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AGORRILLA'REN 16-GN. EGU
Agorríila'ren 16 garren eguna! Ñapar askoren-

dako, zer adierazten du egun onek? Askok ez da-
kite aren adierazpena; ez dute ezagutzen; iñork
ez die erakutsi. Bitartean, Naparroa'rendako egun
oroigarria da. Garrantzi aundikoa izan zen 1841
garren urteko Agorriüa'ren 16 garren eguna; ez
guzsz pozgarria; baiña, ondoko urteetarako bidé
berriak jarri zituen eguna.

Batzuek goratu egiten dute egun ori, Napa-
rroa'k eskubide batzueri eustea erdietsi zuelakoz.
Egia da, Naparroa'k Seenago zituen Foruen aldean,
zatirik nagusiena ta aberatsena galdu zuela; egia
da, zatí txikiari bakarrik eutsi aal izan zio!a.

Ebro'z beerako «mayoria»'ren indarrez beartu
zuten Naparroa; «Cortes» edo legeak egiteko es-
kubideak, lege bete-arazteko ta erria gidatzeko es-
kubideak, auziak eta epaiak erabakitzeko eskubi-
deak, eta ñapar tropa berezia ta ñapar «sos» edo
diru berezia izateko eskubideak, denak kenduta
utzi zuten Naparroa.

Zerbait utzi zioten Naparroa'ri: zergak bildu ta
diru-«administrazioa» esaten dutenez, eta beste
gauza batzuek ere. Ez da geiena, txskiena baizik;
baiña, zerbait da. Beste iru senideak, Araba, Biz-
kai eta Gipuzkoa, aserré ziren eta etziren izketa-
ratu Madrid'ekin; azkenik, Madrid'ek utzitako esku-
bide-apurrak gelditu zitzaizkien. Maparroa'k zer-
bait geiago gorde izan zuen: Madrid'ekin ika, au
da berdiñez-berdm, izketaratu zen eta «Pacto»
egin zuen.

Baiña gaur, zer? Badira gaur batzuk, eskubide
guziak eskatzen dituztenak Naparroa'rendako; izan
ere, oso-osorik Naparroa'renak bait-dira. Badira
beste batzuk auek ere denak nai détuztenek; baiña
gaur, ziur aren esku dagonari eutsi ñas diote. Dena
nai, dena eskatu ta dena galduz gero, zer? Napa-
rroa'ren esku dagonari eutsi gaur eta sendotu, le-
nengo; gero, geiago erdietsi al ba'ütz.

Batzuk eta besteak, aiek eta oiek, denak Napa-
rroa'ren maitale dirá. Iritzi diferentez, agían, baiña
maitasun berdiñez, denak Naparroa'ren osotasuna
nai dute.

Foruen oroigarri den «monumentu» maitaga-
rriak adierazten duen bezala, or dago zutik nafar-
tar guzien elkartasunaren irrintzia.

«SE ERIGIÓ ESTE MONVMENTO PARA
SIMBOLIZAR LA VNION DE LOS NAVARROS

EN LA DEFENSA DE SVS LIBERTADES
LIBERTADES MAS DIGNAS DE AMOR
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«Bizia baiño maitagarriago diren eskubide ta
askatasunak» berriz bildu arte, jo dezagun aurre-
ra ñapar guziok elkarturik!



EUSKAL
ERRIKO LEIOA

GASOLIMA GORA TA GORA
Gasolima urritzen edo gutxitzen ari

ornen. Ala ote da? Otsailla'ren azkenean
jarn ziguten 21 pezetako sal-neurrian mer-
kena. «Noiz arte?» entzuten oi zen egun
aietan.

Agorrilla'ren 25'gnean, erantzuna; berriz
ere garestitu: 2275-etan merkeena. Ez di>
gu berriz galdera egingo.

