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EUSKAL OITURAK ETA ERRIAREN YAKINTZA
goiena,

Resurreccion Maria de Azkue euskal ja-
kintsu guztiz ospetsuak, 1947 garren ur-
tean, idatzita jaso zituan oitura zar batzue-
kin, ba dakigu nolako asiera ematen zio-
ten urte berriari gure erri batzuetan. Be-
rak agertzen digunez: «Urtezar gaberdian,
amabiak jotzen duenean, iturrian ura ar-
tuta, etxez etxe ibiltzen dire erri askotan,
au kantatuaz». Oskoz errizkan bildutakoa
agertzen digu aurrena:

"Ur goiena, ur barrena;
urte berri egun ona.
Egun onaren senalea, emen dakargu ur berria.
Iriki zazu ataria, presta ezazu gosaria.
Izotzetan eta elurretan,
abenduko gau luzetan,
gu, gaixuok, emen gabiltza otzak iltzen oinutsetan."

Kantu zar eder onen atzetik bertze bat,
au Lekunberri'koa ezagutu arazten digu:

"Ur goiena, ur barrena, urte berri egun ona.
Etxe onetan sar dediila
pakearekin ondasuna,
onarekin osasuna.
Gure baratzean belar ona,
Jaingoikuak digula egun ona."

Oitura zar au, ez da bakarrik, bi erri
auetakoa. Azkuek dionez: «Naparroa'ko
urixko askotan bizi da oitura zar au».

Ementxen daukagu Euskalerriak euki
dezaken oiturik zarrenetako bat; aintzina-

ko garaikoa dugu. Oitura au, erriarentzat
etzan azalekiko egintza soil bat, gure erri-
ko gizonen jakintza sakona baizik. Oitu-
ra onen esanaia aberatsa da. Ura agertzen
digute, garaien neurri nagusi bezala. Ur-
tearen onarria ta mugarria, ura dugu ta
«ur» itza danetan aurrena.

Euskaldunak ba zekin, urik gabe, ez da-
gola bizitzarik, egunero bear bait dugu.
Ura beti gauza berdifia ta egunero berria.
Urak garbitzen ditu dan danak. Urak be-
rritzen gaitu. Garaien neurria ura izan
bear. Aintzinako grezitar jakintsuen aurre-
tik, Euskalerriko gizona txapeldun izaki;
urak bizia eskuratzen digu, urka sortzen
ditu urteak, urak berritzen du gizona.

Gure erri txikietako oitura oiek, zenba-
terafio sakonak diran oraintxe kontura-
tzen gera. Oitura batek zenbaterafioko ja-
kintza daukan, oraintxe ikusten dugu.
Orregatik, gure errietako oitura guzti
auek ezin ditugu iltzen utzi; eutsi bear ge-
nitzake, erriaren jakintza sakona agertzen
digutelako. Gizonak eta euskaldunak be-
reziki, beti ta beti ikasi du, ona ta txarra
bereixten; ta gauza onari eusten. Ba daki,
gauza ona beti bearrezkoa dala ta berri-
tu ezkero, eskuratzen dugula zorionezko
emaitza.

ur barrena»

Euskal erri-
-jakintzaren itz sakonak.

lira, i/iiiliiin
imliir andiena.

lira, ura! Gaitik
datnrren ura;
barnera sartzen dana.

laparroa'n, Ziriza'ko
iliirri zarra, jnaten
dan biziaren irudi ederra.

(J. L Bayona - Argazkia)

Gure artean dauzkagun ume zital ba-
tzuek ez dute au ontzaz artuko. Amets bat
bakarrik daukate: orain arteko gauzei os-
tiko galanta bat ematea. Uste dute, azke-
neko asmakeriak egiten dula gizartea ta
bizia. Auentzat ostikorik gabeko piparrik
ez izaki; aintzifiekoak danak uskeriak.

Gure oitura jatorrak, garrantzia, gure
gizonen bizia ta aspaldiko jakintza ager-
tzen digutelako, daukate. Euskaldunak, bi-
zitzen dala, aintzinako gizonen izakera za-
baltzen du. Oitura oiek, urtero egiten di-
tugula, gure izakera berritzen laguntzen
digute.

Euskal arnasa ez da gaur jaio, gaurkoa
da, aintzinatik datorkigulako. Arnas berri
eukitzearren, zafiak oifiarri sakonetan bear
ditugu ezarri. Orregatik, berritu, gure
erriak, gaur arte eskuratu dizkigun oitu-
rak! Gure nortasuna aberatsaren ezauga-
rriak dira. Gure oiturak, euskalduna zer
dan ezagutzen laguntzen digute. Oituren
bitartez, gure izkuntza zoragarriaren sena,
obeto, ezagutuko dugu.

«Ur goiena, ur barrena»: goitik dator-
kigun ura, gure asmoak garbitzeko, biotza
indartzeko ta gure bizitzari egokitasun bat
emateko da. Zerbait obegorik euki al de-
zakegu?
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EUSKAL BASERRIA NOLA PIZTU?
Gure baserria oso gaxo, il-zorian dago-

la itsuak ere ikusiko luke.
Baserriak berekin ditu lanaren latztasu-

na eta irabazien urritasuna. Ez da-ba arri-
tzekoa, len neskatxak eta orain mayoraz-
goak, baserrian gelditu naj ez izatea.

Bi akats aitatu ditut: lanaren latztasuna
eta irabazien urritasuna. Bi akats oyek zu-
zendu ezkero, baserriak iraungo ote luke?
Gazteak baietz esaten didate. Ala ba-da,
baserria pizteko, ba-dakigu zer egin: base-
rriko lanak erreztu, erosotu eta irabaziak
ugari'cu. Au dana ditekena ote? Ni baie-
tzaan nago.

Lena erosotu. Baserrian nekerik aun-
diena, etxean diran bei ta txalak manten-
tzeko, belarrak etxeratu bearrak ematen
du. Egunak dituan lan-duen erdiak, ontan
bota bear izaten ditu gure nekazariak. Lan
au gutxitzeko biderik egokiena, beiak egun
osoan larrean edukitzea da. Jeizteko ga-

•

rairako ikulluratu eta urrengo goizean je-
tzi ondoren, berriro larrera. Au egiteakin
bakarrakin, gure nekazariak dituan lan-or-
duak erdiratu egingo zaizkio.

Irabaziak ugaritu. Gure baserrietako
irabazirik nagusiena, esnea da; onen ondo-
ren, txal aragia. Garai batean, aide guztie-
tatik esnea eta aragia eskeinka ba-zeuden
ere, gaur bazter guzietan urritu dira; baita
Arjentina'n bertan ere! Danean, oso gares-
ti sortzen dira. Bear dan guztia atzerritik
ekartzea ezina da. Beraz, agintariak argi
ta garbi ikusi dute, ala dirudi beintzat, ber-
tan bear dan ainbat sortu bearra dagola
eta ortarako, lanean jarduten dutenak, bere
irabazi onakin jardun bear dutela, bestela,
dana aide batera utzi eta ez duala inork
ez esnerik eta ez aragirik egingo Orrega-
tik, esneak laster bere salneurri on bat
izango du eta ere beren aragiak ere.

Esnea eta aragia irabazi onakin saltzea-
kin, baserria zearo jantzita geldituko li-
tzake.

Ori naikoa ez dala, erdiratu zaizkion
lan-ordu oietan, gure baserrietan barazki
asko eta oso onak egin ezinik ez legoke
eta bakarka sortuko ba-dira ere, alkartuta
saltzera jarriaz, kalean langilleak bano as-
koz geiago irabazteko, ez du geiegi neka-
tu bearrik.

Kalean Ian-sari oso onakin bizi dan ba-
serriko seme batek, alaxe esaten zidan
atzo: "nik oso ongi irabazten dut, bana ba-
serrian ainbeste eta geiago irabazi ezinik
ez dagola uste dut".

Zer derizkiozu? AU-DELA

EUSRAL ERRIRO LEIOA
DIPUTAZIOAREN

AINTZIN KONTUAK

Urtero bezala, aurten, bear ditun
gauzak egiteko Diputazioaren diru
kontuak oso gora joan dira. 1974
garren urtean, bere ekintza guziak
aurrera eramateko, Naparroa'ko Di-
putazioak 3.948 milloi pezeta bear-
ko ditu; 1.034 bere langilleak or-
daintzeko, 1.137 milloi Estaduaren-
tzat, 570 milloi laguntza ezberdine-
tarako. Garai berdihean, 3.063 mi-
lloi pezeta jasoko ditu.

Diru kontu auek ontzaz emateko,
Naparroa'ko Forudun Diputazioaren
aolkularien batzordea bildu da. Al-
fredo Floristan aolkulari jaunak gar-
bi azaldu zuan, esanaz, "Naparroak
ordainduko duan dirutik bearrez-
koena, eziketaren aide zabalduko
duna, izango dala". Kultura gaietan,
eskola berriak egiten dijoan dirua,
danetan bearrena.

NAPAR "GURUTZE GORRIA"

Napar "Gurutze Gorria" Espa-
nla'n aurrena dugu, eun urte ta
geiago dela Iruna'ko sendagille os-
petsu ta napar jatorra zen Nicasio
Landa jaunak oinarritua. Ginebra'ra,
mundu guziko "Gurutze Gorria'"ren
lenengo Batzarrera joana zen gure
gizona.

Napar "Gurutze Gorria"'ren le-
nengo ateraldia, 1872 urteko Maya-
tza'ren egunetan, karlisten denbo-
retan, Orokieta'ko burrukan zauri-
tuei laguntza ematera.

Aurten, indar berriak artu ditu
Napar "Gurutze Gorria"'k, eta
Diputazioa'rengandiko laguntzaz au-
rrera joateko asmoan daude.

L E S A K A

BIZKAIKO LABE AUNDIAK
LANTEGIAREN NAGUSIAK

Abenduaren 18'an Bizkaiko Labe
Aundiak Lesaka'ko lantegia beren
eskuetara etorri zala agertu zuan
Madrid'en.

Lesaka'ko burni lantegi aundia ez
dala nolanaikoa, danak dakigu.
Emendik gutxira dauden lenengo
70 lantegien artean sartua izango
dala, uste dute.

Lesaka'ko lantegiak bere aurrean
etorkizun aundia dula, dirudi. Bitar-
tean ezin ukatu, era aunitzeko era-
gozpenak dauzkala gaur bertan.

I R U N A

"LAU URTAROAK"
IZENEKO TXAPELKETA

Iruna'ko Aurrezki Kutxak, aurren-
tzat txapelketa bat antolatu du.
Gaia ezin obea: marrazkien bitartez
lau urtearoak agertu. Iruna'ko aur-
txoak, oso ongi erantzun dute eta
3.050 lan, danak oso politak esku-
ratu dizkiete. Orrelako erantzuna
arrakasta ona izan da, txapelketa
onen zuzendarientzat.

