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TXISTUA NAPARROAN
Naparroa'ko txistula-

rien erregea, Aita Hila-
rio Olazaran dugu. Na-
parroak nolako zorrak
ditun gizon onekin ezin
zenbatu. Naparroan gaur
txistuak dauken giroa,
gizon oneri zor dio. Ba
daude bertze txistulari
onak, ezin obeak, bainan
bazter guztietako ain-
bertzeko taldeak A i t a
Hilario Olazaran'i eske-
rrak sortu dira. Batzuek
nola jotzen zuan ikusi
zuten eta jotzen ikasi ar-
te ez dira geldirik egon.
Bertze aldetik berak ida-
tzitako liburuarekin asi
dira ikasten geienak.

Berez etzan, ba, euskal
erri batean jaio, Liza-
rran baizik; 1894 garren
urtean. Nundik sortu zi-
tzaion, ba, txistuaren go-
goa? Nun xurpatu zuen
euskalzaletasun ori? Gu-
re lurretan giroan.

Maite zulako jotzen
z u e n gogotik txistua,
baita ere gaztetxoak ezi-
tzeko tresna egoki bat
arkitu z u l a k o . Leka-
roz'ko ikastetxean eun-
ka mutillak ikasi zuten
txistua jotzen. 1933 ga-

AITA HILARIO OLAZARAN
rren u r t e a n amabost
ikasle zitun.

Txistua jotzen ikaste-
ko, ikastaro eder bat ida-
tzi zuan, 1935'garren ur-
tean; Txistulari elkar-
tearen lenengo lendaka-
riari, Paz de Ziganda
Irufia'ko anderefio ospe-
tsuari eskeintzen dio.
Txistua gaia bezala ar-
tzen dula, bizpairu Ian
idazten ditu. Euskalerri-
ko Txistularien Elkartea
sortu zan ezkerotik 1927
garren urtean, kapellau
bezala izendatu zuten.
1928 garren urtean, ager-
tutako «Txistulari» ize-
neko aldizkarian eresi
aunitz idatzi zituen.

Naparroa'ko txistulari
zarrekin artuemanetan
asi zan eta aieri esker
dofiu zarrak b i 11 z e n.
Arizkun'en b i z i z a n
Amayur'ko Antonio Eli-
zalde'ri amalau m u t i 1
dantza ikasi zizkion. Lei-
za'ko Ebaristo E 1 d u a-
yen'i ingurutxoa, Auri-
tzberri'ko Silberio Billa-

nueba Usoz'i Auritz'ko
dantzen dofiuak. Arra-
ras'ko Jeronimo Berga-
ra'ri alki dantzak. Erra-
zu'ko Jose Telletxea'ri
Baztan'go y o y a k . Ari-
zu'ko Pedro Migel Ariz-
kun'i Lanz'ko zortzikoa.
Betelu'ko Antonio Arto-
txa'ri Antzara jokua. La-
bain'go Felix Mutube-
rria'ri Karrika dantzak
eta abar.

Or nun ustekabean zi-
gorra datorkion eta egun
illunak. Anaiarteko gure
gudan, Lekaroz'tik Txi-
le'ra b i d a l t z e n dute.
Joan bear zula, jakin
zuen eguna, beretzat da-
netan gorrina izan omen
zan. Lau egun oztuta,
ezin beroturik egon zen.

Txile'ra bere txistua-
rekin dijoa. Txistua jo-
tzen du ta dofiu berriak
idazten ditu. 1955 garren
urtean berriz etxera da-
tor. Barzelona'n urontzi-
tik jeixten asten dala, al-
derdi guztietatik txistua
jotzen zioten. Egun ori
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Jorraillaren 1'goan, Naparroa'ren Diputazioa osoturik gefditu zen; ar beza gure begirunezko agurra.

Aita H. Olazaran, txistulari ta ezin-kontako txistularien suzper-
gilie ta maixu. Gilien J.. Billaba'ko semeak, maiteki rnargotu zuen

aren irudi xarmangarria.

beretzat ezagutu duane-
tik zoragarriena. Belau-
nikaturik lurrari muifi
eman zion. Lenengo gau-
za galdetu zuna: «Gure
mendiak ez al dira alda-
tu? Toki berdinean al
daude?». Orixe jakin nai
omen zuen. Nunbait kez-
ka ori burutik ezin ken-
du.

Naparra zan burutik
a n k e t a r a f i o , egitaz-
koa, zinezkoa. Erresuma,
lengo nortasun ura, lege
zarrak atsegin zitzaiz-
kion.

Azkeneko urtetan Iru-
na'n bizi zan. Eguberri-
tan Olentzerokin batean,
u r t e r o ateratzen zan
txistua joaz. Ardi larru
b a t jantzita ateratzen
zan karrikara. Txistula-
riak nunbait biltzen zi-
rela, an zegoen. Dulzaina
jotzen ikasteko liburu
bat idatzi zuen. Bainan
egunik aundiena, bere
errian Euskalerri'ko txis-
tulariak egin zioten ome-

naldia, 1971'garren ur-
tean, maiatzean 24'n. Be-
rreun txistulari, eun ta
berrogei ta amar dantza-
ri, eresialdiak, meza, ibi-
llialdiak, urrezko domi-
na, millaka lagunak. Ge-
roztik b e r t z e bizpairu
omenaldi egin dizkiote.
1973'garren urtean ekai-
naren 29'an San Pedro
egunean il zan.

A i t a Hilario Olaza-
ran'en eriotzarekin Na-
parroa'k, txistul a r i e n
erregea galdu du. Bai-
nan b e r a k ereindako
muskil berriak ortxen
ditugu eunka, euskal do-
fiua, giroa ta bizia sor-
tzen. Ainbeste txistulari
ditugun ezkerotik, gure
mendiak ederragoak di-
ra. Txistuarekin batean,
euskal alaitasuna gure
artean daukagu.

A i t a Hilario Olaza-
ran'i eskerrak, txistua ta
gure errietako donu za-
rrak betiko bizirik dauz-
kagu.
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EUSKAL ^ ^
ERRIKO LEIOA
UDABERRI'KO UR ETA ELUR

Berandutxu, berandutxu etorri di-
re aurten elurrak. Negu legor ba-
ten ondoren, eguraldi on baten or-
dez, Udaberria elurretan eta euri-
tan sartu zitzaigun Naparroa osoan.

Martxoa'ren 21-gnean. Orreaga'n
eta Abaurre-geina'n, zee bat eiur
bazen: Muskaria'n eta bere ingurue-
takoan, 75 litro euria erori izan zen.

Egia esateko, napar lurrak lego-
rregi zeuden; gure "ongi-etorria"
Udaberri oni, napar nekazarientzat
ainbcit mesedez datorkigulakotz.

"GRIFA" GURE ARTEAN
Bai; eta bazter auetan, arriturik

gelditu gera: napar Erribera'n lan-
datu eta lortu dute norbaitzuek dro-
ga edo zoragaillu kaltegarri au.

Ango norbaitek Afrika'ra joan sol-
dadu, eta ekarri zuen azia, erein
eta jaso ere bai. Bainan, iruna'ra
saltzera zekartela, arrapatu zuten.

Probaketa negargarria! Droga au
izurrite andi bat da erri batentzat
Belar onekin zoratzen diranek gi-
zon izatearen azkatasuna galtzen
dute, baita gizatasuna eta osasuna.

DONOSTIA'KO "ARGIA"
DANTZA-TAIDEA IRUfiA'N
ZaSetasun andia zegoen dantza

ialde oni ekinean ikusteko. J. A. Ur-
beltz'ek aspaldi onetan San ederrik
egina zeuken, napar errietako dan-
tzak biltzen, ea illik edo aaztuta zeu-
den dantzak zuzpertzen.

Joan den illeko 30-gn. egunean,
donostiarrek eman ziguten beren
ikuskizuna: Lesaka'n, Onin ibaia
gainkatzen duen zubi-gaineko Dan-
tza; Urdiain'go Dantzak; Lizarra'ko
Larrain-dantza; Ingurutxoa, etab.

Batzuentzat, Urbeltz'ek errikoita-
suna galdutako dantza polit bazuek
eman zizkigun; bertze askorentzat,
erriarentzat —beinipein— oso atse-
ginak eta txinpartadunak izan ziren.

XENPELAR-SARIA,
1974

1974'eko "Xenpelar-saria,
Donostiko Centro de Atrac-
cion y Turismo'ren laguntza-
rekin eta Euskaitzaindiaren
ardurapean antolatu da, ona-
rri edo lege auekin:

1.° Iru sari izango dira
iru bertso-saii onenentzako:
lenengoari, 12.000 pezeta;
bigarrenari, 8.000 pezeta; iru-
garrenari, 5.000 pezeta.

2.° Bertso-saillak, erri-li-
teraturaren maillakoak eta es-
kolakoak izango dira.

3.° Bertso-saillak argitara-
tuak izango dira. Berdin da
bertso - paperetan, egunero-
koetan, asterokoetan, illero-
koetan edo beste edozein al-
dizkaritan argitaratuak izatea.

4.° Argitaratzeko e p e a:
1973-VIN-15'etik 1974-VNI-15'-
ra arte.

5.° Egilleak bost ale zu-
zenbide ontara bialduko ditu:
Academia de la Lengua Vas-
ca, Ribera, 6, Bilbao.

6.° Bialtzeko epea: 1974-
Vlll-31'ra arte.

7.° Egilleak, bertso-sailla
noiz ta nun argitaratu dan,
paperaren saiets batean-edo
idatziko da.

8.° Egilleak, nai dituan
bertso-sail guziak bial ditzaz-
ke.

9.° Epaileak, Euzkaltzain-
diak aukeratuak izango dira.

10.° Sariak Donostiko eus-
kal festetan banatuko dira.

"KANDIDO ITURRIAGA
ETA MARIA D A N O B E I -

TIA" FUNDAZIOAK
baserria giza eta teknika al-
detik indartzea eta gehitzea
ditu helburu. Hau l o r t u
nahiez, aurtengo egitarauan

BASERRIKO LAN IKER-
TZE ETA ENTSEGUEN
LEHEN SARIKETA JAR-

TZEN DU
Bi sail izango ditu lehiake-

ta honek eta bakoitzaren ira-
bazleak 50.000 ptako saria.

