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EUSKAL
ERRIKO LEIOA

Bitartean,..
«EUSKALTZAINDIA»

REAL ACADEMIA
DE LA LENGUA VASCA
DELAKOA ONARTU DU

ESPAÑI'KO GOBERNUAK
Otsailla'ren 20'an, Errege buru zela Bar-

celona'n egindako Batzarrean, Espaiñi'ko
Gobernuak ofizialki onartu zuen Euskal-
tzaindia, «Real Academia de la Lengua
Vasca» deitura ezarriaz. Euskaltzaindiak
ez du orain arte izan orrelako lege-babe-
sik, baiña 1918'gn. urtean sortu zenetik,
beti izan du beste zerbait: lau Diputa-
zioen babesa ta diru-apur batzuk; eta, ba-
tez ere, Euskaltzainen ospea ta erriaren
begirune betea. Eta orrela jarraitu du la-
nean 50 urtez.

IZKETATZEKO ORDUA OTE DA?
Foru-zale ta gai orlan ikasia den Larun-

be'tar Pello, gazte naparrak, idatzi du
«Mundo» aldizkarian: «Anitz urbii dugu,
agian, 1841'gn. urteko «Ley Pacciona-
da»'tzaz izketatzeko ordua: bere-berean ja-
rraitu..., zerbaitetan aldatu..., beste Itun-
-Lege batez trukatu...».

GASOÜMAREN SALNEURRIA
Gasolima garesti egin zen Azaroa'n; be-

rriz garestitu zen Otsaiüa'ren azkenean:
merkeena, litroko 21 pezeta. Noiz arte?

BAZTANDAR NEKAZARIEN
ALKARTASUNA

Pentsuak erosteko elkartu dirá baztan-
dar nekazari batzuek, bitartekoen iraba-
ziak kenduz. Ordua da, bai, nekazariak el-
kartzeko, beren etorkizunaren alde as dai-
tezen.

«FOFO» IL DA

•: - ":•:-, v - v x - • ••,,.•,,.•.••,.. .• , ,- , , . , «Fufó» II Óñ,

teiebisioko pa-
rre - eragi l lea.
«Payaso» izatea
ez da nolanaiko
lana. Parre - era-
gille bat lltzen
danean, esanen
dio K r i s t o ' k :
« Z o r i o n e k oak,
umetxoeri parre
egin-erazi diezu-
tenok; umeena
ta zuena bait da
Zeruetako errei-
nua».

FAGOAGA'TAR IXIDORO,
MÜS8KARI FAMATUA IL DA

Fagoaga'tar Ixidoro jauna il da, 80 urte
dituelarik. Bidasotar au anitz ezaguna zen

mundu guzian; ez ainbeste, zoritxarrez, be-
re jatorriko Naparroa'n. Wagner musikari
ospetsuaren doiñuak beste iñork ez bezala
kantatzen zituen. Asko zekien, asko idatzi
zuen, asko baiño geiago maite zuen Eus-
kalerria.

IRU NEKAZARI
SARITU DIRÁ

«Nekazari berezienentzat» ematen diren
bederatzi sarietatik, iru etorrj dirá Zarago-
za'tik Naparroa'ra: lenengoa ta 45.000 pe-
zeta artu ditu Iraizoz'ko Arbilla'tar Mar-
tin'ek; Kargaztulu'ko Alfaro'tar Xalbador'i
ta Baztan'go Mendiburu'tar Meliton'i eman
zieten «Oorezko Agiri» baña.

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE

LABURPENA

Otsailaren 6an. Euskaltzain laguntzaile J. Etxeandia ¡aunaren hilberria. Donos-
tiako Udaletxeak 200.000 pezetako laguntza ematea erabaki du. Euskeraren irakas-
-aulki sortuberriak. Bilboko «Escuela Oficial de Idiomas» en eraman den joka-
bideaz Euskaltzaindiak bere ados-eziña agertzen du. G. Elortza jaunaren txosten
bat: Oinatin dauden euskerazko bi liburu argitaragabeak, XIX. mende asierakoak
dirudite, eta Oinatiko euskera-moduan idatziak. Beste txosten bat, Zaratain jau-
narena: Corominas jaunaren iritzi bati buruz.

Martxoaren 6an, Zaldibarren (Bizkaia). Euskaltzaindiaren legezko onartzea-
ren kontu ematea: leñen urratsak, Arautegia berrituaz, Ministerioan presentatuaz;
joan den otsailaren 9rako ministro jaunaren deia; ministroaren baldintza bakarra:
aurretik «Rea!» eramatea, Españako Akademia guziak bezala. Arautegiaren for-
mazko gauza batzuk ikutu; sarrera Ministro jaunaren egitekoa denez, lehengoaren
hobekuntzazko aldaketa batzuk. Otsailaren 20an, Ministro konsejuak onartu du
Rea! Academia de la Lengua Vasca. «Euskaltzaindia» izenez. Erregeri, lehendaka-
riari, Ministro jaunari eskerrak; eta M. Oreja eta J. L. Los Arcos jaunei. Hartu
diren zorionen zerrenda.

Nafarroako Fortu Diputazioak Iruñean Euskaltzaindiaren ordezkaritza jartzea
onartu du, orren buru J. M. Satrustegi delarik.

Eguerdian, bilera irekia Bitor Garitaonaindia apaiz, euskal idazle eta Euskal-
tzaindiko laguntzaileari omenez, Zaldibarren jaiotzako ehungarren urteburuan.

Apírifaren 30ean. Louis Dassance euskaltzain jaunaren hil berria. Lankide Au-
rrezkiak 1.000.000 pezeta ematen dio Euskaltzaindiari urteko saritzat. Gipuzkoako
Ikastolen Elkarte-batzak eman ditu E. G. B.-ko eskola liburu berriak; Florentino
Castaños irakasleak, berriz, bere doktor lana «La formación del plural en la len-
gua vasca». EUSKERA XX (1975) inprimategiak laster argitaratzeko zorian dago.
Laspiur jaunaren txostena Eibarren erabiltzen den azento diakritikoaz. Beste txos-
ten bat, Zatarain jaunarena: «asko etorrj dirá ala asko etorri da?».

Maiatzaren 28an. «Universidad Complutense» delakoak Euskaltzaindiari eska-
tutako lanak argitaratuko lituzke, «gauko euskal nobela eta teatrogintzari buruz-
ko lanak». Tarragonan, bilingüismo eta bikuituralismoari buruzko mintegian,
L. Mitxelena eta X. Mendiguren. Euskaltzaindiaren babesa Jakin taldeak argita-
ratuko duen «Gero» liburuaren edizioari. Hartutako liburuak. Itsas ertzeko ma-
rinel jendearen Atlas Linguistikoa, egiñik. Gramatika Batzorde bat sortzea era-
baki da. Tiblisiko Unibersitatean (Georgian) euskara irakastea erabaki déla dio
X. Kintanak. J. A. Letamendia jaunaren txostena: «Erretonka baliamenduak Axu-
laren aipamenetan». Lizundia jaunaren beste txosten bat: «tar», «ko», «eneko»,
izen-deíturetan.

Ekair&aren 25ean. Loyola eta Donostiako Herri Irratiak Euskaltzaindiari 353.806
pezeta ematen diote; diru hau Anoetako estadioan egindako jaialdiaren emaitza
da. Büboko Udaletxeak Euskaltzaindiari 200.000 pezetako laguntza eman dio.
Hartutako liburuak: aien artean «La Gran Enciclopedia Vasca»'k eman dituenak.
Donosíiako Udaletxeak kale-izenak erderaz eta euskeraz jarri nahi ditu. L. Dassan-
ce euskaltzain zanaren utsartean, J. Hiriat-Urruty. Lafitte jaunaren txosten bat:
euskal aditzen hiztegi baten bearra, eta hiztegi hori tatxutzezko bidea. J. Gar-
mendia Larrañaga jaunak bere lendabiziko lana irakurri zuen batzarrean: «Ola-
gintzako hitzak».

(Euskaltzaindiko Prentsa Bulegoko Agiriak)
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LENENGO UNEKO IRITZIA
Ona emen Irigaray A. jaun, Euskaltzain naparraren iritzia, Donos-

tia'ko «Unidad» egunkarian biaramunean agertu zanez:
«Euskaltzaindia legepean onartze onek, garrantzizko aurrerapena

adierazten du, gure Elkarte onen bizian aldi berri bat zabaldu lezake-
na; are mesedegarriago izanen den aldia, baldin, nik oiñarrizkotzat dauz-
kadan alorretan ibiltzen diren uste diferentiak, elkartzea iritsiko ba'lu.

Gertaera orren ondorenak eta onurak dirala-ta, ez dezakegu irri-
tzirik eman dagoneko, Dekretu orren itzak zeazki, jakin arte, beintzat;
ez, eta etor daitekean diru-laguntzari buruz ere. Lege-erabakiaren itze-
tan ikusten dugunez, «ofizialki» onartze ori ez da iristen Euskaltzain-
diak artzen dituen lurralde guzietara».

«24 ORDUAK EUSKERAZ»
«24 orduak euskeraz», ekintza txaloga-

rria, Loiola ta Donostia'ko Erri-irratiek bu-
rutu dute. EpaiUa'ren 27'gn. egunean, irra-
tien bidez aSde guztietara Euskera barreia-
tu zen. ASbiste, abesti, elkar-izketa, mai-in-
guruko batzar, Euskaitzaindiarena... Egun
bakar batez eta bi Irrati bidez, gure Eus-
kera re n maia ongi ornitua agertu zen; bai-
ña beste 364 egunez, apurrak besterik ez
diogu ematen.

IRUÑA'KO ARRI-ESIAK
BERRBZ IRUÑA'RENAK

Iruña'ko arresiak berriz ere Iruña'renak
dirá: Ejerzituaren Ministro jaunak Iruña'ri
eman dizkio opari. Erortzeko zorian zeu-
den. iruña'ko Udaletxeak 30 milloi sartu
bearko ditu, aiek betiko eror ez daltezen.

MITXELENATAR KOLDO,
ERAKUSLE TA

EUSKALTZAIÑAREN
ERANTZUN EDERRA

Miixeiena'k itzaldi bat Iruña'n Napa-
rroa'ko euskerarl buruz. Zenbaitek: «Orain
ainbeste gauza egiteko daduzkagun ontan,
zertarako ibilii gauza zaarreri begira?». Ta
ezin obe Euskaitzaiñaren erantzuna: «Zer-
tarako? Ezagutzera eldu gaitezen. Aintzi-

«AVUI»
Jorrailla'ren 23'an, «Sant Jor-

di»'ren egunean, catalunya'rrek
beren eguna dute. Egun ortan,
egunkari berria, guda-ondoko
37 urteren buruan, lenengo
egunkaria dena catalunyeraz.
Izena: «AVUI» edo «Gaur-
-egun». Ez da, ordea, izen bat
b a k a r r i k: 30.000 arpidedun
asiera-asieratik. Eta bildutako
60 milloi, erri xearen emaitza,
apurrez osotua. Catalunyarren
artean, beren izkuntzari dago-
kionez, ez dago mota bakarre-
ko catalunyarrak besterik: ca-
talunyarrak eta kito!

ñik gabe, edozein alorrean dalarik ere, ez
dezakegu deus ez onik egin. Iragana,
emen eta orain bada zerbait. Gaiñera, ika-
si ta jakiteak ez du egiteko debekurik».

APAIZGOAREN MUIÑA TA
OIÑARRiA NON DAGO?

Xabier'ko Gazteluan «Graziaren Bedera-
tziurrena». Sinismen-giroa ta jendetza aun-
diak, beti bezala. Apaiz-egunean, eun
apaiz beren Goi-Apezpikuarekin e!kar-me-
zan. «Apaizgoaren izatea, muiña ta giarra
—esan zien Iruña'ko Goi-Apezpikuak— ez
dirá aidatzen denboraren aldaketaz; Eban-
jeiioaren bizi araztean daude, itza tresna
ta bidé izanik. Baiña, Jainkoaren Itza ez
da gure gisara tresnatzat erabützekoa. Iz-
Bari aunitz a'di ontan; biotzetan, berriz,

tristura aundiago; zerbait oker dago, eta
ez gizarteko egituran bakarrik, gu geuron
baitan ere bai».