Lenengo sariak irabazi zituzten
aurrak, iru mille pezta j'aso ditu ba-
koitzak:

UDABERRIA: Blanca Ester Sagas-
ti, 7 urte, Bill aba.

UDA: Carolina Ciganda, 6 urte,
Iruna.

UDAZKENA: Tomas Muez, 11 ur-
te, Iruna.

NEGUA: Carmen San Martin, 10
urte, Iruna.

IRUNA-BAIONA ELKARTEA

Urte batzuek dirala, gure Iri biri-
txiak "elkartea" egin zuten. Zerta-
rako? Orai arte, beintzat, urte oro-
tan egun batean, agintariak bildu
eta bazkalondoan itz ederrak egi-
teko.

Aurten, berriz, lan-egiteko asmoz,
iri bakoitzean bi Ian-sail eratu di-
tuzte. Iruna'ko Alkate jaunak esan
zuen bezala:

"Txapelketak, dantzak, bertsola-
riak ez gaitute geiago lotzen; gure

Iri arteko arazoak, bearrak, gora-
-berak azaldu, aztertu ta bete izan
ditzagun; onurako auexek ez dira
lokarri makalak".

Beste "afera" bano lenago, elkar-
-ezagutzea; orregatik, "aurtzaroatik
as gaitezen" erabaki dute, ta ille-
ro Iri baten eskolako aur batzuek
beste Irian pasatuko dute aste ba-
ten azkena.

LARRAURI GOTZAI JAUNA
MADRID'ERA

Erroma'tik, Espaini'ko mixioetako
ekintza guzien buru, Larrauri Jauna
Iruna'ko gotzai laguntzaillea izenda-
tu dute.

Lan au, orain arte Joakin Maria
Goiburu jaunak, aspaldi ezkerotik
egiten zuan.

Madrid'era joan aurretik, Iruha'n
urte aunitz egin zituan mixio ekin-
tzen buru bezala. Orain berriz, Erro-
ma'ra aldatu dute, goi mallako la-
nak egin ditzan.

I Z A B A

PEDRO MIGEL ETXENIKE SARITUA

Espani'ko Irakaskintzako Minis-
troak sari berexi bat napar mutil
bateri eman dio; Izaba'ko (Erron-
kari) sendagillea dan Pedro Migel
Etxenike jaunaren semeari. Fisika
Nuklear gaiak erabiltzen ditu mutil
gazte onek. Bere goi maillako ira-
kaskintzak bukatzerakoan Pedro Mi-
gel Etxenike saritua izan da. Ar
bitza gure zorion zinezkoenak.

(E. Garcia-Mina Argazkia)

EGAZTI ARRAPALARIEN BABESPENA

"Naparroa'ko Izadiaren Adiskideen Elkartea", egazti arrapalarien aide,
lana gogotik egiten dabil. 75.000 ornalde txiki batzuek, oso politak egin
dltuzte. Orri oietan oar batzuek oso bearrezkoak idatzita daude. Bertze
4.000 jrudi aundi, "poster" izenekoak, argi.taratu dituzte. Irudi ortan, arra-
no sugezaiea zutik bere txikiari janaria ematen ikusten da. Argazki au Na-
parroan artua dago, Sansoain deritzan errixkan.

Bide ontatik, orrelako propaganda eginaz, elkarte onek, egazti arra-
pariak babestu nai ditu, eiztariak danak il ez ditzaten. Edertasunaren al-
detik. bear bearrezkoak di.tugu, bizirik eukitzea.

CARACAS:
Euskera Eguna ta

"Ibinagabetia" IV-gn. Saria
Joan dan Abendua'ren 7'an,

Caracas'en "Euskera-Eguna"
ospatu zan; batzar ederra!

Ango Ikastolako ikastaldi
bukaerako jaiakin b a t e r a ,
Ixaak L. Mendizabal'i ome-
naldi bat egin zitzaion.

Azkenez, "Andima Ibina-
gabeitia" izeneko Sari ga-
rrantzitsuaren e r a b a k i a.
Aurten, bost idaz-lan ziran:
"Kosmos", IH-gna., J. Gazta-
naga ta lankideak. "Aljebra
edo Arau-izfia", Luis Egia Re-
zola. "Euskeraz Egin", Fer-
min Iraolagoitia. "Lutelestia",
Inigo de Agirre ta laguntzai-
lleak. "Euskal Erria eta Erio-
tza", Anes Arrinda.

Epai-maikoen iritziaz, AL-
JEBRA edo ARAU-IZTIA au-
keratua izan zan, eta bere
egilleari, Luis Egia Rezola'ri
eman zaio ba, IV-GN. "ANDI-
MA IBINAGABEITSA" SARIA.

TOLOSA
LOPEZ MENDIZABAL'I

OMENALDIA
Abenduaren amaseian, Tolosa'n

Lopez Mendizabal euskal idazle
onari ta zarrari, ba ditu 95 urte,
omenaldi bat eskeini dio erriak.
Goizeko amaikaterdi.etan, Tolosa'ko
"Leidor" antzokian bersolarien saio
aundi bat izan da. Bersolariak one-
nenak ekarri dituzte. Bukaeran
L. Mendizabal jaun agurgarriari do-
mina bat eman zaio. PRINCIPE DE
VIANA'k zorion sutsuen bat bidal-
tzen dio; euskal kulturaren aide ber-
tze urte aunitz opatuaz.

Biidutako dirua "Laskorain" ikas-
tolaren laguntzarako izan da.

Lesaka erria ta ango olategia.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIKO BATZARRA

Euskaltzaindiak bere hileroko batzar arrunta egin zuen Donos-
tian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, joan den abenduaren
28an

Jose Maria Lojendio euskaltzainari bere anaia hil zaiolako, atse-
kabea agertzea erabaki zen.

Liburu-zainak, etxera diren liburuen berri eman zuen. Hoien ar-
tean, Aita Villasante-ren Axular-en Hiztegia. Liburu honen aurkez-
pena abenduaren 13an egin zen Iruineko Foru Diputazioan, Axu-
lar-i han egin zitzaion gorazarreaz batera. Irigoyen euskaltzain jau-
nak eskatuz, Aita Villasante-ri lan eskerga honengatik zorionak ema-
tea erabaki zen.

Goizean, euskaltzain osoak egindako bilkura bereziaren berri
eman zen. Bilkura horretan eskola-hiztegiko 7, 8 eta 9 zerrendak
onartu ziren, eta etxe-barneko beste zenbait arazo erabaki ere bai.

Euskaltzainburu jaunak urtean barnako lanei gain-begiratu bat
bota zien. Urteko batzarretan 27 akademi-txosten irakurri dira.

Idazkari ordeak 1974 urteko batzarren egutegia aurkeztu zuen.
Zortzi batzar arrunt Donostian egingo dira, eta Bilbon bat. Bilkura
him izango dira: bat Arantzazun, herri eta herritarren izendegia osa-
tzeko egingo diren jardunekin batean; beste bat Errioxa-ko San Mi-
llan de la Cogolla-n, hango euskal esaldien milagarren urteburua
ospatzeko, eta bertan Irigoien eta Merino Urrutia jaunek hitz egingo
dute. Hirugarrena, azkenik, Urdazubi-n, Axular-en sorlekuan, Nafa-
rroa-ko Foru Diputazioak Axular-i egin dion gorazarrearen segida
bezala.

Jokin Zaitegi euskaltzain laguntzaileak txosten bat irakurri zuen
Platonen obrak euskeraz emateari buruz. Protagoras-en elkar-hizke-
taren zati bat irakurri zuen euskerara itzulia. Gero solasaldi bat izan
zen itzulpen lan hauek nola egin eta abar.

(Euskaltzaindiko Prentsa Bulegoaren Agiria)
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AITA SANTUA

«Gizandikeriak gezurtatzen
du gizona»

Paulo Vl-garrenak berriz ere
gaztigatzen digu Gizonak As-
katzalle (Salbatzallearen) bea-
rra daukagula. Gizona gizonak
egina den Gizandikeriak (Hu-
manismo) gezurtatzen du, Jain-
kozko Gizandiketaren ordez ar-
tzea izango litzekelako.

Eguberrietako b e r e d e i
alaiean Aita Santuak galde au
egin zuen: «Gizona gizonak
askatua izan al da?» Ona bere
erantzupen jakintsu, mamitsua.

Gaur egiaz gizonaren jai bat
egiten dugu. Ta Gizaki-jaia er-
lijoiak erakutsia ontzat artzen
ez duten askori ere, Eguberria
atsegin zaie. Gaurkoan askok
teolojiaren ordez, g i z a i z t i a
naiago dute. (Gizandikeria, gi-
zandiketaren ordez). Kristauta-
sunean, gizaundiketa, guzien-
tzat onurakorra ikusten dute;
ez dute ikusten jainkozko egi,
gizaundiketa ab eras ten duena
ta neurri gabeko balioa ematen
diona.

Gaurko ezta-baidako iritzien
ikuspegia, gizaundiketan dago.
Ez da guk gogoan dugun gi-
zaundiketa jatorra, antzifiekoa,

i
ABADINO'N (Bizkaian),
1974 -GN. URTEKO
OTSAILLAREN 3-4'GN.
EGUNETAN, SAN BLA-

SETAKO FERIAK

60.000 pezeta
saritan eta ohorezko ba-
liozko aipagarriak, Du-
rango Merindadeko ba-
serritar aurrezaleentzat.

Sariketa hau antolatu
dute Abadino'ko Uda-
lak, Durango'ko Baserri
Zabalkundea'k eta "Ge-
redlaga" E I ka r t e a k,
Bizkai'ko Aurrezki - Ku-
txa'ren diru-laguntzaz.

Hiru sail jartzen dira:
—ABELGORRIENA.
—ORTUFRUTUENA.
—BASERRI ZAINTZE,

A P A I N T Z E ETA
GARBITZE LANE-
TAKOA.

S a r i banatzea, San
Bias egunaren eguer-
dian, Feria-lekuan.

baizik gaurko jakintza gizaun-
dikerizkoa, bere kabuzko esae-
raz, izar arteko ametsetakoa,
gizona gizonaren Jainko egiten
duena; gizaundikeri onek bat-
-bateko esaera bizi ta askatza-
lleaz badu ausardia (kopeta)
oiu egiteko, gizona bere burua-
ren sortzalle dela, ta sortzezko
lege jator eta onaz, gizona ifio-
ren menpean egon bearrik ez
duena, lasai dagola. Gizona
—diote— naikoa da.

