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NAPARROA'KO MUIÑA
N a p a r r o a , norta-

sun andiko lurraldea du-
gula, ez genezake ukatu.
Auñamendi ta Ebro ibai
tarte ortan, Naparroak
bere kabia egin du. Men-
di, baso ta zelai oietan
igaro du bere bizia. Lu-
rrak, gizonak eta edes-
tiak egin dute Naparroa.

Bere nortasun orren
alderdiak ezagutu bear
ditugu. Nun dugu Napa-
rroa'ren bizkar - ezurra?

Len bezala, gaur orain-
dik Naparroa Merinda-
detan zatituta daukagu.

Edestiak dionez, zati
oiek joandako gizaldie-
tatik asita, Naparroa osa-
tu dute. Poliki poliki al-
karrekin bizitzen ikasi
dute. Bat egiteko alkar-
tu dirá, baiñan zati ba-
koitxak, bere nortasuna
ta bere jabetasuna gor-
detzen dula. Ez dirá al-
kartu, zati batzuek ber-
tze zatin aurrean makur-
tzeko. Maula berdiñean
alkartu dirá, alkarrekin
bizitzeko. Zati oiek, al-
kartzeko garaian, norta-
sun berexia ta berdinta-
suna gorde dute; ori kon-
tuan argi euki bear du-
gun gauza da. Zati oiek,
nai zutelako, berdinta-
sun aundian alkartu zi-
ran, neurri berdiñean bi-
zitzeko.

Lenengo Merindadea
Iruña g e n u e n. Napa-
rroa'ko izena artu aurre-
tik Erregeak, Iruñakoa
erabilli z u t e n. Napa-
rroa'ko Erregeak b e t i
Iruña'n koroiatu zituz-
ten. Lizarra, Naparroa'ko
bularra; emendik Napa-
rroa'k iriki zuen Errio-
xa'ko b i d e a. Agoitz-
-Zankotza'ko Merinda-
dea: Naparroa'ko bizka-
rra: artalde ugari, gizo-
nak bizkorrak. Tafalla-
-Iriberri'ko Merindadea:
«ñapar loreak», erregeen
j a u r e g i a k . Muska-
ria (Tudela), boskarren
Merindadea; emen da-
tza, Ebro ibaiaren bi al-
derdietan, muga arrisku-
garriena.

Bost zati oiek ditugu
Naparroa'ko bizkar-ezu-
rra. Zati oiek gabe, Na-
parroa oso gutxi izango
litzake; erren geldituko
litzaiguke. Zati oiek ezin
dirá u r r a t u, desegin,
xeetu edo baztertu, in-
dartu ta estutu baizik.

Ibarrak alkartzen zi-
ran, alkarturik, b e r e n
nortasuna obeto babeste-
ko, baiñan ez bestekin
nastutzeko, askozez gu-
txiago b e s t e n mende
bizitzeko. Naparroa'ko
nortasuna, eskubide ber-
diñeko ibar eta lurral-
deak osatzen dute. Napa-
rroak, Naparroa bezala
iraun nai ba'du, nai ta
naiez, bere bizkar ezur

berexi orrei eutsi bearko
dio. Dunari ta berea da-
nari eutsi, jakiña ta ga-
rai berdiñean, gauzak
obeto egiten arduratu.
Naparroa'ko a 1 d u n a k,
zin egiteko garaian, erra-
ten dituzten itzak go-
goan euki: «Naparroa'ko
lege zarrak indartzen be-
ti arduratu ta ez gutxi-
tu». Gaur ikusia dago
bertze eskubide jator ba-
tzuek eskuratu bearrak
ditugula, baiñan ortara-
ko erne ibilli. Au aipa-
tzeakin, Suiza'n, Fran-
tzia'ko iraultzaren ondo-
aztu. Paris'ko iraultzai-
lleak 18 - garren gizal-
dian, bidé berriak ager-
tzera, Suiza'ra Joan zi-

tzaizkien, esanaz: «Zuen
legeak atzeratuak dirá;
lurraldeak eskubide ber-
diñekin alkartu zerate,
b a i ñ a n bearrezkoena
erritarren berdintasuna
da». Suizatarrak j a t o-
rrak izaki ta Paris'ko gi-
zonei agintaritza uzten
diete. A n d i k gutxira,
Frantzitarrak naiz asmo
onak izan, artu ala Sui-
za'ko ondasunak ustu-
tzen dijoaztela oartzen
dirá, ta Suiza'ko lurral-
deak gutxi irabazten zu-
tela Paris'ko ikasbide be-
rriekin. Garbi ikusteko
ez ote du onek balio, na-
parrak bereari eutsi de-
zaioten ta garai berdi-
ñean besten gauza onak
bereganatzen ikasi deza-
ten. Iñola ere ez, bereari
ostiko bat eman, an-
kar gora bere nortasu-
na amiltzeko. Daukanari

beti eutsi ta obeto egi-
ten alegindu. Lurraldeen
berdintasuna babestuaz,
erritarren eskubide ber-
diñeri, arreta eman bea-
rra dago. Bata bertzea-
kin ez daukate asarre
egon bearrik. Biyeri eu-
tsi bear dio Naparroak,
bear bezala etorkizunari
arpegia emateko.

Naparroak bere bizkar
ezurra kementsu ta sen-
do d a u k a 1 a, barren-
go muiña ta sena bizirik
eukiko du. Ta Kanpion
jaunak erran zuen beza-
la, «euskal nortasun bi-
kaiñena izan zuen Napa-
rroa'k, ez dio bere odola-
ri uko egingo, bere nor-
tasuna berriztu ta indar-
tzeko nai orduan».

«EULTZIA»

Ez erregeak, ez eta Edestiaren gertakizun andienak bakarrik egin dute Naparroa, baiñan egun oroko gauzak eta gende
xeeak ere bai: etxean, mendian, olategian, larraiñean... lan-egiten duen gendeak. Etxe aurreko larraiñean, Agorrilla'ren
eguzki gogorpean, guraso-alorretako garia eultzika; gari ortaz egiten da egun oroko ogia, gizonaren biotzari eusten diona
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EUSKAL —
ERRIKO LEIOA

II-GN. EÜSKAL IRSKASIEENISKO IKASTAKOA

AMALAU OLAZTIAR
MADRID'A, BERE ODOL
BEREZIA ERRIKO
BATEN ALDE EMATEKO

Naparroa'ko Olazti erriko 14 se-
me, O-Rh ezetzko odoSa dutenak,
Madrid'a joan dirá, erri bertako
mazteki eri baten aide odoia ema-
tera. Odoi-ta¡de orren odol berexia-
ren bearrean baií zegon emakumea,
egin bear zioten biotzeko ebaketan.

ALEMANI ALDETIK,
JAKSNTSU BATZUEK,
EUSKERA OBEKI
IKASTEKO ETORRI

Alemandar Kolonia iriaren Uni-
bertsidadetik, izkuntzalari jakintsuen
talde bat, Gipuzkoa'ko Aizarna'ra,
euskera obeki ikastera etorri diré.

«La Voz de España» kazetalari
batekin euskeraz mintzatu diré; on-
gi euskeraz mintzatu, ta garbi eus-
keratzaz mintzatu ere!

Eredu edo exenplu ederra eman
digute ainbeste naparrei, aleman-
dar jakjntsu euskaltzale auek. Ona
emen beren izenak:

Gunter Brettschneider ta bere
emaztea; Peter J. Hemmelrath; Ka-
tharina Knappe eta Werner Dros-
ard.

AURTENGO SANFERMIÑAK
ODOLTUAK IZAN DIRÁ

Iruñe'ko Sanfermiñak aurten odol-
tu dirá, Yon Iñaki Eraso mut.illaren
eriotzaz, zezen baten adarkadak ar-
tu ondoren. Batzuek esaten ari dirá
penagarrizko eriotz auek, urte oro-
tan gertatzen dirala; Jainkoari esker
ez da ola.

«PRINCIPE DE VIANA» irakurtzen
dutenek egia jakin dezaten, mende
ontako joan dirán 74 urtetan, zeze-
nek il dituten 8 gazteen izenak ager-
tuko ditugu:

1924: Istebe Domeño, argiña;
urrengo urtetako batean: Yakue
Martin, argiña ere; 1932: Bustundi
izeneko donostiar bat; 1947: zezen
batek berak, egun batean bertan, bi
muíi! i!, Kasimiro Heredia, arakiña,
ta Julen Zabalza, Bill aba'ko seme
1961: Bingen Urrizola; 1969: Hilario
Pardo, Murtxante'koa; 1974: Yon
Iñaki Eraso, irunsheme.

Negargarrizko auetaz oroitzean,
gure otoitza zorigaistozko gazte aien
alde. Goian beude!

ÑAPAR ERRI BATZUETAN

IDAZKARI EUSKALDUNA

ESKATZEN DUTE

«Boletín Oficial de Navarra» ize-
neko aldizkarian, Otsail eta Ga-
ril'aren zenbakietan, beintzat, oar
aipagarri auek agertu dirá:

Luzaide'ko Idazkari edo Secreta-
rio ¡aunaren leku utsa betetzeko
euskaraz ontza mintzatu bear du.

Eta Beinza - Labaien - Donamaria-
Urroz eta Oiz errietako Elkartean,
naiago da Idazkari edo Secretario
euskaldun izatea.

Txalo beroena merezi dute erran-
dako erriek eta ango agintariek;
Bazo ta Ansó Alkate jaunak, Erribe-
ra'ko semea bata, eta Aragoi'ko
mugan dagon Gaztulu-berri'n «gai-
ko» sorturik bestea, aaztu gabe.

Naparroa'ko Diputazioak
eratutako IB-gn. Euskal Irakas-
leen Ikastaroa, Agorrü'aren
26'an asi da.

Igaz bezala, aurrera era-
mateko Zuzendariak izenda-
tu ditute M. Garde ta Yon
Oñatibia jaunak; auxe, Ame-
riketako Boise ta Reno Uni-
bertsidadetatik etorri berria
dugu, ango bazterretan eus-
kal ikastaro batzuek emanez
gero.

«Escuela de Comercio»
izeneko lekuan ematen dirá
eguneroko bost ikastaldiak.

Zabaikunderik egin gabe,
eun da sei maisu-andereño
—joan dan urtean baño as-
koz geiago, eta naparrak,
geienez— asi dirá lanean.

Urrengo zenbakian ikas-
taro onen berri xeeki eman-
go ditugu.

BEI «SUIZA» ALA "PIMTJA"?
Gure ikulluetako beietan aldaketa aun-

dia egiña da azkeneko berrogeita amar
urte auetan. Len, nun-na¡, abel-gorriak iku-
si oi ziran, gure-gure dan bei-gorriak. Pix-
kanaka-pixkanaka, bei gorri oien ordez,
Suiza'tik ekarritako zezenekin nastutako
umeak agertu ziran. Bei gorri eta Suiza'ko
zezenekin sortutako beia, oso gogokoa zi-
ran danontzat, baña len abe!-gorria eskuta-
tzen joan zan eran, eskutatzen joan zaigu
gure bei suiza au ere.

Zergaíik gaiendu zaigu Holanda'tik eka-
rriíako bei pintua? Esne-bei aundiagoa da-
iako batik-bat, baña batez ere, gure bei
gorria lendabizi eía gero bertan sortutako
bei suiza, bear bezela zaitu ez eta esnez
urritzen joan zitzaigulako.