MARZILLA'KO GAZTELUA
Naparroa'ren kondairaz, garrantzi aundi-

koa da Marzilla'ko gaztelua. Naparrenda-
ko ain kaltegarri izan zen Cisneros Karde-
nalak, Naparroa'n beste gaztelu asko on-
datu zituen. Baiñan, zutik gelditu zen Mar-
zilla'koa, ez bait zen nolanaiko emazte-
kia bere jabe, Ana de Belasko Andrea.

Urteak eunka pasatuz geroz, Marzilla'ko
gaztelua erori zorian dago. Estu-estu egon
da, Estaduak erosi ala ez; baiñan, azke-
nean, badirudi Naparroa'rentzat geldituko
dela.

ZORTZI GOSEEN KONGRESOA
«Zortzi Goseen Kongresoa» deitzen dio-

te Agorriüa'ren lenengo astean Filadelfia'n
izan denari. Eta Ipar-Amerika'ko Estadu
aundia sortu zenetik, 200 gn. urte-burua
ospatzen duten aldi berean, XLI'gn. Euka-
risti-Kongreso Nagusia izan da.

Ona emen, gai berezia bezala erabilli ta
sakonki aztertu dituzten «zortzi eratako go-
seak»:

—Ogi-gosea, edo janik ezaren gosea.
—Askatasuna ta zuzentasunaren gosea.

—Gogoaren gosea, gure giza-espiritua-
ren gosea.

—Egi-gosea, egia ezagutzearen gosea.
—E'kartasun-gosea, ainbeste ez-berdin-

tasun eta aserreren artean dagon bearra.
—Pake-gosea, gogorkeri ta indarkeria-

ren arteko gosea.

—Jesus'enganako gosea, Bera bait da
Bizirako Ogia.

Azken egunean, Aita Santuaren itz ar-
gitsuak eldu zitzazkion Filadelfia'n bilduta-
ko kristau-yendetzari:

«Gizakia, bera bakarrik eta berez, ez da
naikoa, gose ta egarri aundiak dituelakc
berekin. Afde batetik, jan-edarien gosea;
beste aldetik, espirituaren gosea.

Gaurko gizakiak, aurrerapen arrigarri
guzien artean ere badu geiagoren gosea,
goragoko zerbaiten egarria. Alde batera
utzi nai dute askok; baiñan, alperrik, orre»
la ezin du ase bere gosea.

Gaurko gizon - emakumezkoentzat ere
bearrezkoa da Jesukristo, ageriko gauzak
baiño goragokoetarako sortuak direla-ta».

Kongreso'ko boskarren egunean, erlijio oro-
ko otoitz aldi berezian mintzatu zen Jan
Villebrands, Utrech'eko Apezpiku Kardenala

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE

DAVANT JAUNAREN EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Euskaltzaindiaren Arautegiak, bere 4. artikuluan, hunela dio: «Euskaltzain
osoek, sortzez edo jatorriz, Euskalerriko eskualdeetakoak izan behar dute. Era
hortara, ahal dela, euskalki guztiek Euskaltzaindian beren ordezkaria izan deza-
ten». Gainera, ohitura da euskaltzain berrien sarrerak beroien jaioterrietan, ba-
tzarre ageri eta ospetsu baten bidez, egitea.

Hala, abuztuaren 22an eta Maulen, Zuberoako hiriburuan, ospatu zen Jean-
-Louis Davant euskaltzain berriaren Akademian sartzea.

Batzarrearen aurretik, goizeko 10etan, meza kontzelebratua egin zen herriko
eiizan. Etxegoren erretore jauna zen meza emale nagusi; hunekin batean Vi-
llasante, Lafitte, Larre, Onaindia, Zaitegi eta Andiazabal euskaltzainak eta Aros-
tegi karmeldarra meza emale lagunak izanik.

Ondoren, herriko etxean, Souberbielle alkate jaunak batzarrea zabaldu zuen,
etorritako jaunei ongi-etorria emanez. Segituan Aita Villasantek hitz egin zuen
Zuberoako euskalkiak euskal literaturan duen nortasuna erakutsiz, eta Zuberoak
Euskaltzaindian beti bere aulkia izan duela esanez. Aulki horren lehen jabea
Aita P. Lhande izan zen; bigarrena, Guillaume Eppherre; hirugarrena, berriz,
J. L Davant.