Gero gizaundikerizko erakeri
orrek, gure bizitza motzaren
laburtasunaz oarturik, neurri
gabe zabalduko ditu gizonaren
eskubideak e t a gizaundizko
oiuz zoraraziko gaitu, gizonak
bere burua aundi egiteko, be-
rez dakarren joera, bestela ezin
ase duelako bere baitan sutu-
rik, sifiistaraziko ta eragingo
du, bere burua ta mundua be-
rriztatzeko lurrean neurri gabe-
ko indarra iritxi ta artaz jaz-
tea. Bafio garai berean, gizaun-
dikeri onek, zoraldi ortatik ate-
rarik, jakintzazko azterketari
elduko dio, ta gure egiazko iza-
era aberezkoa gogoraziko digu;
gure abere-antzeko izakera eta
izatez bizki geranok, gorpu-
tzez kideko beragokoak direne-
kin berdinduko gaitu, beroiek
ere izaeraz arritzekoak dira-ta,
bano arima gogo-utsdun gabe-
koak eta berorrengatik nai-ta-
-naiez eriotzaz ondatzekoak.

KRISTAUEN
GIZANDIZKETA

Beste gizaundizketa ospatzen
d u g u Kristoren jaiotzarekin.
Beste iritzi bat dugu gizonaz;
au bai dela gaur garrantzi (in-
portantzi) aundikoa; o n e 1 a
Eguberri jai-egunak gizonaren
jakintza bikaiienera garamazki:
antzinekoen jakindurizko esae-
ra: «eori ezagutu adi» galde-
eta eginik, erantzupen egoki ta
gain-gafiekoa dauke, naiz beti
erdi-illuna (mirarizkoa).

Gure giza-jakintzak gizona-
ren sortzeketa bikain-bikanena
ezagutzen eta egiztatzen du,
alako izaki eder, ospetsu, alako
duintasunez arritzen gaituena,
bere berarizko gaiaz, bere bu-
rua ager dezakena «Jainkoaren
iduri ta itxuri» (Gen. 1, 26), den
guziaren aurreneko izateko du
in. Berak fedez ta ikus-ikasiz
badaki (Conf. Pascal, 434) jato-
rrizko erorialdi negargarriaren
berria; orrek illundu bait-du gi-

«MOREA» TOKI-IZENA
«En torno al toponimo «Morea» izenaz,

Jose M.a Iraburu, Irundko legegizonak era-
kusketa bikana eraan digu. Gure Aldundia-
ren «Forties Linguae Vasconum Studia et
Monumental deritzaion aldizkariaren 12'gn.
zenbakian, argitaratu du ^Principe de Via-
na»ko Sallak.

Naparroako toki askok daramate izen ori
edo izen ortatik sortua. Bana, MOREA zer
dugu? Zer esan nai du ta nondik dator? Gure
erriko jakintsu asko ibilli dira orri igarri naiez.
Gure aldun, I. Baleztena zanak, 1928-gn. ur-
tean jakitera eman zigun «Comptos Reales*
deitzen diren garbitasunetan, beti ageri dala
ISIS urtetik gora.

Agindenean Mitxelena jakintsuak, Ara-
bdko Almora, Arantzadiren Armora (tregu-
-arri bat), Axular eta Pouvreuren harmora go-
goa narturik, arri-pilletatik ote zetorren uste
izan zuen. Lopez MendizabaV ek, berriz, Mo-
rondo abizena, olo, orlo landarez izango dela.
Oroz Arizkuren izkuntzalariak, Irunerriko
«Morea»k toki putzutsuak zirela oarturik,
mor, morg sustraiaz germandarra egin zuen.

Ordea, gure Iraburu jaunak egin duen az-
terketaren ondoren eztabaidarik ez dago. Na-
parrodn, SI erritan eta Arabdn eta Bizkaian
toki bana ikusi ditu izen ori utsik edo bera-
gandik daramatenak. More a guziak, erderazko
«pantano» direnak edo orren aide direnak.
Guziak orain edo len putzu aundi edo toki
putzutsu izan dire. Naparroako, euskera gal-
du duten erri askotan Mora ta moragandik
sortutako izenak oraindik iraun dute. Iraburu
jaunak aipatzen digun sail politta, ona emen:

«La Morea» ta «Las Moreas» deitzen di-
tuztenaz ganera, or dauzkagu «Morea-bizkar»
(rnorearen ondoko mendixka), Arangurenen.
«Morea biribil» Zizur Aundiko Etxaba-
koitzen. «Morea biribilla» Motiloa Bekoan
(Mutilva B.). «Morea burua», Motiloa Goi-
koan (Mutilva A.). «Morea txiki», Orkoienen.
«Moraga», alas Basas deitzen ditue Argina-
ritzen. «Moraun», «Moragun», Ardanatzen.
«Moreaga», Urrotzeko lurretatik Lerrutzera-
no. irixten dena. «Morartia», Villatuertdn.
a Morear>-Ian, «Muria»-lan, Olatzen. «Moral-
de», Olaben. «Morea»-bitarte, «Galarko Es-
partzdn. «Morubia», Iberdn. uMorubite»,
ArdkiVen. «Morondo», «Morondobay>, Zirau-
kin. «Morazoko» Grezen. aMoralde», La-
rraondko Urbasa aldean. ^Moraun* eta «Mo-
rara», Arangurenen. Auek guziak, Naparrodn.

Bizkaiko Getxo errian ere bdda Iraburu
jaunak ikasi duenaz; «Moreaga»ko auzoa dei-
tzen omen dute elizondoan dagona.

Arabdko Murudn ere bai, «Morazabaly>
deitzen dan toki bat Manurga aldean.

Erri euskaldunetako edozenek, izen oitaz
bakarrik, badaki zer esan nai duen oietako
bakoitzak; baita nola ta zenbat diran edo zein
tokitan dauden ere batzuen batzuk. Ordun,
toki-izen ori gure izkuntza berekoa ote den
galde-egingo da? Ala Erromatarretatik edo
beste errialdeen bateko izkuntzatik sartua ote
dan «pantanoy> erderazkoa esateko? Gaur ge-
ro ez naski.

«Morea» eder baten argazkia dakar Ira-
buru jaunak bere lanaren bukaeran; Be-
riaingoa. 1923gn. urtean, eta askoz geroago
ere, bi ziren. Bata, bestea bafio luzegoa. Azke-
neko oni, «Morea-luzia» esaten zioten, zer
esan nai zuan orduko Beriaindarrak aditu ga-
be. Ura ikustean pozez bete nintzan: bera
ederra zelako, bana geiago euskal-izena ze-
ramalako. Artean ez bai nekien «pantano»
euskeraz «morea» zenik. Aintzira ta zingira
izenak banekizkin, bana «Morea-luzia» dei-
tzen ziotela entzutean, zalantzarik gabe esan
nien: izen orrek au esan nai du. Ordun, Eus-
kaltzaindiari eraman nion «pantano» esateko,
Naparrodn ginueken «morea» izena. Orra
orain, Iraburu jaunak zenbat ^Morea* azaldu
dizkigun.

Bana, ortaz ganera, gure gizon arretatsuak
izen orren antza badute ere, ^morea* izene-
tik, ez bana amuruv izenetik, sortu ziran iru-
-lau izen aipatzen dizkigu bere Ian eder or-
tan: «Morube», «Moraterupe» ta ^Morukoa^.
Enzia-Urbasa ta Aezkodko izen oiek, ango,
muru-antza duten arkaitzak emen dira. Arga-
tik, «Murube», «Murupe», ango tokiak.

Azkenean, Iratxeko larruzki (Becerro) ba-
teko «Mora» ta amore* dauzken idazki ba-
ten argitasuna ematen digu. Mitxelena jakin-
tsuak uste zuena ez dela adieraziz. Legar-
ddko bide ondoan bdzen «uilla Mezkina» ize-
na zuen etxeen bat. Eta aren ondoan amora»
deitzen zuen putzu aundia bat. ^Morea* bat
zen ori, orduan. Bana, besteren aztarnik an
ez dela.

23 orrialdetan «Morea»z jaun orrek eman
digun ikaskuntza bezalakorik, ez da inoiz gu-
re beste toki-izenen batez eman. Ainbeste to-
ki izenez aberastu gaitu ganera. Zorionak!

INTZATAR D.

za-bizi guzia; ortik sortzen go-
za-gure ezin asea, gorputz ari-
maren arteko gune ta biurrike-
ria bere eginkizunetan, jatorriz
dakarren auleri negargarria;
anditasun eta argaltasun, gizo-
na bear gorri ta suminean jar-
tzen dutenak; barrenbean, bio-
tzean zerbaiten bear adierazi
ezin dena, Jainkoaren urrikariz
itxoipen itzultzen zaiona. Orra
or gizona! Ai, ori ukitzen due-
na! Amaren sabeletik bizirako
sagaratua dator-eta.

Ordea, beti, jainkozko doaia
den aukeramen arriskutsu, ezi-
kor, bano ukitu ezin zaionaz

jantzia jaiotzen da. Gizakia, be-
rez nortasun osokoa jaiotzen da,
alare berez gizarteko laguntza
bearrean; ezaguradun, naimen-
dun eta onerako egifia, bafio
utsegin eta pekatua egin deza-
kena. Egiarako jaiotzen da,
maitekor jaiotzen da.

ASKATZALLE
BATEN BEARRA

Gizarteko gizandiketak adie-
razten duen gizonaren argazki
osoa egin nai ba'ginuke, ez gi-
nuke inoiz akituko. Orain gizo-
naren egiazko itxura osoa ager-
tzen duen oar bat erantsiko dio-

«Zuek, munduko Argia zerate*

gu aurreko marrazki pillari; as-
katu (salbatu) bearra.

Onela, gizona den bezala, ez
da naiko ona (perfecto); mami-
-mamiz berriztatu, zar-berritu
bearrean dago, osotasun, on-be-
tetze ta zoriontasun bearrean.
Duen bizia, berentzat ez da
naikoa, bizi-eraskin baten bea-
rra dauke-ta, azken gabeko
eraskina alare. Gora zazute gi-
zona, ta bere mengelkeria ta
bere baiten deraman askatu
bearra, agiriagoan jartzea da.
Esan dezagun, eta batean esan
dezagun; Askatzalle (Salbatza-
Ile) baten bearra dauka.

Askatzallearen bearra, bai.
Gizonekin bat egiten den gizo-
na,ordea bidenabarrean Jaun-
goiko, gizona goienera, bere
lendabiziko asmotara eramate-
ko: jainkozko munorano.