IRUNBERRI'KO ÜR-BILDEGIA
EGIÑEN AL DA?

Munberri'ko Pantano edo ur-bildegiari
buruz, itz eta jtz, alaitsun eta kezkak ere
bai. inguruetako irixo ta lur joriak, zer?
Beste batzuen aurrerapenerako, ñapar erri
batzuen oiñazea bear ote da?

Diputazioaren aginduz, Naparroa'ko lur-
-azpiaren berri emanen duen mapa egiten
ari dirá; Del Valle Lertxundi'tar Yokin jau-
na dugu lan orren arduraduna. Jaun onek
onela dio:

«Aunitz aberatsa da Naparroa lurpeko
urez. Zein lekutan jakiñez gero, atera ge-
ni tzake kanpora; lan au askoz merkeago
da pantano berriak egitea baiño.

GOBERNADORE
JAUNEN ALDAKETAN:

«NAPARROA ONGI
GOBERNATZEKO, EZAGUTU

OBEKI»
Naparroa'n Gobernadore aldaketa. Orain

artekoak, Ruiz de Gordoa arabarrak, one-
la esan zuen: «Jaikoak eta zuek, napa-
rrok, dakizue zuen lurraldearen eta Fo-
ruen aunditasunaren aideko asmoz borro-
katu dudafa».

Gobernadore berriak, Pérez de Sevilla
jaunak, Andaluztar arma-gizon eta lege-
-gizonak, onelako agurra egin zuen: «Na-
parroa'n Españia'ri serbitzera nator».

Madril'go Barne-Politikaren Zuzendari

LAJOS AURTENGO TXAPELDUNA
Aurtengo Esku - Pe-

lota-Txapelketa, napa-
rren artean gertatu da:
Retegi ta Lajos. Bata,
eskuetarik gaixo; bes-
tea, sasoitsu. Atzeratu
zuten partidua; baiña,
orduan ere, ezin joka-
tu. Azkenean, Lajos'en-
dako Txapela.

Zenbat ixtillu ta ko-
meri! Retegi'k galdu
ez, Lajos'ek irabazi ez,
alde bietako jendeak
pixkat aserré. Beste ur-
teren batean ikusiko
ditugu gure bi pilotari
bikaiñak elkarren au-
rrez aurre.

Txapel baten pean,
bi buru ezin... Aurten-
go txapela, Lajos'ek
eramanen du airoski.

Ñ a p a r pilotarieri,
Txapeldunari b a t e z
ere, gure ZORIONAK!

Lajos-Retegi, Retegi-Lajos. Ñor geiago? Bi naparrak, pe-
lotari bikain; biak, txapeldun gai ere. Txapela, berriz, buru

bakar batean egon bear. Zorionak!
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Nagusia den Otero jaunak, onela bukatu
zuen jaia: «Naparroa'k bere nortasun zaar
eta aberatsa du; ongi gobernatzeko, eza-
gutu obeki. Orregatik, lurralde ontako go-
ra-beerak gogoan artuz, aieri egokitu bear
dirá gobernatzeko arau orokorrak».

AURTENGO
«SANFERMIÑAK»

Uztailla'ren 6'gn. e g u n a; eguerdiko
12'ak. Euria; baíñan, Iruña zaarrean, Uda-
letxeko enparantza jendez estu-estu bete-
rik.

«Mintza bedi Alkatea!». Ez da oituraz-
koa; gaiñera, ez dago mikrofonorik. Zer
esanen zien? «Sanfermiñak, senidetasu-
nezkoak zitezela», noski; ezin obe!

Baiñan, aurtengo jaietan bazen guztita-
rik; «entzierro»'en bat, Earritasunez betea:
16 minutu, ta... 30 lagun zaurituak. Poli-
tika-giroa, bai zezen-plazan, bai eta karri-
ketan; ta, jakiña, batzuk alde, besteak
aurka.

Bukaeran, bai; ura edertasuna. Eun bi-
kote ta geiago dantzan, «Garteiu'ko Pla-
za»^ jotak eta porrusaldak dantzatuz. Az-
kenean, «Gernika'ko Arbola» abestu zuen
jendetza guziak. Jaun Done Permin lagun,
datorren urte arte!

FORUDUN ALDUNDIA
LEYRE'KO MONASTEGIAN

Ekaina'ren azken igandea: Naparroa'ren
Diputazioa, Leyre'ko Monastegian, Napar-
-Erregeen urteoroko illetak ospatzen. Aur-
ten «Larraitza» Taldea an zen, Lizarra'ko

Akullu suspergarri
; , Ó V V : • • ; : . : ? :.^:- . . V . , • • GARDE'TAR M.

Biana'ko Printzearen irudia,
tiapar guziendako akullu suspergarri»

'"• «Agramont!», «Beaumont!», naparren oiu artean,
askatasuna g&lüu zen.
Naparrok kanpora begira arí gerane&n,
Naparroa'ri beti galdu zaio zerbait:
euska! lurraldeak, Fneroak,

" euskara, nortastma*,,
Ta, foerez dagokioii bizia bera ere!
Noiz arte leiotik kanpora begira?
Kondalraren iiburua zabal-zabalik dago;
ikasi bear duguna, argirik.
Naparroa'k euskal sustraiak ditu;
gure sustraien odola, euskara*
Eglta^ko sisstraietan as gaítezen,
ongi oiñarriturik geroari aurpegia eman dezagun.
Euskarak ezik,
iñimgo izkuntzak ez du guretako
ez indarrik, ez ta eztirik ere*
sekulan ez bezala
orain bear dugun oiua biotzez erraiteko:
NAPAREOK, BETI AÜRRERA!

soiñuak eta dantzak eramanaz. Leyre ez
da illobi bakarrik: Erreinuaren sustrai eta
seaska izan zen, eta alaxe da orain ere.

«CARRILLO'RI GUTUN IREKIA»
Errusi'ko komunismoa... Txina'ko komunismoa... Eurokomunismo

edo Europa'ko komunismoa... Bai7 iru aurpegi, baiñan egiazko jaun
bat ber-bera. Maltzurrenek esan eta gizajoenek errepikatu oi dutena:
(nAldatu egin da komunismoa; Europa'n oso zibilizatua agertzen zaigu;
gaiñera, azkeneko ontan, «proletarioren diktadura» ere utzi du alde ba-
tera».

Batzuek siñesLen dute; ez dute siñesten besteek.
«Goiz-Argi», Donostia'ko asteroko euskaldunak, idazlan sakon eta

oiñarritua zuzendu dio Santiago Carrillo'ri, Españi'ko Komunista Par-
tiduaren Idazkariari: a Carrillo'ri gutun irekia».

Carrillo'ri. «Bidé oberik ikusten ez dugulako, gure erria arazo ain
larri ta garrantzizkoan serbitzeko».

Euskal-intelektual kopuru ornituak pentsatzen duana adieraziz, one-
la dio «Go¿%-Arg¿»'k:

«Eurokomunismo a aldatu egin dala ta ez dala aldatu... Ez aldatze-
ko aldatu egin da. Alegia, proletargoaren diktadurari GAUR amor ema-
tea, bearrezko baldintza dala, BIAR agintea lortu ta diktadura ori ezar-
tzeko. Ortantxe daíza marxismo aren muiña ta sozialismo zientifikoaren
giltzarria».

Dei egiten dio Carrillo'ri, eta bidé batez Frantzi'ko Marcháis jau-
nari, arazoa garbitu dezaten, eta beren iritzia eman dezaten, intelektual
eta dialektikaren ikasle euskaldunak, marxismo - leninismoaren ikus-
keran, zuzen dauden ala oker dauden esanaz.

Agerian, munduaren aurrean, erantzun dezala eskatu diote «Goiz-Ar-
g¿»'tik. Carrillo'ren eta Marchais'en erantzuna, IXILTASUNA. Euskale-
rri'ari deus gutxi erakutsi dio Le beren ixiltasunaz. Argitan eta erriak
ulertzeko eran erantzuteko eskatu zaie; ta EZ DUTE ERANTZUN.

Beti zerbait ikasten da. Aditu nai duenarendako, naikoa erakutsi
dute.

ERRE

BESTE MONJA NAPARRA
BURUZAGI NAGUSIA

Aldaba'tar María Dolores, 40 urte, Hos-
pitaletako lekaime edo monja, Pedagojian
eta Sikiatrian Hzentziafurak dituana, bere
Lagundian Buruzagi Nagusi izendatu dute.
Eneriz'ko sacristau jaunen alaba ta billo
ba den emazieki onek, ñapar irixo orta-
ko asze osasungarria eramanen dio, ain
gaixorik dagon gure munduari.

BARCELONATIK BILBAO'RAKO
GAS-BIDEA TA ÑAPAR
ELKARTE BERRI BAT

Ebro ibaiaren aldarnenean doa lurpeko
gas-bidea, Barcelona'tik Bilbao'ra. Bitan
banatzen da Muskaria'n: bata Bilbao'ra ta
bestea Frantzi'ra. Naparroa osoan barre-
na doa alde batetik bestera. Beste iñon
baiño ¡eenago sortu da Naparrca'n, Elkar-
te bat, gas orri etekiña ateratzeko. Elkarte
ortan, Naparroa'ko dirua da euneko 67,
Aldundia, Aurrezki Kutxa ta Sande tartean
baitira.

APAIZ-ARROBIA
EZ OMEN DA NAPARROA'N

AGORTU
fruña'ko Gotzaitegian, ba-da kezkarik

apaizdiari buruz: Gutxi datoz, batzuk ba-
-doaz, urtean baiño uríean geiago dirá
zaartzen diranak eta iüak. Gotzaitegiak
egindako azterketak batek dionez, arrobia
ez da agortu: 9.000 mutil gazteri gaíderak
egin dizkiete, ta erdiak erantzun du.
Guztien artetik, 116 mutsSSek erantzun dute,
baietz, apaiz izan nai dutela, 37 erri ez-ber-
diñetatik erantzun ere. A!a ere, Apaizgai-
tegi aundia utsik.
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AMAR URTE BETETZEAN...
«PRINCIPE DE VIANA», euskararen laguntzara-

ko geigarri onek, AMAR URTE bete izan ditu.
Ta, egon-alditxo baten ondoren —egonaldia,

luzetxoegi ote?— berriz ere bidean goaz. Atsede-
na etzaigu alperrik etortzen, pentsatuz eta ausnar-
tuz geurcn buruak aberasten ba'ditugu.

Nolanai delarik ere, eskuetan daukazun ale
onen bidez, aldi berri batí asiera ematen diogu.

Gogoeta batzuk, asteko. Amar urte betetzeko
garai onek bururatzen dizkigun zenbait gogoeta.

Gizakí elduaren bizitzean, badu garrantzirik
amar urteko aldiak. Eta askoz aundiagoa, berriz,
aur baten bitzitzean, ez bait dirá soil-soillik amar
urte, bere amar urteak baizik, bere bizia oso-oso»
rik.

Eta gure euskal a!d¡zkaritxo au, amar urte bete-
-berrlak dituen aurra baiño, zerbait geiagorik bai
al da? Aurrari bezala, bizitzeko poza gaiñezkatzen
zafo; eta, esan bearrik gabe, aurraren aurkeriak
eta adin zoriontsu orren utsak, agerian daude de-
nak.

Beren geroari buruz, amets eder, bikaiñak, di-
tyzíe aurrek; asmo aundiak ere bai.

Ontan ere, aurraren antzekoa dugu «Biana'ko
Printzea», Naparroa'ko aldizkari euskalduna.

M::mmmWí

Mendeen Joanean, Naparroa'k ez dio eman
—ziur aski— bear zen Indar guztia euskal lanari.
Bloízean min eman bear dlgu guztioro, forudun

Ala ere, urterik gogor eta larnenetan ere ez m^^^m^m^m^^
du Naparroa'k euskal su-garra guztiz itzali.