Euskaltzain berriak, bere hitzaldia hasterakoan, Eppherre anaien aipamena
egin zuen, eta gero hautatutako gaiari lotu zen, hots: Zuberoak emandako bi eus-
kaltzale handiren bizitza eta lanak aztertzera: Abadía eta Chahorenak, alegia.
Lehenbizikoak Euskal Olerki Egunak antolatzen zituen eta poütikan eskuindarra
zen. Bestea. berriz, Errepublika-zalea eta sozialista, baina karlisten alde aurpegia
atera zuen, hauek Euskalerriko Foruak defenditzen dituztela ikusiz. Azken batean
biok Zuberoaren, Euskalerriaren, euskara eta euskal kulturaren alde jokatu ziren.

Erantzunezko hitzaldia P. Larzabal euskaltzain osoak egin zion, euskaltzain
berriaren bizitzea eta lanak kontatuz: laborari inginiadore dela, Argeliako gerran
egona, kondaira ikerketa lanak egina, zenbait libururen egile, irakaskintzari lotua,
euskarari anitz ordu emana, eta abar.

Mauleko Udaletxeak bazkal aitzinekoa eskeini zigun, eta azkenik, anaitasunez-
ko bazkaria «Hotellerie du Chateau» delakoan egin zen. Batzarre hunek zer-ikusi
izan du, gainera, Udako Euskal Univertsitateaz, aurten Uztaritzen egin denaz.

EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Joan den uztaileko 30ean Euskaltzaindiak bere hüeroko batzarre arrunta egin
zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

«Manuel Iradier» Ibilkari Elkarteak Euskaltzaindian ematen dion oroigarrizko
plaka hartzera joan dadin, vJ. San Martin ¡dazkari jauna izendatua izan da. Mai-
rulegorretako euskal jaialdian, Zigoitiko bailaran, Gorbeia aldean, izango da pla-
ka emate hori.

Euskaltzaindiari diru laguntzak ematea erabaki dute Bizkaiko eta Nafarroako
Diputazioek, Elgoibar, Ordizia eta Legutianoko Udaletxeek.

Fernando Errege Katolikoak Gernikako arbolapean zin egindako egunaren
500. urtea ospatzeko, gomitatua izan da Euskaltzaindia. Batzar eguna izanik, or-
dea, telegrama bat bialtzea erabaki da.

«Víctor Garitaonaindia» antzerki sarirako epai mahaia ¡zendatu da, lanak bial-
tzeko epea bete denez gero. Sari hau Bizkaiko Aurrezki Kutxaren laguntzaz ja-
rria da.

Louis Dassance zenaren hutsartea hornitzeko izkutuzko bozketa egin, eta aho
batez, Jean Hiriart-Urruty jauna izendaturik gelditu da.

Aditz eta Kazetaritza batzordeek goizean bilkura baña egin zuten, beren la-
ñen berri arratsaldean emanez. Aditz sintetikoen batasunerako zenbait puntu fin-
katurik gelditu dirá.

San Martin euskaltzain jaunak txosten bat irakurri zuen «angio» toki izenari
buruz, Elgeta, Angiozar eta Uberan egindako azterketak oinarritzat harturik.

Irigoien euskaltzain jaunak beste txosten bat ekarri zuen toponimian ageri di-
ren «oka» eta «elge» formei buruz. Sartaldeko euskalkian forma hoik arras za-
baldurik daude: Bizkaian, Deba aldean, Araba, Errioxa eta Bureban alegia.

(Euskaltzaindiaren Prentsa Bulegoko Agiriak)
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ANDREI AMALRIK, ERRUSITAR
KONDAIRAGILLEA, MINTZO

Andrej Amalrik, errusitar kondairagille?,
Errusia'tik kanporatu bearrean, Holanda'ko
Amsterdam urira eldu da.