Zuei gizaki senideoi, ofiarri
diren gauzok esaten dizkitzugu
gaur, oiek ikasi, sifiistu, ta be-
roietaz bizi zaitezten. Zuei gi-
zaki senideoi, ofiazez, bear go-
rrian, nekealdian, p e k a t u a n
ba'zaute, lurbira osoko gizaki
ori. Guk, ziur (seguro) dagona-
ren pozez berriz ere esaten di-
zugu: senidek, Askatzalle bat
jaio da guretzat, Salbatzallea;
Mariaren Semea da, Jangoi-
koaren Semea da».

(Onerano Aita Santuak).
AR'tar A'k
euskeratua
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BERTSOLARI IZAN
NAI GENDUKE

Joan zan Urri-ko azken egunetako egun bat zan. Gaue-
ko zortzirak inguru izango ziran. Nere eguneroko lanak bu-
katu ta nere etxean arkitzen nitzan. Ortan, gure etxeko sarre-
rako atean deitu zuten. Nere emaztea joan zan atea idiki-
tzera ta bi gazte nere galdez. «Gabon Jainkoak, etxekoan-
dre», —esan ondoren— au izan zan bi gazte aien galdeera.

—«Ibai-Ertz» etxean al-dago? Berarekin egon nai gen-
duke.

—Aurrera, gazteak —esan zien nere emazteak—. Laix-
ter zuekin dezute ta, ori esanaz, gure etxeko gela batera
pasatu arazi zituen biek.

Alkarri gabonak em an genion eta nere galdeera au izan
zan. Zer zabiltzate gazteok?

—Ara —esan zidan bietan zaarrenak— biok bertsolari
izan nai genduke ta zuri ajola aundirik ez ba-dizu, zure
aurrean bertso batzuek bota nai genituzte. Zure iritzia jakin
nai degu gure barru oetan bertsolari «egurrik» ikusten de-
zun ala ez.

—Bapo, mutillak —izan zan nere erantzuna— ikusten
diat orandik gazte guztiak ez daudela gure oitura onekin
aaztuta. Zorionak, biori. Baifian, au ondo gogoan artu. Nai
duten guztiak ez dituk bertsolari izatera irixten. Bertsolari-
tzarako doaia, lenen, Jainkoak eman bear dik eta, gero, euskal
liburuak irakurriaz, bertso zaarrak ikasiaz, bertsolari onari
entzunaz, bertsolarien txapelketeetan arreta biziz entzunaz
eta abar landutzen dek bertsolari izan nai duen mutilla.

—Bai, orretan zurekin oso osoan gaude —erantzun zuen
zaarrenak—. Nik —bere buruagaitik— amazazpi urte ditut
eta nere lagun onek amalau urte bete berriak ditu.

—Oraindik gazte xamarrak zerate. Baifian, zuen gogoa
ala dan ezkero, asi gaitezen bertsotan. Aserako, gai au jarri
nieten. Gaurko nekazarien izatea. Bifia bertso, txandan. Do-
nua libre eman nieten. «Donostia-ko iru damatxo »rena artu
zuten. Bertso anka luze ta anka motzat ba-zirala, ezin uka-
tu. Rima edo itz-erorkerak etzituzten urrezko letreetan jar-
tzekoak erabili. Gaiari buruz —egia esan bearra dago— nola
bat ala beste, aprobatutik notablera tartean ibili ziran, ja-
kifia, bien adifia edo edadea gogoan izan ezkero.

Beste gai geiago ere erabili ginuzten. Lenengoan bezela,
emen ere, sarritan irrixtatu ziran. Baifian, nola nai ere etzi-
ran lotsatzen. Poto egiten ba-zuten, jabetzen ziran, eta, irri-
par bat egin ondoren, jarraitu egiten zuten. Ez dut onekin
lotsagabeak diranik esan nai, ez. Plaza gizonek bear duten
doai ori biek dutela, baizik.

Denborak aurrera zijoazten. Zaarrenak au eskatu zidan.
Bien izenik ez emateko. Baietza eman nien. Orduan, leen
eta gero baino lasaiago ikusi zituzten beren buruak eta ala
dio zaarrenak: —Ibai-Ertz, neskatx kontutan gera mutillak.
la ortarako gai bat jartzen diguzun—.

—Ori ere egingo diagu ba. la entzun: Biotzez maite
dekan neskatx batek, bi urtean tratatzen ibili ta gero, utzi
egin au. Bi bertso.

Gai ontantxe egon zan egoki. Gutxi gora beera auxen
esan zun bertso batean. «Bi biotzekin bat eginda geundela,
zuk puskatu dezu betirako biotz ori». Arrazoi ederra bene-
tan amazpi urteko gazte batek emateko.

Berriro etortzekoak ditut. Ikusiko degu, bien bitartean,
bertsolarien «batxillerrean» zer aurrerapen egin duten.

Nere txaloak artu
biotzez gazteak,
poza ematen zidak
oia ikusteak.
Kalterik ez dik sortzen
gogoz ikasteak,
batzuek joaterako
ba-datoz besteak.

Bide ortatik egin
gogotik aurrera,
denon mesede duk ta
ez egin atzera.
Saiatu bertsoetan
lengoen antzera,
orrela indartzeko
benetan euskera! IBAI-ERTZ

URTE BERRIARI
Urte berria, nor zira zu?

Minberatia, ixila,
heldu zira hotzak hila.
Batzutan ere, aztala
jotzen duzu tirahala.
Ez lerratzeko, makila
tinkatzen duzu, ta nola!
Elur xurian, etxola
uste zinduke lo dela.
Oihu eginazu: Hela!
Ta sar zite berehala.
Ikusiko duzu hola
supazterrian girela.

Urte berria, nor zira zu?

Erranen datazu nuntik
jiten zira, jeus gaberik,
uda bero bat utzirik,
lili guziak galdurik!
Negian ere, ahatik,
etzena gauza goxorik?
Eguberriko gauatik,
Jesus-Haurra maitaturik,
iratzartu zira hortik,
ene ustez kexaturik,
dena hormaz arraildurik!
Baduzia zuk burutik?

URTARRILLA

1
Asteartea

ZEBTHRMO?
GALLASTEGI'TAR

KAULDI

Zaarrak ken, dinoe
sarritan gazteak;
utzi geuri mundua,
gu gara obeak;
bana zar ta gazteak
bear dauz munduak,
biak dabe zer egin
bai zar bai gazteak.

Indartsu ta kementsu,
neska ta mutillak;
zentzundun jakitunak
dira urtetsuak.

Argal, garbi ta bakar
zarra irudi zait,
dala bere urtekin
udagoiko zugatz.

Zugaitzak, udaberrin
baita be udaran,
adar orritsuakaz
dagoz itxurikan.

Beste zer eginik ez
azi ta zabaldu
baha ikusi gabe
nora jo ta eldu.

Eltzen da udagoien,
bere aize otzaz,
legortuta orriak
aizeak daroaz.

Urte berria, nor zira zu?

Joan behar zira arin,
Otsailian, arrunt sorgin,
gatien marrakarekin,
ihautiriko bestekin,
goraturik Mari-Martin,
jauzika omen Garazin,
bere zango makurrekin.
Santibateko jantzekin,
turruputun bulunbekin,
xerrikeria ta tupin,
tripot edo kauserekin,
kasu emazu leherrin!

Urte berria, nor zira zu?

Atzo, hotz; egun, beroa;
hor, iruzki; han, lanoa;
orai, "augi!"; sarri, "joa!";
asiko duzu Martxoa.
Uste dut, giza-gaizoa,
ez duzula maite loa,
ta bilakatuz erhoa
aldatzen duzu aroa,
botatuz haize-hegoa,
emaztiaren gogoa,
hori betiko leloa...
Ba, bainan eta geroa?

Urte berria, nor zira zu?
Jinkoak daki nor ziren zu!

PIARRES HEGUITOA

Or zugaitza billozik,
ondino tenterik,
negu gogor otzean,
motz bana bizirik.

Ez dau eragozpenik
begiak argiak
ikusteko eguzki
lurra ta lanoak.

AIZE
(16 URTE)

Nondikan zatoz, aize g
nere matraillak laztatzei
Gau ilunaren itxura lat
sedazko eskuz bigunt2
Gau ilunaren ixiltasunz
doinu lirainez betetzen
Nondikan zatoz ludi m
orren gozoro alaitzen?

Zergaitik, aize, e tzar a
ain maitekor ta biguna
Zer dala-ta ez al zara
gizadiaren laguna?
Txistu otsean zatozane
iruntsi naiean dana,
era horretan gizonagar
zer da lortu nai dozun

Bai, sarri txistuz ta on
etorten zara aidean,
bidez aurkitzen dozun
hi I ta iruntsi naiean,
odola eta samintasuna
itxirik zeure bidean.
Zer egin ete dabe giz
zer, baina, zure kaltea

Itxi egizuz bide zatarn
eta artu bide zuzena.
Etzaite izan gizadiaren
samiha ta ondamena.
Kendu zugandik arrokc
kendu aundikeri dana.
Ta izan zaite guztien I;
gaur iegez, goxo bigui

JOAN E

Zahar

Urte dun gizakiak

bardin dira emen,

zorakeriak galduz

jakituriz lenen;

euren jakintza, bada,

biziaz luzean,

gazteai esateko

nundik nora joan.

"AMAIKETAKO", Kaperotxipi'k egindako margo-irudia. Euskal "pare"
orren aurpegietan maitasuna, zoriontasuna, bakea irakurtzen ditugu.

Gaurko galderari —"zaharrak zertarako?"— erantzun egokia.

Noi

abc

ger

kor

Be*

zul<

zuk

nel"

Be*

zul<

ez

ZU2

Pla
go!
frai
pla

Let
alfe
biz
bai

Go
aui
nef
ge;

Koi
om
bi
m\\
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i

Norbaiten
urtebetetzean

OLABEAGA

"Lauaxeta" zanaren omenez izan zan aurtengo
jaia. Ta, egia esan, egun zoragarria izan zanik ezin
dezakegu uka. Jende asko bildu zan, eguraldiak
ere eguzki ederrez lagundurik.

Jaia, beti bezela.
Amaiketan, Meza Nagusia, aldarean bost zirala:

Aita Onaindia, A. Goiria, Batiz, N. Etxaniz, ta A. Yu-
rre alboetako; itzaldia mamitsu Etxaniz jaunak egin
zigun. Karmeldarren eliza apaina jendez gainezka
zegoen.

Ondoren, sariak ematea. 31 olerki eldu ziran
guztiz; 29 liriku sailleko ta 2 poema. N. Etxaniz,
E. Erkiaga ta A. Onaindia izan ziran maiburuko ta
lanen epaitzaille.