Guk ezagyn genuen anai-arteko gudaldian —ta
sasoia euskararendako kaStegarriena zelarik—, ona
emen Eladio Espartza |aunak3 mintzatu bear zen
lekuan, esana:

«Euskaldun aurrak dauden eskoletan, aur oien
ikasterako bidé pedagojizkoa bezala erabilli bear
da euskara, maisuek izkuntza au naiko maulan
ezaguna dutelarik ere».

Baiña, Maparroa'ren euskal gogoa aspalditik
il-zorian. Ta, belez ere, euskarak bizirik irauteko
premian gaude, bal ta biotz sutsu ta on prestuen
bearrean ere.

Orrelako gizonengandik etorri zitzaion «PRIN-
CIPE DE Vi ANA» oni, bizia sortzeko bultzada. Eta
etzen txantxetakoa izan, amar urtez geroago bizi-
rik irauten bait du aldizkari apa! onek.

Amar urte-
tako betetze
ontan, euske-
raren aldeko
•anean ama,
buru, estalpe
den Forudun
Aldundiar i ,
eta gure Al-
dizkariaren
lenengo sor-
tzaille, betiko
irakurtzaille,
ta oraingo
idazle ta lan-
kide guzieri,
agurrik be-
roena egiten
die «BIANA'-
KO PRINTZE»
jantzi - berri-
tuak.

EUSKAL ERRIKO
GAZTEDIARI

INTZA'R DÁMASO

Illunbetan ongi ibiltzekoz, argia
nai dugu; argia bear dugu. Garai on-
tako illunaldiak argia eskatzen du
gure Erriarentzat.

Ortxe dugu Euskal-Erriari lagun-
tzearren ainbat idatzi, egitez-egin eta
jasan zuan gizona: «Orixe», Nikolas
Ormaetxea jauna.

Entzun dezakiogun. Asarreak eta
gorrotoak itsutu egiten duan bezela,
aren esanak bear dugun bidean sar-
tu gaitzazke-ta.

«E% da arritzekoa siñisgabeak ba-
ditezen. Baña, bidé bat dugu Kris-
to'k erakutsia: goazen Aitagana. Ark

eskutik ekartzen bdgaiiu, ondo ari
gera. Gaiiezen eskurakoi ta ikaskoi».

«Euskal-Erriko gaztedi maitea: zu~
re txokoko mugak ausita nolabaiteko
bideetan barna asi ornen zeta. Ezine-
gona, kezka, duda, ta oien billa be-
zela ornen zabiltza. Billa ibilli gabe
ere etorñko dirá geiegi ere. Gaitz be-
rria da ori. Kristauak kristau bezela
ta gizonak gizon bezela, bidé txarra
du ori pakean bizitzeko».

«Pilosopo antzean ote zabiltza? Ez
da ori jakinzalearentzat jarduera ego-
kia. Gure buruan iñola sartu ez di-
tekena sartu naiean ez gaitezen asi.
Gure buru argiz utsez garbitu ez di-
tzakegun auziak asko dirá, misterioz
kanpora ere. Bizi gaitezen pakean al
degun artean» (1).

«Gure burruka aragi odolen aurka
ez baña indar guzien aurka da, illun-
be ontako buruzagien aurka, ots, egu-
ratsean dabiltzen aingeru gaiztoen
aurka. Argatik, Jainkoaren izkilluak
jantzi ezazute, egun gaiztoari jazar-
tzeko ta on batean irauteko. Zaudete,

beraz, sendo, egia gerrikotzat eta zu-
zentasuna bularrekotzat arturik, pa-
kezko berri ona zahaltzeko oñetaz
jantzirik. Botez ere, ar zazute siñis-
mena babes, etsaiaren gezi goriak oro
itzali diiezen» (2).

«Gaiiz ordez gaitzik, ez iñori itzu-
li. On egin Jaikoaren ezen gizonen
aurrean ere... Ez bengantzarik, ene
rnaüeok, utzi, ordez, asarrea dago-
kionari. Idatzita dago: Nere gain
apena. Nik ordainduko. Txarkeriari
ez nagusitzen utzi; txarkeria, onez
mendera zazu. Au dio Jaunak-ñ,

Oneraiño «Orixe» ospetsuak. Onu
auxe emango dizuet:

Naiko negarbide izan dugu leen
ela oraiñaldian indarkeriaz; Eska
zaiogun Jaunari Euskal-Erri'rako pa-
kea.

(1) «ORIXE», Jainkoaren billa, 255-
256 orr.

(2) «ORIXE», Urte guziko Meza-Bez-
perak, 601-602.

(3) DONE PAUL, Erromatarret, 12,
16-21.
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ITAirKO ERRÍ
Pozoiñez betetako odeia

Landareak, 300 oillo ta
untxi, ilik

Jaio-gabeko aurrak il nai

Seveso inguruetako leku kutsatuena, jen-
dez ustuz gero, gudariek esiz inguratu dute

Milan uriaren ego-aldean, Seveso ize-
neko errian, kimika-lantegi batetik gas
pozoidunak iges egin du: bi kilo bes-
terik ez, eta odei kaltegarria zabaldu
da inguruan barna. ((Toddy> izeneko gas
gaiztoa.

Tokirik kutsatuena, jendez ustu du-
te ; gudariek esiz inguratu dute dena.

Onelakoxe gasa erabilli zuten Viet-
nam aldean, gudarien gorde-leku ziren
baso ta oianak erretzeko.

Lantegiaren inguruko landareak deu-
sezturik gelditu dirá 500 metro bidean,
egaztiak eta konejuak ere ugari akaba-
tu dirá.

Bertako biztanleak ere iltzeko arris-
kuan dirá, barazkiak jaten ba'dituzte;
baita kutsatutako abereen aragia jaten
ba'dute ere. Beste guztientzat baiño
kaltegarriago da, ordea, aurdun dauden
emakumeentzat. Zergatik? Aien erraie-
tako aurrak, agian, elbarri ta akatsdun
jaio daitezkelako.

Eun biztanle —geienak aurrak— gai-
xotegitara eraman dituzte; millaka la-
gun dirá, odol-azterketa egin dietenak.

Jende askok, ordea, ez du bere etxerik
utzi nai, ta... ez dute lantegi ura gai-
tzesten, «jatekoa ematen digulako, la-
ñaren bidez».

Alde askotatik doazkie laguntzak.
Baita Ipar-Amerika'tik eta Vietnam'dik
ere, gauza ontan bereziki ikasiak dirán
sendagilleak, joan zaizkie.

Negargarriena, bear ba'da, aurdun
dauden emakumeak eta aien arriskuak
dirala-ta sortu dan larritasun-giroa da.
Onela, aur-galtzearen aldekoek eta po-
litikari batzuek, beren bideetara era-
gin diote albistaritzari.

Jakintza edo zientziak bere itza atera
baiño leenago, azi ta puztu egin dituz-
te aur jaio-gabeen arriskuak, amak
geiegizko larritasunera eramanaz. Us-
tezko zenbait eskubideren izenean, jaio-
-gabeko beren aurrak iltzeko baimena
agintarieri eskatzera bultzatu dituzte
ama kupigarriak.

Gas pozointsuak egin ez dueña, giza-
kiek egin dute ziurki. Zein pozointsua-
go?

X I L

EKINTZA ARR
Gauezko joan-etorri baten bidez, Is-

rael'dar gudariek, beren etxetik 3.500
kilómetro bidera, terroristek baiturik
zeduzkaten eun Israel'dar askatu di-
tuzte.

Uztailla'ren 3'gn eguneko gau-erdia
zan, Afrika'ren biotzean eta Uganda'ko
Entebbe errian, egazkin-zelaian.

Ordu-erdia baiño geiagoren bearrik
gabe, an puskatu zituzten 15 egazkin,
URSS'en egindako MIG izenekoak; il
zituzten Uganda'r gudari batzu-batzuk
eta zazpi terroristak; eta bereala bai-
tegiko ateak zabaldurik, eberkeraz dea-
dar egin zieten: «Goazen etxera!».

Israel'darren iru e g a z k i ñ a k Tel-
Aviv'en ziran, beren etxean, eguna ar-
gitzerako. Igande eguerdi artan bertan
terroristen eskutan ilko ziran eun la-
gunak ere, beren errian zeuden aske
ta pozik.

Sinistekoa ere ez dan ekintza arriga-
rri onen bidez, daña arriturik utzi dute
mundua Israel'darrek. Era guztietako
iritziak agertu dirá:

—«Nazio-arteko pake-bideari d,agoz-
kion arauak eta legeak ausi egin ditu
IsraeVek)), zioten batzuek.

—«Giza-bidezko arauak austen dituz-
tenak, terroristak dirá. Orrelakoeri aur-
ka egin bear diegu, geuron buruak ba-
besteko. IsraeVek bere burua babestu
zaintzea besterik ez du egin». Onela
zioten besteek.

—nMunduari ikasbide bikaiña eman
dio erri txiki orrek. Askatasunean bizi
nai ba'dugu, guztiok ikasi bearreko
ikasbidea da, zin-ziñez Izan ere, Is-
rael'darrek ongi dakite, erreboluzioaren
zirikatzaille zientifikoek zer lortu nai
duten munduan». Onela mintzo ziran
beste zenbait.

Galde dezagun guk ere: Ain oker
ote dabiltza Israel'darrak?

Begira: ekintza bakarraren bidez eta
era arrigarrian, zigor eta eskarmentu
gogorrak eman dizkiete terroristeri. Eta
ez aieri bakarrik; baita, terroristak xa-
xatzen eta zirikatzen ari diraneri, ta
beren lurrean artzen dituzteneri ere.

Ongi dakite Israel'darrek, zenbat
izerdi ta neke bear izan dituzten beren
Aberria berpizteko: bai, 2.000 urteko
oiñaze-negarrak. Beren lanetik eta pa-
kean bizi nai dute; baita arabitarre-
kin ere pakea nai dute. Ainbeste neke-
ren bidez lortu duten lurra, judutarren
ziñezko bizilekua, ez dute beren eskue-
tatik kentzen utziko.

Benetan neketsua ta garestia gerta-
tzen ba'zaie ere beren askatasuna edo
buru-jabetza, «geto» lotsagarriak eta
guda-zelaietako zigorrak baiño askoz
naiago dute. Ez da arritzekoa.

Yitzah Rabin, Israel'go Lendakariak,
Batzar Nagusiaren aurrean itz auen bi-
dez eman zuan ekintza miresgarriaren
laburpena:

«Kondairaren mugaz aurrera joango
da ekintza au. IsraeVek eskeiñi du be-
re emaitza errien askatasunaren alde ta
terrorismoaren aurka. Badakigu, borro-
ka oraindik ez dala bukatu: terroris-
moak gure aurka daraman guda zienti-
fikoari, ekintza aurreratuagoz erantzun-
go diogu guk)).

GAZTAÑAGA'TAR Y.

Ongi dakite Israel'darrek, orrenbeste ga-
restia den askatasuna gordetzea; gudari-
-serbitzua egiteko premian daude neska-

toaz ere
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PRINTZE MAITEA!
Oi, Biana'ko Printze maitea,
napar ^ertian argia!
Amar urtekiii gaur datorkizu
semetzat du&im orria.
Ansartiago barnetik, eta
soiñeko-berriz jantzia,
enskaldnn aurrak agertzen digu
dakarkiznn eskaria.
Sendotu-zara, jakin-iiidarrez,
genren asmo berezia:
Etiskera déla «naparren mintzo»,
«erreinuan oiñarria»,
zuk be^elaxe maite ditzagim
Naparro'z EÜSKALEEEIA,
SINISMEN, eta —ez bait da erra—
ASKATASÜN nai Mzia.

«ÜXOLA»

Nere bertsoak
Nere bertsoak
EZPATA

bezain zorrotz,
ARKA1TZA

bezain lakar,
ILDO AGORTUA

bezain latz,
izan nahi luke.

Nere bertsoak
erreka agortuaren

EGARRIA
ase nahi luke.

Nere bertsoak
ZU esnatzeko

TRUMOIA
izan nahi luke.

JON ENBEITA {

Oizea
ñora..

MUNIATEGITAR
SABIN

«Aizea ñora
zapiak ara...v>.