Amalrik jaunak 38 urte ditu; azkeneko
bostak presondegian igaro ta, azkenik,
Errusia'tik kanporatzeko baimena lortu du,
bere emaztearekin batera.

Elkar-izketa batean, errusitar id azi e-a
onela mintzo izan zaio albistari bati:

«Errusia'ko Agintaritzak, egia esan,
Hitler'en nazismuaren antz geiago du, be-
neíako komunismuarena baiño...

Ezin dut siñestu egiazko komunismua
egin daitekenik; marxismua oiñarri jarri-ta,
ziur nago ez lezakela komunismuak ¡ñola
ere gizakoi den gizarterik ekarri, eziña
bait dut giza-itxurazko sozialismua».

IPARRALDEKO EUSKALERRIA'N
ANITZ KEZKATI

Iparralde'ko Euskalerria'n ez da sekulan
jende anitz izan; baiñan, beste denboretan
baiño, oraingoan gutxiago. Ortan daukate
kezka orren iturburua.

Bereziki mendietako alderdia, beldurga-
rriki usten ari da; Paris'ek arrapatzen ditu
euskaidun seme-alabak. Egun bear dituz-
ten lanbideak, bazterretan ba'lituzte gure
anaxiek, «etxean» geldituko lirake segurki.

BIZKAI'KO BASERRITARRAK
LABURDI'N ETA BE-NAFARROA'N

Bizkai'ko 400 baserritar, mugaz beste
aldera joan dirá, zazpi autobusetan, ipa-
rraldcko baserri-lanak, batez ere abere-
gintzakoak, ikusteko asmoz. Joan direnak,
geienez, arratiar eta Durango-aldekoak.
Ango nekazariek, emen erabiltzen den er-
deraz, itz baterik ez; emengoek, ordean,
frantsaz ez piturik ere. Baiñan, bakoitzak
«bere» euskeraz zekien. Bizkai'koak «ber-
ba egin eben»; iparraldekoek «hitz egin
zuten»; ordu laurden bat baño len, «denak
elkarrekin mintzo».

TOLOSA

Euskal abesti ta polifoni
Vlll-gn. leiaketa

«Abestaldeentzat Euskal Abestia
la «Polifoni VHI-garren Leiaketa»
Tolosa'ko C.I.T.'ek eratua, Urrilla'ren
azkenaldera eta Azilla'ren asiera-al-
dera, izango dugu (28, 29, 30, 31,
1 eta 2-garren egunetan).

Atsegiñez ikusi dugu Egitaraua,
bi-izkeraduna, baiñan euskerari es-
keintzen zaiolarik tokirik bereziena.

Naparroa'k beti izandu du sarre-
ra Tolosa'ko jaialdi eder onetan. Ña-
par abestaldeak opaio eskeiñi dituz-
te beren abotsak, jai oneri indarra
emanaz. Aurten ere, oitura galdu ga-
be, or izango dugu «Etxarri-Ara-
nazko Abesbatza», bere zuzendaria
dan F. Xabier Villanueva apaiz gaz-
tearekin. Abesbatz onen kondaira

Egitarauan dator. Ez dugu, beraz,
berrituko.

Jarraitu dezagun esanaz, aurten ña-
par abesbatz gutxiago baldin ba'dira
ere, naparren izenaz ornitua izango
dala. Argiturik. Jai orren barruan,
«Abestaldeentzat Abesti Berrien As-
matze V-garren Sariketa» ospatzen
dala. Abesti berri frango azaldu di-
rala, eta epai-maiekoen artean Altsa-
tsu'n jaiotako Agustin González de
Azilu izango dala, beste jakintsuen
artean iritzia emanaz.

Bada beste zerbait oso garrantzi-
duna: «Aur-Abestaldeentzat Euskal
Abestiaren Tgo Leiaketa». Leiaketa
berri bat da, tolosarrak asmatua au-
rren artean euskeraz abesteko zale-
tasuna zabaldu dedin. Lenengo leia-
keta onetan, Araba, Bizkai, Gipuz-
koa ta Naparroa'ko aur-abesbatzak
izango dirá. Naparroa'tik, Iruña'ko
bi: «Escolanía Loiola» ta «Escola-
nía San Ignacio» edo «Niños Canto-
res de Navarra».