Eta orain nik galdera auxe egiten dut:
gure bei gorria eta gure bei-suiza ain es-
ne-legorrak ote dirá? Bertan sortutakoa da-
lako, oraindik urria bezeSa gorde bear di-
tugun bei gorriak, esnea poliki ematen
dutenak dirá eta zezen onakin ernalduz,
urte gutxi barru, esne-bei biurtu eziñekoak
ez ditugu. Ba-dakit, Naparru'ko Diputa-

zio'ko beterinarioak, batez ere, zuzenda-
riak, bei-gorri oieri buruz, oso lan sakona
eta bikaña egiten ari dala eta jakinduri
aundiz eta zaletasun aundiz lanean gogotsu
dabiilelako, bei-gorri ori, bei pintuaren in-
bidirik gabe jarriko dalakoan nago.

Gauza bera gertatu diteke, emen sortu-
tako bei suizakin. Bere garaiean, ernalke-
tarako aukeratzen ziran zezenak, nola-ala
aukeratzen ziralako, esnez urritzen joan zi-
zan bezela, zezen on batzuen azi-bidez
gure beiak ernaltzen asiko ba-giña, laster
genduke gure bei suiza, bei pintuaren
pareko.

Bei pintutik, bes gorri eta suizetara al-
datzeak berea ba-ote luke? Bei pintuak
esnea bear bezela emango ba-du, belar
onaz gain, pentsu asko bear du, eta ongi
zaitzen ez ba-da, laster da ernaldu eziñik,
aítza eziñik eta iltoki bidean, mataderi bi-
dean. Eta zoritxarrez, pentsuak oso garesti
daudelako eta bear ainbat opa ezin diegu-
lako, bei pintuak azken azkarra eta asko-
tan txarra izan oi du,

Bei gorri eta suizak berriz, pentsu asko-
rik gabe, indarrean eduki eziñik ez ditugu
eta bai ernaiketa kontuak eta gaitzeri go-
gor ekiteko, pintuak baño askoz biziagoak
ditugu. Eta esnea ematen berriz, urte gutxi
barru, protxu ona ematen dutela ikusi ezi-
ñekoa ez da.

Eta ez da ori bakarra. Zortzi amar urte-
tan gure ikulluetan egon ondoren, aragia-
tarako eman bear diranean, bear ba-da,
amabost edo ogei erralden aldea aterako
diote bei pintuari eta gaur ogei erralde
diru asko da.

AUDELA

EUSKALTZAINDIA
SAN MILLAN-GO EUSKAL ESALDIEN OROITZAPENETAN

Joan den ekainaren 15ean ospaketa eder bat egin zen San Mi-
llan de la Cogolla-ko monasterioan (Errioxa-n). Ospaketa hau Eus-
kaltzaindiak eratu zuen, «Instituto de Estudios Riojanos» eta monas-
terioko agustindar fraideokin batean.

Hor periodikuetan esan du norbaitek orain mila urte jaioa déla
euskera Errioxa-n, eta hori ospatzera joan déla Euskaltzaindia. Ez.
Gauzak ez dirá hórrela. Euskera idatziaren esaldirik zaharrenak (guk
ezagutzen ditugunetan zaharrenak), monasterio hartako esku izkribu
batean azaldu dirá. Esaldi horiek orain déla mila urte hango frai-
deren batek i.datzi zituen. Eta horren oroigarriz egin da ospaketa
hau.

Euskera idatziaren lehen esaldiak: horra, bada, zer goratzen zen
egun hartan.

Esaldi hoik bi bakarrik dirá. Oso murritz eta laburrak bata. Icio-
qui dugu. Eta bestea: Guec ajutu ez dugu.

Alfonso Irigoien jaunak egun horretan egin zuen Euskaltzaindian
sartzen egin ohi den hitzaldia, eta beronen gaia, hain zuzen, Errio-
xa-ko euskal sustraiak arakatzea izan zen. Esaldi hoietarik bigarrena
aztertu zuen, beroen interpretazioa emanez, Gainera, toki-izenetan
eta pertsona izenetan bada Errioxa-aldean esaldi hoiek baino zaha-
rragorik, Irigoien jaunak bere hitzaldian erakustera eman zuenez.
Lekukotasun hoiek argi eta garbi frogatzen dute han euskeraz hitz
egiten zela, eta hori Errekonkistako aldia baino lehenago.

J. J. Bautista Merino Urrutia jaunak beste hitzalditxo bat egin
zuen. Errioxako euskal arrastoen bilatzaile azkarra dugu jaun hau.
Beraz ezagutzera eman du dokumentu bat, zeinetarik XIII mendean
Ojacastroko haranean euskeraz egiten zela, garbi frogatzen bait
da. Jaun honi egun hartan ohore-mailako euskalzain titulua eman
zitzaion.

Batzarrea bukatzekoan oroitarri bat agertu zen batzar-tokin. Er-
dal Akademiak ¡haz eta Euskal Akademiak aurten, biek ospatu dute
toki berean hizkuntza banatan idatzitako lehen esaldien oroitzapena,
eta biek utzi dute han bertan harri baña, oroigarri-gisa.

Fernandez Sevilla (Logroñoko Diputazioko lehendakari ordea),
Escudero Ortuño, midiku jauna (Instituto de Estudios Riojanos-ko
lehendakari ordea), Aita Rafael Euba (San Millan-go agustindarren
nagusia), Rodríguez Maimón jauna (Instituto de Estudios Rioja-
nos-ko zuzendaria) eta Errioxa-ko beste jaun asko egon ziren Eus-
kalerriko alde guztietarik etorritakoekin batean ospaketa hartan, eta
bai gero «Santo Domingo de la Calzada»-n egindako bazkarin ere.

UZTAILE'KO BATZARREA

Euskalzaindiak joan den uztaileko 26an hileroko bere batzarre
arrunta egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Hona hemen han erabilitako gaien berri laburra.
Logroñoko Diputazioari, «Instituto de Estudios Riojanos» elkar-

teari eta Agustindarren Ordenan San Millan-go batzar egunean egin
ziguten harreragatik eskerrak ematea erabaki zen.

Euskal irakasle titulua erdietsi nahi dutenentzat etsaminak urri-
ko bigarren larunbatean jartzen dirá.

Euskaltzaindiko batzorde batek Educación y Ciencia-ko Ministro
jaunari egin dion bisitaren berri eman zen.

Pierre Lafitte euskaltzainak bere mezaberriko urrezko ezteiak os-
patzen dituela eta, batzarreak telegrama bat jarri zion.

Toribio Altzaga teatro-sarirako eta Xenpelar bertso-paperen sa-
rirako epaiiariak izendatu ziren. Bi sariketa hauk Euskaltzaindiak be-
rak jarriak dirá, hura Bizkaiko Aurrezki Kutxaren laguntzaz, eta bes-
tea Donostiako Centro de Atracción y Turismo-renaz.

Euskaltzaindiak Urdazubin irai.laren 14ean Axular-en omenez egin
gogo duen batzarre agiriaren xehetasunak eman ziren.

Euskaitzainburuak goizeko biikura bereziaren berri eman zuen.
Eskoia hiztegiko 10, 11 eta 12 zerrendak aztertu eta onartu ziren
biikura horretan.

Luis Mitxelena euska!tzainak txosten bat irakurri zuen «gorputz
eta soin» hitzei. buruz, elkar hizketa mamitsu batentzat okasioa
emanez.

Josu Oregi euskaltzain laguntzaiieak beste txosten bat irakurri
zuen, euskal aditzen saiikakera jatorrago bat bilatu nahiz. Lan ho-
nek ere bere-biziko goresmenak hartu zituen, eta nork bere ikus-
moideak azaltzeko bidea jarri zuen.

Xabier Kintana euskaltzain laguntzaiieak beste lan bat aurkeztu
zuen Xabier Mendiguren jaunak egina, erresumen eta nazioen ize-
nak euskeraz noia esan behar diren aztertuaz.

Gipuzkoako eliz barrutiko ikastolen batzak eskabide bat egin
dio Euskaltzaindiari, San Martin idazkariaren bidez. Alegia: Ikasto-
letan erabiliko diren liburuei Euskaltzaindiak hizkuntzaren aldetik
begiratu bat eman diezaiotela. Eskabide hau onartua izan da.

(Euskalzaindiko Prensa Bulegoaren Agiría)
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NAPARROA'KO EUSKALTZALETASUNA
GUDA-AURREAN

«Zeruko Argia'n, 592-93 zen-
bakian, Naparroa'n euskeraren
alde egin izan dan ta egiñaz
diarduten lanaz, itzegiten zai-
gu: guda ondoan izan dan la-
naz. Nere ustez, gai ori anitz
aldiz erabillia izan da.

Nik, ordean, zertxobait esan
ere.

Orra bada, ortik nik aria ar-
tu-ta bezela, zertxobait esan
gogo dut: guda aurreko urtee-
tan, Naparroa'n berean, euske-
raren alde egin izan zan lanaz,
zer edo zer adieraziz.

Ta besterik gabe, banoa gai-
ra. 1913'an, UztaiU'aren l'goan,
Intza'r Damas ta Oyeregi'tar
Bonabendur Aitak «Irugarren-
go Prantziskotarra» ateratzen
asi ziran. Zortzi orrialde zituan;
ta euskera errikoi, garbi ta
errezean egiñik zetorren zintzo-
-zintzo illabete oro.

Azkue «andiak» laster yo
zuan bere begi argiz aldizkari-
txoa; ta aregatik igo zuan In-
tza'ko Damas Aita, ta euskal-
tzain osoa izateko deitu zuten.

Aldizkaritxoak 6.000 ta koxka
artzaille ta irakurle bazituela-ta,
beste aldizkari bat obea? andia-
goa, edergarriz apaindua ta
guzti, gogora zitzaien argitara-
tzea Intza ta Oyeregi A. biei:
«Zeruko Argia». Eta orain usté
daitezken baiño, oztopo ta zail-
tasun askoz ere geiago gaindi-
tuz eta igaroz, 1919'ko Urta-
rrill'ean argitara zuten lenego
zenbakia; ta illabete oro biali
oi zuten euskaldunen eskueta-
ra zintzo-zintzo.

Aldizkaritxo arrek, 8 orrial-
de; onek, berriz, 16; bainan ez
usté, andia asterakoan, txikia
ixildu zanik. Biak batera yarrai-
ki ziran, illabete oro, ateratzen
ta e u s k a 1 etxeetara yoaten,
1936'an anai-arteko guda etorri
izan zan arteraiño.

Bien jdazleak Kaputxinoak
ziran geienak: Intza, Oyeregi,
Iraizoz, Oyarzun, Altzo t'ab.

Bietan, euskera garbi, mami-
tsu ta errikoia zerabiltzen beti.

1936'ko guda odoltsuak, pi-
kutara bota zituan biak; baita
aren idazleak, ere, sakabanatu
urruti-urrutiecara.

Bainan, oraindik bada, as-
koz geiago; 1925-26'an, In-
tza'r Damas Aitak N aparro a'ko
« E U S K E R A R E N ADISKI-
DEAK» Bazkuna irasi zuan.
Ñapar Aldundiak (Diputazioak)
baita Ayuntamentuek ondo ar-
tu zuten Erakunde berria; bai-
ta Urian ta errietan zerbait era-
giera zuten yende ikasiek ere.

