe egin bai zuan ju-
duak bere billa Getsemanira
joaten, eta b erai galde-
tzean: Nor en billa eldu ze-
rate?

AURTXOEN
TXOKOA

GERTATUA

Igandean gan ginen yatera amatxin etxera. Eta ba-
zen eskutitz bat Mexikotik etorria. Eta amatxok yarri zi-
tuen amatxin betaurreak. Eta bazaien erditik irakurtzen.
Eta altak erran zion amatxori:

—Ikusten duzu ongi betaurreko hoiekin?
Eta erantzun zion:
—Izugarriko ongi; neretako balio dute denek.
Eta aitak erran zion:
—Bainan hoiek ez dute kristalik.
Eta erran zion amatxik:
—Lengo egunean erori ziren eta hautsi zitzaien kris-

tal bat, eta bertzea kendu nion neronek.

ALFREDO ASTIZ. 9 urte
ELIZONDOKO IKASTOLA

SORGINAK?, BAI NASKI!

Auzo bat, amalau etxe eta otaik batean ziran bi mu-
til gazte amabortz eta amazazpi urtekoak. Igandetan
gure mutiilak joaten ziran herrira mezperak eta arrosa-
rioa entzutera. Aitak erraten zioten herrirakoan:

—"Etorri ilun-ezkilako, bertzenaz sorginak aterako
zaizkitzue".

—"Bai, hoixe; hor daude sorginak!", erraten zuten
gure mutiilak.

Igande batian gure mutiilak bertze iru edo lau la-
gunekin, illunduta, zuatzin etxe aldera kantari eta es-
pantuka. Poliki aintzinago, iru gizon Ayuntamentukoak
edo herriko gizonak (bat mutil eken aita), ederki baz-
kalduta ostatuan, zoazin sasoi ederrean, eta gure mu-
tillen espantuak aitu zuztenean, bide erdian, ttottoriko
gelditu ziran. Mutiilak allagatzian gure gizonak beren
kapa aundiak zabaltzen zuztela xutitu ziran. Orduan,
ikaratuta, pareta ganetatik barna, larrak eta asonak pas-
turik, allagatu ziran nolabait gisa beren etxetara.

Bieramunean mutil oketaik batek erraten dio bere
aitari:

—"Aita, orai bai sinesten dut sorginak badirela, bart-
-arratsian atera zaizku".

—"Oooh!, erraten dio aitak; etorri, etorri, ilundu ga-
be etxera. Eta bere barnean irri egiten zuen".

MERTXE MIGELTORENA
AMAYUR. 13 urte

—/ e s u s Nazaretekoaren
billa. Eta Jesusek:

—Esan dizuet ni naizela,
bano nere billa bdzatozte,
auei (apostoluei) utzi pa-
kean. Eta juduak orduan lo-
tu zuten otso aien atzaparre-
tan gugatik ilko zan Artzai
Ona.

Aralar ko gure artzai onak
onetxengatik eldu ziran eta
eldu dira gaurkoak, Gorputz-
-egunean, San Migela.

Mezaren akieran (bukae-
ran) mezemalleak jaun-on-
tzian, bere bi besoz jasorik,
Zeruko Artzai ona bai dera-
na egun ortako eliz-biran.
Trintate eliztxorano egin
izan da beti girorik dan ar-
tean. Bira ontan gure Jauna-
ri lagun egiteko biltzen dira
gure artzaiak. Oiek dira Ape-
zaren ondoan, beren argizari
lodi galda darienak eskuetan
dituela, guziak kantari, gu-
zion Artzai Buruari omenik
aundiena egun ortan ematen
diotenak.

Jai ontarako joerarik aun-
diena, 1932-tik 33'ra asi zan;
eta guda ondorean aziz joan
da; Naparrotik asi zan eta
Qipuzkoa ta Bilkaira zabaldu.

Ori ikuskizun zoragarria!
Migel, aingeru guzien Agin-
tariak bere guziak jaialdi
eder au ikustera ta txalotze-
ra deitzen ditula deritzat.