Auek izan ziran sarituak:
Lirika saillean. Lenengo saria, Itzala deritzan

Muniategi tar Sabin'ek eta Ekaitza dator egoetik
deritzan Aurre-Apraiz enak, erdi bana, jaso zuten;
eta aipamenak, Maitasuna eta heriotzea, Koldo Iza-
girre'na; Oldozkor, Gallastegi'tar Martin, ta Urkia-
ga'tar Estepan deritzanak.

Poema saillean. "Erri baten kemena", Loidi'tar
Paben'ena ta Ugarte'tar Martin'en "Lauxeta'ri ai-
pamen apala.

Azkenean, bazkari, kanta ta itzaldi: jai oso bi-
kaifia.

i

Anai maiteak emen gerade
biotzez danok baturik.
Irurogei ta amar urteko,
gaur, Segundo Urkitzu izanik.
"Docteur en Israel" izenekin,
ezaguna aspalditik.
Pilosopian buruz sartuta,
"matricula" irabazi.
Zenbat nagusi euki izan du,
bere patrikan sarturik.

Gazte zinala zenbat aitzeki,
ez zenuen ba asmatu.
Estomauko min-minez josita
zinan askotan agertu.
"Sistema Neip" ordun artu zenun,
gaitz danak naiez sendatu.
Arto tartean ondo gordeta
kia botatzen agertu.
"Indignos" itza ordun izan zan,
anai artean zabaldu.

"Sagar ustelez" tripa beteta,
GaNarta'n zinan ibilli.
Gose aunditan kanta ta kanta,
"San Pelipe de Neri'ri".
"Ex opere operaniis" ua,
ondo zenun bai ikasi.
"Ex opere operato" biurtuz,
ez dezu gaur ille zurik.
Oraindik urte asko zuretzat,
eskatzen diot Jauna'ri.

i: Partizeko orena

tzan xuxen erran badautate
itu bost dozena urte
si munduan ainbeste
li tut zonbait yende gazte.

itena buruan atxiki
zula emeki emeki
ua tematu goraki
a in ez ontsa ez gaizki.

a nahi ez duzuna
esteri hori da zuzena
behar beti ontasuna
a da urostasuna.

asez ibiltzen bagira
)rbait egoiten begira
ikor da bainan segur zira
Denak etorriko dira.

iaizke edo hurbilago
nanta ene iduriko
>ehar gauza klara dago
en bizi triparen esklabo.

lituzu adixkide gisa
lutsak zuriak bezain ontsa
alaz ez gezurrik pentsa
ngia atzemanak aisa.

iti har zuhauren mihian
Daitu denbora berian

lehenik burian
t utzi aitzinian.

Batzu fitexago ta bertzia emeki
koleratzen girela nork berak badaki
arrasta atxik zozu ahal bezain tinki
sekulan ez dukezu onduan urriki.

Beste kontseiluno bat gainera oraino
onestasuna atxik tenoria deno
ez du dolurik izan nehork egundaino
onestago izanez erdikala baino.

Ongi guti egiten harrabots haundiak
aldiz harrabots guti egiten ongiak
anitz tronpatzen ditu beren urguliak
ustez haundiak diren egoiten hantiak.

Mundu huntan oraino ez baita izana
denen gustia ontsa egiten duena
alderdi bat hartzerat bortxatua dena
egin kontzienziak erraiten diona.

Udan presta neguko neguan udako
bakotxa bere gisan azkar edo flako
ezarri behar duzu ene iduriko
xoko bat prestaturik zahartu orduko.

Zaharrek ezin egin gaztiek ez yakin
fortunak galtzen dira dudarik ez egin
abantail anitz bada guzientzat berdin
zahar gazten ahalak zarriz elgarrekin.

Kontseilu hauk eman tut gaztien onetan
nihaurek ikasiak ontsa gostarikan
etziezten erori ene huts beretan
si nets eta pratika zer erraiten dutan.

Pedro Juan Etchamendy

eUSKOLDUnOK

ITURRIXAR

Jaunak nai izan ba'zun ludi guztiko
Izkuntza bakar bat egin,
Etzuen bearrik alegin,

Bere naia baitzan egiteko naiko.

Eman zigun bada erri bakoitzari
Gure izkuntza berezia,
Ta Bera danez nagusia,

Naiean jarrai daiogun Berari.

Seaskatxoan dagon aur txikiari
Antxe xamur gelditzerakoan,
Kontutxo politak esandakoan,

Ekin euskeraz lo-lo eztiari.

Esnatzen danean ta asi igiketan,
Erabil euskera ari izketan;
Poza izango da an zeru goietan

Zuzen gabiltzalako Jaunaren naietan.

Bere mingaintxoak itz nai duenean,
Lagundu egin dezan izkuntza berean
Ta saiatu lenengo «Aita-gurea»-n,

Jauna goraltzeko gauez ta egunean.

Aundiago danean, bere gurasoak
Ez aztu zer nai duen beti Jaungoikoak:
Ondo gorde-araziz Bere aginduak

Zuzentasunez erabilli bere arazoak.

OLERKI-EGUNA
LARREA'N

«LAUAXETA»'REN
OMENEZ

I xt eb e Urkiaga, Laukinitzen
1905-gn. urtean jaioa, olerkari bi-
kaina dugu; geienak, «Lauaxeta»
izengoitiz ezagutzen dute. Gizon
ona: benetako euskaldun eta bene-
tako fededuna ere bai!

Bi olerki-liburu utzi zizkigun;
«Bide barrijak)) (1931) egitazko bi-
de berriak irikitzen zizkion euskal
olertiari, bai asmaketan, bai irudie-
tan, bai esan-moldetan. Bigarren
liburuaren izenburuak —«Arrats
Berari)) (1935)— minez betetzen
gaitu: berealexe eraman baitzuen
Eriotzak.

Kristau bat bezala bizi zen eta
kristau - sinismenarekin besarkatu
zuen beraren billa zetorren Erio-
tza. Gasteizen, 1937-gn. urtean it
egin zuten. II aurretxoan olerki
eder au eman zigun:

EGUNA BERANTZ DOA

Oi, Bidazti Deuna, sar zaite neurera,
bertan dozu, bada, maitasun arrera;

bekidat bizitza
zure Itza.

Ta barne guztia berotan dodala
argi biur bekit Eriotz-itzala;

dana jat atsegin
Zurekin.

Orain sakon dakust zure Eriotz or?,
zergaitik daukazun biotz deuna gori.

Jakin beza, bada, euskaldunak:
Gordetzen ba'du emana Jaunak
Zuzen jokatuz gauza guztietan,

Izango dau ziurrik saria zeruetan.

Eta baldin ba'dabil gaztetasunean
Euskerazko oiturak gorde naiean,
Ez du jolastu naiko dantza loiean,

Bereak bai dauzka ontzat goienean.

Ta naiz ezkondu, naiz lekaide
Bere oiturak ba'ditu maite,
Garbitasuna dala bitarte

Ondoago zainduko da il arte.
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IRUNAN 1973 EGUBERRIAK

Naparroa erri sendoa eta bo-
rrokalaria izan zelako, sendoro
bereganatu ditu ere bere ingu-
rura urbildu ziren gauza onak,
erakutsi ongarriak, biotzaren-
tzat eta adimenarentzat senda-
kai diren sinisteak eta jokabi-
deak.

O n e g a t i k , kristautasuna-
ren egia eta egi onen izakera
eta esaerak arrats erroituak gel-
ditu ziren gure aurreko napar
asaben biotzetan, baita oitura
eta oifiarria zen sinismena.

Sarri, borrokalarien artean,
zail izan oi da besteen arrazoie-
tara murgiltzea, baiflan ori ger-
tatu denean, orduan bai, or-
duan da gogorrago sartzen da
besteengandik ikasitakoa.

Onelaxe, kosta ba - zitzaien
kosta, sinismen eta oitura berri
aiek bere izate-muifiarekin eta
bere oituren berezitasunarekin
jostea, josita, itsatsirik gero na-
par erriak bide ortatik jo zuan
inork baiiio sutsuago, kemen-
tsuago, adimentsuago.

Buruz, adirnenez eta izake-
raz artu zituan siniste ta oitu-
ra oiek, ordutik onaino gure
i k u r r a n ezarririk dauzkagun
burnizko kateaz lotuak gelditu
ziren bata ta besteak, mendi-
-kateak lotzen dituan antzera
lurraren bustigarri diren ibaiak,
bizitzeko erosogo gelditzen di-
ren zelai eta aranak, eta aizea-
ren garbi-iturri diren baso eta
oianek.

Eta lotura eta indar onekin
jaso ditugun siniste ta oiturak,
egun ere bizirik agertzen zaiz-
kigute begi zabalez bizi geran
orontzat. Auxen ikusi dut nik
nabarmen, aurtengo Eguberri-
tan, 1973 garren urteari agur
betirako eman diegun azken
egunetan.

Amaya kalean, Asociacion Be-
lenista edo Jaiotz-zaleen Elkar-
teak, eratu zuan ikuskizunak ez
zuan besterik esan nai. Jaiotz
eder pillo batek, ongi tajutuak
eta burutuak, bakoitzari zego-
kion argi-margoz apainduak,
erri kristau baten asegarri ger-
tatu ziren. Antxen zen berezi-
ki, kristautasunaren a s i e r a,
Jaiotz Beneragarria gertatu zen
tokia itxuratzen zigutela irudi
guztiz apainak, jolas bat beza-
la begientzat, oroigaillu bat be-
zala adimenarentzat, pakegarria
biotzarentzat. Antxen zen kris-
tau erri asiera, arrotza beren
oituretan, bainan oifiarri sendo
gure gaurko izatearentzat.

Nik, erakustokia laga nua-
nean, onelako ikuskizunak mai-
zago bear genituzkeala pentsa-
tzen aldegin nuan, ezpanak es-
karrikasko bat edatzen zutela-
rik ain gauz pitxi-ederra eratu
zigutenei.

Aipatu bear dutan bigarren
ikuskizuna, kristautasunaren oi-
iiarriz ikusterik izan genuan,

bainan oraingo ontan napar ku-
tsuaz, euskal izakeraz zerbait
tajutua eta ornitua.

Ikuskizun onek, lenengoaren
ondoan, napar erriaren muxua
erantsita berarekin zekarren.
Ikuskizun onek erakusgarri bat
zuan bereziena, erri baten ar-
nasa bai-zekarren bere muinean
eta azalean, arri baten bizi-
-naiaren agerpena, sinismen ba-
ten beroa. Napar erria ondifio
bizirik diardunaren azalpen li-
lluragarria.

Jai eder gertatu zen ikuski-
zun au, atzeratua etorri zitzai-
gun Carrero Blanco il zutela-
kotz. Urtezar gabaz eman zen.