Bazkunak, errietan, euskal-
-yai dirdiratsu ta eragikorrak
egiteari, eman zion gogo biziz.
Ta yendeketa gaitzak biltzen
zirala, y ai ederrak egiten zi-
tuan. Eguerdi aurrean, Meza
Nagusia; ta gero, erriko plazan
euskal yaia: txistu-muxika ta
aurresku ta dantzak ta izlariak,
daña euskeraz ta euskal giroan.

Orduan, yai-alaitasun artean,
sariak banatzen zizkieten, eus-
keraz irakurtzen ta idazten ira-
bazi zuten, umeei. Ta Dipu-
tazioa'ren ordezkariek, Aurrez-
ki-Kutxa'ko Txartelak ematen

zizkieten saridunei. (U m e a k
norgeiagoketara deitzea ta sa-
ritzea, ez da gaur asi dan gau-
za; orduan ere egiten zan). Bai
ta olerti ta elerti-norgeiagoke-
tan irabazlei, irabazi-sariak es-
kuetara oi zizkieten.

Ta yendea ta erri osoa umo-
retzeko ta pozteko, bertsolariak,
ere, agertzen ziran, yaiaren an-
tolatzailleak aurretik deiturik.
(Bertsolariak deitzea, ere, ez da
gaurkoa bakarrik: orduan ere
egiten zan).

Gaurko euskaltzale dirán gaz-
teak ikus nai baditzate garai
areitako Iruñe'ko egunkariak,
arein bidez denak yakitera erraz
etorriko dira orduan egiten zan
lañaren berri; ta ez bidé dute
geiago esango, lenago (orduan,
alegia) etzala lanik egiten.

Beste lan asko ta asko, ere,
egiten zan; laburki esango dut
zerbait: txistua zabaldu ñapar
errietan, baita euskal-antzerkia-
ren norgeiagoak antolatu; eus-
kal egunak atondu ere bai, bai-
ta euskal ikastaroak Iruñe'n
bertan; ta umeentzako ikasto-
lak egiteko igidura sutsua asia
zan, et'ab.

Ta orra,Naparroa'n bezela,
beste euskal probintzietan ere,
berdin zijoan euskal-zaletasuna
gora ta gora; ta laster gurenda
andia, odol gabea, izango gen-
duala etsi-etsirik geunden eus-
kaldunok.

«Bainan ara, eguzkitan giña-
la edo laster izango giñála usté
genduanean, ekaitz izugarria
sortu zanm.

Ori izan zan anai arteko gu-
da odoltsu ura...

«Ta Euskeraren zerua eguz-
kirik gabe gelditu zan; ta eus-
keraren lorategia, lore ta landa-
re loretsurik gabe; ta Euskera-
ren erreka garbi, kantariak lur-
-aldatu-ta, gure Euskalerria soil
ta billosik ta lur gorri bezela,
urik gabe, argi ta bizirik gabe
ta edertasunik gabe...». (Ikus:
Yurretar Yulen, « Loramendi,
1907-1933, ta aren garaia».
Olerti-Bilduma, 1962).

Ola gelditu. Orain, berriz ba-
doa euskal zaletasuna gorantza.

Bainan guda aurreko urte
areik eta ondoko oneik, danean
osoro berdiñak ezin daiteke
izan; lati-esaerak dion bezela,
«distingue témpora et concor-
daberis iura», BEREIZ ITZA-
TZU ALDIAK TA ALKARTU-
KO DITUZU IZPIDEAK))!

YURRETAR
YULEN AITAK

IKASTOLAK

GURE ONDAMENERAKO?

GAURKO

BIZI-MODUA
Opor-egunak (bakazioak) iges dijoazkigu. Uda egun

gozo oien ondorean, berriz aurrez aurre eguneroko lan
ta bizimoduekin elkar ikusiko gera.

Bizimodua gora ta gora dijoala-ta, bat baño geiago
larri dira. Noraño joko ote du? Noiz geldituko ote dira
garestiketa oiek? Nork dakar? Noren kulpa da?

Irakurle, zuk bezela, nik ere ez nekien nun zegon
koxka, zergatik ote zan bizitzaren garestiketa au, nork
dakarren.

Ona emen: «Sociedad de Consumo» deritzanak dau-
ka kulpa guzia.

Eta zer da «Sociedad de Consumo» ori? Oraindikan
ez dirala urte asko, gure artean beintzat, gure aurrene-
koak etzuten ezer bearrezkorik erosten dirun gabe. Idi
pare baten bearra zutela baserriko landak erabiltzeko?
Ortarako bear zan diru guzia izan arte, etzan idirik ba-
serrian. Orain, berriz, beste aldera da. Aurrerapen edo
inbenfu asko da gaur egunean, errazbide asko sortzen
da: automobilla dala-ta teleikuskiña dala-ta, soñekoak
bakarrik garbitzen dituzten makinak dirala-ta...

Teleikuskiña, irratia, egunerokoetan ta aldizkari gu-
zietan ezagutzera emango zaizkigu. Esango digute oso
onak dirala, obeagorik eztala, erraxago bizitzeko bea-
rrezkoak zaizkigula, eta abar.

Bai, oso onak dira gauz oiek, bañan oietako asko
etzaizkigu bearrezkoak. Alaz ere, izan nai genituzke. Ga-
restiak dira. Gaurko soldatekin ez dezazkegu erosi. Zer
egin, bada, erosteko? Ez bildurtu; erosi nai badituzu,
ordaintzeko erraztasunak emango dizkizute. «Erosi eza-
zu, eta al dezunean eta nai dezun bezela ordaindu»
—diote askok.

Eta ba daukazunean, obeagoa agertu dala-ta, esan-
go dizute zarra utzi ta berria erosteko, naiz garestiago
izan. Eta gauzak beti gora ta gora. Noiz arte?

Len, bearrezko gauzak etziran erosten diru gabe.
Gaur, bearrezkoak ez dirán gauzak diru gabe erosten
dira. Ori da «Sociedad de Consumo» deritzana.

LIZARRUSTI

«ZERUKO ARGIA»k Ekaina-
ren 30-go zenbakian «Lasarte-
-Usurbilgo Ikastoletatik» ba'da-
kar sail bat, naigabez bete gai-
tuana. Bi aurtxo, bosgarren eta
laugarren urtekoenak dira, agi-
denean. Ume gaixoak! Zer era-
kusten dizute?

LASARTE-USURBILKO GU-
RASOAK: ESNATU ZAITEZ-
TE!

Zuen umeei siñisgabekeria
erakusten diote. Bagiñakin Ikas-
tol b a t z u e t a k o Andere-
ñoak Kristau-Ikasbiderik etzue-
la erakutsi nai, ezta erakutsiko
ere. Okerrago daña, Apaizen
batzuek ortan laguntzalle zi-
tuela. Ba'giñakin b a i t a ere
Deusto'ko Ikastetxe Nagusian
nexka batzuen azterketan ger-
tatua. Galdetu nexkari Aztertza-
letako Monja batek: Jaungoi-
koa ñor da?: «Jaungoikorik ez
baita» «Jaungoikorik ez da».

Orduzkero beti kezkaz geun-
den beste Ikastoletan orrelako
zerbait erakutsiko ote zuten.
Lasarte-Usurbilgoan gauza bera
gertatzen dala agirían dago.
Oraindik «ZERUKO ARGI A»
deituz datorren asterokoak bi
sailtxo dakarzki. «ÑOR GERA
GU?» Arantxa Bengoetxea'k
idatzia. Erakutsi zaion siñisga-
bekeria itz auetaz adierazten
du ta zabaldu nai du: «Lehen,
antziña, ximu antzeko abere
batzuk ziratekean gure aurre-
koak. Bainan gizaldiz gizaldi
eboluzionatzen joan gera eta
gizonak izatera ailegatu gera,
lehen ximu antzekoak giñanok»
dakar, eta ez ori bakarrik. Gizo-
nak gaurdañokoan gauza asko
asmatu ditula ta asko aurreratu
duala ta abar.

Onatx orduan aur oni, eraku-
tsi zaiona: Jaungoiko Egille,
Sortzalleak Adán eta Eba, be-
rak egindakoagandik gatozenak
ez baño, ximuengandik gato-
zen abere, gizon ezaguradun
asmaketari izateraño etorri ge-
ranak, gerala. Lasarte-Usurbil-
go bigarren ikasle «laugarren
urtekoa» izenpetu danak, ILAR-
GIA deitu da bere sailla.

Nexka orrek bere aitonaz esa-
ten dizkigun gauzak gizaldi ta
gizaldietan Lasarten edo Usur-
billen iñork ez ditu egin, ero
bat ez ba'zan. Bere aitona
gauero bezala, oietik jeiki-ta
illargiarekin itzegiten egoten
zalá, berari gertatu guziak ari
esanez: bazekila aitonak ilar-

giak asko maite zuala eta mu-
xu aundi bat botatzen zuala
zerura, illargiaren aurpegiraño
irixten zana, eta aitona pozik
illargia beti betiko ikusten egon-
go zalako. Eta bukatzen du
esanaz: «Eta bera il baño le-
henago antxe egongo zan bere
ilargiarekin. Atzo hil zan».
Jainkoarekin bear lukena illar-
giarekin egiten?

Umetxo oiei, siñismenezko
Egi sendoen ordez, beren ira-
kasleak orrelako iduripen eta si-
ñestekeriak b u r u a n sartzen
ba'dizkiote biarko egunean nork
sartuko diote egia, erakutsi
zaien gezurraren ordez?

Ikastola ortan eta orren an-
tzeko tan bearrik gabeko hatxe
kaltegarria da gure errirako,
erakustea oker aundia da. Baño
siñisgabekerirako bidea ematea
oben eta pekatu oso larria da.

Ez gero aztu (atzendu) Jesu-
sen esan ontaz: «Nigan siñis-
ten duten txiki auetako bati
gaiztabidea ematen dionari, obe
izango litzaioke, asto batek mu-
gitzen duan errotarria lepoan
loturik ítsas-osiñera b o t a k o
ba'luteke (Mat, 18, 6).

Ageri danez, gure Ikastola
h'dunetan erlijioaren ordez si-
ñisgabekeria eraiteko arrisku
aundia dago.

Gurasoak beren etxetan eta
Apaizak elizetan Kristau-ikas-
bidea erakustea naikoa dala ta
ori beren eginkizuna dala diote
Irakasle oiek. Naikoa al da?

Gurasoak etxetan eta Apaizak
elizetan erakustea, iñolaz ere ez
da naikoa.

Zergatik? Aurrena, ume oiek
beren irakaslea, gurasoak baño
jakintsugoa dala usté dutelako.
Ta orduan aita-amak erakutsia,
geienak ez dute gogo onez ar-
tzen. Edo aiek erakutsiaz parra
(farra) egingo, Irakasleak bes-
tela erakutsi ezkero.

Apaizak erakustea ere ez da
naikoa. Alde batetik erri asko
apaizik gabe daudelako, beste-
tik astirik (betarik) asko ezin
atera dutelako iru-lau elizetan
mezak eman bearrez, eta azke-
nean ume asko erraz iges egin-
go luketelako aien erakustaldi-
tik. Eta Guraso ta Apaizak ale-
giñak egin arren egunoroko Ira-
kasleak oker erakutsia, nork zu-
zendu ote lezake? Guraso ta
Apaizak gauden erne!