Jesus berak ez al digu, ba,
esaten, ardi bakar galdu zi-
tzaiona berenganatzean ar-
tzaiak egiten duana? Artzai
lagunak pozez deitu-ta, aiei
bere poza azalduz nola arraz-
ten dien zerbait jan-edan,
bere pozaren pozez? Bano
zeruko aingeruak gaizkin
(pekatari) bat bakarra, Jau-
nagana itzultzen danean, as-
koz ere jai aundiagoa egiten
dutela dio Jesus berak? No-
lako jaia egingo dute orduan,
onenbeste artzai, menditar-
tean galduak, Jesusengana,
beren okerkeriz damuturik,
nola datozen ikustean. Jesus
Artzai onak bere besotan ar-
turik, beren maitasun ots
eta kantu gozoak entzutean?

Onetxengatik Aralar men-
di inguruko erri guzietatik,
naiz Gipuzkoatik, naiz Na-
parrodtik ainbeste ta ainbes-
te kristau biltzen da San Mi-
gela, artzai oiekin poztutze-
ra, Jauna artzera ta Ari bere
abialdian (prozesioan) lagun
egitera.

Gaurkoan edo gero, artzai
utxiago bdzerat ere, zuen
aurrekoen oitura eder zora-
garriari eutsi ta zeren errita-
rrei ere deitu, zuen etxekoz
ganera Artzai Onari zor dio-
gun omenaldi bikain-bikaina
egun ontan urteoro egitera.

D. INTZA

i



1974 — EKAINA P R I N C I P E D E V I A N A — 7

BAZTAN
BESTAK

Iruriteko herrian Salbatoreak
ospatu dituzte. Bertze urtetan
bezala yende aunitz bildu da
eta urtero bezala aurten ere eu-
ria egin du. Erraten dutenez
aurtengoarekin amairugarrena
du urtero urtero eta utsik egin
gabe Salbatoretan euria egiten
duela. Halare lau egunetatik
beti izaten dute egun bat edo
bi eguraldi ederrakin. Azkenen-
go egunean ateri egon zen eta
bestak izan zuen arrakasta.

Berroetarrek Pentekoste igan-
dean ospatzen dituzte beren he-
rriko bestak. Lenago besta hok

San Martinetan egiten zituzten
baina Pentekostesetara aldatu
dituzte. Orai ditugun aurrera-
penekin yendea aisa mugitzen
da eta hala ikusi ditugu Berroe-
tan autoak txiiiurrie bezala ko-
katzeko tokirik ezin arkituz.

* # *

Almandoztarrek e r e Besta-
-Berri egunean eman zioten ha-
siera herriko festeri igandeare-
kin akaballa emanik. Bertze he-
rri hoietan bezala hemen ere
yendea pillaka eta autoak ere
inon ezin kokatuz. Bazen umo-
re ona eta bestak ederki joan
dira.

BAZTANDARREN BILTZARRA
Aurten «Baztandarren Biltza-

rra»ren eguna Uztailaren 21-
-ean ospatuko da Elizondon.
Aurtengo Biltzarra amargarre-
na da. Lenbizikoa 1963 garren-
go urtean egin zen eta geroztik
ospatu dira: 1964, 1965, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, eta 1973-
-an. Bertze Biltzarren gisa aur-
ten ere izango ditugu: Meza,
Karriketan ibilaldia, Bazkaria,
dantzak soiiua eta abar. Urte
guzietan ikaragarrizko yendea

biltzen da, ez bakarrik Baztan-
dik, baita ere Nafarroako baz-
ter guzietatik eta baita ere Gi-
puzkoa, Bizkaia, Arab a, Lapur-
di, Baxenabarra eta Zuberoatik.
Egun hortan denak etortzen di-
ra baztandarren artera egun
goxo bat igarotzeko naikeriare-
kin, gisa hortan euskaldunen ar-
teko lokarriak sendo iraun de-
zaten. Orai besta der hori ger-
ta dadiela guk nai bezala.