Bai,
ni ere
bein ta berriz
olaxe,

zugana noa
ene erri maite!
Zugana noa
bai,
odei gañez,
leorrez,
oiñik-oin,
bioízez
besarka...

Zugana noa
bai,
zu ortxe
bakarrik
arkitzen ba'zera
danon bearrez,
ene erri maite!

ZER DA AU?(Lope de Vega'rena)

—«Zer da au?», ziñoan Israel-semiak,
goitik «mana» bigun ikusiz labantzen;
lei gozozko lumak zeruak bialtzen,
zurail ipiñiaz zugatz ta mendiak.

—«Zer da au?», ziñoan, zeru-janariak
emon eutsan poza agoz iragarten,
egiaren itzal, argi-estalki len,
orain edur zuri, jarioz izpiak.

—«Zer da au?, ziñoan, bai, euri leun bezela,
aize epelaren egoz zetorrela,
ugats naroz naasi ikusiz jan mea.

Eta gaur Kristo onela mintzari:
Neure gorputza da au. Erantzun emea,
Ogia da adikaitz, ta Kristo janari.

IGOTZ
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Bizi guzia beldurrez
Adimendura yinez geroztik, biz.i guzian beldurrez,
gisa batera edo bestera; ta ez nai.z mintzo gezurrez.
Kurayez ask] ahula nago; ta ahulago, j.ndarrez;
huna hemen zonbait miseria; gehiago re baut beharrez.

«Akelarre» 0) ta zoko hoyetan, gauaz, aun.itz hurrats inak,
beti beídurrez, noiz aterako ote zitzauztan sorginak.
Bazirela ere bainakien «Basa-jaun» eta «Laminak»;
beldurrez, gibeletik harrapa, jauziak baitut eginak.

Beti beidurrez, pasatuya dut nere haurtasuna oro;
noizbait adina yinez bezala, beidurra ttikitu gero.
Orduan hasi n.intzen m nahi.z, zerbaj.t sos edo dinero;
nere sorginak ziren, ordian, Guarda ta Carabinero.

Nahiz ez nintzen boluntario, Alemanen kontra gerlan,
leku txarretan ibi.lia naiz; han ere .izan aski lan.
Ahantzi gabe, nahi dut erran ez nautela hil sekulan;
bainan, han ere ibiiia naiz beídur ederrarekilan.

Ameriketan ere beldurrez artzaingoan naiz egona,
beti mendi ta desertuetan pasatuz gau ta eguna.
Beti beldurrez etor zad.ien koyote edo sorgina,
hain segur yanak izanen ginen onak izatu ba'gina.

Bestek bezala egin beharrez ezkondu ere ¡n nintzen.
Ora.i andriaren beldurrez naiz, samur delarik ibiltzen!
Nere pantalonez gustatu ta heyen [zartzen hasi zen;
geroztik hunat, so.i.nian dabiltz; eta hori ez da zuzen.

Haurrian burrasoen beldurrez gare beti ibiliak.
Orai gure haurrak etorn ta ez usté nuen liliak.
Orai gure haurrek manatzen gu, berek eginez legiak.
Besten beldurrez pasatzen djtut ene denbora guziak.

Denen beldurrez nabila beti, Debru, Sorgin edo Guarda;
nere jtzala kus eta ere izitia nintzen barda.
Atrebituxegi denak ere iduri gatik hau zer da!
Atrebitua eta beidurra, bietarikan behar da.

ETCHAMENDY

(1) "Akelarre", Ondarrola'n nere sort etxetik hurbil leku sasizu itsu-
si bat.

Kutsua zaaetan

Bertsotako oitura
au da nere gaitza:
ezur da aragizkoa
ez noski aritza?

Euskera zorrozteko
oiturez arraitza,
berdin Ernidra joan,
ta berdin Larraitza;
ez degu galdu bear
Aitoren jarraitza!

Amaren bularretik
ikasirik nator;
Tubafen seme zata
nork ukatu Altor?

Izkuntzarik zarrena
berangatik dator;
Europako semeak
zirudien sator,
izketan etzekiten
gureak bal jator.

Eundaka izkuntz daude
gaur bost egaletan;
eta, beste ainbeste,
galduak gerretan;
Europako zarrena,
gurea benetan!

Fragdk esandunakin
ez nago penetan;
berak ere kutsua
badauka zañetan.

Neskazarraren eskaria
Pozez beterik bizi nintzan ni

guraso zarren onduan...
Ez neban uste beste lagunik

bear nebanik munduan.
San Antonio, zugana nator

eskatzen fede senduan:
zuk esango al senargai on bat

niretzako nun daguan?

Urtez aurrera zagozan arren,
egingo dautzut gaur kasu.

Lagunduteko Andoni Deuna
biotz zabalez daukazu.

Baiña munduan era askotako
ainbat senargai dituzu;

zar edo gazte, txiro, aberats
zelangua gura dozu?

Lenengo, beintzat, izan daitela
biotzez maite nabena,

eta bigarren emaztiantzat
apal, garbi ta zuzena;

sasoi oneko gazte ta sendo,
neuri begira dagona.

Orrez gaiñera, txirua baiño
oba dirua daukana.

Baldintza orrek ditun senarrik
gaur arte ez dot ikusi.

Sasoi oneko gazte senduak
zugandik dabiltz igesi;

apala eta garbi zuzena
diruz ezin lei erosi.

Neskazar batek gaiñera ez dau
ainbestekorik merezi.

B. ENBESTA

Zañetan euskal odola dara-
mala oroitu da Fraga Irí-
barne jauna, be re mintzaldien

batean

Europa gabe oso
Muña bizitza,
berandik aldenduta
danok ikazkintza.

Fraga, zure eskutan
arkitzen da giltza;
atea irikiz eska
an demokrazitza,
lortu eziñ eztago
ongi bdgabütza.

Guregan zuk, ez dezu
txarkeriz jo itzik,
ondo artu zaituzte
Londres eta Prantzik.

Zuregan ezin bota
espalaren printzik,
anisti ta, Kanpoan
bai daudenan gatik,
lanean jarrai zazu
pakearen gatik.

ERREZOLA'TAR L.
«Tximela»'k
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V"

Izkillutuaren gutuna
Baitegiko ormatzar illunai
izerdi otza erioen.
Neguko egun izoztuek
errukirik ba-pere ez euken.

Illerriko ormak baizen ixil
egoan baitegiko illuna;
zaintzaileen gorrotoa urduri,
gau baltzean, ara ta ona.

Geletan illun, gogapenak,
baituen buru-bioizetan;
orduak, joanean, bizkor,
utsean ezkutetan ziran.

Soin odolduen oiñazeak
zuzenik-ezaren mirabe.
Egunsentia noz elduko,
ilgaien-billa, ari zan Balbe.

Ziega itzelean, bakarrik,
aul, gizona, katez zamauta,
eriotzea noz elduko,
kupidak bertan-bera itxita.

AURRE-APRAIZ

Bizitzaren ertzean, itzel,
bakartasunaren taupadak.
Zuzentasun-ezaren bidez
galdu ziran itxaropenak.

aZe uts-egite egin dot, nik, baiña?»,
iñoan, tamal, berekautan.
«Erriaren alde jokatu?
Ez dot ingerarik, arean.n

Etxekoak daukaz gogoan:
areixentzat azken-arnasa.
Zerbait idatzi nai ta ezin.
A larri-aldiko mataza!

Paper-kondo bat eta arkatza...
«Malkoak eta maitasuna...»
Asko esan nai, baiña ezin.
«...auxe da dodan ondasuna.»

«Agur, neure emazte on ta ume
lazianok, beste alderarte.
Ixuri daikedan odola
guziion onerako beite.»

Baitegiko gaberdi itzela!
Erioa artega, iskilluen
sorbatzetan, orduaren zain.
Zantarrak loa ez dabe eten.

Eta suizkilluen daunbadak
egutza urratu ebenean,
gutuna eskuan ebala,
errubakoa, aratin, zetzan.

Iltzaileetako batek, zorrotz,
gutuna eskuetatik ken.
Baiña aizeak arausi eutsan:
—«Ezin jakin nora zateken».

Maitetasuna ta odola...
Gorroto ta erailketea...
Osertzetik itun etorran,
bestaldeko otsen aserrea.

NORA ZOAZ AIN GOIZTAR?
Nora zoaz ain goiztar,
ain pozez beterik,
jaiotz-kabia utzita,
usotxuri ori?

Jaiotz-kabia utzita,
usotxuri ori,
nora zoaz ain goiztar,
ain pozez beterik?

Amodio osoan
«ein» du kabi barrí,
ieialtasun zintzoan
biotzak emanik.

Leialtasun zintzoa
biotzak emanik,
amodio osoan
«ein» du kabi barri.

Udabarríko I o re,
kuku-sagartxori,
nork maitemindu zaftu,
ñor da galai ori?

Nork maitemindu zaitu,
nork da galai ori,
Udabarríko lore,
kuku-sagartxori?

Mundu guztian ere
ez dago oberik;
euskaldun zintzoa da,
ez dauka parerik.

Euskaldun zintzoa da,
ez dauka parerik:
mundu guztian ere
ez dago oberik.

Ain pozik ikusita
gogoz ta biotzez,
kabi barrí orretan
bizi zorionez!

Kabi barrí orretan
bizi zorionez,

a!n pozik ikusita
gogoz ta biotzez!

Illoba Garbiñe'ri; 1976-V-8'an; Urquiola'n
TONTORREKO NI KOLA

azTapaRReKín

Oi, Manex nekazaria!
ñola lanak dituk egin,
galdurik hire sehia?
Geroztik ez duk atsegin:
lurretan aste guzia,
edo, bilakatuz hargin,
berritzen duk barrukia!
Hortzetan irri batekin
da sortzen errepostia:
—Lotzen niz aztaparrekin,
Jinkoa laguntzalia!

Maitatuz hire mendia,
izanik atzaina, Pattin,
ñola biltzen duk esnia,
bakarrik kotxiarekin?
eri zelarik ardia,
Sorgin, Lamín, edo tortin,
hiaurek duk sendatia!
Ez baita burutik arin,
Pattin'ek, ez-eztia:
—Lotzen niz aztaparrekin,
Jinkoa laguntzalia!

Herrian egoiten direneri,
zernahi gertaturik ere.

P. H.

Piarres arrantzaria,
galerna sortziarekin,
binbilikatuz untzia,
arraina biltzen duk berdin.
Gaixto delarik leria,
ñola duk, behin-ezbehin,
tiratzen sare bustia?
Zalantzan gibelez-aintzin,
mintzo da itsasturia:
—Lotzen niz aztaparrekin,
Jinkoa laguntzalia!

Gifen ofizialia,
jakitate on batekin,
hiz herriko langilia.
Ñola, hire tresnarekin,
berregiten duk etxia,
buruz eta eskiekin,
izanik ere gaztia?
Beti kantu ta irrintzin,
laburra du mintzaldia:
—Lotzen niz aztaparrekin,
Jinkoa laguntzafia!

IG O RTZE

Baduka bihotzian min,
Herriko Euskaltzalia,
arrotzek baitute Orhi'n
hiltzen etxeko xoria?
Ez ba'duk nahi leherrin,
begirazak mintzairia:
—Hiaurek, aztaparrekin,
Jinkoa laguntzalia!

PIARRES HEGUITOA
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Lazkano fa Arofzamena teman
LAZKANO

Obe genduke lantoki auek
zabaldu edo luzatu,

edo bestela beste tokiak
mardulaguak usatu.

Bertsoiariak ezin lioke
makurragorik pasatu,

len entzuleak gutxi daude-ta
guk ezin eurak gozatu.

AROTZAMENA

Beira, Lazkano, esango diat
iendabiziko puntúan,

nik arrazoia aitortuko dit
ta ik artuzak kontuan.

Beti pentsatzen egoten dituk
gero izango dalakuan,

eta berandu ibiltzen dan a
gelditutzen dek kanpuan.

LAZKANO

Onelakorik gertauko zanik,
jaunak, gaur ez nuan uste;

baiña batzuek atsekabeak
barrenean bai dituzte.