A) IKERTZE LANAK: Ha-
!a giza nahiz teknika aldetik
baserriaren azterketa zientifi-
koek osatuko dute sail hau;
gaurko egoera, antolaketa
edo eta aurrera bideen iker-
tze lanek. Azterketa hauetan
Euskalerriko baserria, lurgin-
tza edo abelgintza osoan na-
hiz atal bat bereziki eman
daiteke.

Honetan estimagarrien jo-
ko diren lanak hauexek dira-
teke, ekonomi eta teknika ar-
loa aztertuz:

— Esne eta aragigintza.
— Abel-azkuntza era be-

rriak.
— Ortuari eta arboladi lan-

tzea.
B) ENTSEGU BERRIEN

AZALPENA: Lurgintza sisti-
ma, teknika eta merkataltze
entsegun berrien aurkeztea
izango da. Euskalerrian edo
toki berdintsu batetan eginak
izan behar dute.

Lanak bidaltzeko epea 74-
XI1-31 an bukatuko da. Funda-
zio-etxera igorri behar dira
edo eskuz ekarri. Hartu-albis-
tea emango da.

Zuzenbidea: "JAI ETXE"
Erandio-Asua (BILBAO). An-
dik, ere, sariketaren arau
osoa bialtzen diete eskatzen
dutenei.

9
Egunetik-egunera aurrerapen geiago

daukaguia, begien aurrean dago eta lur-
gintza eta ganadu gaietan ere zer esa-
nik ez.

Bafia orain arte lortu etzana, nai da-
nean txal irixkoa eta nai danean urruza
jaio araztea zan. Batzutan, txal irixkoa jaio-
tzeak garrantzi ikaragarria du; esate bate-
rako, esne-bei aundi baten umia zezen-la-
netarako utzi nai danean, irixkoa jaiotzea
protxu aundikoa izan oi da. Eta beste alde-
ra ere berdin: esnebei on baten umea
etxean uzteko, urruza jaiotzea nai izaten
da, bana askotan zer gertatzen da? bate-
koz-beste jaiotzen dirala. Itxura danez,
emendik aurrera orrelako eztabaidarik ez
degu izango: nai danean txal irixkoa edo
urruza jaio araztea ba-dago.

Prantzi'ko "Science et vie" aldizkariak,
joan dan urteko loreilleko alean zekarre-

na euskeratuta emango dizuet: Ipar-ameri-
ketan, Prantzi'n eta Polonia'n ia bateratsu
Ian ontan ari zirala, auxe ikusi zuten: ba-
serri batzuetan, txal geienak urruzak jaio-
tzen zirala eta beste baserri batzuetan be-
rriz, irixkoak geienak.

Ori zerk egin arazten zuan jakiteko,
ikasketak egiten asi dira eta janariak zer-
bait ikusteko izango ote zuan eta janariak
analizatzen asi ziran. Ez ori bakarrik. Ja-
nariak ikusiarazi ondoren, baserri bakoi-
tzean lurrari zer ongarri abonu ematen
zioten ikasten asi eta arrigarria! lurrak
kare utsez ongarritzen ziran baserrietan,
geienak urruzak jaiotzen zirala eta karea
bano potasio geiago zuten ongarriak za-
baltzen ziranetan berriz, irixkoak geiago.

Kare geiago artzen zuten baserrietan,
euneko larogeitamar urruz jaiotzea iritxi

ziran, amarretik bederatzi urruz
eta irixko bat eta potasio geiago
artzen zuten baserrietan berriz,
irixkoak euneko larogei eta
urruzak ogei; au da: amarretik
zortzi irixko eta bi urruz.

Prantzi aldean asiak ditugu,
susalketa aurretik beieri senda-
gai eran kalzio edo potasio ema-
ten, urruza edo irixkoa jaiotzea
nai danean. Irixkoa edo urruza
bezelaxe, mutilla edo neska nai
bezela lortu diteke.

Au dana jakin da, ez ba-da
arritzekoa, txal irixkoa edo urru-
za jaio araztea, gizonaren nai-
keran dagola esatea.

AUDELA

ONGARRIAK
ETA ELKARTASUN EZA

Naparroa'n badire nekazarien al-
derako kooperatibak, baita Nekazari
Aurrezki Kutxa (Caja Rural) ere.
Bainan, tamalez, "La Union Social
Navarra"-k dionez, napar nekaza-
riak bakoitza bere aldetik dabil on-
garriak eta lurrari dagokion ainbat
gauzetan, "Elkartasunak indartu egi-
ten gaitu, eta banaketak auldu, ez
da konturatzen napar nekazaria?
Efkartasunak ekartzen dizkigu era-
kuske obeak, laguntza oparagoak,
erosketa merkeagoak. Saltzerakoan,
berriz, gure gauzak balio aundia-
goa izango luteke gure elkartasuna-
ren eraginaz. Orrela ez jabetzea,
gure etxeko tellatuari arrika ematea
bezalakoa da. Etxea zuiatzea lortu-
ko dugu, eta euri zaparrada dator-
kigunean, nork lagunduko digu?".

Ililillilll 'ilI/Mil ffl/lllhl SflRlfl 1374
(Bizkaiko Aurrezki Kutxaren saria, Euskaltzaindiak eratua)

SARIKETAREN OINHARRIAK:

1. Euskaraz, Euskaltzaindiak Arantzazuko bileran (1968) eraba-
kizuenaren araberan (Ikusi: "Euskera", XIII, 1968koa, 250. orrial-
dean).

2. Egileak bere kabuz egina izan behar da. Ezta ontzat har-
tzen ez itzulpenik eta ez besteetatik egindako antolamenik.

3. Lanaren neurria libre uzten da, aide batetik makinaz idatzia,
lerru une bat zuri utzirik, folio edo DIN A-4 paper neurrian.

4. Sari bakarra, Bizkaiko Aurrezki Kutxak jarritako 50.000 peze-
takoa, zatitu ezina.

5. Sari gabe gelditu diteke epai-mahaikoei hala iduritzen bazaie.
6. Lanak argitara gabeak izan behar dira, eta him kopia bialdu

behar dira Euskaitzaindiaren etxera (Academia de la Lengua Vasca,
Ribera, 6 - Bilbao-5), 1974ko Uztailaren 22rako. Lema batekin izen-
petua, eta lemaren gittza estaldua, egilearen izen eta deiturekin, la-
narekin batera bidali.

7. Epai-mahaia Euskaltzaindiak izendatuko du.
8. Saria, Urriaren 31 an, Aurrezki Kutxen egunean emango da,

Bizkaiko Aurrezki Kutxaren etxean egingo den jaialdian.
9. Arau hauek interpretatzean sortzen diren arazo guztiak Eus-

kaltzaindiak izendatzen duen epai-mahaiak erabakiko ditu. Eta era-
bakiaren kontra inora joaterik ez dago.

ALLO ERRiAN LANTEGl BERRIAK

Erri-agintari zintzo baten lenen ar-
dura, bere erritarrei ogibidea era-
kartzekoa da. Gizakia ez da aizez
bizi, ta jateko lana egitea bearrez-

koa da. Bestela, erri-maitasun ager-
pen ederrenak iiz utsak izanen dire.

Ona, bada, nolaz afegintzen den
Naparroa'ko Diputazioan aldun den

Allo'ko Uda!-Batzana. Bere iagunen artean, On Jesus Fortun, Diputadu
Jauna. Danek batera, beren erriaren aide lan-egiten dute.

(Mena Argazkia)

Fortun jauna. Eta nundik ekarri edo
nortzuk ausartak diren lantegi ori
jartzea asmatu egin bear da, ta be-
roiengana jo. Eta ori iortua dago.

"Sarrio" Lantegien esku gelditu
da eginkizun ori. Diputazioak iru
kifometro bidezabai edo "carrete-
ra", argi-indarra, urrutizkina eta ura
emango; baita eun da zortzi milloi
pezeta.

"Sarrio"k 1.500 gizakientzat lana
emango du ordaihez.

Lantegi onek paper-orea egingo
du. Aldamenean, papergintzako ola
bat izango. Pastagintzak, urtean,
ogeitamar mi!!a tonelada egur bear-
ko du. Onekin ere gure oianak abe-
rastu egingo dire.

Egia da, kaltea ba-datorkeala
ibaien zikintzeaz. Teknikoek diote-
nez akats au, aurretik ikusirik, be-
ren neurriak artu omen dituzte. Ez
da txarra izango, osorik betetzen
ba-dute akats au. Lana ta dirua
onak bai dire, bainan ez gutxiago
erri baten osasuna. Ongi etorria, be-
raz, gauzak obetzera etorri ditezken
ekintzei.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Joan den Martxoko 29an Euskaltzaindiak bere hiieroko batzarrea
egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

1973. urteari dagokion Euskera zenbakia atera dela, jakin ara-
zi zen.

Toulouse-ko Lore Jokoen Akademiak 650. urtea bete du. Urte
muga hori ospatzeko egingo diren Ospakizunetan Jacques Aliieres
jauna, euskaltzain laguntzailea, izendatzen da Euskaitzaindiaren or-
dezkari bezala egon dadin.

Baita ere kontu eman zen Salamancako Univertsitateak "Primer
Coioquio de Linguistica y Epigrafia Prerromanas de la Peninsula
Iberica" antolatu duela.

Euskaitzaindiaren liburutegirako hartu diren agerkari eta liburuen
berri eman zen.

Pierre Larzabal euskaltzain jaunak bidalitako txostena irakurri
zen: "Ots-izenez charmen zonbeit".

Aita B. Gandiaga euskaltzain laguntzaileak, Arantzazuko artxi-
butik ateratako him erromantze eta gorazarre baten azalpena egin
zuen.

A. Zatarain eta J. Oregi euskaltzain laguntzaileek idazki bat aur-
keztu zuten euskera batuko hitzen forma hautatzeketan dagoen zen-
bait korapilo aipatuz. Lan hau aztertzeko gelditu zen.

Aztertzeko gelditu dira, orobat, X. Gerenok egindako eskabideak
ere: Kontabilidade eta Musjka alorreko hiztegi bereziak nola egin.

Udako II. Euskal Unibertsitatea noiz izanen den ere jakin ara-
zi zen.

Halaber iragarri zen apirileko batzarrea Arantzazun eginen dela,
Herri eta Herritarren batzordeko lan-bilkurekin batean.
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Euskaldun neskatillak eta «aur pair
Guraso askok beren alabak

amasei-emezortzi urte bete-
tzen dituztenian, ta idazkari-
tzako tituloa artzen dute-
nian, asmo bat artu oi dute.
Ez guziak, batzuk baizik. Ka-
rrera ori geien norbere iz-
kuntz ta beste bat dakite, ta
orrez gain lantoki ona billa-
tzeko ikusten dute onen iza-
ten dala ingeles ikastea. Zer
obeagorik ikasteko, Inglate-
rra berta juanda banon...?