M. IZETA

EIZTAMIAK

Lenagoko denboretan, basurde ihiziak Baztan aide hon-
tan jama aundia zaukan. Gero, aunitz ttipitu zen, eta egonak
gara urte batzuk basurde eizik gabe, iduri baizuen denak
sunisitu zirela.

Baina azkenengo urteotan, badirudi basurdeak emenda-
tu direla, eta eiztariek ere gogor hasi zaizkigula ihizi aundi
hortan. Baserriak ustutzen eta mendiak zikintzen; basurde
gorde-lekuak ugaritu dira, eta hor ikusten ditugu eiztariak
hoien gibeletik, zakur onakin, mendi zoko guziak kurritzen
dituztela, basurde guziak abarriketu beharrez.

Baztan aide hontan baditugu eiztari-taldeak, eta bat bai-
no gehiago ere basurde eizean dabiltzenak. Hoietako sail
bat Baztango dermiotan bakarrik aritzen da here ibilaldiak
mugen ondoko lurraldetan egiten dituztela, hasi Inarbegiko
Arganetatik, Auza, Elorta, Izpegi, Ubedo, Urritzate, Arieta-
ko lepoa, Iparla, Aritzakun, Lizartzu, Urdazubi, Zugarra-
murdi, Otsondo, eta Bertizkorano. Eskualde hontan aurten-
go neguan badituzte zortzi basurde hilak. Aspaldion hil den
aundienetako bat aurtengo neguan bota dute. Onesimo Mor-
talena erratzuar eiztariak Domine Saindu egunez eta Arie-
tako lepoan basurde aketza hau, bi tiroz, ankaz gora bota
zuen. Kanalean barnak kenduta 112 kilo pisu eman zuen.
Gure adiskide erratzuarrak begi-zizta ona du eta bai kuraia
ta ausardia. Hoiek guziak aunitz urtez iraun dezatela.

ANZANARRI

Z I G A
Bertze urteetan bezala, aur-

ten ere gure aurren lenengoz
Jaunartze egun eder-ederra os-
patu dugu. Iru neskatiko eta iru
mutiko izain ziren Mai Saindu-
ra Mayatzaren 12-garren egu-
nez urbildu zirenak. Ona emen
beuren izenak:

Erroxario Igoa Irigoyen, Gorrie-
nea-koa.

Eugenia Aidabe Goyetetxea, Be-
rekoetxea-koa.

ixidro Etxalar Etxaide, Etxebe-
rria-koa.

Bixente Lakosta Uarte, Arotze-
nea-koa.

Jaime Jubera Irigoyen, Iringo-
-koa.

Erroxario Jubera Azpiroz, Katia-
rena-koa.

Ondarreko au bere aintzine-
koaren lengusifie.

Eliz-yai ezin obea izain gi-
nuen eta Donostia-tik etorrita-
ko batzuek argi-argi erran zu-
tenez an bertan ez da obeki
prestatzen yai au Ziga-n bafio.
Ez da izain ere gure D. Lean-
dro nor-nai Ian oketan! Ezta
Pantziske ere gure erriko elize
paratzen; izain ere Ziga-ko lo-
re guztiak bildu zituela ematen
zuen ala elize apaindu ta eder-
tzeko. Ura zen edertasune, ura!

Aurten yai au aintziiieratu
dakute Loreillaren 12-ra, aur
baten izeba mixiolaria emen ze-
lakoz eta berriz arat, Congo-ra,
gan bearra bait zen. Elizal-
dea-ko alaba bera eta illoba-
txoa Gorrienea-ko Erroxario-
txo. Onek berak, baita ere, bere
aitatxi Faustino Igoa, Ziga-ko
xaarrena, lautan-ogei-ta ama-
laugarrenean sartua naski, ur-
bill euki zuen egun aundi-aun-
di ortan. Ziga-ko xaarrena da,
bai, baiia xaill-xaill eta xauli-
-xauli dago eta eun urtera eto-
rriko dela dirudi.