Bertsoiariak egiñagatik
amaika itzaldi triste,

oraindik ere merezi baiño
geiago maite gaituzte.

AROTZAMENA

Maitasun ori ba-dauketela
agertzen dute kolpian,

batzuk barruan aurkitzen dira
beste batzuek atian

Esaten dute artuko'izkigu
danak urrengo astian,

gu ikusi gabe egon bearko oiek
oian dabiltzan artian.

(GAIA: Kanpoan, sarrera gabe, ain-
bat jende gelditu da. Bakoitzak bere
sentipenak, iruna bertsotan, esaten
dituzte.)

LAZKANO

Gure taldea txikia da-ta,
bera ezin degu osa;

au ikusita, kezkaz beterik
dadukat nere biotza.

Zabal zazute atea edo
luza zazute altabotza,

maite gaituzten bjotz on oiek
nolabait ditezen goza.

AROTZAMENA

Maitatzen ditek bertsua eta
maitatzen ditek izkuntza,

ik esaten dek kanpo aldera
jarritzeko altabotza.

Ordaindu gabe eiten ba'zaio
gu entzuteko laguntza,

diru boteaz ez dek iñortxo
txit etorriko onuntza.

XALBADOR'EKIN BERRIRO...
Bein da berriz bere izena aldizkarietan azaltzeak

Xalbador'i atsegingo dionik, ez dakigu.
Baiña, berak nai ala ez, Xalbador bertsolaritzaren

ixtoriari itsasia dago eta ixtori orrek beartzen gaitu,
bertso-kontuan berari buruzko dakizkunak emen azal-
tzera, beste edozein bertsolarienak azalgarri izango li-
raken era berean.

Jarrai dezagun, bada, bidean aintzina, dakizkigun
xeetasunak agertzen, leenik bertsolari ospatsuari gure
goresmen bero biotzkorrenak zuzenduaz, bere 50 ur-
teak ospatzeko Gipuzkoa'ko Federazioak eratu zuan
«peloki-saria» irabazi dualako.

Bat geiago... aspaldian Xalbador bereganatzen ari
dan sarietan!

Ona «Felota-jokoaren» azken bertsoa:

Gauza ezaguna da bizian iraupen,
kirolak herri bateri dioSa emaiten.
Pilota maiteari leial egon gaiten;
hark lagun gaitzan gero euskaldun irauten.

Eta ziur gaude Urepel'eko iturburua ez dala agor-
tu: Euskalerria'rentzat, euskerarentzat eta bertsola-
riarentzat goragarri izango dirán bertso asko, gaude
oraindik etzutekoak!

Ori esanik, eldu dezaiogun ariari.

XALBADOR'EN NAIGABEAK

Lenengo enízun utsean, Xalbador ulergaitza dala
esana degu.

Zailtasun orrek naigabe zonbeit sortuazi diozka
UrepeFeko berisolari goragarriari.

Danok gogoan degu, sekulan geiago berriztuko ez
dan Anoeta peiota-lekuko gertakizun negargarria.

Gu gaur aipatzera goazena, Ipar-aldean Bertsolari
TXAPELKETAK sortu ziran asierakoa da. Gure aipa-
mena ulerterrezago egitearren, naigabe-ixtorioa asiera-
tik artuko degu.

IPAR-EUSKALERRI'KO LEEN TXAPELKETAK

1946'garren urtean, alderdi artan oraindik ezagu-
tzen etzira bertsolariarenganako zaletasuna sortzeko
asmoz, TXAPELKETAK eratzen asi giñan.

ZERGATIK TXAPELKETAK?

Edozein motako gaiak suspertzeko, indartu eta bi-
ziarazteko bearrezkoak diralako. Erti eta jakintza gaie-
tan ezagunak ditugu Nobel izenekotik asi ta? mundu
guzian zabalduak dauden sariketak eta txapelketak.
Or lekulo, Oteiza eta Txillida ertilariak, sari orietako
batzuen euskaldun irabazle ospetsuak...

Berdin kirol gaietan, Olinpia'detako txapelketak eta
beste guziak.

ETA EUSKALERRIA'N?

Odolean daramazkigu euskaldunak txapelketak eta
apustuak. «Basarri» irakurtzea naikoa dugu ori jakite-
ko. Edozein desberdin txikienaren ganatik, itzetik-or-
tzera apustua datorkigu ezpañetara. Guk, bein Paris'en
egindako saioketa baten ondoren «Herria» aldizkarian
irakurtzen gendun: «...ajera itsu da, bainan gaurda-
nik, hamar mila libera egiten tut nahi duenari ni Chal-
badorren alde».

Orregatik, ipar-aldean bertsolari arazoa sortu za-
nean, TXAPELKETAK derrigorrezkoak zitzaizkigun,
garai artan ezagutzen etziran bertsolarienganako zale-
tasuna sortzeko.

TXAPELDUN bat bearrezkoa zan saioketari gatz
eta piper pixka bat emateko. Berak zioten «norgeia-
koka» orrek sutzen eta berotzen baizitun Euskalerriko
bazterrak.

(Jarraitzeko)
HERNANDORENA
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ONTASUN
BANAKETA

Dirutza ta lana. Bata bastea gabe
ezin izan. Abemfst m\n bizi t&rtgillea
g&be. Langiliea ezih IsM&beratsa gabe.
Béfate bestea bear.

' tandunak zertarako ditu bere lante-
bere lan-olak, ez baldin ba'du nork

, nork lan-egiñarazi eta nork mu-
i? Berak bakarrik, ¡ñoren laguntza

, jasanarazi lezazke? Aiperrik lituz-
^^S^K~ertíi3J|ii:ía lantegia pipiak
ondatuko íitzáke, LangMlea bear,

, bere dirutza ugaritzeko. Bestelaz,
luke bere dirutza?

Eta langilleak zertarako lituzke bere
beso zaintsuak, ez pa'du nun lan egite-
korik? Zerekin jango luke? Ñola bizitze-
ko litzake? Lan egin bear, bada.

fiat #§&#&;gabe ezin bizi.
'-.; .Ett^tto ^ - í lan tk , zart&rako ainbeste
"Qoft-b^mV¿fóbastó'--fenárt-e, ain beste
opor, ainbeste istiüu laiúgfeftttan nagu-
pi ta langiíle artean? Zar dakarkigute

é guzti oiek? Gauza onik ez. Oiek
pafce ta zorion bideak. Orrela ez

^ kalte ta ondapenak

^ p n ^ geiago nai; éfa ez dauka-
, tasai Ñzitzeko aña nai. Ta guziak

gose. Aberatsa ez da <áiruz asetzen.
Langilleak, apurrak ematen ba'zaizkio
maipeko txakurrari bBM\% ez du bizitza
go^atzeko eskubider%? Z&f-bidera elduz
Céé gero. Étá ofrek langiliea

i ta sutzen dú.
K bj ald r̂eHek ez elkar-izke-

far* $artu eta ontasun banaketaz eraka-
k¡ artu?

Eziñekoa déla? Bakoitzak gerenkoia
ba'gera, bai. Baiña, esaerak dionez:
«Nai izatea, al izatea da )̂.

Orduan ontasunak ugariago ta obea-
goak izango lirake. Guziak adiskide,
maikide izango giñake, elkarren gorro-
to gabe.

ÜZARRUSTI

OARRAK
1.—PRINCIPE DE VIANA Aldizkariak neurri berrian as-

ten da; a!e guziak gorde nai dituzten irakurtzalle
arduratsuek lengo 119 zenbakiak josi ditzakete, li-
buru baten gisara.

Baiña, ale bat edo bat galdu zaieSa izan leike.
Pozik bialduko dizkiegu ale oriek, gure artxibuan
gaiñezko ba'ditugu.

2.—Aldizkariaren orrialdeak orain iaburrago dirá. Kon-
benigarria izango da idaz-lanak laburkiago egitea
aisago argitara eman ditzagun.

Zuen eskaria, zuen idazlanen igortzea, zuzen-
bide ontara:

Maree Sin o Garde
Suplemento de Vascuence
Diputación Foral
PAMPLONA

IRURITA ALMANDOZ MANUEL GOTZAI JAUNA
V

LERSDA'N GOTZAI
!ru urtez bakarrik (1927-1930) egongo zan Irurita Jauna Leri-

da'ko Gotzaigoan. Epe motza; ala ere, Elizbarruti artarako guztiz
onurakorra, espiritua ta kemena beragan bizkorrerazten, ateka ain
larritsuetan leiatu zalako. Lau jomuga auek izan zitun begien au-
rrean bere ekiñaldian.

ELIZBARRUTIA QMDO EZAGUTZEA
Lenena; artzai maitakari baten lez, bere ardiak ondotik eta ongi

ezagutzea. Lerida'ko Eüzbarrutiak garai artan 170 parroki zeuzkan:
oietatik 94, Huesca'ko probintzian. Elizbarrutiko biztanleak, 140.000
ziran.

Asi zan bañan bañan parroki guziak ikertzen; lan neketsua; orre-
gatik, bere txangoak erosoago egiteko, dirubilketa errikoi baten bi-
dez, laister beribii eder bat eskeiñi zioten. Beribil onen lenbiziko
irteeran, andra gaixo batí Elizakoak eraman zizkion.

Parrokien lenbiziko ikerraldia burututakoan, pastoral bat idatzí
zien bere eliztarrei; ta azken aldian, onela zien:

«Erri maiteok! Zuen Erretore Jauneri itzal izaiezute; biziro ma¡-
tatu! Zenbat aldiz, TERRETA edo MONTAÑA'ko Erretore Jaun ba-
tzuek ikustean, neure burua ertxatu bear izan nun, beaien oiñeta-
ra jausi, ta denen aurrean musukatzen ez asteko!» (1929-X!l-10'an).

SEMINARIOA AUPATZEA
Bigarrena; Seminarioa, Elizbarrutik biotza bezeia, zaintzea. Le-

rida'n idatzitako bere zazpi Pastoral luzeetan, bigarrena Semina-
riotzaz egin zun.

((Seminarioa, Elizbarruti osoa da. Seminariorik gabe, ez dago
apaizik Osti santua eskeintzeko, ez eta irakasferik salbamen \ak\n-
tza irakasteko, ez da pekatuen barkatzallerik, ez eta beartsuen te-
Hatondoetara igoko danik edo txabofetara sartuko danik, gorputzei
on egiteko eta etsipenaren erasoetatik animak askatzeko; ez eta
eskurik Sagrarioko atetxoa irikita, Osti santuakin anima gosetiak
iñutzeko...» (1927-V!-5'an).

Pastoral ortantxe agindu zuan, San José jaia izan zedilla Semi-
narioa ospatzeko eguna; ta Lerida'tik Barzelona'ko Elizbarrutira al-
datu zutenean, berak zitun mozkin guziak (20.000 pta.) Lerida'ko
Seminarioari utzi zizkion.

PARROKSETAN FtóiXIOAK ETA GOGO-IÑARKUNAK
Irugarrena; errietan Mixioak eta Gogo-lñarkunak antolatzea. Errie-

tako Mixio askotan berak eskuartzen zun, bai Goizargiko Errosa-
rioan, baita batzuetan, egun batean amar aldiz itzegiñaz ere.

Parrokien lenbiziko ikerraldia bukatutakoan, Seminaristei esan
zienez, 100.000 baiño Errosario geiago banatu zitun Mixioetan.

Gogo-lñarkun gaitzaz Pastoral bat idatzi zun (1929-XII-20'an),
Aita Santu Pió Xl'garrenak «MEA/S NOSTRA» Enzikiikan jarritako
ideiak azaidu ta xeaturik.

Kristo Erregeren Mixiolari Parrokialak, ta beaien antolatzalle
Vallet Aita, Irurita Jaunak onetsi, ta aurrera joateko adoretu ere egin
zitun. Ta beaien Gogarte-Etxean illabeteko Gogo-lñarkunetan Go-
tzai bera egon zan.