Erri zain motorizatuak, kale
bazterrak garbitzen ta zabal-
tzen, ematen zien asiera ikus-
kizunari. Onen atzetikotz, ume
batek «ZORIONAK)) karteltxo
bat zeraman, eta beste batek,
aOLENTZERO» ziona. Aue-
kin, artalde multzo bat egifiik,
Ziganda ikastolako mutiko eta
neskatoak, euskal jantziaz, ar-
pegi borobil eta alaiak zarama-
tela.

Auek guztien atzetikotz txis-
tulari mordo bat, jo ta jo, ta
gero zaldi bateak lorrean zera-
man gurdi aundi bat, aurtxoez
josita, gurdian loturik letrero-
txo au zeramatela: «Ikastola
Maria Paz Ziganda». Ba-dago
ume ederrik Irufia'n!

Jarraika, Ituren'go «Zanpan-
tzar» taldea, beren jantzi bere-
ziekin, dantzatuaz eta zintza-
rriei dantzeraginaz.

Gaztedi eder batek, euskal
jantziaz, guztiak bezala, ta onen
ondoren « Olentzero», berau be-
zala ardi larruz jantzitako gazte
talde batek bizkarrean zerama-
la. Atzetik, berrogei edo berro-
geitamarrek osatutako abestal-
dea, txistulari ta guzi, Olentze-
ro eta Eguberri'etako abestie-
kin. Aldiz, bear ba-da maizegi,
beste euskal kantak, jaiari ongi
ez zetorzkionak.

Berriz ere, gaztedi multzoa,
aruntz-onuntz, jira ta bira erro-
merian bezala, beste txistulari
taldeari jarraituaz.

Larru-xirulaz, xirulaz eta aus-
po-soinuaz osatutako erestal-
dea. Eta gaztedia, berriz.

Amar bat auspo-soifm, ta
gaztedia atzetik, berriz ere, ezin
konta-ala. Ura pilloa!

Ogeitamar b a t txistulariek
osaturiko taldea, gero. Gaztedia
berriz ere, jira-biran.

Idi pare batek zeraman gur-
di bat aurrez leporaino betea.

Eta euskal-gurdi edo karro-
za bat, jarraian. Joseba Deuna,
Ama Birjina eta Jesus Aurtxoa
irudikatuz, bainan jantzi bere-
ziaz, irurak Erronkari'ko jan-
tziaz. Jesiis'en irudia bost-sei
bat urteko mutiko bat zen.

Eta, azkenik, erri-zaifiak. Eta
denen atzekotz, jendea multzo-
ka zaleturik arat-onat nun be-
rriz ikusiko edertasun ura.

Ikuskizuna ederra izan zela,
ezin ukatu. Ez da erreza zen-
batek parte artu zuten zeatzki
esatea. Bainan ez dut uste oker
aundia eroriko nintzakenik mi-
lla inguruan ibilli zirela, eta ibi-
lli, guztiak, baserritar eta eus-
kal jantziaz. Oifiarri sendo ta
eder bat arkitu dut agerpen
onetan. Irufia onetan, ba-dagoa-
la ezkutuan, asmatzen zailla
den euskal erri bat. Bainan...
bainan. Betikoa. Obe da azter-
keta bat egitea, biotzez, leial-
ki. Oifiarri bat ba-dugu. Arri-
-pitxi bat ba-dugu. Nork landu
arri-pitxi ori dagokion dizdiraz
ibilli dedin?

Ikuskizun ori arri-pitxi apain-
garri biurtzeko, landu egin bear
dugu. Obetogo eratu. Eratze
lan-eza nabaitzen zen jai orren

barruan, naiz eta ederra izan.
Abeslarien ta ereslarien doi-
nuak, Eguberriaz kanpo ibilli
ziren geienetan. «Euskaldunak
irabazi)) eta onelako beste abes-
ti asko, beste egunetarako ego-
kiak deritzaizkigute. B a i n a n
Eguberri jaiak ez luteke izan
bear San Fermin'en antzekoak.
Ongi daude jira-birak, dantzak
eta abestiak, bainan geiago
zaindu bearko litzake Egube-
rria'ren esan-naia, muifia. Egu-
berri abesti geiago a b e s t u.
Abestaldeak osatu, naiz Ikasto-
la'tan, naiz beste zenbait elkar-
teetan.

Andoniar Gazteak (Juventud
Antoniana) eratzaillek ziren al-
detik, oar auek buruan edukiko
ba-lituzteko, garaiz, Irufia'k me-
rezi duan ta dezaken neurriko
Eguberri jaiak ospatu ditezke.
Oifiarria, arri-pitxia ba-dauka-
gu. Landu egin bear. Eta lan-
tzeko, aurrez, lana gogotik egin
bear.

Gazteak, bertze urtean obe-
kiago, ez da?

Etxeratzekoan, Irufia'ko zen-
bait auzoetan, beste Olentzero
taldeak ba-zebiltzala nabaitu
nuan. Arri-pitxi orren esakaiak
direla iduri zitzaidan...

BARANAINDARRA

(MENA'k egindako argazkiak)

MRTXGEN TXOKOA
BELEN'EN GERTATUA

Behin batean agertu zen aingeru bat artzanen artian
suen jnguruen berotzen ai zirelaik. Aingeruek erran za-
ben YESUS sortu zela Belen-go herrian. Bildots batek
entzun zuen aingeru haren errana. Orduen agertu zi-
tzaion izer bat puzten luziakin. Bere ama utzi eta be-
laitik eskapatu zen izerraren gibeletik. Bidean arrapatu
zituen iru errege eldu zirela urrundik ta ekin batean gan
zen Herodes-en etxera.

Herodes-en kozineroak ikusi zuelaik, nabala sartu
nai zion bere erregeai txilindron bat egiteko. Orduan
bildotsa ate zilotik eskapatu zen.

Erregeak atera zirelaik etxetik berriz ekin batean
izerraren bidea hartu zuen. Izerra Belen-go herrien gel-
ditu zen mendi zilo baten ganan eta han ikusi zuten,
YESUS, MARIA ta JOSE. Bildotsak YESUS aurrai musu
bat eman zion zangoan.

Gero itzuli zen kontentuz betea bere tokira ta amai
kontatu zion zer gertatu zitzaion.

BELEN APEZETXEA, 10 urte. ERRAZU
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EUGI
"MAGNESITAS" ARROBIA ERRIKO OGI BIDEA

Erri au Iruna'ko iparraldean
dago, Frantzia'ko mugaldean.

Lenago, Eugi'n bosteun albo-
ko bizi ziran; bakoitzak bazi-
tuen bere pentzeak, baratzak
eta abar. Oraingo egunetan, gu-
re gizon geienak emen dagon
arrobira joaten dira, arrobiaren
izena «Magnesitas Navarras»
dela. Gure erriko arrobi ontan
ateratzen diran arri arrigarriak
Alemania'ra eramaten dituzte.

Ez dakit, beste denboretan
nola etortzen ziran kanpoko gi-
zonak, oinez edo txirringan, be-
ren Ian gogorra «piko ta pa-
la* kin egiteko. Gaurko bizia
obekitxago patu da: joan-etor-
tzeko autobusa dute Burlada'n,
Ugarte'n, Zubiri'n eta Urtesu-
na'n bizi diranek.

Ba da gendea mendira joaten
dana, zugaitzak ateratzera: pa-
go, ler edo pinu, aritz; dana
dala, Eugi'n ez dira zura ta
egurra faltatzen; ezta ere sua
iltzeko ura! Lau urte direla,
pantano edo aintzira bat egin
zuten gure mendietako ura Iru-
fta'ra eramateko: Eugi'ko eme-
zortzi etxe ta beren pentzeak
arrapatu zituen; orain ez dugu
ezer ez, ura bakarrik.

Euskerari buruz, joan dan ur-
tean ikastolan asi ziran 18 ume;
erri ontako alaba dan andereno
baten ardurapean daude, zu-
zendaritza ta laguntza Diputa-
zioak dauzkala.

MIREN GOTZONE

BAZTAN

IDATZLARIEN TXAPELKETA
Igaz bezala eta aintzineko urte hoietan bezala, aurten

ere Baztango eskoletako aurren arteko Kultura Sariketa os-
patu da Elizondon. Bertzetan bezala Sariketa hau «C. D.
Baztan» kirol Batasunak eskoletako zenbait irakasleekin ba-
tean antolatua izan da eta Nafarroako «Caja de Ahorros»
Diru-Etxearen diru-laguntza osoarekin.

Aurren arteko kultura sariketa hauek denentzat onuraga-
rriak dira eta ez ginuke inolaz ere aide batera utzi behar.
Lan hontan eskoletako irakasle guziak behar luteke zale-
tasun aundiarekin lagundu eta batez ere euskal-kulturari,
baztandar aurrek beren mintzaira, abestiak eta ohiturak mai-
tatu ditzaten. Sariketa hontan lan ona egin duten guzieri
gure goresmen bizienak. Ipuietan, Marrazkietan eta Billan-
tzikoetan ere, Mai-Burukoek beren epaia ahal duten zu-
zentasun osoarekin emana dute. Marrazkietan eta ipuietan
pertsona aundien laguntzaren kutsua dauzkaten lanak baz-
tertuaz. Aurren lanak nabari izaten dira eta hoiek dute me-
rezimendu.

Gabon abestietan edo billantzikoetan baziren 13 kanta-
ri-talde denek bina billantziko kantatu zituztela.

Eguberriko txarteletan ere igaz bezala aunitz eta zen-
baitzuk ongi eginak, gure aurtxoak erakutsi dute marraz-
kietan aunitz dakitela.

Ipuietan, erdarazkoak iruehun baino gehiago. Irabazta-
le: Jose Luis Urrutia Irurite-koa. Bigarren, Maria Eujenia
Ziaurriz Elizondo-koa. Irugarren, Pedro Muruamendiaraz
Elizondo-koa.

Euskarazko ipuietan ehun eta irurogei bi mailetan be-
rexiak (6 urtetik 9 urteak arte eta 10 etatik goiti).

Lendabiziko maila:

Irabaztale: BELEN APEZETXEA. ERRAZU. 10 urte.
Bigarren: Rafael Etxart. Lamierrita. 11 urte.
Irugarren: Fco. Jose Olabe. Elizondo. 13 urte.
Laugarren: Maria Teresa Iriarte. Amayur. 12 urte.
Bostgarren: P. Migel Barrenetxe. Azpilkueta. 11 urte.

Bigarren maila:

Irabaztale: PATXIKO ELIZETXE. ERRAZU. 7 urte.
Bigarren: Maria Elena Ezkurdia. Ikastola. 8 urte.
Irugarren: Enkama Zaldain. Ikastola. 7 urte.
Laugarren: Sara Luisa Mendiburu. Errazu. 9 urte.
Bostgarren: Maria Ines Izeta. Ikastola. 8 urte.