Neskatil batek, baldin er-
deraz, prantzes ta ingeles
baidaki, gero emen errezago

arkituko du lana ta jornal
onekin ganera. Orrela joaten
dira asko. Zer gertatzen da
gero? Egunetik zenbat geldi-
tzen dira an ikasi gabe, ta
ori banon okerrago oraindik,
bide txarrean jausiaz? Zen-
bat gazte erori dira? Emen
gurasoak lasai ta patxaran
egon oi dira, beren ustez ala-
ba ikasten dagolako an. Bai,
guziak ez dira erortzen ta ge-
ro onera etorri itz eta ida-
tziz ikasitako aurrerapena-
kin. Eta, AIEK...? Ango baz-
ter zikin aietan jan truke be-

Euskaldun neskatilla, benetan txanbeiina! Berriz'ko bizkaitar gari-epail!e
onen betargian, barnetik darion zoriona agertzen zaigu.

Bizi aidakor ontan, ez da sekulan aldatzen giza-biotzaren egarria: zo-
riontasuna. Bainan, biotzaren garbitasuna dugu egizko zorionaren iturria.

(Del Viilar Markes jaunaren argazkia)

ren edertasunak eskeifiiaz ta
orrez gain gero aita gabeko
semeak mundura ekarriaz.
Zenbat aldiz damuturik arki-
tuko dira gajoak?

Begiak ideki ditezela emen-
go neskatil txoro askok ta
ongi pentsatu ze bideri ja-
rrai. Ez du gero tutik balio
damutasunak, aurretik pen-
tsatzen ezpadezu. Gertakizun
auek ongi dakizkigu an egon
diran gazte oien minganetik
entzun ditugulako. Danetik
egongo dira kontuak, ezpai-
rik gabe, banon, diotenez zoz-
keta bat balitz bezela izaten
omen'da, alegia, batzuk etxe
onak eta besteak txarrak. Ba-
teko Ian geiegikeriak, jan
gutxi ta abar. Besteak, era
ona dutenak, obeki noski.

Ez uste izan, zuek, neska-
til gajuok, ara joan da, «se-
norita» balitz bezela biziko
zeranik. Emen mentuaz etxe
onekoa zera, ta ara joaten ze-
ranian utzi emengo apainta-
sunak. An bereala azi bea-
rrian izango zera, lurrak gar-
bitu, erropak garbitu. umeak
zaitu ta beste zenbat Ian etxe
batian sortzen diranak...!

Nekien nekez, oera joango
zerate, ta urrengo egunian
berdin...! Astean bein edo
kalera beste zu bezelako AU
PAIR lagunak ikustera. Bai
azkar billatu ere mutil lagu-
nak eta auek, KONTUZ! on-
gi dakite zuen berri ta zer-
tara joan zeraten ta berealan
konpiantza emango dizu ta
mentuaz zearo maitasunez
bete zure izatea. Zuk, jaki-
fia, orrenbeste Ian ondoren
ta gero gauzak asteko amur
eman ta joango zera mutil
lagun orrekin zinera, edan
lekura, parke edo zelai ta
bazterreta, ta ordun zer?
Egunetik larogei, mutil oiek,
beren leuntasunakin ta bi-
gunki agertuko zaizu eskei-
fiiaz maitetasuna ta biok or-
dun kuttun-kuttun or joango
zerate lizunkerira.

Ez dira esaten, edo idazten
ditudan izpi auek nik asma-

DIPUTAZIOAREiV BERRITZEKOAN ITZALDIAK
DEPUTAZIOA'REN BURU DAN
MARKO ILSNTXETA JAUNAK

"Beinere ez da ain aundia gizona, Jain-
koaren aurrean apaltzen danean baizik".

"Naparroa'ko Jauregi ontan, aldi asko-
tan egin dan ospakizunean egin-berria du-
gun zina, benetan ikaragarria da".

"Ziur nago Jaunak, asi bear dugun
ekin-a!dian, gure zina bete izango duzuela
denok, naparrak bait-zerate, ta ez da seku-
lan entzun, naparra, emandako itzakin
atzeratu danik; askoz gutxiago, oraindik,
Forudun Agintaritzaren egin-bearra bete-
tzean".

"Guk egin-berria dugun zinean, gure
aurretik joan ziren aintzineko guzien onda-
sun gurena diren Foruak gorde bear di-
tugu".

"Aldatu ezin diren oinarri batzuei zin-
tzoak izatea zin egin dugu, ta napar Fo-
ruen bizia zaintzeko ta berari jarraitzeko
beartuak gaude; ortxe baitago egitazko
Espana'ren izatea. Ola egiten ezpadugu,
Jainkoak eta aberriak eska dezaigula kon-
tua".

NAPARROA'KO GOBERNADOREA,

RUIZ DE GORDOA JAUNAK

"Diputazio berria egiterakoan zintzota-
sunaren zina artzerako, Naparroa'ren Jau-
regian gaur sartzean bezala, enaiz beinere
onenbeste sarrastatu.

Bere seme ospetsuenak nai ditu Napa-
rroa'k garrantzi andienetako lekuak bete-
tzeko; orregatik, auteskundearen egunean
autatu zaituztenek zuengan jarri zuten uste
osoagatik, etorri zerate onera".

"Nere aldetik, gaur agintzen dizuet,
nere biotzeko berotasunakin, Naparroa'ren
laguntasunean beti egoteko naia".

"Ez da maitatzen ezagutzen ez danik;
zuok ikusia duzue, ainbeste maite. duzuen
napar bizi-modu berezia, zuen Gobernado-
reak ere ezagutzen eta maite dueia. Eta
Naparroa'n —maitasunez eta errugabe—
agintzeko, ziurtasun andiena zait au jaki-
tea: gudaroste bateko gudari zeratenok,
nere inguruan zaudetela".

tutakoak. Ez orixe. Irakurri
izparretan bein banon geia-
gotan nola idazten duten ta
nabaitu zuk oraindik joan
ezbazera ta joateko asmorik
baidezu. Ez du balio gero ne-
gar egiterik, aurretik ongi
pentsa.

Zuek, gurasuok, ez ote de-
zute errurik aundienak zeren
alabak aruntz bialtzeaz? Ez
ote dakizute, gaur egunetako
gertaeran, ze nolako bildur-
garriak gertatzen diran baz-
ter guzietan? Ez da orain an-
tzifiako konturik, etxian bizi
dirala ere, bai da emen nai-
ko kontu geren semeak zain-
tzeko, erbestera bialdu barik.

Diruen egarri edo aundita-
sunagaitik ote da? Zer balio
du, «karrera» bukatu batek
eta gero ondatzen bada? Nor
bere etxetan bizi badira, gai-
tzerdi. Bestelikako ezbearra
izango litzake gurasoengan-
dik urrun gertatzen bada.

Beraz, ongi pentsatu ta ge-
ro jarrai.

E. OZKIK

tVlunduan barrta Joan zan neska-
toari, ez diogu tamalez, erbesteti-
kakoan, ayrpsgla ikusten.

Aurpegia da egitazko animaren
ispiSfua; olfsetako garestiak, beroki
dotorea, edergaiHuz eta emaitzez
lertzen diren zorroak ez dsgute zo-
rionaren nourria ematen.

NAPAR DIPUTAZIO
Jorrail ontako lenengo egu-

na, Naparroa'ko Jauregian egun
gogoangarria zen; oituak diren
ospekizunetaz, beren agintari-
tza artu zuten napar Diputadu
berri ak.

Lenengoa, Meza Saindua, On
H o n o r a t o Armendariz dan
Diputazioa'ren Kapellauak ema-
na.

Amabi t'erditan, denak bildu
ziren eta Idazkari jaunak kar-
gu-jabetzea zuzentzen dituen
erabakiak irakurri zituen.

Dagokion auteskundea bere
garaian eginik, aipatutako egu-
nean asi ziren Diputazioa'n or-
tarako autatuak izan ziren jau-
nak.

Naparroa'ren Diputazio be-
rria, onela gelditzen da osatu-
rik:

On Amadeo Marco Ilincheta,
Agoitz-Zankotza'ko Merindade-
tik.

On Julio Iturralde Agorreta
ta On Ignacio Irazoki Arani-
bar, Iruiia'ko Merindadetik.

On Jesus Fortiin Ardaiz eta
On Juan Manuel Arza Mufiu-
zuri, Lizarra (EsLeila) Merin-
dadetik.

On Julio Asiain Gurucharri,
Muskaria (Tudela) Merindade-
tik.

On Felix Visus Antonanzas,
Tafailla'koeiik.

Lendakari - ordezkoa, Marco
Jauna izanen da; Idazkaria, be-
rriz, On Jose Uriz Beriain.

OiLura dan bezala, asierako
eginkizun ortan, buru egon zen
Naparroa'ko Gobernadore Jau-
na; oraingoan, On Jose Ruiz de
Gordoa, arabarra.

Gurutze Saindu baten au-
rrean apalik, legezko zinak egin
ondoren, mintzatu zen On Ama-
deo Marco Ilincheta, Dipu-
tazioa'ren Buru gelditzen dana.

Azkenean, Gobernadore Jau-
nak ere besce itzaldi eder eta
Naparroa'renganako onginaiez
beterik egin zuen.

(Bi itzaldi auetatik artu di-
tugun puska batzuek argitara-
tzen ditugu beste lekuan).

On Amadeo Marko Ilintxeta, Zankotza'ko Merindadean Diputadua be-
rriz autatua, Naparroa'ren Foruak "obetu ta ez makestu" zin ematean,

(Mena argazkia)
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«GAZTELU»
BERTSOLARIA

Aginaga'koa genduan Gaztelu bertso-
laria; 1880-4-30'an, Gaztelu baserrian jaioa.
Bere izen-abizenak: Juan Bautista Urkia
ta Portu. Baserri ontan bizi izan zan beti,
ezkonge, bere anaiarreba Jose ta Mikae-
la'kin; ezkongeak auek ere.

Gaztetan asi zan bertsolari. Amazortzi
urteko zala be, eztaietara eraman oi zuten
kantatzera. Bere garaian, Pello Errota,
Txirrita, Itxaspe Olloki, Olegario ta abar
izan zituan kanta-lagun.