Erakundeak, ornen aundia egiten
die abestalde auei, oparotsu azalduaz,
euskeraz eta erderaz, bakoitzaren
kondaira; eratzailleeri eskerrak.

Bukatzeko, abestia elkar-bide, ba-
tasun-bide; abestia ere, bada, eus-
kaldunok biltzeko indar bat.

OLA

IRI6ARAY JAUNAK IDAZTEN DIGU
PRINCIPE DE VIANA delako aldizkariaren Zuzendarj

IRUÑEAN
Zure 120 numeroan, nere «Unidad» delako itzen aipamena

ikusi dut, «Lenengo uneko iritzia» izenburu pean. Oharpe-
nezko Ierro hauek urrengo PRINCIPE DE VIANA euskal al-
dizkarian agertzea, legez eskatzen dautzut, nere iritzea bes-
tela izan zelako, eta erdaraz gaiñera. Nere baimenik gabe
itzulikatu duzue euskaraz; hori ezta nere euskara. Bestalde,
inglesez, frantzesez, etc., arrotz textoak (eta are geyago gaz-
telaniaz) beti bere hartako erdaran ematen dituzte. Zergatik
euskaraz bakarrik antusteria?

Otoi, beraz, erdaraz, ziran bezala ematea nere lerroak es-
katzen dautsut; horietan, nik erraten ere nuen:

«...errege-izendapen hori baino urte aunitz lehenagotik,
Euskaltzaindiak bere lanak (guti edo aski) bete izan dituela,
Madrüeko laguntzarik batere gabe...».

Espero dut, eta eskerrak aitzineíik, bestela erran gabe Ie-
rro horiek agertuko dituzula PRINCIPE DE VIANA'n, ni neure
tokian gelditzeko, eskubide dudan bezala.

Zure adiskide, A. IRIGARAY

RESPUESTAS DE URGENCIA DE ACADÉMICOS
Y PERSONALIDADES VASCAS

El doctor Ángel Irigaray, académico de número,
expresa así su opinión:

—Este reconocimiento oficial de la Academia de
la Lengua Vasca supone, sin duda, un logro importan-
te que puede marcar una nueva etapa en la vida de
nuestra Academia, etapa que será más beneficiosa su-
puesto que logre aunar criterios dispares sobre mate-
rias que estimo fundamentales. Aún no podemos dar

una opinión sobre el alcance y ventajas, incluso eco-
nómicas, que tendrá dicho acuerdo hasta conocer los
términos exactos del mismo. En su redacción vemos
que no se extiende a todo el territorio que abarca Eus-
kalízaindia. Por lo demás a ésta no le ha faltado el
reconocido prestigio al margen de todo reconocimien-
to oficial, habiendo contado con el constante apoyo
económico y moral de las cuatro Diputaciones. Ese
prestigio se debe también a la labor personal y desin-
teresada de sus miembros que desde el tiempo de los
Azkue, Urquijo, Campión, Echaide y demás se han
entregado siempre al servicio y defensa de nuestro
euskera asistidos por la adhesión unánime del país.

LENENGO UNEKO IRITZIA
Ona emen Irigaray A. jaun, Euskaltzain naparra-

ren iritzia, Donostia'ko, «Unidad» egunkarian biaramu-
nean agertu zanez:

«Euskalzaindia legepean onartze onek, garrantziz-
ko aurrerapena adierazten du, gure Elkarte onen bi-
zian aldi berri bat zabaldu lezakena; are mesedegarria-
go izanen den aldia, baldin, nik oiñarrizkotzat dauz-
kadan alorretan ibiltzen diren usté diferentiak, elkar-
tzea iritsiko bdlu.