M. IZETA

SALDIAS
Saldias da nere erria eta me-

rituak pillaka dauzka.
^Neria dalako? Ez. ^Angoa

naizelako? [Bai zera!
Zenbait gauze tan munduan

ez baita olako erririk.
Txikia da, oso txikia nere

erria; irueun anima (bat edo
beste izan laike umerik gabe)
gaizki eta goitik kontatu ta.

Mendi palda erdi erdian, xe-
laitxo bat, eta ura bete betean
artzen duela, nere erria. Ezke-
rretara, Erasun eta Ezkurra
agertzen zaizkigu, baita ere
Leitzako mendiak; aurrian gu-
re dermioa, an eta emen base-
rri zuri eta ardiak belartxo mus-
ker erdian jarriak. Eskunetara,
Aranaz'ko mendiak eta Trein-
tate'ko ermita. Bizkar aldetik
mendia, zeruaren kontra bere
a r m a 1 muturrak irakutsiaz;
«Gora» du bere izena, eta ema-
ten du ez dala an bukatzen,
baizik gora ta gora igoaz, zeru-
rako bidea dala.

Bafian sartu gaitezen lante-
gian, poesiak jo nau ta euli bel-
tzak bezela.

Saldis'ak, orain dala 18 urte
etzuen ez karreterarik, ez ura-
rik etxietan; argia bai Eratsun-
go errotatik, banan mistu busti
batek baino argi gutxiagorik.

Inguruko erriak parra egiten
ziguten, aanka zikinak» izen
gutxia emanaz, gure egin bea-
rrak bei atzietan eta xerri to-
kietan egiten genduela eta.
Etzen gezurra, bainan berak
ere etziran urruti ibilliko.

Orain badegu ura, munduan
dan onena, mendian bere jaio
leku ber berian artua, clororik
gabe eran laikena. Argia Iber-
duerotik, elegante, jartzen ari
gera. Karreterak iru dauzkagu:
bat Leitza'kua, bestia Labai-
na'ra, eta azkena, Ulzama ba-
rrena Irunera diena. Gure Ian-
da gurdi bideaz estalia dago,
eta ez «Concentracion Parcela-
riak» egifia baizik geurek auzo-
-lanian. Repetidor de TV. jar-
tzen ari gera GORA'ko men-
dian... zer nai dezu geiago.
^Geiago nai dezu? Baditugu
ezin konta ala, banan bat edo
beste esango dizkiozut.

Saldis'ak badu Barb era (prao
ticante), errota jartzalia edo
dentista, erlojerua, ille artzelia,
kentzelia edo pelukero famatua
(«hippie »'n kontrakua), abere
sendagillea (amateur, bainan
anitz ona), televisio egille eta
konponzale (au el «non plus ul-
tra))); aizkolariak eta bei iezta-
liak, esanik eztago.

Ya bada; err an orain neri.
,jBai al da beste bat olakorik?

ANGEL UXATEGIETA

GARAZI

URTE BAT JOAN...

Pe-Nafarroan, urtia joan zauku azantzik gabe, ohiko ger-
takariekin, Euskaldunen artian perestuki egoiten baitira gure
herritarrak.

Hazila hasi orduko, Garruzeko eta Heletako feirak. Gero,
Eguberritik landa, Donapaleukoak. Bana nun dira lehengo
zaldiak, mandoak, eta «nafar-asto» ederrak? Nun dira, ka-
bal horien erdian ibiltzen ziren gizon xamardunak, boneta
burian, makila eskian, gehienak oinez etorriak? Egun, autoa
dugu errege. Bana noiz artio? Aldatzen ari dira ohidurak
urte batetik besterat, erran zaharraren arabera: «Lehen,
hala; Oral, hola; Gero, nola?...»

Zer baita ere, gure feiretan gero ta gehiago agertzen dira
pottokak. Aurten ukan dute anitz errekesta arrotz aberatsen
artian. Zonbaitek, omen, erosten dauzkute haurren jostaraz-
teko. Beharbada, pentze bat bederen badute nunbait, zal-
ditto horien bazkatzeko, ezpaitira bizitzen araiz etxe zoko
batian, zakurrak edo gatiak bezala.

Hemengo Nafartarrak leketzen dira biziki merkatu han-
di horietan. Euskalduna beti Euskaldun. Jeusik ez badute
erosten ere, atseginekin elgar biltzen dira. Holako egunetan,
ikusten ahal zinduzkete, eleketa tirahala: ahaidiak, gazte
lagunak, xortekoak, gerlari ohiak, eta denak... Hor, etxeko
berriak emaiten edo galdegiten. Hemen, musian artzen, «pin-
terdi» bat jokatuz. Han, gazteria irriz, kantu zonbaiten on-
dotik. Pilotatzaliak ere badute zer ikus plazetan edo trinke-
tetan. Eta oroz gainetik, jendeketa hortan, Euskara beti na-
gusi.

Feirak bestalde, baditugu ere aste guziko merkatiak nun
saltzen baitira etxeko lanen ondorio goxoak. Bereziki Dona-
paleun, baginien antzara eta ahate gizen auserki. Aurten,
Landesetan bezain ederrak ziren. Hola hobeki Amikuzta-
rrak. Donibanen aldiz, lehenbiziko axuriak, eta behar den
bezala, zerri zonbait. Agian xingar-azpi onak janen ditugu
heldu den urtian. Ba, bainan zerri horiek hil beharrak zi-
ren, eta Eguberritik Urtatserat bazen kurrinka, oihu ta ga-
rrasi nun-nahi, gure etxekanderiak lantsu zirelarik bere su-
kaldetan. Hots, holako kalapita guziak jateko eta asetzeko.
Zer tripoiak giren bestenez!...

Zorionez, gogo guzietan zen Eguberriko besta saindia,
eta urtia bururatu da girixtinoki. Zoin ederra ginien aurten
ere gau-erdiko meza Donibane-Garaziko elizan! Aldare baz-
ter guziak, argi ta lili. Urriak edo zilarrak, dena su eta pin-
dar, Jaun Apeza distiranta agerarazten zutela zeru izardun
baten erdian. Jaz bezala, hastetik intzuten ahal zen Lapur-
diko kantika pollit hori, gure gizonek oro emaiten baizuten
lelo maitagarria:

Atzar gaiten, atzar lotarik,
Gau huntan da Jesus sortzen,
Amodioak garraiturik,
Gure gatik da etortzen!

Engoitik, Eguberriko gaua begiratzen dugu urte zaha-
rraren oroitzapen hunkigarrienekin. Urte bat joan, urte bat
jin... Beraz, urte berri zoriontsu bat deneri, bihotzez.

GARAZIKO MANEX

ITUREN BESTAK
Ituren-go Aurtiz-ko auzokoek badakite beren

ohiturak ongi zaintzen. Igaz bezala aurten ere
Sanmartinak ospatu dituzte besta ederrak eginik.

San Martin bezperean jaieri hasiera emateko,
txistulariek, kordionistek eta «zanpantzarrak» be-
ren sonu alaiekin auzoa ederki errotu zuten.
Eguerdian Aurtiz-ko plazan ahari yokoa eta on-
dotik dantzaldia. Arratsaldean pilota partida Bi-
dasoko pilotari hoberenen artean. Gero naiko
sonu eta dantza eta arratsean ere berdin. San
Martin egunean goizeko ameketan Meza Sain-
dua. Meza ondorean Nafarroako bi artzai txakur
hoberenak iendeen aintzinean beren doai mires-

garriak erkutsi zituzten artaldeakin lan zoragarria
eginik. Gero bertsolariak eta ondotik dantza.

Arratsaldean berriz ere bertsolaria eta baita
bezperean bezala naiko dantza gazteria ederki
iostatu zelarik. Bestak lau egun iraun dituzte. Az-
kenengo egunean auzoko guziak bildurik, zikiro-
-yatea, dantza eta iostetakin bestari akaballa
eman zioten. Sanmartinak elkarte atsegingarrian
igaroak dira lau egunetan aurtiztarrek umore sa-
noa agertu dutelarik. Bestak ongi joan dira, Aur-
tizkoek badakite gauzak ongi egiten. Yarraiko
hortan.

ANZANARRI
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I LIBURUAK

USKERA
ETA
NAFARROA
Idazle: J. A. Irigarai
Argitaratu: Aranzadi (Iruna)
Saria: 150 pzta.; 183 orrialde

« Euskera eta Nafarroa»: ber-
tze liburu berri bat, Naparroa'ri
buruz egina argitaratu da.

Gaia, gure-gurea: euskera-
ren gora - berak Naparroa'ren
Kondairan zear; etzait, egune-
ko euskal-giroan, alferrikakoa,
adiskide batek esaten oi duena:
«nora xoan xakiteko, nondik xin
xakin bear».

Liburuaren egillea, berriz,
Jose Angel Irigaray: gizon gaz-
tea, sendagillea, euskal idazle
ta kantari famatu, Naparroa gu-
zian anitz ezaguna.

Naparroa'n euskeraren bizia
aipatzen zaigu: aintzinatik asi-
-ta norafio e d a t u a zegoen;
Erromatarrekin izandako ar-
-ernanak; gero datoz Napa-
rroa'ko Erresumaren sortzea ta
euskal giroa.

Dakusgunez, Erdi-Aroan be-
runtz doa euskera Naparroa'n,
joan dan mende arte. Bonapar-
te Printzeari ta Iruna'ko Eus-
kara Elkarteari esker berpizte
bat nabaritzen da. Ez da, or-
duan piztutako sua, itzali.

Ondotik euskal literaturari
buruz, orrialde anitz idatziak
daude; lenengo euskal idazle
danak, naparrak ditugu: Etxe-
pare, Leizarraga, Axular. (Etxe-
pare'nak, napar idazle sutsu ba-
tenak, dira PRINCIPE DE
VIANA Aldizkarian argitaratu
genituen itz nagusi aiek: Eus-
kara, ialgi adi plazara!).

XVII-gn. mendean, Moret eta
Alenson naparrak agertzen dire.

Ezin aztu bertze izartxo ba-
tzuek: Juan de Beriain, Men-
diburu (naiz gipuzkoarra izan,
Oiartzun'go euskeragatik napa-
rra), Elkano'ko Lizarraga, Mi-
kelestorena, Lapitza.

Abbadie ziberotarra asi zen
Euskal-Jaiak ospatzen; ezagu-
nenak: Elizondo'koa, Bera'koa,
Doneztebe'koa. «Euskara» tal-
dea orduntxe sortzen zaigu.
Campion, izar andienak, mere-
zi luke geiago aipatzea; ez da
lerro tartean galtzen den izena.