Arotza zan Gaztelu, bere errian, Donos-
tia'n eta inguruetan ainbat gauza eder
osoturik. Umore onekoa zan, eta bere ber-
tsoak ateraldi bikaifiez dotoretzen zekian.
Biotzetik makal antzean zebillen eta gaz-
terik il zan.

Beronen bertsoak, batzuk aotik aora-
koak eta beste batzuk bertso-paperetan
agertzen dira: Aita Zabala'k onen bertso-
-sail batekin liburu polita osotu zigun,
«Gaztelu Bertsolaria» deritzaiona.

1905'an mixioak izan ziran Orio'n. An
zan Gaztelu ere. Eta ondoren ikusia ta
sentidua abestu zigun 21 aapaldi ederre-
tan. Ona bat:

Gipuzkuako erri polit bat
emen daukagu Oriyo,

misionistak izandu dira
oso umill da seriyo;

pekatariyak konbertitzera
etorririkan propiyo,

aien deadar eta sermoiak
etzuten gutxi baliyo,

amaika zabar mudatu gera
oiek dirala meriyo.

Aita Ibarguen eta Aizpurua izan ziran
sermolari auek.

Emendik atera dezakegu nolakoa izan
oi dan bertsolariaren zurtasuna; nola adi-
tzen dituzten izlariaren ekinaldi gartsuak.
Oi denok bertsolari ba'gifia! Entzunez ika-
si oi degu geien bat.

X. ONAINDIA

UDABERRIA'N
JAIO ZAN

I
*£

Biotzan detan maitetasuna
Udaberria'n jaio zan,
jaioterrian lore berriak
oraindik zirala bakan;
aize emeaz arat-onuntza
zebiltzaiarik pulunpean,
antxen gordeta, iotsaturikan,
mendi-bide bazter artan.

Zugana detan maitetasuna
Udaberria'n jaio zan,
galiurretako edur zuria
itur bat zaia berant zan,
erreketako ur-epel billa
zijoan egun aretan
dantza, eresi, sortzen zuela
mendiaren sakonetan.

Txit maite zaitun urretxindorra
Udaberria'n jaio zan,
luma gabeko txori askotxo
zeudela kabi ganetan,
ta gurasoak xaltoxaitoka
zebiltzala adarretan,
euskal iurrari agur berezi
eglnaz bere kantetan.

Nabaitzen detan maitasun otsa
Udaberria'n jaio zan;
kukuak... kuku! baso artantxe
jo zuan une beretan.
Diru aldetlk arlota nintzan,
xox bakarra patriketan...;
maitasun intzaz, bahan, biotzak
zidar faltarik ez zeukan.

Nere biotzan apaingarria
Udaberria'n jaio zan;
miila loretxo eder artean,
pitxirik ederrena zan,
larros gorrixkan margoa zenun
zure arpegi poliitan;
edatzen zenun gozotasunaz
txoraturik geldi nintzan.

Basa-marrubi baten antzera
Udaberria'n jaio zan,
pitxi gorrien diz-diz argiak
jarriaz bedar berdetan;
geroztik beti mendigoizale
nabii euskal mendietan,
arek pozkiraz betetzen bai-nau
nere inoizko onazetan.

Eresia dan izketaldia
Udaberria'n jaio zan,
zure ezpanak lertu bai-ziran
euskal zintzoen izketan;
geroztik beti antzin euskera
txit maite degu benetan,
ilda geroztik biziko dana
Jainko-zeru gozoetan.

Zure begien urdintasuna
Udaberria'n jaio zan,
garbi-garbiak zeru-itxaso
zeuden unetxo beretan;
ala ta guztiz, gelditu ziran
zurearen inbiritan,
maitasunaren itxaso-zeru
dauzkazulako begitan.

Nabaitzen detan nai bizi ori
Udaberria'n jaio zan,
aingerun oinez zenbiltzanian
dantzatuaz enparantzan;
artean inoiz ikus ez arren
aingerutxoren bat dantzan,
zure ibiNera, zerutarrena
zala, jabetu egin nintzan.

Maitasunaren su-gar bizia
Udaberria'n jaio zan,
gure biotzak begien bidez
egin zutenean laztan;
orduntxe nintzan ni zuretzako
ta zu nitzat biur zinan...
Elkarganako maitetasuna
Udaberria'n jaio zan.

o

BERTSO BE
«LEX0H»

MilJa b
amalau
Otsaillc
Donost
Aspald
bertso-
omenai
egundc

Denboi
egiten
omend
aunditi
Aurten<
sartua
aspa!d
bertsol

PAKEA ASME
Batzar santu onetan pozik egol
Aita baten semeak sinismen gi

Ordu onetan bertan Aita emeu
Bere Seme damosku. Zer bear \

Ogizko irudipean Kristo artzen
Argiaren indarra jateko dakan

Gurekin alkartzean, zer dino
Jakin-senaren printzak ezartzer

Argi, on ta maitez artu gaitu \.
gure barrena indartuz egiaren

Egilleakin dago laguna alkartu
bion alkar-izketaz gogoa azkati

Ez naz egundo izan lurrez zori
Orain, ostera, nago Kristo'kin

Onenbesteko poza zelan daitek
Kristo'gaz aurkitzen naz zoran

Gero lagunak ixil, berekautan «
Kristo'ri eres gozo gartsuak ka

Bakea da somatzen, eztia gozai
Sorlea ortxe dago bizia eskeint

Guk ondoren gero ta zoramen
Bero au laga baino, iltea gurag

Alan be Zugaz, Jauna, ez dauk.
Bizia damoskuzu su-giroz betei

Zoli barrendu daigun pozaren 1
Bake-lora asmatzean sor yakur

PA1

ENE BARDAKO AMENTSAK A?ria:
Oyalde eta Efchahun

PEDRO JUAN ETCHAMENDY

Amentsak kondatzia ez baitut herabe
Barda izanak ditut zonbait nahigabe
Beti bururat heldu zitzautan Luzaide
Ifernurat yuhan n.iz zuzen bidez bide
Ba ote zen han zonbait ene adixkide.

Azkenian ba noizbait arribatu nintzen
Ni arribatzian han borta idokj zen
Yantzan eta yokuan besterikan etzen
Nausiak hera zeren arranguran nintzen
Zonbat Luzaidar tuzun hori dut gaidetzen.

Nausiak errepostu hemen Luzaidarrik
Berriz kondatu tare bost dituk bakarrik
Zerurat yuhaiterat iibre tuk hemendik
Gibelerat yinak tuk zeruan izanik
Han ez duk hartzen yantzan mazte ez gizonik.

Borta zahar haundi bat han bero berua Bi mutxurdin baziren; ta hirugarrena?
Hartan zilo tt.i.pi bat lau kantonekua
Bi begi so kanporat duaik ezta debrua

Hura donadua zen ta Giien izena
Ondarrolarra zela gero laugarrena

Zer nahi duk emendik egin daut galdea Soinularia ona yotzen nahi zena
Zonbat Luzaidar tuzun emazu kontua. Bostgarrena apeza hark daut eman pena.

Bakia emak hire Luzaidarrekilan Handikan yohan nintzan segidan zerura
Bano bakarrik ez duk yin hunat sekulan Han San Pedrok galdegin zer duk arrangura
Ordian hasi nintzan behala karkuian
Purgatorioan duzkek oro elgarrekilan

Luzaidarrak tut falta hemen ote dira?
Erran zautan behala sar had! barnera

Nundikan yohan harat bainuen aski Ian. ikusteko hiaurek hemengo manera.

Lista bat.i soin zion ta erra
Badituk pasaturik hiru ehur
Arropak zetak eta urre ta :
Okupatiak ziren kusi dut b<
Otoi.tzian ai ziren oro umil

Luzaidarrek trublia mundu
Fransesak ote diren Espair
Franzian zonbait aldiz ga!d
Espafiol zar horiek zertan
Bainan denetan duzte halai

Ondarla'k ere ez du arranc
Han yendia bai ona ta leki
Luzaidartzat dauzkate Arne
Luzaide'rat baitare ezin on
Bien artian dago iduri baxi

Aments egille hau zen On<
IbiUrik badu han anitz tira
Ezin bestiak hantik ereman
Ene gogo bihotzak halare
Luzaide'n Arneguy'n ta On*
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Jan.
dan bezela
ean,
ceinia da

bada urtero,
a,
solariaz,
ra.
te bat bada,

Nortsu aukera bertso-zaleen
artean egiten baita;
joan dan urtean, erabakl zan
izan zedilla Enbeita.
Balendin, gure bertsolaria,
inoz izatez zan gaita:
bertsolarien semea bera,
ta berisolarien aita.

Bizkaitar onek merezi zuan
omenaldian saria,
eta Jendeak erantzutea
ez da izan miraria.
Urren omendu bear danaren
lagun eta gidaria,
egun berean jakin nuenez,
Iturri bertsolaria.

Lengo udaran, Gipuzkoan da
omenaldi bat egina;
inoiz bada, ta biotz barman,
ordun artu nuen mina.
Bertsolari talde gazte batek
egin gendun alegina:
ezer askorik ezin lagundu,
asmoa ona zan baina.

Kosta bazterrin, erri polita
arkitzen zeran, Zarautza;
uste genduan ote zinan zu
omenaldirako gauza.
Baina garaia eldu zanean,
eta iritxi aruntza,
zinema-Seku eder, bikaina,
lepezurreraino utsa.

Omenaldira joan asmoz nitzan, Tristura batek jota, lurrera
banan joaterik izan ez; bota zuan gure poza;
nai dan guzia, egiterikan, naiz eta bildu ziran bakarrak,
sarritan ezin oi danez. merezi gure aitortza.

a.

^
^

0
0
0

0
0

Berandu, bada, donostiratu
nitzan, buelta bat emanez;
eta gauz ortaz jabeture bai,
norbaitek esan bidanez.

"Indarra Iaister galdu iezake
zenbaiten gorputz lirainek";
omen zioten, egun orretan,
ez dakit zenbat mingainek.
"Bearrezko dik laguntza"zion
(eta esango det zainek)
tokalari ta bertso jartzaille
pizkor Manuel Matxain'ek.

Duda aundirik eztet egiten
orixe deia egia;
itzegin nai det ortaz nik ere,
nola ez den geiegia:
lanetan zintzo ari zalarik,
beteaz giza-legia,
elbarritu zan, bertan, galduaz
eguneroko ogia.