Ameketan Erri-Meza zoraga-
rria, elize bete-beterik zelarik
eta erri osoak batera kantatua.
Bertan Aita Zubiaga, gure mi-
xiolariak, mintzaldi goxo bat
egin zakun eta sei aurrek, ogi-
-ardo iduripen, aldare bertan
komekatu ziren.

Arratsaldeko elizkizunaere zo-
ragarria izain zen. Gure Erretor
Yaun D. Leandrok donurik
alaienaz iratzarri zituen gure
bioizak eta berari laguntzera
etorrita gure arten zen Aita Zu-
biaga-k ondar mintzaldia egin
zuen. Euri eta aizea ziralakoz,
etzen Ama Birjinaren prozezio-
nerik egin, gure ezkillak etziren
«maingutu)> bada Pantziske-k
eta Enkarnaxion-ek ongi daki-
ten bezala. Bertze batean iza-
nen da, Yainkoa-k nai duelarik.

Egun ederra Ziga-rako au-
rren lenengoz Yaunartze Eguna
naski. Aurten, ordea, eriotz ba-
tek illundu zakun udaberriko
egun argi ura. Illberri bait zen,
zoritxar baten bidez ganera,
Soraburua-ko n a u s i langille
Martin Zenoz Barberena. Ze-
ruan bego! Bere emazte on, se-
me-alaba, ama, anai-arreba eta
bertze aide guztiei gure dolu-
miflik biotzekoena agertzen die-
gu, baita, bide batez, irakurleei
otoitz bat zenaren aide eskatu

GARAZI

PILOTA IKASTEGI BAT

Hemengo Nafartarrek, aspaldidanik ezagutzen dute Doniba-
ne-Garazi-ko batasuna, «Goizeko-Izarra» deitzen dena. Orai,
etzaut iduri lokartzen ari dela. Etchandy Jaun buruzagiare-
kin, gero ta gehiago atxikia ditake herriaren ohidurei. Diela
bi urte, batasun hortan sustatu nahiz pilotaren maitasuna,
ikastegi bat eraiki zuten haurren dako, bizi dadin gure eus-
kal jokoa lehen bezain ederki. Behar den bezala, erakasliak
ageriu dira Garaziko pilotarien artian. Hor ditugu, bestiak-
-beste, Mayte Jauna Esku-huskarentzat, Errea ta Gamer Jau-
nak xixteraren dako. Lehenak baditu jadanik berrogoi mu-
tiko, eta bestek badituzte hogoi-ta-hamar.

Engoitik, haur horiek ari dira suharki: jo hunat, jo ha-
rat, sekulako izertaldia bildurik, trebenak xapeldun bilakatu
nahiz, beste zonbait egiazko Euskaldunak izaiteko xedetan,
eta guziak osagarri on bat irabazteko. Oroitzen naiz, Don-
-Gaitz pilotari famatiak erten ziela frangotan: «Nahi baduk
eritasuna baztertu, aski duk astian bietan pilotan artzia...
Hire izerdiarekin joanen dituk barneko zikinkeriak oro, de-
briek ezpadute!». Beraz, gora erakasliak eta ikasle gaztiak!
Hor egiten dute Ian eder bat herriaren dako eta bereziki
gure euskaldungoaren aide. Baginakien, urte batetik beste-
rat, pilota galtzen ari zela. Oroz gainetik esku-huskak etzien
atxemaiten errekesta handirik gure herrietan. Egun ahatik,
ageri du arras ontsa nolakoa izan behar den erremedioa.