INTZA'R DÁMASO

Ikastola baten umeak andereñoaren atzetik joaten dira jolasketan; jolasean
eta bertze gauza guzietan. Zinízo jokatu bear du andereñoak bidé obe-

reneri jarraituz
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BIZENTA A. MOGEL
Iru mogeldar ezagutzen ditugu euskal literaturan: Juan

Antonio, Markiña'n urte askoz erretore egona, eta onen illo-
ba bi, Juan José apaiza ta onen arreba Bizenta Antonia. Iru-
rak euskal idazle trebe.

Bizenta Azkoti'n jaio zan 1782'garren urteko Garagarri-
lla'ren seian. Bilbao'ko Eleuterio Basozabal'ekin ezkondu
zan, Abando'n urte askotan bizi izanik. Alargunduta, bertan
il zan Bizenta ere 1854'garren urteko Bagillaren 29'an.

Euskal idazle argia, ainbat lan osatu zituan, Eguberri
kantak idazten batez ere. Liburu bat ere utzi zigun: «Ipui
Onak», 1804'an Donostia'n argitaratua. Ederki zekian eus-
keraz, eta idazkeran gatz-ozpiña du bere lumak.

Ona ipui oietatik bat, XlX'garrena, «Eulia ta Mandoa»
deritzaiona.

«Mando batek zeramala burdia jarri zitzaion burtolean
euli gogaitgarria, ta diotsa:

—Mando zatar ta astuna, abil ariñago, bestela nere ezte-
narekin odoldu ta pizkortuko aut.

Aserratu zitzaion mandoari euli zital batek ain arro itze-
gin bearraz. Erantzun zion bada:

—O piztia zital, kiratsu ta gogaitgarria! Ezin gaitzik egin-
go diat: ala ere ez zidak ardura andirik ematen iré ezten
txarrak ateratzen bazidak odol apur bat. Nere gañean di-
joan mandazai onen zigorrak beldurrago egiten naitziak.
Onen zigorrada ta ugal orapillotuak ematen diztan zarta-
dak atera oi dizkite zanbro aundiak. Au bai dala beldar-
garria.

Ipuiak erakusten dioe andikiai, badutela zer beldur izan
nondik edo andik.

Txikiak dirá noizbait arrotzen,
ta andiak dute ernegatzen».

Onelaxe daude emakume ernai ark osatu zituan ipui guz-
tiak, poliki ta zer jakingarriz asetuak.

A. ONAINDIA
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Ontzi aundia izanagaitik,
itxaso aserré danean,
zugatz-orbela bezela dabil
oleafuak gañean.
Zenbat gerade ontzi orrela
gabiltzazenak lurrean!
Jaun Zeruko, erruki zaitez,
arriskuan geranean!

Gure Euskera ñola zan dakit,
gazte nintzala ikusite;
gaurkoan dedaz iru ogoi ta
gañera amazazpi urte;
burua apur bat iluntxu, baña
dena ez daukat aiztute;
Euskera dakit gaur, ze polito
amatxugaz ikasite.

Nere eskuetan «PRINCIPE-VIANA»,
1OCTgarren dan zenbakia;
pozgarria da, lenengo sua,
Naparroa'n ikustia.
Jarrai orrelan, anai maiteok,
erakutsiten bidia;
biotz danagaz, opa dautzuet
urte askotako bizia.

ORMAETXE'tar Jon

Irungo bizikletak
eman du berea:
Montero, Daboz eta
Errandonea.
Aien errotik dator
berriz landarea,
laisterka guzietan
emanaz lorea;
dakarten bidea
ezin da obea...
Iruko trebea
nai det goratzea:
Agirre, Alapon da
Urtizberea.

AGIRRE TXIRR
Duana eman bear

zaio duanari:
Irundarrak ba dute
gatza ugari.
Kirol geienak dirá
beti or nabari,
irabaziaz ainbat
kopa eta sari...
Bata borrokari,
bestea igari,
au ostikalari,
ura pelotari...
Iñaki Agirre da
txirrindulari.

Eskolan osatzen du
jator ikasketa,
liburuakin artuz
bere arreta.
Gero jalaserako
eratzen du beta,
bi kurpillen gainean
joaz ibilketa.
Kirol-eziketa
gogorra da eta,
Iñakiren seta
ez da berriketa:
Tresna maitagarria
du bizikleta.
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OTOI. JAUN
Naparroa'ko euskal mendiak
nolaz ez ditut maitako,
asi ba-nintzan eder ikusten
jaioa nintzan orduko?
Bere galiurrak basoluzatuk
daude Zeru biderako,
berak euskera emen jaiotzen
ikusiak diralako.

lltze aurretik kristauen antzo
Zeruraturik otoitza,
—iñundík ere ez bai-da goxo
euskera re n egoitza,
errenkaz dabil mendian ere
izen-eman euskal itza—:
ene Jainkoa, gure Sortzaille,
gorde zaiozu bizitza!

Iparraldean ikus zutinik
Auñamendl'ko tantaiak,
mendi askotxok ez dute entzuten
euskeraz bere artzaiak;
egun batean, an, Orreaga'n
asaben elkartze-naiak
ai! ba-genduke menderatzeko
gure izkuntzan etsaiak.

Ebro aldean zaindari ziran
mendiak eta mendixkak,
jaso bitzate antzin bateko
ernagarrizko oroitzak;
euskeraz kanta, euskeraz mintza,
euskeraz zuten otoitzak,
gure Jainkoak xuxpertu bitza
Erribera'ko biotzak.

Urbasa eta Yurra mendiak
Burunda aran gañetik
ikus, Aralar mendian ñola
itzegiten dan oraindik;
baztandarrekin jaso zenuten
izkuntza asabengandik,
fez utz urruntzen ele kuttuna
zuen mendi ta basotik.

Odei ta tximist guztiei eman
Zuk dezakezun agindu:
apurtu gabe gure mendiak
egin ditzatela zaindu;
era berdiñaz, aingeru danei
—ez bai-da oraindik berandu-
euts ditzatela gure izkuntza,
izate eta ekandu.
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IZGDI

Gauzak artu dirán diranez, beren emai, beren senez
Ta, zoaz, begiratze oargarríetan itaunduz ñor zeran,
Arriaren gogor, egun aren bidaldi, gauaren argiz,
Aizearen baretasun, ekaitzez, aidizka itun, alai;
Zoaz bai, barrutiz-barruti, begiratuz egaletan,
Izadiaren eder, makurkeri, bizia dan eguzkiz,
Batean gora, bestean beera, zori ezberdiñez,
Zoaz bai, begi goseak irikiz sakosta ta, goi-aldez,
Bidea bidetu, eguna egundu, oro aurnartuz;
Zoaz negarrak estaii, eskua iagunki luzatuz
Ta, billatu zaitez bai, bideko gallur ta, zuztarretan,
Ari ta íokarrizko, beti-danezko neurri, loturatan,
Eriotzari esku emanez munka diardun goiberatan,
Ta, aldi-unezko ioan-etorriaren izan berean;
Billatu zaitez itzaren argi bizi, aizearen egal,
Bidé ondoko ¡tur, ibaiaren itxasoratzean:
Egoetan, ostoetan... belaze, baso, oianakin ustartuz;
Billatu zaitez bai, ixillaren mintzabide sakonez,
Doñu entzungarriak nabarmentzen dirán mundu bizian

Ta, zoaz illunbeak aizeatuz, argi-une alaietan,
Goizaren goiztada, eguerdi bete, gauaren izarrez;
Zoaz, arru-beerako bizkar garotsu, mendi malkarrez,
Gizabidezko maite-ereintza ta, biotz-besteratze
Aidetsu, ongarri, zabal, ematerik maitagarrienez...

O, ze itz oldartsuak ixillaren magalpe ezkutuan,
Norberaz-norberazko biziratze, gogaeta luzean!
Bidetu zaitez bai, norberatze sendo, alkargarrietan,
Argiaren anots, itzalaren izakera ezbaiez,
Kanta zarrak era berritu ta bidé berriak asmatuz;
Zoaz bai, itzaren sorgai, izadiaren aberatsean
Bakoitzaren uraska, muin bizietara urreratuz;
oaz bizi-eriodun kate eten-eziñaren magal,
Argi-illunbe eskutu, ezezaunaren zador utsez;
Zoaz aztertu, arakatu, daurkigun mami ta, azal,
Lore-arantzazko izatasun alkartsu saminkorrez,
Eta, izan-naiaren menpetasun latz ta ederretan,
Leiza-zulo illun, egun goibel, argirik-ezaren
Galderakizun beltzak iazoko dirá zure begietan.

Baiña, tinko! Billatu zaitez zeure estu-zabalaren,
eure gogozko laztanbide, zeure zauri gordiñetan,
Ta, zoaz udaberri baikor, negute gomaren biotzez,
Arruz-arru, odeirik-odei, ¡anda, ibai, zugatzartez,
Zoaz aizearen, zelaiaren ta, arria arrikiro
Oñarritzen dan gizon mugatuaren oñatz, bizibidez...

Ta, batabestezko gau-egunak bizi-itxaropentzen
Dirán mundu ikusgarriaren ametsaldi gozoetan
Murgil, ta, burutu zaitez, gauza nimiño ta aundien
Oarbidezko ikuste ta, izantasun eredukorrez...

ARTEKA
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ULARIA MUTIKOEN TXAPELDUN
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Irungo Napar-Biden.
lorez apaindua,
«Aterpe» goxoa du
bizilekua.
Etxe-maitea da ta,
zintzoki oitua;
bizikleta goxatzen
dabilki eskua;
txirringa-sayua
egunerokua;
jana bezin lua
tajuz neurtua...
Auxen da Iñakiren
bizi-modua.

Zorionak, Iñaki
Agirre ta Muñotz;
irundarrak zurekin
pozikan dagoz.
Kopak baiño dirdira
geigo dute askoz
zure jokabideak,
zuzen diralakoz:
Giza-lege oroz
ekin dezu gogoz,
orregatik txaloz
ematera gatoz
zintzotasunak ongi
merezi dun poz...

UTARRE

Eta orduan, gure mendiak,
zeruruntza luzatzean,
daramatela gure izkuntza
otoitzaren egalean;
eta gelditu beren Sortzaille
izan ziñanan aurrean,
bene-benetan, entzungo dezu
daukaguna biotzean.

O! ene Jauna, entzungo al dezu
euskaldunaren eskea?
Ez opa izan euskerarentzat
Eriotza'ren nekea;
pizturik gugan bearrik degun
elkartasun ta pakea,
bizi gaitezen izkuntz kuttunaz
gozaturik ao-pea.

Probintziko taldeak
jo dute aalena,
zure txapelai kendu
naian txortena.
Billafranka, Oiartzun,
Donostin barrena;
Hernanitik Zarautza,
Mondragoi urrena...
Ura zan kemena
bota dizutena;
ala ta gorena
dezu aipamena:
Txapelketan gelditu
zera gaillena.

Etsai asko dituzu...
Konturatu zera,
eratxi nai dutela
zure bandera;
alkar-arturik datoz
zu errenditzera,
orpoz-orpo jarraiki
dezun ibillera:
Orain saietsera,
bideak ixtera,
bultzaka ostera
lurra joaztera...
Zarautzen ala galdu
dezu karrera.

Zereganatu dezu,
izanik astuna,
bizikletak bear dun
trebetasuna.
Kalte izan diteke
geiegi jarduna;
neurri onak bear du
zaitu osasuna...
Begira urruna,
ba dator eguna,
txapel euskalduna
jantziko dezuna.
Irri-parrez daukazu
etorkizuna.