Langillearen poltxikoa da,
geintsuenetan, urri;
okerrik inoiz gertatzen bada,
berriz zearo biurri.
Lana baizuan sendiaren ta,
bere ondasun iturri;
ez bear batek or utzi digu,
erdi bidean, Iturri.

Lendik banekin ez genduela
zenbait bertsolarin otsa;
bana, zuk, Zarautz, senti araz?
zenidan, lenengoz lotsa.

Asmo on ura ezin ziteken
atcra ez okerrago;
oraindik ere, gau triste artaz
oroiturik, penaz nago.
Beste ezertxo ere ez nuke
nik zuretzako naiago,
ea Donosti'n izaten dezun,
an bano, suerte geiago.

XANTI ZABALA

f
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BA DATOR UDABERRIA

JON ENBEITA
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NORAT HO A,
JAN PIERRI?
—Norat hoa, Jan Pierri,
primadera goiz huntan?
—Alorrerat banoa
huxtua ezpainetan;
lurra ene gogait dago,
hoberenak golkoan;
lur-lanetik osasun,
odol garbi zainetan!

—Norat hoa, Jan Pierri,
tratur horren gainean?
—Ogien pikatzera
iguzkiaren pean...
Epaiten ariko naiz
tiki-taka zelaian...
Ogiaren ederra
bere jauntzi urhean!

—Norat hoa, Jan Pierri,
bakarrik iluntzean?
—Graxfren gana noa,
amets bat bihotzean:
andre goxoagorik
ez da mundu guzian;
hura nuke nik behar
etxekandre etxean.

—Norat hoa, Jan Pierri,
alfortxak bizkarrean?
—Ez dea Solbezio
Orreaga sainduan?
Horat beilaz banoa
otoitz egin nahian,
Ian eta amodio
ontsa itzul dazkidan...

J. URBERO

Aita Xanti Onaindia'ri
(Bere jaioteguna dala-ta)

Ai nor litzaken, lagun maiteok,
Txindor alai abeslari,
Euskal-Erriko mintzo zaarrean
Aritzeko bertsolari;
Baster onetan, gelditu gabe,
Euskera Amaren zaindari,
Gau eta egun ikusten dugun
AITA XANTI ONAINDIARI.

Banan Jainkoak ez gaitu egin
Egazti abeslariak;
Ta kantatzeko nik galdu nitun
Asalditik belarriak;
Orregatikan ezin abestu
Nai nuken lez eztarriak,
Al izan arren ondo ta errex
Irentsi jan-edariak.

Alan da guztiz, emen natortzu,
AITA XANTI, agurtzera;
Jaioteguna joan zan, bana
Zugana etorri gera...
ZORIONAK!, ba. Urte askotan
Emen biziko al zera;
Gero, Jaunakin igo zaitezen
Bere zeru ederrera.

An zeruetan izango al da
Gorengo mallan jarria,
Euskaldunentzat Jaunak eindako
Kaiola bat berezia;
Bertan euskeraz abestu daizun,
Zuk, XANTI ONAINDIA,
Gotzon taldea lagun duzula,
BETIKO ERESERKIA!
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Ba doa iges bere lotara
ba doa negu gorria.
Ixas ertzetik, ames beterik,
ba dator uda berria.
Bere lotatik esnatzen dago
guzaitz gaineko orria.
Berdetzen doa ekaitz odolez
gorritutako herria.

Gizacii dana itxartzen dago
uda barri amesetan
negua hilten dagon artean
trokarro baltz ixiletan.
Egun argitan ito da gaba,
goibeitasuna, pozetan.
Irrlpar goxo, alai, argia
dantzan dabil ezpanetan.

Zerua urdin, lurra orlegi,
kantari aize biguna.
Eguzkiaren brintzak dirdari,
ludian argitasuna.
Mendi ertzetan ta basoetan
txori abesti txukuna.
Errekatxoak pil pilka dantzan
zelaian alaitasuna.

Lili txiki bat irri barreka
zelai erdiko baketan
Loretegiko lore gazteak
eguzkiagaz hizketan
Landa basotan usain goxoa
Erleak jana topetan
Mendi gainean gizon battente
aize goxo epeletan.

Zelai ertzean ibai zabala
mur murka alai, kantari.
Bere altzoan arrain txikiak
geroagaz ameslari.
Itxas urdina leun ta baketsu
beso zabalik danari.
Bidatz luze bi, igarotako
ur ontzien zinaldari.

Zugaitz adarrik lodienean
txepetxa pixua neurtzen.
Bere azpian txindor txikia
lurreko kokoak batzen.
Birigarroa, bere doinuaz
gjzadi dana alaitzen.
Ortze argian uso zuria
zeruko bakez asetzen.

Zoaz negua, zoaz betiko
gorroto baltzen tokira.
Etzaite berriz inoiz etorri
gogortasunez ludira.
O uda barri! zatoz lenbailen
Danak daukazuz begira.
Guztiak zure itxaropenez
zoraturik jarri dira.

Uda barria, jantzi barria
liraintasun danen giltza.
Uda barria, egun barria
lore merdulen bizitza.
Uda barria, landa barria
usain goxoen eskeitza.
Uda barria, uda barria
eztiz bildutako hitza.

GIZONA,
NOR

ZARA ZTJ?
Gizona, nor zara zu, nor?
Zer dinozu zuretzaz, zer?
Gizona eskutua da.
Besterik ez, ez, ez ezer.

Gszonak euretzaz esan
cfiiuen gauzak, ez dira
bardinak, ez eta ere,
beta, ziurrak argira.

Ausidizkiak bere erara.
A!perrak bere gisara.
Zintzoak aS-dabenera.
Bearginak beretara.

Lurreko indartsuak ez
dau nai Jaungoikorik izan
dedin, emengo, arazoz
kezkafzen dan lez Surrean.

On da pentsabidea.
Ori da on maitasuna.
Ori da etorkizuna
eurentzat nai leukiena.

OLABEAGA



6 — P R I N C I P E D E V I A N A 1974 —JORRAILLA

BAZTAN AINTZINA'KO DENBORETAN INAUTEAK
Inauteriari buruz aunitz min-

tzatu da eta bolai hontan au-
nitz idatzi ere. Lenagoko inau-
terietaz badago asko idatzirik;
dudik gabe, aintzinako denbo-
retan ifiauteak garrantzi aundia
zaukaten. Jendeak josteta mai-
te lehen eta orai. Gaurko egu-
nean ifiauteak ez dute indar
aundirik, aunitz ttipitu dira eta
gure eskualdean Lanz - koak,
Ituren-goak eta Zubieta-koak
bakarrik dira irauten dutenak,
eta badirudi iru herri hoietako
inauterien fama Euskal-Herri
guzian barreiatua dagola. Miel
Otxin aide batetik eta Zanpan-
tzarrak bertzetik inaute hoiek
badute arrakasta.

Baztan aide hontan ifiauteak
ez dira oroitzapen bat bertze-
rik, naiz ta oraindik ere zerbait
egiten den itxura gabekoak bal-
clin badira ere. Nere adiskide
zahar zenbaitzuk erraten dau-
tatenez, orai dela 60 urteko
ifiauteak ederrak izaten omen
ziren eta ongi eginak gainera.
San Anton egunetik goiti has-
ten omen ziren mozorroak eta
igandero ateratzen omen ziren
karrikera gisa hortan ifiauteak
artio. Inaute aintzineko iru or-
tzegunek bai omen zituzten
beren izenek: GIZEKUNDE:

egun hontan gizonek besta egi-
ten zutelakotz. EMAKUNDE:
andreen eguna eta ORAKUN-
DE; aurren bestaren eguna. Bi
lenbiziko ortzegun hoien ohitu-
ra aspaldion galdu da, behar
bada mende hontan sortu ga-
ren guziok ez dugu bi ortze-
gun hoien ohiturak ezagutu iza-
nen. Orakunde egunak orain-
dikan irauten du, ez behar ba-
da lenago bezala baina orain-
dik besta honek badu indarra
eta Baztango herri guzietako
aurrek egun hontan besta ede-
rra egiten dute. Goizean Me-
za; gero karriketan barna txis-
tulariekin puskek biltzen. Gero
bazkaria eta arratsaldean, ollar-
-besta, jostetak eta dantza. Ariz-
kun-go herrian Orakunde egu-
nari a Egun ttun ttun» deitzen
diote eta aurrek beren sonula-
riekin etxez etxe ibiltzen direla-
rik kopla zaharrak kantatzen
dituzte. Hona hemen:

Egun tfun ttun,
bshar ttun ttun,
efzi geren ttunttuna;
etxe huntan arnoa bada,
guk ez yakin zenbana.

Zenbana yakiteko
degun ttanttatfo bana;
bizarraren egiteko
zingar puska bat;
harekin yateko ogi bazterko bat.

AURTXOEN TXOKOA
DEABRUA ETA ELIZONDARRAK

Oral dela ehun urte Auzako mendian omen zen bol-
kana. Eta behin batean, hasi omen ziran eiizondarrak
ikusi behar zuteia ia zer zen Auzako mendian. Eta ia
allegatu zirelarik, atera omen zitzaien gizon bat deabruz
beztitua, larruz beztitua, eta atzarraztelu zurezkoakin.
Eta harat gan. ziran iende guziak izitu ziran, eta abiatu
ziran denak lasterka beiti, eta galdu zuzten iateko guz-
tiak, eta gizon deabruz beztitu harek bildu zituan de-
nak. Eta etziran gehio gan ikustera. Eta gero nere amain
osaba, nere aitetxi zahar bat, aitzen omen zen ziloa egi-
ten, aunitz urtez, han urria bazela batre etxera etorri
gabe. Eta berriz atera omen zen deabrua eta hurare izi-
tu omen zen, eta gan zen lasterka etxera.

MARIA KARMEN SANTXOTENA URRUTfA
ERRATZU. 9 urte

HIRU TXERRIAK

Behin batean, baziren hiru txerri. Batek zuen izena
TIP, bertzeak TUP eta hirugarrenak TOP. Egun batean
Top-ek erran zuen:

—"Egin behar ditugu txabolak".
Eta erran zuen Tip-ek:
—"Nik belarrezkoa".
Tup-ek erran zuen:
—"Nik lastozkoa".
Eta Top-ek erran zuen:
—"Nik arrizkoa".
Baina etorri zen otsoa eta otsoak autsi zuen bi etxe,

Tip-ena eta Tup-ena eta Tip eta Tup sartu ziren Top-en
etxean.