AITA SANTUAGANAKO JAIERA
Laugarrena; Aita Santuaganako maitasuna, bere menpekoen ar-

tean, ernaraztea. Onetaz ere iru edo lau Pastoral idatzi zizkien Le-
rida'ko eliztarrei, batez ere LETRAN'go Ituna, Batikano'k Italia'k el-
karren artean egin zutenean; ta Pió Xl'garren Apaizgoko Urrezko
Eztaiak zirala-ta, España'ko 222 Maixu Jaunekin Erroma'runtz abia-
tu zanean, abagune ortan Aita Santua maitekiro ospatzeko; eta Pe-
tri Apostoluaren Bilkin edo Oboioari buruz.

AGINAGALDE
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ANSOLA "TXANBOLIÑAK"
LAUKOTE BARRÍA

Markiñako «Kirkillak» itaun au egiten
eben AGUR'en 168'garren zenbakian, An-
sola Txanboliñai buruz: {{Eurokin amaitu-
ko ete jaku Ansola'tarren txistularitza-leiñu
luze ta argia?». Egia esan, asko geratu gi-
ñan kezkatuta ori irakurtean. Penagarri li-
tzake, izan be, berreun urte inguruz iraun
dauan kate ederra geiagoko barik apurtu-
ta ikustea.

Baiña ez. Kate orrek ez dau etenik ¡zan-
go aldikada luze baten. Barri pozgarri bat
daukogu: Markiña'ko Barinaga'n aurtengo
San Pedro jaietan lau Ansola kumek poz-
tuko dabez ango jaietara doakezanen
biotz-belarriak. Txistulari txikiok, Anso-
la tarrak laurok, iru anai ta lengusu bat
dirá. Juan Luis, 11 urte; Joxe, 9 urte; Aitor,
7 urte; ta Xabier, 9 urte. Lenengo irurak,
José Antonio Ansola'ren semeak; eta lau-
garrena, besteon lengusua, Blas'en se-
mea. Orra, ba, urrengo belaunaldi luzean
zer-esan eta zer-entzun ugari emongo
dauan Txanbolin-laukote barría, oiñarriak
tinko ezarrita. Oían usté ta nai dogu.

Lengo baten topo egin neban, usteka-
bean, lau txistulari txikitxuokin. Pozik eta
irri-barrezka etorzan euren txistu ta ataba-
larekin.

—Zer? Zuok be txistulari?
—-Bai! Ointxe gatoz saiotik. Ixe egunero

ekiten deutsegu txistuari ta musikiari.
—Nok irakasten dautsuez, ba?
—Txistue, osaba Felix'ek; eta musikie,

aititek, Joxe'k.
—Kontxo! Ez daukozuez, ba, maixu txa-

rrak. Eta asko ikasten dozue?
—Ba, maixu onakin ikesi ein bier... ta

pozik gabiz.
—Agirian dozue. Ekin, ba, mutikuok! la

zuon laukotea, aurrekoa baizen ospetsu
ta txapeldun egiten dozuen.

Ta an joan ziran arin-aringa, saltoka ta
zarata baten etxerantza lau txanbolinku-
mok. Izan be zoliak eta geldi egon ezi-
ñak dirá laurok; katakumak baiño josta-
lariagoak.

Ustez-ustegabeko barri onegaz pozik ge-
ratu nintzan, gure erriko Txanboíiñen lei-
ñu luze argiak, itzali gabe, luzaro iraungo
dauala-ta. Andik egun batzuetara barrike-
taldi luze ta jakingarriak izan nebazan Fé-
lix Ansola'gaz. Amaikatxo gauza jakiñazo
eustazan Ansola Txanboliñai buruz. Eta ar-
gia lakaripean gordetzeko ez danez, ira-
kurleentzat aukeratu dodaz jakingarrien
begitandu jatazanak.

—Egunon, Félix! Egia da —itandu neu-
tson geiagoko barik, bapatean— lau mu-
tikotxuok, zuon illobatxuok txistulari iza-
teko asmotan dabiltzala?

—Zer ba? Zer gertatzen da, ba?
—Eurak esan eusten lengo baten orre-

tan diarduela, ta zeu ta Joxe zareela ira-
kasle.

—Orra, ba! Bai, egia da. Guk naiago
genuan ixillik euki, erbiak berez irten arte,
baiña... oraingoan ere egia umeen aotik.

Neu nabilkie, bai, txistua»en agiriko ta ez-
kutuko gora-beera guztiak irakasten, edo
alegiñak egiten beintzat. Eta nere anai
Joxe'k solfeoa ta musikia irakasten diz-
kie. Ongi konturatuta gaude musikarik ez
dakian soiñularia, erdi-soiñulari baizik ezin
ditekela izan. Orregatik, musikan ongi oi-
ñarritu nai genituzke. Baiña... aurrera segi
baiño leen, barkatu! Bizkaieraz ere egiten
det, baiña errexago egiten zait gipuzke-
raz.

—Niri, ostera, errezago bizkaieraz. Be-
raz, ekin zuk zeureagaz, eta nik neurea-
gaz. Euskerazko euskeraz egiten dogun
bitartean ez dogu alkar ulertzeko eragoz-
penik ¡zango. Aurrera, ba! Zeinbat zaree
Txanbolin-anaiok?

—Izan bost anai gera; bostok txistula-
riak. Baiña geienetan lauk osotzen degu
gure taidea: Joxe'k, Koldo'k, Julian'ek eta
neronek. Gutarikoren batek ezin duanean,
Blas'ek betetzen du beste edozeiñen utsu-
nea.

—Entzun dodanez, belaunik belaun da-
tor zuon txistularitza. Noiztik ona gitxi go-
ra-beera?

—Dakigunez, aititaren aititagandik, Ig-
nazio Ansola'gandik. Beraz, gizaldi ta erdi
baiño geitxoago daramagu Ansolatarrok,
etenik gabe, txistularitzan.

—Zelan dator ordutik onako zuon jato-
rri-zugatza?

—Beño, ñola esango dizut, ba? San
Mateo'k bere Ebanjelioan jokatzen duan
bezela jokatu bearko det, jakiña, bear dan
itzal osoz. Ona emen, ba, labur-labur gu-
re jatorri-zugatza: Ignazio'k Roke sortu
zuan; Roke'k Silbestre; Silbestre'k Lau-
reano; Laureano'k gu bost anaiok; Joxe
gure anai nagusiak José Antonio; José An-
tonio'k Juan Luis, Joxetxo ta Aitor; Xabier,
berriz, gure anai Blas'en semea degu. Or-
datoz, ba, gure ondorikan lau Txanbolin-
kumok, azkarrak eta zoliak, aurtengo San
Pedrotan leenbizi azalduko diranok.

ARTEAGATAR LON

Juan Luis, Joxe, Xabier
eta Aitor Ansola: erdian,
osaba FeHx. Maisu ona ta
irakasleak onak be.

Lau «Txanbo!in»-kumok
maisuki bete dabe euren
egitekoa agertzen dirán
ekita!dietan.

[gaz Sanpedrotan, Barí»
naga'ko plazan lenengoz
agertu ziran. Zergatik Ba-
rinaga'n lenengo agertze
ori? Angoa dabe amatxo,
ta jakiña, lenengo ekitaldia
amatxoaren auzoan e t a
amaren omenez egin nai.

Zortzi eresiok jo eus-
kuezan, zeatz uts txikienik
egin gabe: Goiko kaletik-
-Andra Madalen: Arin-Arin:
Alborada de Segura: Uso zuria: Goizian goizik: Goazen, goazen: Bat, bi, iru lau:
Agur, Jaunak!

Entzuleak pozez eta arrituta.

«24 ORDUAK EUSKERAZ»

Martxo'ko 27'gnean., «24 orduak euskeraz» izeneko ekiñal-
dia ospatu zen.

Egun aren barruan, «Euskaltzaindia» Real Academia de la
Lengua Vasca delakoaren Batzarrea.

Eta an Naparroa'ko Forudun Diputazioaren ordezkaria, Itu-
rralde Agorreta Diputadu jauna genuen.

Ona emen berak esandako agur-itzak.

Araba, Bizkai eta Gipuzkoa'ko Diputazioen ordezkadak.
Euskaltzaindi'ko jaun eta andereak:
Naparroa'ko Diputazioaren izenean, nere agurrik oberenak.
Atsegin zait Erregearen onartzearen ondotik idazkiz emandako zorionak, Eus-

kaltzaindiart emen itzez berritzea.
Gure errege batek «Nafar izkuntza» deitutako euskeraren zaindari zarete,

alde batetik. Eta beste aldetik, lau Diputazioak elkarrekin daramaten ekintza da
—gaurkoz— «Euskaltzaindia», lau Diputazioak elkarrekin lotzen dituen lokarria.

Adiskideak: Euskera ori zaintzen, edertzen eta indartzen aalegindu zaítezte.
Gu ere, gure eskuan dagona egiten aaleginduko gara. Agur Jaunak!
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lili \ l \ l l l I , BIZIGERANOK
Bazter guzitan ikusi, irakurri

ta entzuten diranak... Biotz
barne guzia zearo kokildua gel-
ditzen zaigu; berri txarrak non-
nai. Ala ere, berri onak badu-
te leku; adiskideenak, beintzat.

Ferrol'go itxasontzi a u n d i
aietan, 1932'gnean. gudari egon
giñan berrogei lagun bildu ge-
ra, Orio'ko «Oliden» jantokian,
naiz bakoitzak bizkarrean 60'tik
gora eraman.

Bilkura ederra! Berriz elkar-
turik ainbeste urtez sakabana-
turik ibilli giñan lagunok! Ba-
tzuk, il ere; gure gudan, Urki-
di, Berasaluze; beste batzuk,
noiz, ñola, non?

Otordu artan, elkar-izketa lu-
ze ta biotzgarria, benetan.

—Eup, motel! Non ibildu
aiz, orrenbeste urte barman?

—Aspaldiko ori! Zer esan?
Alde guzitan. Ik dakik gure gu-
dako ibillaldi; gero, Frantzfra
iges, andik iges egin bear iza-
teko ere, Frantzi'n alemanak

E. OZKIN

sartu ziranean. Eta nolako iges
ura, lau lagun soil-soillik, ontzi
kaxkar batean, itxasoan zear
galdurik, askatasunaren Ameri-
ke'taruntz... Ango geroko ogei
urte... Ta, azkenik, berriro
etxean nauk.

Bien artean, ezin kontako bu-
ruko min. Eta ze-nolako gora-
berak izaten dirán!

Aria etzan orrekin bukatu.
—Orain, zer?
—Orain, orain... Ezer ez esan

obe!
Bañan, itz eta itz egin geni-

tuen: oraingo seme geienak,
oraingo apaiz batzuk, betiko
maillak —Eliza, Jainkoa— eta
orrenbeste gauza.

—Ai, motel, ñola zegok mun-
dua!

Dana dala, lagun euskaldun
arteko billera orrek on aundia
egin zigun: guk, beintzat, len-
go lepoan gendukala burua ta
ez g e n d u t e l a kanbiaketarik
artu.