Naparra'k euskal konzientzia
Campion'i zor diogu, geienetan.
Campion'en Gramdtica, eus-
kal kulturaren monumento an-
dienetakoa dugu; ori ala da.

«Manezaundi» ta «Larreko»
etxekoak ditugu. Eta ongi da
«Orixe» andia aipatzea; bere
euskal kultura Naparroa'n xur-
gatu zuen.

Napar euskaltzaleak eta eus-
kal idazleak aipatzen zaizkigu;
ortxen ditugu euskaltzaindiko
naparrak; interesgarria izen gu-
ziak ezagutzea: zorigaistoz, ez
dira geiegi; ala ere, ez dizkigu
eman. Erronkari'n, adibidez, Bi-
dankotze'ko M e n d i g a t x a ,
anitx andi, bai. Eta Estornes
anaiak, zer? Euskaltzaindiko la-
guntzailleak ditugu, «Erronka-
nko Uskara* eman digute, ta
euskal kulturaren zabalkundean
neurrigabeko langilleak. Ori ta
guzti, utsune oiek ez dira ezer,
liburuak daukan garrantziaren
ondoan.

Bukaera aldera, Diputazioak
euskeraren aide egindako lana
aipatzen du; bearrezkoa zen
aipatzea. Azkenean, liburuaren
laburpen batzuek erdaraz idaz-
ten ditu.

Liburu au 183 orrialdekin be-
tea dago. Ematen ditun be-
rri geienak ezagunak genituen,
bainan egilleak bilduma eder
bat eman digu. Jose Angel'ek
aitatxiri eskeini dio, «Larreko»
zanari. On Angel Irigaray, egi-
llearen aita, idazle argi ta tre-
bea dugu; berari esker, berri
aunitz eta aunitz jasoak daude;
orrelako maixuaren a z t a r n a
ikusten da liburuan.

Irigaray Jose Angel'i euske-
ra errex ateratzen zaio; itsu ba-
tek ere ikusiko luke etxean era-
biltzen duela.

Irigaray sendiak euskal kul-
turaren aide beti agertu zaigu,
aitonakin asi-ta, On Aingeru'kin
jarraitzen; orain billoba dator
bitxi polit onekin. Eskerrak eta
zorionak!

GARDE'TAR MARKELIN
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DIRECTOR:
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S U M A R 1 O
PAG. 1 EUSKAL OITURAK ETA ERRIAREN YAKINTZA. Folk-lore vasco: el agua del Ano Nuevo. Viejo

rito del agua de medianoche: viejas palabras que vinculan el agua y el tiempo: "ur", "urte",
"urtats", "Urtarril". Agua y tiempo fluyen, iguales y distintos, siempre; singular conception de
una cultura popular.

PAG. 2 EUSKAL BASERRIA NOLA PIZTU? Como revitalizar el caserio? Una nueva firma, "AU-DELA",
que se incorpora a nuestro periodico, mantendra con su cienci.a y su expediencia agro-pecua-
ria este rincon: el caserio.
EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal hacia la vida vasca. Destacamos la actividad de ANAN por
una Naturaleza rica y hermosa en Navarra.
EUSKALTZAINDIA. La Academia Vasca senala su Calendario de reuniones ordinarias y especia-
les para el 74.

PAG. 3 "GIZANDIKERIAK GEZURTATZEN DU GIZONA". "Un Humanismo desviado defrauda al hombre";
alocucion del Papa en Navidad. Traducci6n de AR'tar.
"MOREA" TOKMZENA. El toponimo "Morea". El P. Inza presenta y completa un estudio filolo-
gico de J. M. Iraburu, en torno al extrano "morea" —charca, pantano, balsa— tan frecuente en
la Navarra que hablaba euskera.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. Nuestros "koblaris" de hoy filosofan sobre el misterio del ano que empieza,
sobre el poso de serenidad y de saber que dejan los anos que se van. Hay quienes entrenan
alas de bersolari. Y quienes desempolvan los versos brunidos y el calido recuerdo de "Lauaxe-
ta", el egregio y malogrado vate de los anos 30.

PAG. 6 IRUNA'N 1973 EGUBERRIAK. Navidad —1973— de Pamplona. "Baranaindarra", fino observador
de la vida pamplonesa, nos da un buen reportaje de "belenes" y "Olentzeros"; hay aplausos
y ... sugerencias.
AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil. Merecidamente alcanzo un primer premio de la Caja de
Ahorros de Navarra esta ingenua creacion de Belen Apezetxea, 10 anos, Errazu. Zorionak!

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. La vida y el euskera de los pueblos con la firma estimable de
nuestros corresponsales. Esta vez escriben Miren Gotzone, Uxategieta, Mariano Izeta, Manex
de Garazi.

PAG. 8 LIBROS: "EUSKERA ETA NAFARROA". "El euskera y Navarra". J. A. Irigaray, nos da en euskera
la vision diacronica del euskera en Navarra.
"AXULAR'EN HIZTEGIA". "Diccionario de Axular". Benemerita obra del P. Villasante, el gufa
mas cualificado para la comprension del GERO.
BERTSOLARIAK ETA PILOTARIAK JOAN DEN URTEAN. Balance de un ano: actividad de un
ano de bersolaris y pelotaris. Por ANZANARRI.

BERTSOLARIAK ETA PILOTARIAK
JOAN DEN URTEAN

BERTSOLARIAK

Joan berri den urte hau bertso-
lari urtea izandu da eta zenbat eta
zenbat bertsolari besta egin ote di-
ren Euskal-Herrian. Ainbertze jaial-
dien artean izan d[tugu, omenal-
diak, txapelketak eta bertsolari bi-
llerak; gehienak Gipuzkoan egi-
nak dira, hortan gipuzkoarrak ditu-
gu nausi. Bainan aurten Nafarroan
ere egin ditugu bertsolari jaiak, Eli-
zondon, Lesakan, Zubietan Erratzun
eta bertze lekuetan ere. Euskaldun
jendeak maite ditu bertsolariak eta
jaialdi hauek sekulako arrakasta
izaten dute. Azkenengo jaialdieta-
tik Donostian Azaroko ilabetan os-
patutakoa aipatu nai nuke. "Lizeo
Santo Tomas" Ikastolak antolaturik
Donostia-ko "Astoria" n bertsolari
jai eder bat eg[n zen berehartan
sei koplari aritu zirela: Xalbador,
Lasarte, Mattin, Gorrotxategi, Laz-
kano eta Lazkao-Txiki. Beti bezala
mota aunitzetako gaiak erabili zi-
tuzten eta hoien artean bat saritua
izandu zena. "Lizeo"ko Batasunak
"Trofeo" delako EdergaiJua ematen
zuen "Nor da euskaldun"? gaiari

buruz bertso heberena botatzen
zuenarentzat. Sei bertsolariak beren
doaiak erakutsi zi.tuzten bakotxak
ahal zuena eginez eta Saria Gorro-
txategi-rentzat izan zen. Hemen Go-
rrotxategi-ren bertsoa:

Nor da eskaldun? Hau da galdera.
Al dakif noia erantzun?
Bere bideari jarraitzen diona
naiz kontrako Itzak entzun.
Serneak euskal kutsutan azi
Eagun danei egin lagun,
herria serbitzeko prest egon
etengabe gau ta egun.
Hau egiten dun gizasemea
hori da egizko euskaldun.

P I L O T A R I A K

Saria: 600 pzta.; 673 orrialde.

Axular'en Hiztegia
Urte aunitzeko lana dela, ikusten dugu; 678 orrialdeko libu-

rua ez da egun batean egiten. Axular napar idazlearen itz danak
bildu ditu. Itz oiek beren lerroaldietan daude ganera. Itz oiek
dauzkaten esanaiak ezagutu-arazten dizkigu. Lan gogor ta bea-
rrezko ori, garrantzi aundiko liburu ortan egin diguna da.

Itz aurrean, Axular en argitaraldiak, noiz eta nun egin diran,
erraten du.

Iru izkuntzetan egina dago liburu au: euskaraz, espanolez eta
frantzesez.

Egillea, berriz, euskal jakintsuen artean onenetakoa dugu: Aita
Luis Villasante, langille benetakoa ta gizon argia, liburu aunitzen
egillea, Euskaltzaindiaren Lendakaria.

Orain Axular en izkuntza nolakoa den ezagutzen dugula, li-
buru onen antzekoak bertze aunitz, idazle ezagunenetakoenak
bear genituzke: Benat Etxepare, Lizarraga, Kardaberaz, Mendi-
buru, Mo gel, Orixe, Lizardi...

Liburu onekin Aita Villasantek, mesede aundi bat euskaltza-
lei egin diela, aitortu bearra dago. y[ GARDE

RETEGI - TAPIA I; gure erasundarrak TXAPELKETA irabazi zuen

Gure pilotariek gogotik an izanak dire joan den urte hontan. Gazteak
gogor ari zaikigu eta goi.ti doazi, bidea erekia dute eta aurten lanak eman-
go dituzte. Nafarroako berriketari batetik joan den urte hontan pilotariek
jokatutako partiden gora berak hartuak di.tut eta bakotxak zenbat partida
jokatu ta irabazi dituen agertzera noa.

Atzelariak:

Aldazabal
Etxabe XI
Nalda
Martinez
Elorza
Lajos
Barandiaran
Leibar
Andueza
Berasaluze
Juaristi
Orexa II
G. Arino II
Bad os

95/51
88/40
86/42
82/37
82/45
80/45
80/45
72/39
68/24
67/40
66/39
65/27
63/30
58/33

Azkarate
Etxandia
Etxabe X
Gorostiza
Tapia I
Alegria
Soroa

Aurrelariak:

Orexa III
Pierola
Bergara I
Berasaluze
Retegi
Ogeta

56/26
46/16
43/19
43/28
40/22
33/18
4/1

92/46
87/38
78/44
77/40
73/47
63/31

Tapia II
G. Arino I
Otxoa
Etxarte
Beri stain
Arroyo
Arotzena
Agirre
Txikuri
Maiz
Konpanon
Erostarbe
Ezkurra
Urkitza
Atano X
Madrid

63/32
63/36
65/35
62/26
49/25
47/14
43/15
43/16
43/28
42/17
36/17
35/15
31/13
30/9
19/8
19/14

"Sarrio" Batasunak Sari aundi bat emana du urtean izan diren lau pi-
lotari hoberenentzat. Izendatu dituzten lauen izenak hemen: RETEGI (esku-
-huska). P. LEKUNBERR! (remonte). ITURRI (pala) eta ONDARRES (ces-
ta punta), Eman ditugun xehetasun hoketan ageri da p.ilota jokoak orain-
dikan badaukala indarra eta hortan beti bezala euskaldunak nausi. Hala
behar ere. Zorionak denei. ANZANARRI
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