Amalau urterekin
gaztetxo gordiña;
pedalai eragiten
ba dezu griña...
Bidaso-itzaletik
ibiliz berdiña,
San Martzialen gora
igoz aldatz miña...
Gure atsegiña...!
egingo ba ziña,
garaitu-eziña,
Eddy Merkx-en diña...
Ekin zazu jo arte
goiko erpiña.

Erriaren pozgarri,
deportearen on,
orrela bear zera
osatu gizon.
Dakigulako, zugan
degunak itxaron,
buru-biotzarekin
indarra nun dagon,
ezin gera iñon
ixilikan egon;
kantari Aliron,
au degu berrion:
Gipuzkoan Agirre
dala kanpeon...

MARTZELINO
PEÑA
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AURTXOARI
Udaberri-goizean
sortu dan lorea,
eten berria dakar
amasen sarea;
zeru urdiñetako
izar dotorea,
etorkizunen giltza
duan landarea.

Burutik oñetara
amaren ixpillu,
zuk ¡xiltzen dituzu
amaika ixtillu.
Zaarren itxaropen,
txikien jostaillu,
asarreen erdian
pakezko izkillu.

Zure etorreragaz
poztu da ingurua,
asmo zabalez bete
amaren burua.
Giza-aragi egiñik
zatorz aingerua,
zatian jetxi zaigu
lurrera zerua.

* Zure ondotik ama
* zeruari eske:
í «Gaitzetik zaitezela
% betirako aske».
* Pozak bazter guziak
* gaur bete lezazke,
* amaren amets oiek
* egi ba-litezke.

% Lore xamur zatorz zu
J arantzen erdira,
* giza-lege guziak
* zure gaiñ or dirá;
í seaskaren kutsuak
$ betiko ba-lira,
* etziñake amilduko
* iñoiz txarkerira.
*
* Aurtxo baten jaiotza
í zer zan nik ez nekin,
J mixterio aundiak
J dakarzki berekin;
* giza-mallaz osatu
* egin naiz zurekin,
% aita egin bai nauzu
% jaiotzearekin.

Aurtxorik ez da sortzen
ez ba-da aitarik,
ortan ez da, ordea,
agortzen egirik;
aurrik ez izanean
ez da gurasorik,
amets utsa da «aita»
ez ba-dago aurrik.

Gauz aundien ametsez
gizakiak dagoz
beren biotz ustua
betetzeko gogoz.
Aurtxo! gaur esker onez

? zuregana gatorz,
% «ttikiz» utsune aundia
* beteaz bai zatorz.
*
* Oraintxe da garaia
* kontuak artzeko,
* beranduan negarrez
í malkoz ez urtzeko;
J bildurrak agintzen du
* zu ondo zaitzeko,
* gaizkia bizkor baita
í zintzoa txartzeko.
*
% Ametsik larrienak
J datorzte gogora,
J orain jasotakotik
5f zerake gerora;
* pozez bezain bildurrez
% goaz zure ondora,
J bidea argitu nairik
J maitasun-girora.

í MARTIN ITURBE
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GAU ILLUN BAT
Aldizkari onen 98 garren alearen orrialdeetan oso

pozik irakurri ditut, Xanti Zabala «Lexo» nere adiskide
zintzoaren bertsoak, ezagun baidute bertsolari batenak
dirala, euren kurpillean eta gaia ere ezaguna zait gai-
ñera.

Bertsolariak, beste iñork ezbezelako apaltasun arri-
garriz aitortzen dezu, gau artako lotsa. Etzan gutxiago-
tarako ere, ainbeste aundiko frontoia ain entzule gutxi-
rekin ikusirik, baiña ez lotsatu Xanti, an bildu ziñaten
bertsolariak ondo baiño obeto bete zenduten zeon egi-
kizuna-ta.

Zergatik ain entzule gutxi? Urte garaia ere etzan ain
egokia, egun artan inguruan beste jaialdi geiago ere ba-
zeuden, zabalkundea egin zezaketenak ere izan ziran
aurretik adierazten baiño atzetik maxiatzen geiago saia-
tu ziranak, baimena nekez lortu genduelako kartelak
oso berandu zabaldu ziran, gosea ta jateko gogoa be-
zela, eragozpen guztiak alkartu zirala esan diteke.

Ala ere, une txarra igarota, baiña iñun da iñori zo-
rrik utzi gabe, zerbait lagundu egin zitzaion bear go-
rrian arkitzen zanari eta ezagutu arazi gaiñera, bitartean
ezagutzen etzuten toki askotan eta orra or, ñola auke-
ratu duten datorren urteko omenaldi aundirako.

Azkeneko au jakin baiño len ere, oso esker ona ager-
tu ziran Iturrik, gastuak ordaindu ondoren gelditu ziran
txanponak eramatera joan nitzaionean, an kantatu zen-
duten amabi bertsolariak eta gaiñerako laguntzailleak,
aien artean «Insalus» etxea ta abar, biotz-barruan zeuz-
kala esan zidan, bene-benetan esan ere.

Gogoan daukat neronek ere
gau aren illuntasuna
egiztaízen det zure bertsoaz
adierazten dezuna.
Bertsolariak beteagatik
daraman eginkizuna
entzuie gutxi dagon tokian
zailla da alaitasuna.

Bertsoiariak gazteak danok
eta biguñak junturaz
baiña bertsoak bota ziñuzten
errespetoz da arduraz.
Jende gutxikin frontoi aundiak
ematen zuen itxuraz
biotzetikan gaixo dagon bat
ill zitekean trixturaz.

Ala ere Xanti etzazu izan
egindakoan damurik
ezbaitiogu iñortxori zor
egun artako konturík.
Amabi bertsolari gazte ta
beste zenbait aSkarturik
irabazi ere asko ez baiña
ezgendun egin galdurik.

Berreun da ogei entzule ziran
sarrera ordaindu zutenak
zuen saioa entzunda pozik
atera ziran geienak.
Bat edo beste beti badaude
zerbait !agunízen dutenak
¡furrik biotz-biotzetikan
eskertutzen ditu denak.

Sobratu ziran txanpon aleak
—etzan aundia dirutza—
bere eskutan ipintzearren
joan nintzaion aruntza.
Atsegin aundiz eskertu zidan
egin zitzaion laguntza
lengo trixtura danak utzita
etorrí nitzan onuntza.

Ondo dakigu mundu kaxkar au
paradisoa ezdala
askotan gauzak ezdira irtetzen
guk nai gendukin bezela.
Ezagutzen det gau artan ere
akats aundiak zeudela
baiña sinistu Iturrin alde
asko egin zendutela.

URDANETA
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BAZTAN:
bestak

eta

bertzea

BESTAK
Arizkun'en Sanjuanak ospa-

tu zituzten. Ikuskizunen artean
aipa ditzagun San Juan bezpe-
rean eginikako dantzari besta.
Bilboko «Bizkai-Taldea» dei-
tzen den dantzari-taldea ari
izana da jai hortan bi orduko
aitaldia eginik, hor erakutsi di-
tuztela Lantz-ko «Iñauteriak»
eta «Euskal-Herriko dantzak».
Arizkundar mutil - dantzariek
ere saio eder bat egin zuten
Baztango dantzak erakutsiaz.
San Juan egunean Bertsolariak
eta Arri-Jasotzaleak. MATTIN
eta ETXEBERRIA bertsolari

BAZTANDARREN BILTZARRA
Uztailaren 21-ean ospatu dugu Elizondon amargarren

Baztandarren Biltzarra. Argiastetik eguna ilun ilun agertu
zitzaikun tarteka euri-Iankar pixka ari zuela. Denbora gisa
hortan ikusirik ez ginuen giro ederraren esperantzarik bai-
na halere suerte ona izan ginuen eta eguna ederki joan zen,
zerue goibel eta mendiak iper-lanoz inguraturik batere eurik
egin gabe pasa zuela eta besta egiteko izaten ahal den giro
goxoenakin.

Aurten behin ere ez bezalako yendeketa ikusi dugu Baz-
tango hiri nagusian. Erraten dutenez ogeitamar milla lagun
bildu ornen ziren eta berebillak ere 1.500 baino behiago.

Urtero bezala Herri Meza ederra izan da eta gero Ka-
rrozen ibilaldia herriari itzulia eginik. Amasei Orga ibiliak
dirá eta bertzetan bezala dantzariak eta soñulariak gure
Baztango txistulari taldea Maurizio Elizalde Buru zutelarik
denen aintzinean zoazilarik. Dantzaritaldeen artean hor ge-
nituen Iruñe, Tíldela, Lizarra, Gazteiz, Bera, Barakaldo, To-
losa, Pasai, Donibane Lohizun eta gehiago ere. Beti bezala
Iturengo «Zanpantzar» deitutako gare-yoileak ere hemen
gintuen.

Eguerdi aldean Plaza zaharrean mutil-dantza eder bat
gazte ta zahar sasointsu gure dantzak erakutsi zituztela.
Gero bazkari merkatuko plazan 1.800 bazkaltiarrekin. Baz-
kalondoan, dantza, bertso, kantu ta soñu.

Milaka y ende karriketan denak txiñurriak bezala ezin
kokaturik, bazter guziak beteak, denak umore onean eta
sasoin ederrean. Zer edertasuna hainbertze euskaldun gure
herrian bildurik, Gipuzkoar, bizkaitar, arabar, lapurditar, ba-
xenabartar, zuberotar eta nafartar denak baztandarren ar-
tean bat eginik beren bozkario sanoa euskal izpirituz indar-
turik agertzen zutela, egun guzian yauzi ta dantzan neka-
tu gabe.

Egun gogoangarria aurtengo Baztandarren Biltzarrare-
na. Nik usté dut gure artean egonak diren guziak besta
eder hontaz oroitzapen maitagarri bat izango dutela.

Baztandarren Biltzarra elkartasun biltzarra, ez baztan-
darren artean bakarrik baita ere euskaldun anai guzien ar-
tean ere.

Baztango xoko hontatik euskaldun guzieri millaka go-
raintzi eta guie arteko elkartasuna lokarri sendoekin loturik
eta urratu gabe betiko iraun dezala.

ANZANARRI

Beren bazter lostsuetan ibiitzeko egur-zanketan zutik, Lande'tako
Artzaiek dantza miragarríak eman dizkigute aurtengo «Baztandarren

Biltzarrean». Arrigarria da, baí, olako dantza

famatuak kantaldi xarmanta
egin zuten eta ENDAÑETA in-
dartsua ere ari izana da 225 ki-
loko arri ikaragarriarekin, gero
125 kiloko arri kuadroakin eta
125 kiloko arri borobillakin.
Bestak ongi joan diré.

* * *
Erretzuarrek ere Sanpedroak

eginak dituzte. Pilota partidak,
euskal-dantzariak eta bertze he-
rri-jai eta erakusketa interesga-
rriak agertu dituztela. Bizikle-
ta lasterketa ere egin zuten eta
denen gainetik i r a b a z t a l e
ATXA almandoztarra. Zorionak
baztandar bizkor honeri.

* * *
Donezteben ere Sanpedroak.

Urtero bezala aurten ere ospa-
tu dute Dantzarien Sariketa,
Jota ta Purrusalda zeñek ho-
beki dantza. Haundietan lenbi-
ziko Saria LARREA-ALBIZU
lezotar bikotearentzat eta txi-
kietan UGALDE - ESNAOLA
bikotearentzat, hok ere lezota-
rrak. Pilota partida ederrak ere
izan dituzte «ESKULARI» Ba-
tasuneko pilotariak ari izanak
direla.