Gertaera orren ondorenak eta onurak dirala-ta, ez
dezakegu iriiziñk eman dagoneko, Dekretu orren itzak
zeazki, jakin arte, beintzat; ez, eta etor daitekean diru-
-laguntzari buruz ere. Lege-erabakiaren itzetan ikus-
ten dugunez, «ofizialki» onartze ori ez da insten Eus-
kaltzaindiak artzen dituen lurralde guzietara».
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E. G. B/KO ERAKUSLEENDAKO
IV-GN. EUSKAL IKASTAROA
Eskola-erakusleendako Euskal Uda-Ikastaroa egin

da, Agorriila'ren 9'an asi ta 21'eraño. «Ministerio de
Educación y Ciencia»'k eratu du ikastaro au Napa-
rroa'n Ordezkariaren bidez, Ñapar Diputaziaoak —bere
Eziera-Zuzendaritzaren bitartez— laguntza guzia eman-
-da gero.

Aurten ere, «Institutos de Navarra» direlakoaren
ikas-leku ederrenetan bildu dirá etorri diren 80 maixu-
-maixtrak. Yon Oñatibia jauna izan da Ikastaroaren Zu-
zendaria, beste iau irakasie lagun dituela.

Ikastaroa betea; denak lanpeíurik, momentu bat gal-
du gabe. Eta alaxe izan bear, ikasteko ainbeste gai
delarik. Gauza bat da «jakitea» ta beste bat «erakus-
tea»; orregatik, bai euskerari bai euskeraren didaktikari
eman diete Larrarte'k eta Gaztañaga'k, Oñatibia'k eta
bere laguntzailleek.

Arratsaide batean, J. A. Retolaza'k «Kili-Kili»'ren
Ikas-bidearen asmatzailieak ere ongi erakutsi zituen no-
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Argazkian, Iturralde, Alonso del Real eta Ziordia jaunak Agirien ba-
naketan; aurtengoan, egon-aldiko ordubeteak jarri dituzte

lakoak izan ziren bere lañaren oiñarriak, ñola erakutsi
bear den, ta nolako fruituak atera daitezken kartille-
tatik.

Naparroa'ko Diputazioak, bere gain euskeraren alde
artutako ekintzak aurrera daramazki. Lendabiziko ¡kas-
taroa asi zenetik onaraiño aurrerakunde arrigarria era-
tu ta zabaldu da, ta zorionez olako itxaropenarekin ja-
rraituko da kurso artean ere, amabostetik, larunbatean
etorri nai dutenendako lan eder ontara.

ÑAPAR NENDIGOIZALEAK
«HINDÚ KUSH» MENDIETAN
Uztaiila. Ñapar mendigoiza-

leen taide bikain bat eldu da
urrutiko Afganistan'a. Ta jakitez
eta indarrez, 7.116 metroko Sha-
khaur gailurra menperatu dute.

Agorrilla. TaSdea etxeratu; mu-
til guziak, baiñan, ez! Atzerriko
mendi arrek, «sanfermin»'etako
üíean, irunsheme gazte baten bi-
zia artu zuen ordaiñez.

—«Jeistean gertatu zen de-
na», esaten dit taSdekoa den Yuien Ayukar
Ayukar Julen'ek «PRINCIPE DE
VIANA» onen zenbakia prestatzen dugun artean. Ayukar,
kiroiari porrokatua. Diputazioaren irarkoian dugu langille.

—«Ezin bestela», dio berriro, miñez beterik ixilik
egon ondoren.

Lañaren utsunetan, ainbeste aldiz Julen eta biok
«Hindú Kush» mendietara berriro! Ametsak; abiamena-
ren xeetasunak; «jeep» batez, mundu erdiko errietan
bama egindako ibilSaSdia; igo neketsua; gailurra men-
peratzea; ia, Jeistean, zorigaistoa. G. Plaza'ren anka
autsita, gure baztandarrak bakar bakarrik pasatu zuen
gau otza, utspeko 15-20 gradotan. Ta izugarrizko sal-
bamendua!