EDUARDO ZUBIKOA. 7 urte
Eiizondo-ko Ikastoiakoa

NERI AMATXIK ERRANA

Herri batean gaizki ibiStzen ziren kontuetan eta pen-
tsatu zuten gizonik abilena egitea alkate. Hartako egin
zuten batzarrea iakiteko nor zen gizonik abilena. Bildu
ziren herriko gizon geienak eta batek erran zuen:

—"Ikusi behar dugu nork dakien geiena".
Eta hasi zen gaSditera.
—"Zenbat dire ehun ta ehun?".
Batek errespuesta:
—"Berrehun".
—"Eta ehun geiago?".
—"Lauetan ogei ta amasei".
—"Ederki; zu, alkate, Erran zuten denek.

JESUS IRIARTE. 7 urte
Arizkun-go Eskolakoa

Bazian Kbarreko ager ederra, "Bsztan'g© Balkosa" deitzen den ikus-lekutik.

Gero bertze bi kanta ere
agertzen dituzte egun hontan,
naiz ta hoietako bat benipin
Baztango zenbait herrietan Ur-
teberri egunean kantatzen den.

Aingeruak gars,
zerutik eldu gara;
boltsa badugu,
tiirurikan ez.
Urtetex! Urtetex!

Egun, egun ona; bihar, bazkoa;
efzi ezkontzen da gure atsoa,
zaigorri batekin dantzari ona.
Urtetex! Urtetax!

Gero ifiauteak eta iru egun;
Igandea, astelena eta asteartea.
Oraiko inaute hauek aide bate-
ra utzirik aipa ditzagun orai
60 urtekoak nere lagun zahar
batek hoien xehetasunak ema-
nik.

Aspaldiko denbora haietan
Baztango herri guzietan bazi-
ren txistulariak, gure dantzak
bazuten indarra eta aintzinako
denboretako ohiturari yarraikiz
Ifiauteak ongi ospatzen ziren,
herriko festetan bezala Danbo-
lin-Nausiek eta Danbolin-Etxe-
koandreak beren lagunekin ari-
tzen zirela inauteriari nortasun
eta ohore bat ematen ziotelarik.

Inaute igande goizean herri-
ko gazte guziak beren sofiula-
riekin karriketan eta auzoetan
etxez etxe ibiliaz puskek bil-
tzen; txistorra, arroltze, zinger,
ogi eta ematen zutenakin gero
ostatuan otordu ederra egiteko.
Arratsaldean herriko plazan eta
festetan bezala Danbolin-Nau-
siek eta Danbolin - Etxekoan-
dreek dantzari hasmenta ema-
ten zioten, lehenik zortzikoa
dantzatuz eta ondotik Soka-
-dantza eder bat herriko neska
ta mutil guziek hor sartzen zi-
rela. Gero dantza laxoan egin-
-ahal guzian tartean mutil-dan-
tzak eta «Gaite» ere dantzatzen
zuteia. «Gaite» delako hori ga-
rai hartan aunitz dantzatzen
zen batez ere festetan eta dan-
tza honek badu Leitza-ko Ingu-
rutxoen itxura aundia. Baita ere
iiiautetan bazen bertze dantza
bat «Mozorro-Dantza» deitzen
zen a, dantza hontan mozorro

guziek pirriaufaka aritzen zire-
larik. (Dantza hau zortziko so-
fiuan dantzatzen da eta orai-
koek ez dakigu, halare dantza
hau aisa pizten ahal da eta ika-
si daiteke, Arizkun-en badira
adineko yendeak dantza hortaz
oroitzen direnak eta dantzatzen
dakitenak). Plazako sofiua Ilun-
-ezkilekin akitzen zen eta or-
duan neska guziak lasterka
etxera.

Gero ostatuan mutilek eta gi-
zon gazteek bestari yarraikitzen
zioten. Astelenean berriz pus-
kek biltzen eta bazkaria osta-
tuan eta arratsaldean berriz
dantzaidia, mozorroak yauzika
ta irrintzi ka aritzen zirelarik.
Irugarren egunean besta aun-
diena, orduan zaharrak eta gaz-
teak eta herri guziak besta egi-
ten zuela. Egun hontan bazka-
londoan gazteek txistulariekin
karriketan barna eta Danbolin-
-Nausiek han-hemenka Sagar-
-Dantza dantzatuaz. Gero pla-
zan gizon ezkonduak izaten zi-
ren dantzari hasiera ematen
ziotenak eta hek ziren andre
ezkonduekin Danbolin-Nausi ta
Danbolin-Etxekoandre. Denak
umore ederrean eta bertze egu-
netan bezala sonu ta dantza be-

rak. Egun hontan bazen bertze
ohiiura bat, arratsalde apalean
Soka-Dantza bat egiten zen he-
rri guziaren barna, hemen za-
har eca gazte guziak sartzen zi-
relarik. Denak umore ederrean
eta bertze egunetan bezala
Ilun-Ezkilean plazako bestari
akabailla ematen zitzaion. Os-
tatuan bada burrunba ederra,
gizon zahar eta gazte, mutil-
-gazte ta mutil-zar denak naste
eta mutil-dantzetan, hor eraku-
tsiko dituzte: Muxikoak, Telle-
rinek, Zozoarena, Anar-Xume,
Mandozarrarena, Ardoa-
rena, Txoriarena, Zazpi-Yauzi
eta gehiago ere eta irri-dantze-
tan, Ipurdi-dantza, Zurrume-
- dantza y Xaxkito-dantza, Isats-
-dantza, Katadera-dantza, Zar-
tain-dantza. Sasoin ederrean de-
nak eta aski pinpirrinduek ge-
hienak, zaharrak zauli eta de-
nak bertsolari ta kantari.

Iru egunetan mozorroak eta
aurren gibeletik lasterka eta
hauek kantari:

MOZORRO ZfNKO
MUKITZU

SOBERA SOBERA
BADAKIZU

M. IZETA

•"Wr

- ELE-MELE -
BEREBSLLEAN

Peilo mutiko oso okerra
da; zernaigatik negar egiten
du. Eta bultzian doan gizon
batek, bakarrik eta aurreko
exer-lekuan, atzera biurtu,
ta dio:

—Uf!, inpernuko txara-
mela!

Pello'k erantzuten dio:
—Txaramelagoa izanen da

zure semea; orregatik ez da-
ramazu zurekin!

OITURAREN SNDARRA

Xabiertxo, amarekin dago-
nean, ikusten ditun gauza
guziegatik galdera egiten
dio:

—Amatxo, nor da or joa-
ten dan ori? Nora doa mutil
ori? Eta zer da beste ori?

—Dana-dala... utzi zaida-
zu pakean, erantzuten dio
amak.

Arrats batean, lotara era-
man zuen amak, esanaz:

—Xabiertxo, orain otoi-
tzak egin ditzagun. Nor da
Jesukristo?

Umeak, erdi lotan bezala,
erantzuten dio:

—Dana-dala... utzi zaida-
zu pakean!

GUTTIKERIA

Oporretan zegoen eskoziar
bat ostatuan arkitzen zen
eta irazartzean, bere emaz-
tea ilik zegoela konturatu
zen. Zoraturik, urrutizkiiiera
eldu ta neskameari dei egi-
nik, esan zion:

—Andereno, gaur baten-
tzat bakarrik ekarri gosaria.
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GOIZUETA
Egun batian, itz egiten nuan

gizon batekin erriko izenaren
gain; Leitza'tik asi ginan eta
au banakin nik «lezetik» ateria
zala, bairio gero Goizueta'ra jo
gendun eta nere lagunari esan
nion:

—Erri au Leitza baiiio zo-
luan sartua dago, eta aratx, be-
re izenak «goti» bezela esan
nai du. ^Nondik atera ote dute
izen ori?

—Ez dakizu? —erran zidan.
Eta bere jakinduria agertzea
gatik, «toponimian» gain izuga-
rrizko sermoia egin zidan. Ez

AIZK0LflRlflK ASTIB IA - ARRIA

Euskal herrietako plazetan aizkora apostu aundiak jokatu izan
dira, ikaragarriak eta jendeari ai.sa atzenduko etzaizkiotenak. Baina
hoiek guziak aundiak izan baldin badira, joan den igande Martxoa-
ren 17-an Donostian jokatutakoa ere orain arte .ikusi den bortitze-
netakoa izandu da.

Patxi Astibia eta Jose Ignazio Orbegozo (Arria izengoitiz) ari
izanak dira aizkora apostu ikaragarri batean buruz-buru nor-gehia-
goka, aizkolari bakotxak lau 80 ontzako onbor eta amabi kana-erdiko
moztu beharrak zi.tuztela bjek batean hasita Ian guzia zenek laste-
rrago egin.

Donostia-ko "Palacio Municipal de Deportes" deitzen den Kirol
Etxe aundian jokatu dute apostu hau 6.000 lagunek ikusi dutelarik.
Astibiak ekarri beharrak zituen 80 ontzako lau egurrak. Arriak kana-
-erdiko amabiak. Erran bezala egin zuten.

Apostua hasi aurrean trabesak 100-50-i eta bai 100-40 ri Asti-
biaren aide eta gisa hortan amabost minutuko lana egin zuten arte,
orduan trabesak parean baina berehala Arriaren aide aldaturik.

Amabiak eta zortzi minutotan eman zitzaion lanari hasiera. Arria
onbor aundiekin hasi zen lehenik hoietako bi erdibiturik, ondotik
bederatzi kana-erdiko azkenerako bi aundi eta gainerako iru txi-
kiak utzirik. Astibia lehenik sei kana-erdikoekin, ondotik lau aundiak
azkenik gainerako sei txikiekin bukatzeko. Lenbizien etzen errex
jakitea zei.n zoaien aurrean egurrak ezpaitziren berdinak, baina la-
nean 15 minutu pasa zituztelarik orduan garbi agertu zen Arriak
bentaja zaukala, trabesak ere gipuzkoarraren aide itzulikaturik. Arriak
aisetasun aundiarekin jokoa bere aide zaraman zazpi minututaraino-
ko aldea hartu zuelarik. Gero garaipena bere eskuetan zaukalarik
eta Ian guzia bururatzeko iru kana-erdiko falta zituelarik uste gabe-
koa gertatu zen. Arria leher~ eginik eta arras indar-gabeturik lanari
utzi z.ion onborraren gainean exeri zela. Atsik ezin hartuz zabillen
eta arras gaizki. Gero ixtanpaten buruan berriz lanari lotu zen bai-
na alferrik, etzen zutik egoten ahal eta gizona larri zabillen. Egin
ahal guziak egin zi.zkioten, lurrean etzanik jinasia pixka bat, aize
emanez eta ahal zen guzia baina gizona etzen gauza. Azkenik me-
dikuaren aginduz Arria erretiratu zen. Penagarria errezildarrari ger-
tatu zitzaiona.