SANTIOAK
Herriko bestak ospatu ditu

Elizondok. Santio egunean ze-
rue goibel eta aski ilun agertu
zitzain; eurik egin gabe iraun
zuen.

Santio egunean beti bezala
goizean Meza eta ondotik Mu-
til-Dantza. Arrastaldean «Iriar-
te» pilota lekuan Dantzarien
Sariketa. Zortzi bikote ari iza-
nak dirá. Lenbiziko Saria Sa-
rriegi-Lopetegi Hernaniar biko-
tearentzat eta bigarrena La-
rrea-Albizu lezotar dantzarien-
tzat. Dantzari txikiak ere ba-
zuten Sariketa. Etxebarria-Uri-
be Ondarrutarrak garaiíe. Bi-
garren egunean bizikleta las-
terketa Baztango itzulia. Hi-
rugarrenean pilota partidak.
Goizean guantez eca arratsal-
dean «Triarte» pilota plazan es-
ku-huska pilo tari profesionalen
artean. Bi partida jokatu zi-
tuzten. Lenbizikoa; Pierola-Al-
dazabal 22, Orexa III-Barandia-

Agur danari; gaur Elizondo'n
gure Euskeraren Eguna;
denen artean beraren alde
gaur egin dezagun lana;
Diputazioak laguntzeko du
borondate oberena.
Biba nafartar Diputazioa
eta «Principe de Viana».

Garai batean, gure Euskerak
izandu ditu lañuak;
bañan berari lagundutzeko
gaur badira enpeñuak.
Aur guztiai gaur dazkiote
guzizko kariñuak;
gora ikastola eta aurrak eta
gure Andereñuak.

Lendabiziko lana euskeraz
aritu gera Elizan;
zure onoretan ainbeste gaude gaur
Eüzondoko piazan.
Euskera, zu noiz, non sortu ziñan,
eztu oraindík iñork esan;
zu betikoa izan, bearzu,
gure Jaungoikoaren gisan.

Gure Alkatea euskaldun ote,
batek egin zidan galde;
nere erantzuna, apelliduak
kenduko zioia dude.
Diputadoa Iratzoki ta
Ezponda ta Iturralde,
lan-ein zazute Naparroa ta
gure Euskeraren alde.

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

KLEMENTE EZKURDIAK JARRIAK

ran 14. Bigarren partida; Aran-
tzeta-Bengoetxea, 22; Retegi II-
Oteiza, 21. Laugarren egunean
igandearekin Donostiako «Ar-
gia» deitutako dantzari taldea
ari izana da, Nafarroako eta
Lapurdiko dantzak erakutsi di-
tuztela. Dantzari jatorrak do-
nostiarrak.

Lau egunetan naiko soñua
plazan eta jendea ere bai. Aur-
ten mutil-dantza ederrak egi-
nak ditugu gazte ta zahar au-
nitz lerroan eta jende aunitz
ere begira. Maurizio Elizaldek
lan ederra egin du. Zorionak
dantzariei eta soñulariei.

Eta orai bertze urtetan erran
dudana erran dezadan.

«Bestak gan diré, bakea ta bi
sos».

MÜTIL-DANTZA
Igaz bezala eta aintzineko ur-

tean bezala ere, gure baztan-
dar mutil-dantzariak ari izanak
diré Iruñen San Fermin bezpe-
rean. «Pabellón Anaitasuna»
deitzen den Etxe ederrean na-
fartarren arteko Dantzari festa
ederra ospatu da, jai hortan
Iruñekoak, Tafallakoak, Tude-
lakoak, Lizarrakoak, Otxagi-
koak eta Baztandarrak ere ari
izanak direla bakotxak beren
lekuko dantzak erakutsiaz. Sala
bete betea jendez eta txalo ede-
rean. Sala betea eta txalo ede-
rrak dantzarien ohoretan. Gure
mutil-dantzariek ere sekuleko
arrakasta izan zuten. Zorionak.

M. IZETA

AURTXOEN TXOKOA
A X U L A R S A R I A

Iruñeko «Diario de Navarra» egunkariak urtero antolatzen duen
«Axular Saria» deitzen duten aurren arteko idatz lehiaketaren epea
bukatu ondoren Maiburukoek beren erabakia agertu dute.

Lenbiziko Saria: Milla ta bosteun peztakoa. «Sorgin
kontu» lanari.

Egilea: Felisa Ugarte. Arrayoz. 14 urte.
Bigarren Saria: Zazpieun peztakoa. «Gertaera bat»

lanari.
Egilea: M. Rexu Urrutia. Saldias. 10 urte.
Irugarren Saria: Bosteun peztakoa. «Kontua» lanari.
Egilea: Patxiko Elizetxe. Erratzu. 7 urte.
Gure zorionik beroenak «Axular Saria»'ren irabaztaleeri. «Dia-

rio de Navarra»'ko Euskal Orrian agertu diren idatz-lanak 36 izan
dirá. Aurrek lan ederra egin dute eta badute merezimendu. Gores-
menak idazle ttipi hoieri eta yarraiki daitzila hortan. Zorionak ere
«Diario de Navarra»'ko «Axular Saria» eta «Nafar Izkuntzan Orria»
antolatzen dutenei. Lan onuragarri horrek emanen du zitu ona eta
euskal ipuietan saiatzen diren aur hoiek biharko egunean izaten
ahal dirá idazle jakintsuak, gure euskal literatura ¡ndartuko dutenak
eta holaxe etorkizunari begiratuaz gure bihotzetan pizten zaizkigu
esperantzak.

SORGIN KONTU

Ardí erostun zen Joxe Ixfoan. Gizon hau bizi zen
Gantxueko bordan bere andre eta amar seme-alabekin.
Nekazariak ziren eta nolaz bazterra ttipi samarra zuten,
gizon hau aitzen zen ardiak erosi eta Frantzire eraman,
eta hunetian kobre edo holako zerbait ekarri.

Joxe Ixtoan gizajoa sortzez zen okerra eta maingua.
Ardiak aise samar eramaten zituen Frantzire bainan han-
dik hunet ekarri behar zuena bizkarrian ekarri behar.
Beti ibiltzen ornen zen beldurke; alde batetik laisterrik
ezin egin eta bertze aldetik ezin ikusi ongi bazegon ka-
rabinerorik edo ez. Hala edo hola ez ornen zuten beine-
re arpatu izan Joxe Ixtoan karabineroak. Bainan bai koz-
korra gertatu ere behin bere barrideko sorgin batekin.
Eldu zen beti bezala Frantzitik bueltan ederki kargatua
bi paketakin. Bidean pentsatu ornen zuen; iñon suerta-
tzen bazitzaion astoik, igen harén gañera eta aisexago
etorriko zela. Hala eldu ornen zen eta Otsoldoko lepo le-
poan asto zuri bat «torrei» «torrei» soro yaten. Erraten
ornen dio:

—Purro purro, potxiko, potxiko.
Eta astoa geldi geldi. Laxatzen ornen du gerrontzeko

paxa eta lepotik lotu eta igeten ornen da gañera. Hor
hasten ornen zaio eztulke eta puzkerka. Bere baiten in
ornen zuen:

—Asto hau ez zaitek bidean itoko?
Tarteka anka sanoakin ematen ornen zition ostiko

batzuk ederrak tripe bazterrean, eta beti ornen zoazin
etxe aldera. Urbildu zirelaik Erramuzueko zubire, astoa
ez harat ta ez hunet, lauso samarra izeki nonbait. Zubi
tik ez pasatu nai eta hasi ornen zen uretik. Orantxe
urein erdire aílegatzen da, astoa lekutzen ornen zaio az-
pitik eta Joxe Ixtoan ez asto eta paketaik gabe gelditu
ornen zen. Biharamunean ornen daie mezperako lekure
eta zapaka bazter batean bi paketak eta Fermin erdi hi-
lurrena. Orduan erran ornen zion Joxe Ixtoan-ek:

—Ez al zinen zu atzoko nere astoa?
Eta bertzeak:
—Bai bai, ni nitzen, nere ustez Otsondoko lepora

atraía nitzen zure bidera. Zuri eraman ureraño eta pa-
ketak ekendu ingo nizkitzun, gero kobrea urtu eta ga-
reak egiteko. Eta orai deuseza.

Joxe Ixtoan kontent gan ornen zen bere paketakin
etxera eta Fermin alde batetik urez asea eta bertze al-
detik gareak egiteko gaiaik gabe.

Ez ornen zen Fermin gehiago sorgin bihurtu eta ez
ere Joxe Ixtoan asto zarrakin gehiago fiatu.

FELISA UGARTE. ARRAYOZ. 14 urte
(«Axular-Saria»-ren ipui irabaztalea)
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GOIZÜETA
Igandea izandu den Aguz-

tu'ko 4'garren egunean, pesta
aipagarria Goizueta'n.

Badirela bost urte, erri ontan
asi ziren eliza berritzeko lanak:
arri-garbiketa, aritzezko oletaz
solairu berria, argi-jokua, ozen-
gailluak, aldare-aurrea, eta bes-
te gauza asko, bai elizako ba-
rman, bai kanpoan; ezin egon
naiz au esan gabe: eliza-baz-
terretako lorategitxoak.

Berritzeko lana, luze xama-
rra izandu da; orregatik, buka-
tzean, aundiagoa izandu da
pesta. Goizean, egun-asteko soi-
ñuak; txistulariak; elkar-Meza
Nagusia: Iruñe'tik etorritako
Apezpikuarekin, apezak diren
erriko semeak eta Goizueta'n
apezak izandu direnak.

Oraingo apezak, On Bishen-
te Hernandorena ta On Istebe
Irurzun beti jo ta kea izandu
ditugu berritzeko lanetan; egia
esateko, erri guziarekin batera.
Bazuten ongi merezi omenaldi
bat gure apezek; eta esker one-
koa den erri goizutar onek,
eman die: baserrietarako bidea
mozteko Seat-127 bat, eta den-
bora neurtzeko —ai, On Bi-
shente maite au!— erloju baña.

Frontoian, pilota - partida,
txistulariak eta Añorga'ko Zor-
tzikotea. Eta 400 lagunendako
bazkaria. Ao zabalez esatekoa
da ñola dakiten beren egin-
-bearra etxekoandre batzuk;

«Vmore Ona» taldeko gazteak
eta erriko neska politak ere.

Itz gutxitan, erriko elizan el-
karturik eta alegiñez bukatuta-
ko lanak ospatzeko, kristau eta
euskal elkartasunezko p e s t a
Goizueta'ko errian.

TaRTazU

Artikutzako errota zar maitea...

I Z A B A
Garagarzaro'ko 30-gn. egunean,

gente aunitz biltu ziren irt ontako
Idoia-baselizan.

Leku guzietatík xin diren Idoiak
lore-xorta batez, beren maite-emai-
tza eskaiñi nai zioten Idoia-ko Ama
Birjiña moiteari.

Meza Saintian, neskatxek loreak
utzu bitartion —Idoia Indurain gu-
zien aintzinetik, Izaba'ko Idoia lee-
na bait da— Garmendia'tik Idoiak
Urteaga'ren «Agur María» kantatu
zuen.

Bazkaria, baselizako bazterretan.
Arrastirian, Bizkai'tik eta Gipuzkoa'
tik xin den genteak «datorren urte
arte» beroa erran zion Idoia'ko An-
drari, «Agur Jesus'en Ama» abestuz.