Hainbestenarekin, Garazi-ko pilotariek ez dute, araiz,
ahantziko arrotzek deitzen dutela gure joko maitagarria:
«Euskal-Pilota». Egia erteko, zer izanen litake pilota hori
Euskararik gabe? Euskara hiltzen balinbada gure gazten ar-
tian, nork sinetsiko du geroztik pilota Euskalduna dela?
Arrotzak ere naski ari dira pilotan gu bezala... Bainan ez
dutelakotz ttipi-ttipitik erabiltzen gure mintzairia, beti zer-
bait falta ukanen dute zinezko «Plaza-Gizon» bat bilaka-
tzeko. Arrotzak ere naski ari dira jantzan gu bezala... Bainan
herri hunt an bezik ez da int zuten Euskara etxetan edo ka-
rriketan. Noiz artio? Oroit beraz, gure arbasoen manamen-
diak, kantu xahar hunt an ageri direlarik:

Haurrak ikasazue Euskara mintzatzen,
Ongi pilotan, eta ederki dantzatzen!

Bana mende izigarri huntan, zer egin Euskaldun egoite-
ko, erdara sartzen ari delarik burrustaka gure etxetan, ra-
dioatik, telebixtatik, ateatik, leihotik, hantik, hementik, za-
kutik edo zorrotik? Ene ustez, Garazi-n emaiten daukute
ihardespena, pilotaren dako bederen: Heldu diren urtetan,
gure haurrek beharko dute ibili herriko ikastegietan era-
kasle Euskaldun zonbaitekin. Beharbada, ene irakurlek pen-
tsatuko dute aise dela erraitia, bainan gero lotu behar dela
gogorki lanari. Hau da beltza! Zeren eta zahar-hitz horien
arabera:

Hori da ontsa errana;
ekarrak egin dezana!

Zorigaitzez, hortan gira denak, Donibanen bezala Eus-
kal-Herrian ere.

GARAZIKO MANEX

RIPODAS

ere.
ZIGA-ZALE

Inork eztaki nere erri txiki au non dagoen; Ilunberri'tik (Lumbier) ez
urrun. Egia esan, moiz ez da emen ezer gertatzen. Egun batean, bai; eta
penagarria nerentzat: Nunberri'ko Ur-bildegia (pantano) egingo dutenean,
ur-pean geldituko da Ripodas, osorik. Orain dela 11 urte, iruha'rako bldean
dagon erri ontan jaio nintzan-eta, «Bidane» izena eman zidaten.

Maiatza'ren azkeneko igandean, emen ospatu genduen nere lengusu-
aren Jaunartzea. Ortarako, Iruha'tik etorri ziran mutilla ta bere bi arreba;
nerekin batean, ibilli diranak Iruna'ko ikastola batean euskeraz ikasten.

Orain emen eztakite gure izkuntza, osabak, Dolores andreak eta Ma-
ritxu «Errotaria»'k baizik. Jaunartzeko jaiak, berriz, euskal giroa izan zuen
euskerari esker; ganera, iru lengusinak, poxpolin jantzita, txistua jo egin
gendun, eta naiko gendeak abestu «Gure Aita», «Ogi Zerutik» eta «Agur,
Jesus'en Ama».

Iruna'tik etorri ziran ikastola'ko lagun batzuek gurasoekin; eta oitura
dan bezela, joan ginan etxetik-etxe. Eta arratsaldean, gure etxean, askari
ederra; eta etorri ziran erriko ume guziak eta zarata aundia atera genduen,
bana etzan inor asarre. Eta ola, pakean eta euskal giroan, ospatu gen-
dun ni jaio nintzan errian, nere lengusu Yontxu'ren Lenengo Jaunartzea.