EVSKER7ÍZ71LEJXK
ERRiBIDE

Enfermedadea GAITZA
A\ola . . . / ZUGAITZA
Por̂ i ak/o BADA-EZBADA ERE
Freg\d<^i ARRASKA
Alegráíu POZTU
Baldea KANKARTA
lnpei*fit%a KATEORRATZA
Ejia/.. \ ARDATZA
AsfcntoaY EXERLEKUA
Bfntilatu > EGURASTU

IZTEGI-TXOKOA

H

V

adimendura
adikaitz
adoretu
aitita,
aratin
ariz
arkatz
artega
auserki
auzapeza

ezaguera
zail, ulergaitz
biztu, berotu, bizkortu
aitón, aitaso
aozgora
ari izatean
lapitz
kezkati, larri, kexu
ugari, gogotik
alkate

baizen
Balbe
bapatean
bapere ez,
begitandu
bere
berekautan
bozkatu
bozketa

bezain, bezin
eriotza
bat batean, aldi berean
bat bai ere ez
lilluratu, itsu-arazi
bai ere
berez
autatu
auteskunde

D dabez
daukozuez
daunbada
diardu
direa?
ditia?

dituzte
daukazute
dunbasots, burrundada
jarduten du, ari da
al dirá?
al ditu?

eban, eben zuan, zuen
ein
endore
erabagi
eritu
eroso
ertxatu
errubakoa
euki
eutsan

egin
alkate, mera
erabaki
gaisotu
aise, patxadan
estutu, ertsitu, beartu
erru gabekoa
izan, ukan
zion

G -gaz -kin, kilan
gibelat egin atzeratu, gibelatu
gotzaingo apezpikutza
gutuii eskutitza
hiaurek euk
hiz aiz, az
iltzear il zorian, erioan
in egin
iñutu, iñudetubularra, titia eman
irteera
irten
itaun
itsasturia
izitu
izkillatu

ateratze
atera, kanporatu,
galdera
itxas-gizon
izutu, ikaratu
zuzko armaz 11

J jatazan
jasan
jeus
jin

zitzazkidan
eraman
deus, zerbait, zeozer
etorri

kadera
kalapita
karkaila
karraska
katakume
-kiJan
kitzikari

alki
zalaparta
algara, irri-karkara
karraka, kirrika
katu-ume, tatutxoa
-kin, -kaz, -gaz
zilikari, suzpergarri

knrai, kuraxe kemen, kozkor
labandu
lakari
lapar
leiñu
ler
leria
lez (legez)
libera

irriskatu
ale neurtzeko ontzia
sasi
etorki, jatorri, erro
zapart, eztanda
klunka, din-danean
bezala
franc, pezta

M

N

0

P

S

T

U

manatu
mahai
mirabe
mozkin
naroz
neban
nebazan
neíior
oliartia
ontsa
orina
Orrilla
pentze
petzero
pidaia
sehi
sorbatz
suntsitu
suztatu
tamalez
txatxukeri
txiro
Udala
udamin

urduri
ukan

agindu, erabaki
mai
morroi, neskame
emantza, irabazkin
¡maiz, sarri, lasai
nuen
nituen
iñor
oartu, goartu
ongi, ondo
izotz, karroi
Maiatza
larre, soro, zelai
menpeko
bidaje
morroi, zerbitzari
tresna baten agoa
ondatu, galdu
berotu, piztu, adoretu
zoritxarrez
ergelkeri
beartsu, eskale
Aiuntamentua
uda-biotz, eguzki-gin-

[ga
durduri, kexu, kezkati
izan, euki, uken, ekun

zanpez ustegabean, bat-ba-
[tean

zaree zerate, zarie
zelan ñola
zelango nolako
ziega baitegi, espetxe
zirtolari sestolari, asmakor
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BAZTAN
JAI EDER BATEN OROIPENA

Harrigarria Donostia'ko eta Loio-
la'ko Herri Irratiek antolatutako bes-
ta. «24 ORDUAK EUSKARAZ» de-
lako programak arrakasta haundia
ukan zuen. Irrati emisora horiek in-
dar gehiago ba'lute, zenbat eta zen-
bat lan on egin bezaken: baina, eus-
kaldunak beti gauza ttipien yabe.

Dena dela, hamabost mila ikustiar
bai omen giñen Anoeta'ko «Belodro-

FORUEN MIÑEZ

Araba, Bizkai, Gipuzkoa ta
Naparoa'tik 68 Ayuntamenturen
ordezkariak d i r a Bergara'n,
10.000 lagun eta geiago txaloka
zituztela. Euskal-Foruen azke-
nak kendu zituzten egunetik
EUNGARREN urtea ospatu zu-
ten B e r g a r a ' n , Uztailla'ren
21'ean.

Illela-Meza izan zen Berga-
ra'ko Eliz Nagusian. An, agin-
tariak eta euskaldun ugari;
joan-etorrietan, txalo bikaiñak
errietako 68 ikurrin aieri, batez
ere, Naparroa'koeri.

Bergara'ko Alkate jaunak esan
zuen: «...aspaldi egindako es-
kabideak gogorazten ditugu,
Estaduaren erakunde - mailladi
luzean oraindik geldituta dau-
denak».

Ta itz auetaz bukatu zuen:
«Erri zaar onak jakin du, kon-
daira lekuko, indarra indarke-
ritik bereizten. Uste dugu, gaur
ere Batzarre onen bukaeran ja-
kingo duela. Agur, jaunak!».
Eta olaxe gertatu zen.

mo» hartan; eta beste mila zenbait
kanpuan, barnean lekurik etzelakotz.

Nafartarrak asi eta nafartarrak bu-
katu genuen besta. Baztandar mutil-
-dantzariak gomitatuak izan ginen
gure eskualdeko dantzak erakustera,
eta hala baztandarrak ere beste zaz-
pi lurraldetako euskaldun anaiekin
batean jaldiari indarra eta ohorea
eman beharrez. Ituren'go gure adiski-
deak ere han ziren gurekin batean
beren «yoare» haundiekin urratsak
konpasean harat eta hunat eginez
misteriozko soñu harekin baztez gu-
ziak iñarrosten zituztela.

Arratseko 9'etan jaialdia. Belodro-
moa dena ilunpetan; plazaren er-
dian, taulada zabala haren gainean,
kantariak eta dantzariak saio lekua
zutelarik. Argi biziak argiten zuten
taula, yendearen lekua dena ilunpe-
tan utzirik. Hunkigarria!

Ituren'darren ekiñaldearekin hasi
zen jaialdia. Gero euskal kantariak,
trikitilariak, txalapartariak, Zuberota-
rrak txirulari ta kantari eta, azkenik,
Bazian'go Mutil-Dantza.

Mota aunitzetako kantak erabili zi-
tuzten. Entzuleen artean bazen su
eta gar; eta, batez ere, kanta aber-
koiak aditzean, gazteria nabarmendu-
rik barnean zaukan berotasuna ager-
tzen zuela «Gora!» indartsuekin eta,
denbora berean, euskal ikurriñak ere
agertzen zirela; gazteria beti kartsu.
Ikusgarria zen ilunpe hartan milaka
argi ttipi, briketa, mixto ta kandelak
pizturik, gisa hortan yendeak bere
sendimendua hórrela erakusten zuela,
kantaren esan nahiak hala eskatzen
ba'zuen.

Gure zorionik kartsuenak Herri
Irratieri; eta, datorren urtean, berriz
ere, izan dezagula holako jaialdia
ikusteko zoria.

LESAKA
M. IZETA

LESAKAR BATEK GARAITU DU
7,023 METROKO «AKONKAGUA»

MENDIA
Xabier Erro Jauregi da euskaldun

honen izena. Lesaka'n sorturik, Mexi-
ko'n bizi da. Eta handik eldu zitzai-
gun euskaldun mendigoizalearen ga-
raipena. Etorritako berriak hórrela
dio:

Otsaila'ren 6'ean, gure mendizalea
Txile'ko «Plaza Muías» herritik abia-
tu zen txiletar giari bat lagun zuela-
rik. Bortz egunez elurraren artean,
6.200 metroak erdietsi arte; baina,
lesakarraren laguna eritu zen otzak
erdi ormaturik. Biek berriz gibelat
egin zuten, neke aundiarekin «Plaza
Muías» herrira etorri ere.

ETXARRI-ARANAZ
Andia mendietan bilduriko

leerkai edo bonba bat leertu
zen Etxarri-Aranatz'en, Ekai-
na'ren 18'an, eta bots lagun il:

Maiza'tar Segundo, 71 urte-
koa, ta onen billoba Zeberio'tar
}. Migel, 11 urtekoa; Pejenau-
te'tar Gloria, 55 urteko emaz-
tea; Luis Erdozia'tar Saturnino,
43 urtekoa, ta onen seme José
Luis, 6 urtekoa. Goian beude!

Illetako elizkizunean, Napa-
roa'ko agintariak eta erri osoa.
Meza-itzaldian, Iruña'ko Goi-
-Apezpikuak esan zigun: «Nai-
gabe aundi ontan, obe isilik
egotea, Etxarri osoa isilik da-
gon bezala. Orregatik, itz bi,
bakarrik: lenengoa, daukazuen
samintasunean zerbait lagun-
tzeko; bigarrena, zuen siñesmen
sakonean oiñaturritako kristau-
-esperantzaren bizigarru.

Lesakar mendizaleak etzuen etsi-
tu; eta, indartsu aurkitzen baitzuen
bere burua, berriz ere bertze hiru
mendizalekin elkarturik abiatu zen
azpitik goiti «Akonkagua» menpera-
tu beharrez.

Otsaila'ren 15'ean atera ziren he-
rritik 17'an, 6.400 metroak erdietsi zi-
tuzten. Gau hartan ez omen zuten lo-
rik egin, eguraldi txarraren bortxaz;
biharamunean, hiru lagunetik bi itzu-
li ziren herrira, goiti ezin yarraikiz.
Otsaila'ren 18'an, berriz mendi gaina
aídera; oraingoan, Erro lesakarra la-
gun bakarrakin. Bortizki ibiliaz eta
aski larri biak ere 6.600 metrotaraino
igan ziren. Leku hontan, Erro'ren la-
gunak, arras onaturik eta otzak ezin
egonez, erabaki zuen herri aldera
itzultzea, lesakarra bakarrik utzirik.

Gure mendizale zinzoa, bat ere izi-
tu gabe eía bakarrik, kurai haundia-
rekin, etsitu gabe, beti goiti, garaipe-
na eta ohorea b u r u a n harturik,
«Akonkagua» garaitu arte. «Akonka-
gua» mendi ikaragarria bere 7.023
melroekin, Erro yaunaren zangopean
gelditu zen. Arratsaldeko 3'etan er-
dietsi omen zuen mendi gallurra eta,
bere garaipena ongi bururatzeko,
Euskal Herri'ko Ikurriña ezarri omen
zuen gain gainean, Mexiko'koa ere
haren ondoan kokatu zuela.

Gure goresmen bizienak Erro yau-
nari; Yaunak urte aunitzez zaindu
dezala. ANZANARRI
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BIZKAITIK
GALDAKANO

Jakintza danok dogu bearrezkoa.
Ezin gintzake ezer lortu ez-jakiñetik;
batez bere, iñork eta iñoiz baiño geia-
go bear dogu euskotarrok, gure ara-
zo guztietan, da alan ere euskal gaie-
tan, mundu edo ludiaren aurrean gu-
re benetako nortasunakin aurkeztuko
ba'gera. Eta, orrela uste dabela dute,
adiraziten emoten dauskue digute gu-
re gazte zintzoak; tamalez, ez danak
baiña...

Bildu ziran gure Galdakano erri
ontako gazteak, eta erabagiten artu
zuten Euskal Jakintza Aste bat eral-
dutzeko. Bear dirán baimenak lortu
ondoren, da erriko Udalaren babes-
pean, antolatu zuen Orrilla'ren biga-
rren astea.

Igandean, kale-jira alai bat. Eta
euskerazko erri-meza eder bat; eta
euskal dantzak ere. Ortarako, gezu-
rrezko mugaz bertze aldetik, Zube-
roa'ko Atarratze'ko dantzariak onatu
ziran, euren dantza bikain da «Mas-
karada» barregarri jatorraren bitar-
tez, aldi alai batzuk igaro-azteko gal-
dakanotar oni; urren, barriz, euskal
dantzaketak edo «erromerija».

Asteko egunetan, era anitzeko izal-
diak; gure tamalez, gaztelera utsez
baziran ere. Euki genitun: «Euske-
ra ta Ikastola», «Euskal-Ekonomia»,
«Euskal-Kondaira», «Euskalerriaren
Egoera ta Etorkizuna» ta abar. Ikus-
ten dan bezela gai garrantzitsuenak
euskotarrentzat. Izlari azkarrak bada-
kite eskuartean zer darabiltzen, eta
ulertu nai zuenak ulertzeko eran
mintzatu ziran.

Osliralean, 14'gn. egunean, pelo-
ta-joko ta dantzari gaztetxuen ekiñal-
diak ikusi ondoren, gabeko 9 ta er-
dietan, euskal jai bikain bat euki gen-
duban (genuen) erriko enparantzan:
Lertxundi B., gipuzkoar abeslari ke-
mentsua; arabar Knorr Gorka abes-
lari j atorra; Iruña'ko «Ortzadar»
abestalde txalogarria, nai-ta euskal-
dun barriak izan, antziñako ñapar
abes ti mamitsuak ederki abes tu di-
tuez.