Bizkitartean Astibia ere gaizki zabillen, hau ere ahuldurik eta
neketan onbor gainean zutik do.i doian irauten zuela. Azkenean zi-
tuen guziak emanik eta poliki poliki bere Ian guzia bururatu zuen
apostua ohore guziekin irabazirik. Zorionak. Lan guzia 87 minutu
eta 14 segundoz.

Apostu ikaragarria oraingo hau; bi aizkolariak medikuen eskue-
tan ibiliak dira arrixku aundian gertatu direlarik.

Hemen jokoaren gora-berak:
A S T I B I A ARRIA

Denbora Denbora

Onborrak
Denak

Bakarka batera Kolpeak Onborrak
Denak

Bakarka batera Kolpeak

54
54
54
54
54
54
80
80
80
80
54
54
54
54
54
54

ontzak 1-46
2-33
2-49
2-20
2-52
2-43

10-39
11-28
11-03
12-52
3-45
3-40
4-30
5-05
5-12
4-57

1-46
4-19
7-08
9-28

12-20
15-03
25-42
37-10
48-13
61-05
64-50
68-30
73-00
77-05
82-17
87-14

105
128
134
108
129
116
411
438
413
459
122
125
135
137
146
128

80 ontzak
80
54
54
54
54
54
54
54
54
54
80
80
54

7-08
10-07
2-45
2-25
2-45
2-25
2-50
2-30
2-41
2-57
2-39

11-10
11-48
Lana

7-08
17-15
20-00
22-25
25-10
27-35
30-25
32-55
35-36
38-33
41-12
52-22
64-10

utzi

348
452
108
114
97

113
98
99

119
101
110
430
406

ANZANARRI

dizut —maite zaituztelako—
esango an bota zitun guztiak,
zuen anima utzi nai ez duda-
lakoz —neria gelditu zan beze-
la— garia errotatik ateratzen
dan baiio xiatugoa. Noiz bat
oroitu zan nere galderaz eta
erran zidan:

—Nondik eldu da Goizue-
ta'ko izena? Entzun zazu: As-
paldian bazan Goizuetan gizon
bat jakinsua eta erri guztia
arren agora begira egoten zan.
Jakinsu au joan zan egun ba-
tean Saldias'era, aditu zuelakoz
an bazegoala sendagille bat
arrunt ona eta bere «ernia»
sendatuko ziola.

Itzultzerakoan, galdetu zio-
ten bere adiskideak ia zer mo-
du, eta gure gizona, azturik
bere gaitzetaz, esan zien:

—Gaur ikusi det izan laiken
erririk ederrerena; eta guria,
ura bezela jartzia, etzan, ba,
asko kostako! Emen gaude zu-
lo ontan sartuak, gabetan lo
ezin eginaz, apoaren kuku ta
kuku adituaz, zerutik urruti,
aize eskasiaz. Eraman dezagun
gure erria leku alai batera eta
jarri dezagun Saldias bezela.

Arren esana legea izaten zan,
eta danak arren aide atera zi-
ran. Billatu zuten lekua, eta Es-
pira aldera eraman biar zutela
erria asmatu zuten. Baita la-
nian asi ere.

Eraman zituzten lau edo bost
etxe erri bazterratik asi ta; ba-
tzuk urratu, bestiak karraitu
eta gainerakoak, arkitutako le-
kuan, jasotzen zituzten.

Lendabizian, ondo eta laister
zijoazten lanak; bairio gero, ez;
ustegabekoa sortatu zan: nai
zuten danak errian gelditu
etxeak urratzen —bein edo bes-
te korrikada bat egiten baizu-
ten ostatura, uxual bat erate-
ra eta neskatxarekin jolastxo
bat egiteko alderdia ere bai—,
eta etzuan ifiork ere joan nai
erri berria jarri biar zan lekura.

Ondarreko aspertu ziran da-
nak, eta lan ura uzteagatik, as-
matu zuten etxe batian sorgi-
fiak ba-zirala, eta etzirala ura
urratzen asiko. Antxen dago
geroztik; sorgin etxea deitzen
diote, eta ala deituko diote Ju-
das pixtu arte.

Ara, bada, nola eldu zaion
Goizueta'ri bere izena. Goiti
atera nai izandu zuten, eta zu-
loan gelditu zan; orrengatik
Goi-zuloeta deitu zan lendabi-
zi; eta, moztutzeagatik, Goizue-
ta. Argi dago?

—Bai jauna, argi ta garbi;
baifian uste det ederrak aitze-
ko zaudela.

A. UXATEGIETA

Aldameneko argazkian,
par amona baten aurpegi
neragarria, gure Naparroa
rraren irudi egokia.

na-
be-
Za-

Goi-Naparroa, Be-Nafarroa,
napar edo nafartar anai
zien iur bakar-bakarra.

gu-

Naparroa'k bi alderdietako
seme-aSabak, besarkada
tean, eSkartzen gaitu.

ba-

GARAZl

EUSKAL AGER-ALDIAK
GURE TEATROLARI GAZTIAK

Donibane-Garazin, Martxoaren bigarreneko igandian,
HIRUAK-BAT batasuneko gaztek eman daukute De Mon-
zon Jaunaren antzerki pollita: Hazparneko Anderia. Ezin
ahantzizko arratsalde goxoa bazen hor gure gazteriarentzat
eta bereziki euskalzalentzat, delako «Vauban» toki handia
arrunt betetzen zutela. Zer esku-zartak eta zer irriak! Erran
behar dut antzerki horrek trufatzen diela arras ontsa herri-
tar zonbaiten handikeria, erakusten dielarik nola jende zozo
horiek itsuki emanak diren arrotzen ohidureri, gure euskal-
dungoa aldiz beti gudukatuz.

Ager-aldiaren ondotik, bazen karriketan ele bazka... Hu-
nek, norbaiten handikeriaz mintzatuz: «...Gure herritarren
artian, denek badakite araiz nuntik ateratzen giren!...» Eta
beste horrek, azen ontzeko: «...Nor gira gu mundu huntan,
Euskaldunak ala ziminoak?...» Azkenian, horra zer gogoeta
hunkigarria bildu dugun hemengo Nafartarren artian: «Gi-
zonak ez du behar bizi bakarrik ogiz eta lanez, bainan ere
gazten ahotik eta bihotzetik ateratzen den erakaspen ba-
liosezn.

Garaziko jokolari gazte horiek heldu ziren Lakarratik,
Gamartetik, eta Ainhizetik. Agian jinen dira Donibanerat
ardura, hiri-nausi hortan hedatzeko Euskararen maitasuna.
Ene ustez baitu beharra. Beraz, gora gaztiak eta gora Na-
farroa!

HEA NAFARROA ZER DEN?

Berriz ere, Donibane-Garazin, Martxoaren 17-an igan-
diarekin, Goi-Nafarroko filma xoragarri bat ikusi dugu, dena
kolorezkoa, eta... urrurik. Nafarroa urteko lau aroetan, zien
izena. Hauxeda itxura ederrak gure herritarrendako! Nafa-
rro handia, hor ageri da: lurraren lanetan, mendiko hazku-
rrian, ofizialen oletan, bai eta ere herriko bestetan, bereziki
elizinguru zaharretan. Hemen, ezagutzen ahal dituzie, eus-
kaldunki apaindiak, gure eliza-dorre maitagarriak, gure pi-
lota-plaza gogorrak, gure zubi-bizkar azkarrak, eta men-
ditto en gainetan lehengo bazter-etxe aintzin xuri zabalak.
Han aldiz, gure ohidurak ageri dira ederrak bezan erniak,
ez dutelarik sekulan trabatzen egungo berrikeri ausartenak.
Bazen zer ikus eta zer pentsa. Behar litake liburu oso bat
filma horren aipatzeko, eta zorigaitzez gogoeta zonbait be-
zik ez dautziet emaiten ahal leku huntan.

Bixtan da, hemengo Nafartarrak ardura ibiltzen direla
mugaren gaindi. Ba, bainan uste dut zonbaitek egiten dute-
la bere pidaia batere higitu gabe otoen barnetik, bazterrak
ez dituztelarik ikusten ere, zirurikan joan beharrez Iruna-
rat edo beste nunbait. Beti lasterrago, oraiko mende mada-
rikatu huntan bezala! Agian, filma horren gatik jakinen dute
zer galtzen duten ez direlarik gelditzen noiztenka herrixka
pollit batian. Pentsatuko dute araiz, Arnegiko zubia edo Iz-
pegiko lepoa utziz geroz, ez direla arrotzekin mintzatuko
bainan betiereko anaidekin. Ikasiko dute nola Goi-Nafarroa
gure egiazko ama dela, hego aldeko mendietarik heldu bai-
tziren beti, menderen nendetan, gure Euskaldungoa eta gure
odol garbia, Garaziko iturburu handienak bezala.

Beraz, onhar dezate, hegoko auzoek, gure esker bizienak.
GARAZIKO MANEX
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I LIBURUAK

ZORION BIDEA
Zorion bidea. Ona Donosti'n azaldu zaigu euskal liburu polit

bat. 103 orrialde bakarrak ditu; ta ez ain bateak. Bano bat ma-
mizko ikasgaiez ongi ornitua.

Bere egillea? Jesus en Lagundiko M. M. Zubiaga Aita. Gipuz-
koan, Naparroan eta Bizkeien ongi ezaguna.

Bere Mintzaldietan «egiako zorionaz eta sasi-zorionaz» era-
kutsia, or (tin liburutxo ontan eman digu.

Gure erriaren euskera uts-utsez, leun-leun, eta arin-arin ira-
kasketarik ederrenak ematen dizkigu.

Gaurko liburu geienak lurreko zorion bidea erakutsi naiez eldu
zaizkigu. Onek, ordea, ipuitxo baten bidez zorion asegarria ta be-
tiko dirauna zein den erakutsi, ta erdixteko bidean jartzen gaitu.
Maite-darnua ta bildur-damua nola diran adierazirik, maite-da-
muzko kezkaen batzuk argitu ta berau sortzeko iturria erakusten
du. Gero zertarako balio duan eta egizko zorionera nola garamaz-
kiken erakusten du.