BIDANE OLLO GARDE (11 urte)



8 — P R I N C I P E D E V I A N A 1974 — EKAINA

L I B U R U A K

ERRIOXA'KO
SAN MILLAN

EUSKAL ITURRI

Beste liburu berri bat eman
digu «Latxaga» adiskideak. As-
korentzat Jose Maria San Se-
bastian dan idazle trebe onek,
oituta gauzka aldiz-aldiko bere
Ian jakingarriak ematen. Aspal-
ditik dakigu bere trebetasunaz
eta langilletasunaz. Berak ba-
-daki, inork ba-daki, bere emai-
tza gutxina uste degunean ema-
ten. Eta, onetzaz, ez det uste
On Manuel Lekuona, liburua-
ren itzaurrean mintzatzen dan
bainan adierazkorrago mintzatu
nindekeenik. Apainduri-itz be-
reziaz bai-datorkigu gure On
Manuel jaun agurgarria, dio-
nean:
uGaur baserrietan ba genduan
aditze, erruteari buruz iru olio
miieta genituala: batzuek olio
alperrak —ifioiz ere erruten ez
dutenak—; besteak egunero edo
biz-bein erruten dutenak, eta
beren arrautzaren berri karakaz
adierazten dutenak; eta beste
batzuek, itxuraz erruten ez du-
tenak, erruteko garaian ixil-ixi-
llik, diximulu - diximuluan, an
inguruko sastrakaren batean ez-
kutatzen diranak... eta bi edo
iru illabeteren buruan, etxe-ata-
rian, dozenatxo bat txitoekin
panparroi - panparroi azaltzen
diranak...)).

«Euskal kultura arloan ere
ba-ditugu olako langilleak*, dio
geroxeago. Aien bat, «Latxaga».

Eta zeinen garai egokian da-
torkigun bere Ian ori! Errio-
xa'ko San Millan'etzaz asko,
geiegi itzegin bai-da, naiz ale-
rik eman ez. Zenbat erdel itz-
-parraztadak entzun ditugu, an
azaltzen diran euskal itzak ai-
paturik, baita makildurik.

San Millan doneak, eta bere
inguruan osatu zan santutegi

aren gib el-err aiak ongi azaltzen
dizkigu idazleak. Guzti orrek,
Euskal Erria'n izan zuan ondo-
rena ere. Bertakoak, euskaldun
zirala baietztutzeko arrazoirik,
ba-dago. An esanak, entzunak
eta idatziak izan ziran euskal
itzak, dira inundikpait, «Latxa-
ga» tesis jatorraren zutoiak.

Eta an bildutako, liburuetan
eta lurrean ere, ainbat euskal
itzen zerrenda oparotsu bat bai-
-ba-damaigu.

Baita, gure artean kristauta-
suna zabaltzeko garaiean zer-
-nolako iturri oparotsua izan
zan San Millan. Ur-xirripa bat
bakarrik izanik asiera eman
zionak, nolaz asetii zuan eus-
kaldunek zeuaten kristautasun
egarria, sinismen urak zabaldu
bai-zituan, 143 eleiz, 158 erri,
147 gaixoetxe altxeak, donearen
aintzagarri eta oroigarri.

Eraskin bat ere ematen digu,
argitzen digularik Silos, Estiba-
liz eta Astigarribia'k bere ama-
-iturri izan zan Kukulla'ko (Co-
golla) San Millan'ekin izandako
lotuerak.

Eta esana berrituaz, euskera
errez, goxo eta ulerterrez bate-
kin. Doai bikaina, noski. Bai-
nan ain arduradun ta kilikaga-
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S U M A R I O
PAG. 1 EUSKERA EBRO ALDERA. Vascuence en tierras del Ebro. «Ager vasconum», «llanura de los vas-

cos», llamaron los romanos a la Ribera navarra. Reconquista, trashumancia, repoblacion, han
mantenido la vieja rafz vascona de la Ribera. Vive en la fonetica, toponimia y vocabulario; y en
el amor y conocimiento de muchos riberos hacia el euskera, patrimonio de todos los navarros.
100-garren ZENBAKI AU. Este numero 100... Cada numero un latido, un paso mas en la mar-
cha y en la vida del euskera. Y este numero 100 del periodico en euskera, evocador, si, pero
sencillamente, un paso mas.
FORMACION DE PROFESORES DE VASCUENCE, II CURSO DE VERANO. La Direccion de En-
senanza de la Diputacion anuncia un Curso de capacitacion para el Magisterio y demas per-
sonal docente. Interesante de cara al inminente Decreto sobre lenguas regionales en la escuela.
En Pamplona, del 26 agosto a 7 septiembre; matriculacion, hasta 31 julio; informacion y corres-
pondencia: Curso Profesorado de Vascuence, Direccion de Ensenanza, Diputacion, PAMPLONA.