Jaiaren bitartean Azpillaga ta Lo-
pategi bertsolariak, ongi eziak eta
benetan kementsuak, abestu-egi biri-
billak ugari, alan bere euskal gazte-
diari zuzendutakoak.

Pozgarria izan zan, euskotasun piz-
kat dogunontzat, jai ontan izan gen-
duban (genuen) batasuna, berton
ikusi zanez eta bertsolariak ederto
esan zigunez.

Aste bikaiña, benetan! Baiña, ez
aztu, irakurle euskalduna, aste guz-
tiak izan bear dutela guretzat euskal-
-jakintza-asteak.

Zorionak antolatzalleai ta dogun
Endore jaunari, berak emon zituzan
(zituen) errestasunak gatik.

«BASA-JAUN»

GARAZI

Giscard d'Estaing Nafarroa'n
Hemengo Nafartarrak ez dirá guti harritu, jakin dutelarik Giscard d'Estaing

Jaun Presidenta zerutik jeutsi zela Arantsuse'ko pentze batian, eta Salbatore'ko
ortzegunian alaintso! Gose gaixtoan izanik eta nahi zien ornen ontsa bazkaldu.
Beraz, Garazi'tik urbi! ginien Frantzia'ren buruzagia. Lehenik, berria zabaldu ze-
nian, gure herritarrak irriz karkailan arizan ziren, ustez eta trufatzaile batek sa-
katu ziela gezur alimaleko bat! Baña gero, ikustiarekin Donapaule'ko bidian ba-
zela Poliza-Gizon edo kaxketadun parrasta bat, horiek denak oihuka, kexatiak,
eta mando-uli bezain kitzikariak, ordian bederen sinetsi zuten Arantsuse'n zer-
bait gertatzen zela.

Handiago dena: aintzineko egunetan, nehork etzien hitz motz bat salatu.
Beharbada, Arantsuse'koak ere etziren ohartiak! Pentsa beraz zertan ziren nan-
go Herriko-Gizonak. Zer egin, uste gabeko kinka debru hortan? Alta, ihardoki
dute gizonki. Joko guti ukanik ere, inbido! Eta zanpez denak lotu lanari karras-
kan, Auzapeza buru, Jaun Erretoraren laguntzarekin.

Lehen bai lehen, toki handi eta garbi bat ezin atxemanez, jin arazi zuten
(Jinkoak daki nuntik), oihal aterbe zabal bat, harén azpian ezartzeko Ierro-ferro
herriko mahai ederrenak, kadera polliteneküan. Elizatik ateratu zituzten lili-un-
tziak eta tapizak. Herritarren etxetik aldiz, agertu ziren ezteietan ikusten diren
edergailu eta botiga guziak: zilarreria, oihaleria, untziak, ferratak... Eta azen on-
tzeko, nexkato gazten irriak!

Baña burrunba hunen erdian, horra nun ohartu ziren arrunt ahatzi zutela
Auzapezaren solas-aldia. Hau da beltza! Ez baitaki Euskara, gero, Frantzia'ko
Presidentak. Bai eta harén aintzinian Frantses mintzaire eder bat erabili behar!
Zorionez, Auzapeza ibilia baitzen ardura gerlari ohien biltzarretan, oroitu zen
ñola hango buruzagiek sakatzen zituzten arras ontsa, jeusik erteko hitz handi
batzu: ele hutsak, bainan ozenak! Bere aldetik, Jaun Erretorak moldatu zazkon
bizpahiru eranbide hunkigarriak eta esku-zartak piztarazten dutenak.

Zer nahi duzie gehiago, Jaun Anderiak? Paris'en bezala Arantsuse'n ere,
«petrolarik gabe izanik herrian, gogoan aldiz badute zerbait!». Jiten anal da,
noiz-nahi, Jaun Presidenta, bere Paristar guziekin. Ukanen du bere doia, debriek
ezpadu! Biba ziek! Biba Frantzia eta Giscard! Bai eta ere, Euskal-Herri'ko zir-
tolariek oihu egiten duten bezala:

Biba Errepubüka,
Bazter guziak itzuüpurdika!

Bainan egia erteko, zertan zabilan, handi-handia, Frantzia'ren Jaun Presidenta,
Ostibarre'ko xoko hartarat? Biaramunian, egunkariek erran daukute etzela harri-
tu behar gertakari hortaz, zeren eta Giscard'ek ohi diela holako pidaiak egitia
Frantzia'ko leku zonbaitetan, ohartzen deiarik herritar gehienak harén alde'iza-
nak zirela azken bozketan. Hola eginez, jende xehen artian agertzen da gogotik
gure Presidenta, ohoratu beharrez «beren adixkidiak» bazkari on batekin. Aha-
tik, berak erranez radioan edo telebixtan, «denen Presidenta» nahi luke izan...
Baña hemen segurik ez dea ageri, argi eta garbi, ez diela kasurik emaiten bere
kidekoeri bezik?

Beraz, «ontsa bozkatu» zutelakotz, Arantsuse'n ukan dute bazkari, mintzaldi,
kantu, soinu, jantzari, eta goresmen auserki. Hori, hori gurea!... Tripa-joko, ele
goxo, goraintzi, eta hortan bego! Zer ateratzen ahal litake, herriaren onetan, ka-
lapita hunen ondotik? Euskaldunak ez direa egonen petzero, atzo bezala? Ge-
roak erranen dauku.

Airez-aire pidaia eginik, Presidentak ikusi ditia hemengo menditarrak zertan
diren? Gazte gehienak lanik ezin atxemanez herrian, eta beraz arrotz hirietarat
ehunka joaiten, segituz betiereko legia: «Nun \an, han jan». Zonbait aldiz ere,
lehengo etxe pollitenak zahartzen ari, eta bordarat erortzen, laparrak edo asunak
nausitzen direlarik bazter guzietan. Makur horien gudukatzeko, zer pentsatu dute
Paris'en? Turizmoa! Hola pollitak gira: uda minian, bi ilabetez lanian leherrinik
eta arrotzen sehiak bilakatzen girelarik!

Eta gure Euskara? Ez dea suntsituko, haurrek ez dutelakotz erdara bezik
entzuten? Arantsuse'tik, Jaun Presidentak erran dauku Euskara zela Europa'ko
mintzairetarik zaharrena. Behar giniela begiratu oroz gainetik. Eta Gobemiari
manatuko ziela ahal den guzia, susta dezan Euskara gure eskoletan. Zer balio
dute bazkari ondoko hitz eder horiek? Hemengo Euskaldunen artian, ba, erran
ginezake beldurrik gabe: «Hitz emanik, zorl». Bainan arrotzaren hitza, Presiden-
taren ahotik ateratuz ere, ñola onartzen ahal dugu? Geroak erranen dauku. Ge-
roa, beti geroa! Eta arte hortan euskaldunki bizi behar, zakutik edo zorrotik!

GARAZI'KO MANEX
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EUSKAL LITERATURA
(IV)

(1910-1935)

Esku artean daukagu atera berria
dan laugarren ale au. Euskal litera-
turaren kondaira zintzo eta leialki
ematen ari zaigu Aita Xanti Onain-
dia. Lan sakona, eta ongi neurtua,
eredugarri zaigu eta laguntzallerik
onena gure literaturaren alorrean ibi-
lli nai degunontzat.

Aipatzen degun liburu onetan, ba-
tez ere, berak dion «AitzoWen aroaz
mintzatzen zaigu, gizon onenganako
degun zorra nolabait trukatzeko, eta
eragille aundi ura aintzat eukitzeko.

Euskal literaturaren loratze aldi on-
tako eun da ogeitamabost-bat euskal
idazle aipatzen ditu, eta beroien la-
nik berezienak. Onela, 440 orrialde
dituan liburu ontan, 40 idazle biz-
kaitar, 58 gipuzkoar, 5 arabar eta 17
ñapar azaltzen dizkigu. Naparro'rako
idazten degulako geienbat gaur, or
ematen digu Aita Murieta, Ilario Ola-
zaran, Erroman Bera, Celestino Arri-
garay,Aldaz'tar Iñazio María, A. Le-
zo, A. Arbelaitz eta abar, kaputxi-
noak.

Auen artean beste ñapar geiago,
ortxe Iñazio Larramendi olerkaria,
P. Artxanko, Blas Alegría apaiz ira-
kaslea, E. Esparza kazetaria, J. Laz-
koz olerkari trebea, ta Blas Fagoaga,
Errazu'ko seme argia.

«Guzti auek ornitzen ditugu —be-
re itzak dirá— mende laurden bat
ñapar euskal literaturan».
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de valores que se llevan dentro.

10 XALBADOR'EKIN BERRIRO. A vueltas con «Xaibador». DR. HERNANDORENA.
Labor divulgadora del bersolarismo y de sus figuras.

11 QNTASU^ BANAKETA. Distribución de bienes. LIZARRUSTI. Necesarios, capital
y trabajo. Más necesario, mutuo entendimiento, sin opresión ni rencores.
ULTZAMA'KO SEMERfK BIKAIÑENA (V). Un hijo ilustre de Ulzama. P. AGINA-
GALDE. Se perfila la gran silueta episcopal de Mons. Irurita.
OARRAK. Notas: 1.—Al cambiar el formato de nuestro Suplemento, podemos ser-
vir bastantes de los números antiguos a quienes desean completar su colección.
2.—Conviene que en adelante las colaboraciones no sean largas.

12 ANSOLA «TXANBOLIÑAK» ( I ) . Los txistularis Ansola. ARTEAGATAR LON. Una
estirpe con dos sigios de constancia en el oficio y con prometedora perspectiva.
Iniciamos gustosos esta colaboración vizcaína. Algunas palabras menos conoci-
das se hallarán en el vocabulario de la Pág. 13.
ITURRALDE JAUNAREN AGUR-ITZALDITXOA. Saludo deS Diputado Sr. Iturralde
en la sesión de Euskaltzaindía dentro de «24 orduak euskeraz».

13 ORASNDIK BIZI GERANOK. Los que vivimos. E. OZKIN. Breves palabras, pero
largo y sentido el encuentro de «los quintos del 32». Y un gozo profundo: intac-
tos los ideales que amaron.

14 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Tragedia en Echarri-Aranaz. Un lesakarra en Los
Andes, ANZANARRI; M. IZETA, desde Baztán; «BASA-JAUN», desde Vizcaya;
M. de GARAZI comenta la visita del Presidente de la República Francesa a Na-
varra; a la Navarra... «francesa», porque —contra naturaleza y contra Fuero—
Navarra está dividida.
LAJOS, AURTENGO TXAPELDUNA. La|os, campeón. Lajos y Retegi, los mejores
manistas; pero una boina no puede cubrir dos cabezas... Lajos, Zorionak!

16 LIBURUAK. Los libros. «UXOLA». El IV tomo de Onaindía presenta a 17 escritores
navarros en euskera por los años 10-35.
«ERRIA». Una aspiración del pueblo vasco: un diario en euskera! «Erria» está
próximo a salir. Colabora en su lanzamiento: ayudas, suscripciones.

Esan dezagun, bukatzeko, liburu
mardul au eskuratu bezin laister
V-garren alea noiz jasoko degun irri-
kaz jarri gerala. Auxen da, Onaindia
bezelako gizon zintzo, argi eta langi-
lle bati egin generaiokegun omenik
onena.

UXOLA

EUSKAL LITERATURA IV (1910-1935)

Egiüea: Aita Xanti Onaindia

Argitaratzallea: ETOR
Juan de Bilbao, 13, DONOSTIA

Luze-zabalera, 14 X 20; 440 orrialde

«ERRIA»
ZU... gurekin,
«ERRIA»
Egunorokoaren sortzaille!
Egunoro ta orduoro Euskeraz
bízítzen jarriko gaituan Euskal
Egunkaria egingo dugu
elkarturik.
Idatzi iguzu onera:

ARITZ, S. A.
Guetaria, 21-bajo
SAN SEBASTIAN
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