Gipuzkoko euskera derabil geienik. Bano Naparroako itz, aditz
eta esakerak ere bai noizbeinka, baita Bizkaiko batzeuk ere, bere
itzen batean edo bestean, baita besteren esanetan ere. Orrela ba-
tutzen gaitu gozo-gozoro guziok.

Guzioi on zaizute irakurtzea eta eliz-mintzalariak asko ikasi
dezakegu beragandik. Zorion egilleari!

INTZA'R DAMASO AN.

RARDABERAZ-2 (1973)
Kardaberaz Bazkuna, urrats

sendoaz baifian neurtuaz, une-
rik gelditu gabe dijoa, bein, ai-
ta Kardaberaz gidaritzat auke-
ratu zuan ezkeroztik.

Egun arterarte atera dizkigun
eleberri ta jakintza liburuaz
gainera, orain KARDABEAZ-2
(1973) izenarekin argitaratu di-
guna «dokumentala» baten an-
tzera dator.

Gotzai jaunengandik lortu
dituan eleiz baimenak ematen
dizkigu 1 e n e n g o orrietan.
«Arrinda»-ren aurre-itzak, eta
Bazkunaren jo-mugak eta as-
moak datoz urrengoz. Eta ge-
rogo, Bazkun au osatu arterai-
fioko batzarrak eta agiriak edo
«aktak», elarte askotan egiten
ez dan bezela, zeatz, garbi eta
itxaropentsu argitara damaizki-
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DIPUTAZiOA'REN JAUREGIAN. En eS Palacio cte la Diputacion. (Informacion en 3.a pag.).

PAG. 2 EUSKALERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Noticias: reflejo de la vida. Complejo Indus-
trial de Ailo. Faita de cooperativismo. Folklore. La "droga". Concursos, etc.
NAI DANEAN IRJXKO EDO URRUZA. Macho o hembra a vokmiad. Por AUDELA. Una divulga-
cion uti! para nuestra ganaderia.
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lengua extranjera las arrastra, a veces, a la humillacion y a la deshonra.
ITZALDIAK. Los discursos: D. Amadeo Marco, Vicepresidente; D. Jose Ruiz de Gordoa, Goberna-
dor Civil.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. Ya llego la Primavera; en Primavera nacio el amor... Bertsolaris y poetas vas-
cos suenan desde su America, filosofan sobre el hombre, meditan verdades divinas, rezan en
Roncesvalles, felicitan al amigo, se conmueven con el infortunio del hermano. Y todo con la
belieza formal del verso.

PAG. 6 AINTZINA'KO DENBORETAN IfiAUTEAK. Carnavales de otros tiempos. M. IZETA. Medio siglo
atras, asi eran en Baztan los Carnavales. El gran euskeltzale baztanes une, a su delicioso de-
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AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil. Alevines de escritor ensayan, con decision, la pluma.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. ANZANARI, en "Aizkolaris", resume la pasada y emocionante con-
tienda que agoto al guipuzcoano Arria, quedando Astibia vencedor.
UXATEGIETA, metido en el pozo de las "etimologias" (con Goizueta, nada menos!), nos da
una de humor.
MANEX DE GARAZI, desde su Baja Navarra, contempla la pelicula "Navarra, cuatro estaciones";
aplaude la realizacion de Cam Baroja; agradece el gesto de la Diputacion para con los na-
varros del otro lado.

PAG. 8 LSBROS: ZORION BIDEA. El P. Inza comenta el libro del P. Zubiaga, S. J., bien conocido en
nuestra montana euskeldun.
KARDABERAZ (2) 1974. Al hilo del libro, que recoge numerosos trabajos, UXOLA expone la
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gularik. Ondoren, esango ba-
-genuke bezela, etxe barruan,
ixillik gelditu oi diran zenbait
ekintz ba-damaizkigu. Esateba-

EUSKAL ERRIETAKO IOSTAKETAK

ITSU-KAPELU, JOSTAKETA
Lengo illabetean KIRIKETAN, KURIKE-

TAN bezalaxe, gaur ere Lekarotz'ko Iru
aurrek emango digute ITSU-KAPELU jos-
taketaren berrj.

"Itsu-Kapeluke yostatzeko, bildu aur au-
nitz; zenbat eta geyago ordun eta politago
izaten da", zion Irenetxu Meoki'k.

"Lagun guziek biltzen gara. Ta asten
gara "kontatzen bat, bide, iru, lau, ogeita-
rano; eta nor erortzen den ogei, an" para-
tzen diogu panulo bat begiak tapatzeko
eta ure yarriko da buruz beti eta bertze ga-
nerako guziek yotzen diogu bizkarrian, eta
denek erten (erraten) diogu oyuka:

[tsu Kapelu,
non dun andria?
—Sasian galdu.
—Bilia zak bertzia".

Oneia zion Maxterrena'tar Miren nes-
kak. Indabere'ar Anjel'ek erasten zuan:

"Yotzen diote bizkarrian amar kaska
eta amargarren kaska yotzen dioten beza-
ia, asten da betezalea arpatzen".

Irenetxuk dio berriz: "Denak yoaten
dire igesik, ta alo motellak! Itsue eken bi-
lle. Zer lana itsuentzat. Aurrek bano las-
terrago arpatzen tu ate ta olako gauz au-
nitz, ta kasketako ederrak ere bai artu".

"Arpatzen duenian norpait, zautu (eza-
gutu) bear du nor den, bertzenaz lengoa-
kin segitu. (E)zautzen ba'du, erori dena,
orain, itsu. Eta lenbizikoakin bezala yos-
tatu".

Aur oiek esan digutenaz ageri da, jos-
taketa ontan zenbat eta lagun geiago, or-
duan eta atsegingarrigo dala.

Bildu diranean:
1.a Aurrak errenkan jarririk, bat'etik

ogeitarano kontatu aurrak.

2.a Ogeigarrenak Itsu bezala bete
bear du.

3.a Buruz beiti jarri-ta, besteen kaskan
artu bear ditu.

4.a Artean kantatzen dute: "Itsu Ka-
pefu,..".

5.a Amargarren kaskatakoa artzean,
denak igesi ta itsua arrapako.

6.a Norbait arrapatzean, nor dan eza-
gutu ta esan bear. Ez ba'du ezagutzen, len
bezala arrapaka ibilli bear. Norbait arrapa-
tu ta ezagutzean, ori izan bear betetzalle
Itsu Kapelua.

Orduan berriz asten da jokua lendabi-
zian bezalaxe.

Bizi ba'dira josteketa oiek idatzi-ta
eman zizkidatenak, zorionak berari ta be-
ren guziei.

1926'an idatzi zizkidaten Yostaketa
oiek. Aur oiek bidali zidatena itzez-itz artu
nai izan dut, beren seme-alabak eta illobak
ikusi dezaten; eta atzentzen (aantzitzen)
ari ba'dire, berritu ditzaten gaurko umeen
artean.

INTZA'R DAMASO AN.

terako: Aita Berrondo'k Kar-
daberaz Idazle Eskola zer dan
eta zertarako dan. Izkuntza
Saioa, saillean egiten danaren
a g e r p e n a. Baita «Kultura
Saioak» estal oi dituan zenbait
ekintz. Eta «Araudia osatzea»
esango genukeana.

Albisu'tar Anastasio'k, On Ma-
nuel Lekuona'ren «Guipiizcoa.
Hombres y nombres» euskera-
tzen digu.

Ain bizi-bizi dagoan euske-
raren arloa ere aztertzen da,
Aita Justo Mokoroa'ri egiten
zaion elkarrizketa batean.

E t a Larrakoetxea'tar B.'k,
Shakespeare aundiaren drama
ta antzerki guztiak nolaz eus-
keratu zituan, ta laister Karda-
beraz Bazkuna'k argitaratzeko-
tan dabillenez, antzerki auei
euskeraz emandako izenak.

Urrenik, Idazle Eskolako La-
nak. Egin diran azterketak.
Azaltzen diran txostenak: «Noiz
bere?; noiz, arenP, Lekuona'tar
ManueFek egina. «Z atzizkia».
«A artikuloa. Noiz jarri, noiz
ez?. «A artikuloa «Orixe»-ren
idaztietan». «Noiz e r a b i 11 i
«tzaz» atzizkia», Lino Akeso-
lo'rena. «Egarriago nago ta ola-
ko esaerak». «Erion» aditza»,
J. Oregi'k. «Jesus'i jarraitu ala
Jesus jarraitu», zein da jatorre-
na?». «Bat, bata, baga; batean,
batetan; bateon bat, batedon
bat; ala, onela, alabearrean,
ola, orla, orrela», Zatarain'ek
erabillia. Eta Yon Ofiatibia'ren
«Kaleak dakarrenez g i z a r t e
idea-gairik bizienak gaur».

«Euskal-Errietako Berriak sai-
lla gerogoz, euskerari lotua.

Kardaberaztarren lanak azal-
tzea. S. Onaindia, Luis Larra-
naga («Zinea ta euskaldunak»),
«Gipuzkoa'ko kondaira», S. In-
sausti'k.

Eta, azkenik, kardaberazta-
rren izen-abizenak dakarz.

EGILIEAK: "Kardaberaz"
batzuek.

SARIA: 100 pzta.

bazkide

Liburua oso jakingarria eta
erakusgarria da. Ba-dago nun
ikasi, emen euskal idazlerik
onenak idazten bai-dute. Ma-
xiaketak izango ditu, nola ez?
Onelako maxiaketa batean ikus-
terik izan degu eibartar ponti-
fizea, matematiko ona dala,
baifian... etxaldekoa. Lenago,
«zin» egindako ogeitamairu la-
guntxok euskal ortografia alda-
tzeko lain, ba-ziran; orain, be-
re gogozkoak ez diralako, Kar-
daberaztar 137 bazkideek ogei-
tamairu baino gutxigo izaki.
Eta bere «ironi finaz» iraindu
egin bear, par. Auek gauzak
egiten dituna «ezin erama-
nak»!

Nolanai ere, bidez ateratze
au barka zaidazute, ostera len-
gora natorkizue. Euskeraz ikasi
eta euskeraz ikusi nai duana-
rentzat liburu egokia da. Uste-
gabeko zenbait gauz bitxiekin
arkituko zera. Ikasia beti izan-
go dezu buruan, eta liburute-
gian, noiz-nai zalantz edo illun-
petan argi dizdiratsua emango
dizun liburu jator bat. Ogei du-
rorekin ezin arki zenezake gau-
za obeagorik.
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