PAG. 2 EUSKALTZAINDIA. Academia Vasca. Nombramisntos; Milenario de las «Glosas Emilianenses» en
San Millan de la Cogolla.
AMORRU-GAITZA. La rabia. AUDELA. Vacuna preventiva; exterminio del zorro, transmisor de la
enfermedad.
EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Inauguraciones en Arbizu, con importantes
discursos del Diputado senor Iturralde y, en euskera, del sehor Gobernador. V Centenario de
la Imprenta. Los Delegados provinciales del Ministerio de Educacion, en favor de las lenguas
regionales.

PAG. 3 CANARIAS ALDERDIETAKO ARRAINTZAK. La pesca en aguas canarias. El adelanto tecnico de
los pesqueros rusos de la zona; el desfase de la flotilla vasca. E. OZKIN.
ALMADfEROEl OMENALDIA. Homenafe a los «a!madieros». La Merindad de Sanguesa, Nava-
rra entera, ha rendido homenaje al «a!madiero», al heroe del trabajo en una profesion ya extin-
guida. Un acierto de los organizadores. M. GARDE.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. Buenos versos en las paginas centrales. Y un oportuno «Riau, Riau», en euskera.
PAG. 6 NAFAR IZKUNTZAREN EGUNA. El Dia del Euskera. ANZANARRI. Elizondo, Baztan entero, bello

y entranabie marco para la fiesta que organiza e! Patronato de Vascuence de la Diputacion.
KORPUS-KRISTI EGUNA, ARALAR'EN. El Corpus de Aralar. La fiesta de los pastores del Aralar
ha alcanzado resonancia en todo el Pais.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Tierras de Baztan o tierras de Lumbier, con sus «fiestas» pro-
fanas, religiosas, vascas.
PILOTA IKASTEGI BAT. Una escuela de pelotaris. En S. Juan Pied-de-Port. MANEX de GARA-
Zl la aplaude, la pelota es nuestra; pero el Eus.kara lo es mas...

PAG. 8 LIBROS. UTARRE: «Latxaga», todo un gesto; su «S. Millan de la Rioja», en euskera.
MANUEL DANBOLlNAREN KONTU ZAARRAK. Visjos cuenfos de Manuel el tamborilero. A. LF-
GARRAGA. (Envio de A. Intza).

rria dan liburu ontan, doairik
edo meriturik aundiena, zalan-
tzik gabe, bere euskerazko ku-
kurrukua da, ara, urruti artara,
esa arrotzak bezela geneuzkan
gizon aietaraino irixten geran
izkuntza berrituaz: euskeraz.

Euskal zugaitz ezkutuan ez-
kutuko zulotik etxeratutako txi-
ta. Eta ba-deritzaigu, aurreren-
tzean ere olakorik berrituko
duala gure adiskide rniflak.

UXOEA

BESTE LIBURU

Beste liburu batzuek igorri dizki-
date, aien berri, arren, emateko. Li-
buru auek erderazkoak dira, naiz
egillea euskalduna izan. Beste den-
boretako liburuak izanik, oraintxe
bigarren aldez argitaratzen dira.

Irugarrena, ((Ceramics Navarra».
Berari buruz esan bear da, gai

ontaz utsune aundia zela, denok da-
kigunez. Alegia, Llores Artigas'ek,
orain urte batzuek dirala, egindako
liburuan, 20 lerrotan bakarrik, Eus-
kalerri guziko ((ceramicay> gutxitu
egin zuen.

fzugarrizko lana eskuratu digu
Dr. Silvan dan langiife on onek.