GETARI
Urtero Getari'ko pestak Abus-

tuaren 6'an izaten dirá. Bertako
semea naizenez, nai nuke bere
berri eman emen.

Berebillik ez daukagunak,
naiz'ta izateko era izan, naiago
det ibiltzia bultzian, trenan.
Donosti'tik irten goiz ta Za-
rautz'a elduko zera egu-er-
dian. Jaunak eta, bultzi oiek
naiko zaartuak daude! Ikusten
degunez, berriak egiteko bide-
rik gabe.

Eltzen zeranean Zarautz-ko
geltokira, geienean ez da ikus-
ten Getari'ko busik eta beran-
duago etortzen danean, bertan
sartu ta joaten gera Getari-ra.

Zarautz utzi ta abiadan zoa-
zela itxas ertzetik, ikusgai ede-
rra dago, ta berealan ikusiko
dezu Getari-ko San Antón men-
dia, madritarrak orain urte asko
ARRATOIA izenakin ezagu-
tzen daña. Naiko dirá amar mi-
nutu elízeko Getari-ko enparan-
tza. Busa gelditzen da ELKA-
NO-ren omenez egindako «mo-
Qiimentu» aurrean. Emen, or
dago andereñoaren irudia, ar-
latsaz egindakoa ta narru go-
rrian bere gorputza erakutsiaz
joaten diranai.

Getari'ra joate bakoitzean, ja-
kiña, kaialdera berealan joan
bear da. Kai aldea ta bertako
portua arrantz ontziz betea.
Auek guziak pestetako etortzen
diralako, ta etortze ori derrigo-
rrizkoa dute. Erriko patroi San
Salbador dutenez, orregatik ur-
tean bein ospatzen dute.

Getari gaur ikusita, alde aun-
dia dago berdintzeko orain be-
rrogei urte. Gaur biztanleak gei-

tu dirá, etxe ederrak egin di-
tuzte, ta edan leku, batu leku
ta abar orain, bertan egun zo-
ragarria igarotzeko ederra da.
Getari'k ez dio iñungo jantokia-
ri enbiri, ortan yayuak dirá ber-
tako sukalkiak. Arrai preskuak,
txirlak, amarrak eta bateze txa-
kolin goxoa, ez da berointze-
koa. Bizkaiak Bakio dunez, Ge-
tari da ortan onena. Ala ere,
txakoliña gaur, ez da orain be-
rrogei urtekoa. Ordun ez zioten
kimikarik botatzen ta gaur bai.
Matsak oztea, entzutea deta-
nez, ekarri oi dute Balladolid
edo beste tokiren batetik eta
naastuta gero egin... Bañan, ori
ez det usté egia danik. Ez bein-
tzat Getari'n. Txakoliña gaur
edateko, aurretik begiratu bear
da, zenbat ordaindu bear dan,
ba, koñakak bañan geiago balio
dulako. Ori gertatzen da asko-
tan. Gauz batek «pama» aundia
arf:u badu, ta naiz ura izan, gero
geiegi ordaindu bearra izan
bear degu.

Errian tokirik ez jentez bete-
rik bazter guziak. Zurrutean
noski geienak! Egun aundi ori
olantxen onen ospatzen da, ta
ondorengo abestiak eta zaraga-
tak aintzakotaz daudela.

Portua oso apain ontziz bete-
ta. Zein baiñan zein dotoreago
ta ederrago. II guzian atunetan
ibildu on doren, guziak orain
atsedenak artzen.

Azkenik, Getarftik irten gen-
dun illuntzean Donostfra, pil-
pil utzirik erria ta erriaren alai-
tasuna, eta, orain egiten ari di-
rán portu berria zoragarria izan-
go zaiete getariarrari, dauden
ontzi pilloak ezin diralako bear
dirán bezela egon.

E. OZKIN

ERASUN
Ortotsaren ondotik k a 1 m a

etortzen da eta lur busti usai
goxo goxoa. Retegfri egin zio-
ten omenaldi ederra eta kaze-
talari guztiak jo zituzten ezki-
lak eta erabilli zuten inzentsua,
ez gure pillotariak merezi aña,
baña egin zituzten alegiñak. Ni,
nere txikitasunakin, aien atze-
tik noa, maiatik erortzen diren
apurrak biltzen, aiek ixillik utzi
zituzten gauzak agertzen.

Meza oso polita izandu zan;
Eibar'tar batzuek, Zurdo de
Mondragon eta Arriaran barre-
nian zirala, kantatu zuten oso
ederki eta berdin bazkari bitar-
tean. Zurdo de Mondragón'ek
bajua egiten zun anitz ondo;
ez da nolanaikoa, obenetakoa
da kantatzen. Gure ondoan zan
bazkaltzen; ni ez naiz musikan
gauz aundirik, baña, muxiko
ederra dan MigeFek esan zun
oso zalá ona Zurdo, pillotan
kampeon izandako gizon au.

Mezako ofertoriuan edo es-
keintzan, bersolari batek bota
zitun izugarri politak, eta bu-
kaeran, esan zun:

«Jainkoak gorde dezala gure
Retegi».

Oroitu gabe mezan giñaude-
la, ia asi nitzan txaloka.

Ángel Mariezkurrena'k apain-
du zitun gauz guztiak, eta obe-
kio egiterik, ez dago. Txalo be-
roak biar zitun gizon onek eta
iñork etzizkion eman. Nik ema-
ten dizkiot PRINZIPE DE
VIANA'ko euskal orri eder on-
tan.

Ba-dirade geiago ere aztuak;
itzalean egin zuten lana, gen-
deak etzuan ikusi, baña oiek
eman ziguten atsegin aundiena.
Jan bai, egin zuten gogotik eta
ugari, zeirutik etorria balitz be-
zela.

Kazeta batek esan zun, Era-
tsun'in, erri txikia izanik, etza-
la gauz baterik ondo egingo ta
alperrik zalá ara joatea. Giza-
joak sartu zuan anka, oiek bu-
katzen diren eta izen txarra ar-
tzen duten lekuraño. ¿Ez ote
zituzten kombidatu?

Ikusten dezun argazki edo
fotografi ontan, agertzen dirá,
majiña bat lana eta gure baz-
kari ederra prestatu zutenak.
Arkumeak erretzen ari dirá be-
rreun ta berrogei ta amar tri-
pazaiendako.

Ezkerretik eskuñera begira-
tuaz, lendabizikoa, euliak es-
kiatzeko pista kaskuan dauken
orrek, apaiza da anitz jatorra
gañera. Gero eldu da Mattin,
Ameriketan azkar ibillia eta do-
larrak azkar ekarri. Mutil za-
rra, eta ola joango da aurrera
neskatx ernien batek ez badio
uztarria botatzen lepora; zalla,
oso zalla. Ondoko tripota-aun-
di ori, Rufino Mariezkurrena
da, izan laiken gizonik onena,
bere emazte ederrarekin. Kez-
ka bat daukate gizarajoak; ur-
tero seme bat bialtzen diotela,
berak Paris'era eskatu gabe. Ni,
siñismen aundikoa izanik, on-
taz artzen diot.

Gero Arregi'ko... (barkazak
motell, ez naiz oroitzen iré ize-
naz), bere emaztiarekin. Eta

GARAZI

SALBATOBERÜ BEILA
Ekainaren 18-an, ortzegunarekin ukan dugu Salbatoreko

beila. Hauxe da ohidura zaharra Garaztarren eta Xubero-
tarren artian! Nork ez du ezagutzen, Iratiko bortietan den
kapera maitagarria?

Aspaldi danik, lehengo artzainek eta mandozainek ontsa
bazakiten ñola hango ezkila txar gaixoak, errepikari lotuz,
geldi arazten zitien mendiko ortzi ikaragarrienak. Bazakiten
ere zer otoitz eman Jon Doni Salbatoreri, hea bazter ditzan
hidetik debriak eta Basa-Jaunak. Orai, ostatietan edo gure
herrien bestean, intzuten ahal litake artzainen kantu pollit
hori:

Salbatore gora da Garazi aldian,
Ni ere han ninduzun igaran astian...

Beraz, aurten ere beilatiarrek egin dituzte ohiko otoitzak
mendi gain hortan, zeriari urbil, eta aro eder batekin. Zori-
gaitzez, etzen ornen jende anitz. Beharbada, igandia ez iza-
nik eta herritarrek bazuten zer ikus etxaldeko lanetan, bere-
ziki belarrarekin. Lehen ahatik, atxemaiten zuten aizina bei-
la horren oinez egiteko. Egun, otoarekin ere, harat ez hel-
tzen ahal alaintso! Zer alfer txarrak bilakatu giren bestenez!
Joan den egunian, ene auzoak erten zautan petrola hori gero
ta gehiago bakantzen ari balinbada, gure menditarrek be-
harko dutela lehen bezala ibili: zaldiz edo mandoz, oinez
edo astoz, debriek ezpadute... Eta ororen osagarriarentzat
hobe izanen déla segurki. Baditake. Bainan geroztik zer ka-
lapiták, otoaren goxotasuna maite duten etxetan!

Otoi, Jon Doni Salbatore, petrolaren agortzetik begira
gitzazu, eta beste aldian ehunka joanen gitzu zure kapera
saindiari buruz.

BESTA-BERRI
Joan den urtian bezain ederki, Sakramendu-Saindiaren

ohoratzeko handizki, Garaziko herrietan ukan dugu Besta-
-Berri. Udatiarrak edo «turistak» ez direlakotz ohono jinak,
arrunt Euskalduna dugu holako girixtino besta, herritarren
artian egoiten baigira beti.

Aurten ere, iusten ahal zen nun-nahi, gazteria xuriz bez-
titia, bi lerrotan ibiltzen elizatik ateratzian, atabal eta trun-
petak harrotzen zituztela bazter guziak. Karrika gehienák,
mihisez hedatiak, leihotik dilindan. Bidiaren erdian, belar
eta osto nasaiki. Plazetan aldiz, aldare zonbait, ezin gehia-
go apaindiak, ganderailiak argitan emanak, lili-untzietan
arrosa ta klabedin... Hor ahatik, dena otoitz, ixiltasun han-
dian.

Gure Pe-Nafarroan, aipamen berezi bat eman behar li-
take Iholdiri eta Heletari. Herri pollit horietan jendek emai-
ten dute «karrikajantza» bat, Jainkoa hobeki laudatu beha-
rrez, lehengo Euskaldunek egiten zuten bezala, dieta mila
urte. Beraz, elizatik ateratu orduko, prosasione guzia ari da
jantzan musikarekin. Noizian behinka, gelditzen da eta be-
launikatzen Jaun Apezaren aintzinian, Sakramendu-Saindia-
ren agurtzeko.

Agian luzaz biziko da gure euskaldungoa, Nafartarren
artian, azkar bezain eme, Jinkoari esker.

GARAZIKO MANEX

ondarreko, Sarralleneko nagusia
bere emaztearekin.

Zorionak orreñen ondo jana-
ria prestatu zendutelakoz.

Eta agur jaunak; bestean

idatziko ditut gauz sakon sa-
konak, batzuk eskatzen dituz-
ten bezela, naiz piturik ez uler-
tu. Itxurak asko esan nai du.

A. UXATEGIETA

Retegi'ri omenaidian baziren sukaikin galantak!
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L I B U R U A K

NAPARROA'KO

EUSKAL-ESAERA

ZARRAK

EGILLEA: Intzar'r Dámaso A.
MARRAZKIAK: Erentxun E. ta F.
ARGITARATU: Naparroa'ko Diputa-

zioaren «Príncipe de
Viana».