"Maquinas hidrauiicas de moEinos y he-
rrerias y govierno de los arboles y montes
de Vizcaya".

Por P. B. Villarreal de Berriz.
Edita R S. Vascongada de Amigos del

Pais y Caja de Ahorros de San Sebastian.

"Cartas y Discursos del Militar Ingenuo
a! Correo de Sos Ciegos de Madrid".

Manuel de Aguirre.
Edita A. Elorza y Consejo Superior de

Investigaciones Cientificas.

"Ceramica Navarra".
Dr. L. Silvan.
Edita Consejo Superior de Inv. Cientif.

y R. S. V. de Amigos del Pais, 265 pags.

MANUEL DANBOLINEN
KONTU
ZA-
RRAK

"Bertze bein sortatu zen (Manuel)
Egui'ko ostatuan mutil dantzariekin. Gau
geiena jokuan aizen (aitu ziren) ta ondoan
etzan ziren belarran ganian.

Eta Manuel'en ondoko mutillak, poliki-
-pollki sartu zion eskue sakeian Manueli.
Eta onek somaturik, erran zion: "Beira zak,
beira zak ongi, ya ik arrapazeuken (arra-
patzen duken) zerbait. Nik inalak inik utzi
diet; eta eztez (ez ta ez) daus arrapatu".

ANTONIO

LEGARRAGA

Bertze bein, Manuel gazte zelarikan,
guan zen dotrina esaminera, txartela ar-
tzeko.

Parroko jaunak galdetu zion: Zenbat
Jaungokiko ziran? Eta lenbiziko esaminan,
erran zion: Zazpi bazirela. Arriturik Ape-
za, erran zion: ^zenbat, zazpi? Orduan be-
rriz. Sei. Nola sei? Geroztik, bortz.

Eta ontan apezak erran zion, ez ziola
txartelik ematen.

Atera zen gure Manuel Elizetik. Eta an
galdetu zion bere adiskide bati: Aizak, zen-
bat Jaungoiko dire? Eta lagunak erran
zion, bat zela Jaungoikoa.

—Alajena, guaie, gauie, apezarengana,
erratera bat bakarrik dela. Nik erran die-
kat ondarrik bortz direla, eta ez diakat
eman txartelarik. Zerengatik?, gutxi iduri-
tu zaiok.

"Bertze bein, Manuel mutila zelarik,
erriberara gan zen lagun batekin. Eta igan-
de batez juan ziran Mezara, bano beransko
allegatu ziren; azken bebeinkazioa apeza
ematera zuala. Ta Dominus vobiscum aitu
zutelarik, erran zuen Manuel'ek: eta apeza
euskalduna duk emen ere. Eta bearrik eto-
rri gaituk lasterka, bertzenaz Mezarik gabe |
gelditzen gaituk".

Antonio Legarraga baztandarrak bai
polleki esan dizkigula Manuel txuntzunla-
riaren kontu, ipui ta asmaketa biziak.

Legarraga jaunari itzez itz artu dizkiot
bere eskutitztetik ipui oiek guziak. Orain-
dik ez dut galtzen utzi nai Eskutitz orren
azken aldea. Onelaxe idazten zion A. Hi-
lari'ri: P. Hilario: lenbiziko aldia da euske-
raz eskribitzen dutena, ta Baztango eus-
keraz, letra txarra, kontu fundamentu ga-
bekuak eta euskera eztakit ongi konpren-
dituko duzun. Orregatik barkamendua es-
katzen datzut (dizut) dinetaz. Nik uste diet ]
Iruritan onik (oraindik) izain dela Ma-
nuel'en norbait yendakia, nik bano obeki
aren kontuak dakiena".

Su affmo. y s. s. M. Bs. Antonio Lega-
rraga.

Apal-apal eskatzen zuen barkamena, ain-
bat txalo merexi duan Baztandar onek.

(Antonio Legarraga, baztandarrak
Aita Hilario Olazaran zenari eginda-
ko eskutitzatik.) T ^

7 Intzar D.
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