Izen onekin argitara eman digu gure Aldundiak egundañoko
liburua. Ari eskeñia dator. Badu zer eskeñia. Naparroaren eus-
kal alderdietako ibar (baile) guzietako esaerak.

Urte aunitzetan egindako lana, nere ustean; 1912gn. urtean
bildutakoen bat edo geiago ba ditu-ta. Gaurkoan euskera galdurik
edo galtzekotan dauden tokietako aunitz alare. Oiek, berak dionez,
«Euskera »'n, «Zeruko Argia»'n eta noizpait argitara emanak ba di-
rá ere, orain azkeneko urte ontan bilduak, aunitzez geiago dirá.
Erronkari, Saraitzu, Aezkoa, Erroibar eta Esteríbarko ainbertze
baíditu. Guzietara, 2.500 esaera eta asmakizun.

Donostíko margozlari ospetsu Erentxun dar Eloi jaunak eta
bere anai Félix, A. Kaputxinoak, egindako 16 margozki ederrez
apaindurik, sarrera beretik asi-ta.

Gure Aldundiak ori argitara emanez, ñapar Ikastoletara igo-
rriko du doarik, esan zaigunez. Oietako Irakasle ta Andereño gu-
ziak eskura idukiko dute dauden erriko edo ibarreko esaera sail
poluta, ikasleai erakusteko ta oien eta gurasoen artean euskal za-
letasuna piztutzeko.

Laurogei ta zazpi (87) urteren akieran dagoan Aita Intzaren
lan au, arrigarria iruditu zaigu. Izugarñzko langillea dugu gure
Euskaltzaindiko leena; gure PRINCIPE DE VIANA lankide ona
dan A. Dámaso maite au. Zorionak!

O.

EUSKAL ESKü-LANGINTZ BUDUMA

PPiNCJPE
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60

Delegado de la Institución Príncipe de Viana
MARCELINO GARDE

Bederatzigarren urtea. — Pamplona, Julio-Agosto - 1974
Uztailla-Agorrilla, Iruña. — 101-102-gn. zenbakiak

DIRECTOR:
V. GALBETE

SUMARIO

PAG. 1 NAPARROA'KO MUIÑA. La médula de Navarra. Un profundo sentido de la libertad: pueblos libres,
formando los Valles; Valles libres, integrando la Merindad; las Merindades, con sus caracterís-
ticas, hacen esta Navarra unida. En ello reside la singular personalidad de nuestra tierra.
«EULTZIA». La trilla. Eso es Navarra también. La foto vale una égloga. Todo elemental, hu-
milde y cotidiano, como «el pan nuestro de cada día».

PAG- 2 EUSKALTZAINDIA. Academia de la Lengua Vasca. Milenario de las «Glosas Emilianenses» en
la Cogolla; allí se documentan las primeras frases en euskera. Reunión de julio.
BEI «SUIZA» ALA «PINTUA»? ¿Vacas suizas u holandesas? AUDELA. La delicadeza del gana-
do holandés obliga a replantearse el problema: ¿por qué no volver a nuestra «pirenaica», tan
adaptada al país, mejorándola con las técnicas modernas?
EUSKAL-ERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. Comienza el II Curso de Formación de Pro-
fesores de Vascuence, organizado por la Excma. Diputación Foral. «Sanfermines» enlutados;
Secretarios euskeldunes; Sangre O, Rh negativo; Lingüistas alemanes a Euskalerría.

PAG. 3 NAPARROA'KO EUSKALTZALETASUNA GUDA-AURREAN. Actividad euskeltzale de Navarra an-
terior a la guerra. Y. de YURRE. Ni ingratos, ni olvidadizos; y menos, exclusivistas.
IKASTOLAK GURE ONDAMENERAKO? ¿Ikastolas para nuestra ruina? El P. DÁMASO de INZA,
con 87 cumplidos, sacerdote ejemplar siempre, vasquista con muchos años de exilio, miem-
bro de la Academia Vasca desde hace más de medio siglo, tiene autoridad moral para lan-
zar esa inquietante pregunta.
GAURKO BÍZI-MODUA. La moderna manera de vivir. LIZARRUSTl, un nuevo colaborador —ongi
etorri!— nos dice qué es esa manida «sociedad de consumo» de que todos hablan.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. Nobles sentimientos que fluyen por el cauce del verso.

PAG. 6 BAZTAN. M. IZETA, la crónica detallada que siempre interesa al pueblo.
«BAZTANDARREN BILTZARRA». Por ANZANARRI. Apoteósico el «Baztandarren», que rebosa
cordialidad hacia todos los vascos.
NAFAR IZKUNTZAREN EGUNEAN. En el «Día de la lengua de los navarros». Los versos le
brotaron a CLEMENTE EZCURDIA ese día de ikastolas de Navarra en Elizondo.
AURTXOEN TXOKOA. Rincón infantil. AXULAR-SARIA. Resultado del concurso de niños-escri-
tores en euskera, que organiza «Diario de Navarra». SORGIN KONTU. Cuento de brujas. El
bonito trabajo premiado, de Felisa Ugarte, 14 años, de Arráyoz. A todos: zorionak!

PAG 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Goizueta, Guetaria, Isaba, Erasun y Baja Navarra, con las firmas
de TARTAZU, OZKIN, UXATEGIETA y MANEX de GARAZI.

PAG. 8 LIBURUAK. NAPARROA'KO EUSKAL ESAERA ZARRAK. Viejos refranes vascos de Navarra. Rica
aportación del P. Inza, ofreciéndonos esta labor de años.
EUSKAL ESKU-LANGINTZ BILDUMA. Albun de artesanía vasca. UXOLA presenta esa excelente
realización de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa.
UDAKO OTSOAK. Lobos de verano. M. GARDE. ¿Lobos en Galicia? Y los viejos lobos de
Hobbes y de Gubbio.

Umeentzat bereziki egindako
liburua. Baiñan zeiñen egoki
datorren adiñekoentzat ere!

Aurre-estalkia polita eta ede-
rra, margo bitxiz apaindua.

Eta, barruan, mamia. Euskal
mundu batek oretu zuan ma-

mia. Euskal mundu batek ma-
miai zuan tresnedia.

Bertan dauzkatzu margo bi-
txizko irurogeitasei argazki ja-
kingarri. Gure asabak erabilli
zituztenak bere bizitza aurre-
ra eramateko, eta gaurko gizal-
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dikoei bideak urratu, irikitzeko.
Ortxe ikusiko dituzu sagar-

dogillea eta otargillea. Baita
beste euskal-esku-langille ani-
tzen eskuetatik ateratako tres-
nak. Artzaiaren abatza, oporra,
kaikua, txurka eta zimitza.
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Zura-langilleen zaliak, sarde-
txoak, trabak, uztarriak, gur-
diak, areak eta nekazaritzan
erabillitako ainbat lanabes an-
tziñako.

Burni - langilleen zintzarria,
laiak eta aizkora.
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ÜDARO OTSOAK *
Lirain, bizkor, otsoaren irudia; or, arri utsaren gaiñean, muturra luze,

begiak eme, belarriak zutik, otsoa eder ¡zango litzake. Otsoak, baiñan,
bere aipu gaistoa darama berekin, bere odolezko aipua. Otsoa ankerra
ornen da: aztaparrak, gogor; betagiñak, zorrotz. Otsoaren begietan diz-
tira odolti.ak pizten direla erraiten dute ura ikusia dutenek.

Aurtzaroan, aitonak erraiten zizkigun izugarrizko gauzak; otsoenak,
geienetan. «Negiaren gaietan, otsoak xaistan zren iriaraino. Aztaparka ebilt
zren bortan. Beiak eta beorrak lotsez marraka ta irrintzika zeuden sotoan.
Neork ez genuen kalako gaietan lo egitan».

Eguneko aurrek ez zekiten gure mendietan otsoak izan direla, bai ta
errietaraiño jetxi ere. «Txano Gorritxo» ipuiñaren otsoa bakarrik ezaguna
zuten. Zoritxarrez, egun, denek dakigu egi negargarria, egunkarietan ager-
tu bait da: otso-uda, odol-uda izan dugu aurtengoa. Otsoak ardiak, beiak,
pottokak, ¡I. Eta Galizi'ko lurraldetan, aurrak il ere! Seaska batzuek eta
ama guzien bjotzak, odolez gorritu.

Gizona, gizona dugu. Ez beti, baiñan; geiegietan, ez da gizabidea gi-
zonaren bizikera. Bazuten erran erromatarrek: «Homo homini, lupus».
Oiñarri garratz orren gaiñean ezarri zuen Hobbes izeneko filosofoak
bere jakinduri dena; maitasunik, itxaropenik gabeko jakinkeria. Ñor daki,
artzai baten seme izanik Hobbes orrek, zenbat aldiz ikusi.ak ote zituen
egitazko otsoak, bere Inglaterra'ko laño artean!

Saindu batek, ordean, otso bat eztitu zuen; Saindu maitagarria, Fran-
tzisko Asis'tarra; otsoa, berriz, Gubbio'ko otso ankerra. Beratsa, paketsua,
txakur baten gisa, ibiltzen zen gure otsoa jendearen artean. Egun batean
eldu zion arte; orduan, otsoa mendiko kabira, azkatasun arriskugarrira
itzuli zen; eta bai bere lengo odolketara ere.

—«Zergatik?», galde egin zion arengana joan zen Sainduak.

—«Gizonek, len baiño gaistoago biurtu nautelako. Ase nintzen aien
artean gaistokeriak ikusten, ni baiño otsoagoak bait diré: ebatsí, erail,
gezurra egin! Ta ez gosez, ez eta bearrez; atsegiñez, baizik». Etziren ma-
kalak otsoaren aitzakiak. Aietarik bat .ikasten balin badugu ezta dena
galduko; au, beintzat: «Otsoak baiño otsoagoak egiten gaituela, bertzeak
sufritu-arazteko atsegin kaltegarriak».

GARDE'TAR MARKELIN

Euskal kiroletan erabillitako
xareak, txisterak eta palak.

Larruz egindako abarketak
ta zatoak. Arrantzaleen ontziak.

Gizon aien azken orduak go-
gorazten diguten illarriak, ez-
kolodi eta argizaiola. Erlauntza,
irulea, buztiñontzigintza eta ez-
partiña.

Ezkutatzen ari zaigun euskal
mundu baten agerpen laburra,
baiñan guztiz jakingarria.

Gure adiskide miña degun
Joanito Garmendia'k, oi bezela,
erderaz eta euskeraz emana.
Laburki baiñan mamitsu ema-
na. Umeak irakurgai luze-as-
pergarriak izan ez dezaten eran.
Eta, onela, polliki-polliki, gaur-
ko umealdia zatika baiñan kate
biguñaz liburuan ezartzen joan
ditezen salgai jarri zaizkioten
argazki edo kromoak.

Gaur, adiskideari zorionak
ematerakoan, luzatu egin bear
goralpen au onelako lan bitxi
bat argitaratzea pentsatu eta
egin ere egin duan Gipuzkoa'ko
Aurrezki Kutxa'ri.

Onelako liburuak iraunkorrak
eta oparoak gertatzen bai-dira
noiz-nai eta nun-nai.

UXOLA

Euskal Esku-Langintz Bilduma
Egillea: Juan Garmendia Larrañaga
Argitaratzaillea:
Guipuzkoa'ko Aurrezki Kutxa.
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