—«Baiñan, au dena ez da deusik, guzia dijoa; Ar-
beloa'ren erioa, ordean, ñola gelditu zaigun barnean!»,

bukatu du ¡(lunik
Ayukar lankideak.

Afganistan 'en
7.116 metroko Sha-
khaur mendia men-
peratu ondoko jeis-
tean i! zen Leandro
Arbefoa ñapar men-
digoizaie bikaiña.

Bere illobia, ga-
ISur goietako elur
zurimiña. Bere be-
tiko loa zaintzen du
piolet batek, beste
Gurutzerik ez baí-
Izen bertan.

Bere krístau ari-
rna5 berriz, mendie-
tako aingeruen la-
guntzaz, Jainkoaren
m e n d i goienetan
bego!

LARRATELeandro Arbeloa zana (G. B.)
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JAIO-GABEKO AURRAK IL NAI
Gaitz eta kalte aundiak egin ditu

gas pozointsuak Itali'ko SEVESO
errian. Ori ez lezake uka iñork.

Azter ditzagun, ordea, izparringi ta
aldizkarietan idatzi diranak. «Ema-
kiime errukarriak»... «ondamendi ne-
gargarría, ama izateko aurdun diran
emakume urrikalgarrien egoera»...
«elbarri jaioko bdlira aurtxoak...»
«beren errurik gabe, ezagnera gabe-
ko izango diran aurtxoak»... «aurtxo
errukarri aiek bizi guztian zaindu
bearko diiuzten ama gaxoak».

Eta onelako deadar larri asko ida-
tzi dituzte. Eta guztiaren ondoriotzat,
zer? Bai ama larritueri ta bai beren
aur elbarrieri, oiñazeak eta naigabeak
kentzeko, zer egin? Bada... jaio-ga-
beko aurrak il.

Orixe da Itali'n eta andik kanpora
ere bai, politikalari askok eskatu du-
tena; eca orixe da, albistariek idatzi
d uten a.

Baiña ñora goaz bidé ortan aurre-
ra? Errukiak eta biotz-beratasunak
erabaki bear al dute auzia, ala
EGIAK eta ZUZENTASUNAK era-
baki bear dute?

Biotzari ta biguinkerieri begiratu
bear baldin ba'diegu, toki onera
goaz! Azkenik eta bukaerarik ez
duan ondamendian beera amiltzera
goaz.

Ikusi bes tela, onako adibide auek.
Esate baterako, elbarri jaiotako

aur errukarriak asko dira; batzuk
ezaguera gabe, besteak ibil-biderik
gabe, urrengoak itxu, zenbait betiko

Trepeta bat Lurretik Marte'ra.
Bizirik bai ote an?

Uzlailla'ren 20'an, gure lur ontatik
bidalitako tresna arrigarri bat Mar-
te'raiño eldu zan; amar illabete ibi-
Hian, milloika kilómetro bitartean.

Milloika Ipar-Amerikar beren tele-
bista tresnan begira. «Arrigarria! Zo-
ragarria!» esaten zuten arroturik.

Ford Lendakariak egun artan, be-
re aberriko jakintsueri onela esan
zien : «Mendeetako amets zoragarria
bete duzute ziñez eta egiaz».

Ekintza arrigarri onek, bada, ame-
rikarren aalmena adierazten digu.

Gure bizileku den Lurra baiño, sei
aldiz txikiagoa da Marte. Gu baiño
nrrutiago dago Eguzkitik. Marte'ko
urteak, 687 egun ditu.

VIKINGO l'goa, urte osoan ari
daiteke Marte'n ango berriak gugana
bidaltzen, Aldi berean, Marte'ko bes-
te alderdi batera bidean doa VIKIN-
GO 2'gna.

Trepeta edo tresna egalaria, maki-
neri arrigarriz betea da, ta jakintsuek
Pasadena'ko etxe berezitik darabilte
beren agindura.

Marte'tik bidalitako argazkiak, argi
ta garbiak dira: basamortnak, su-
mendia, ondar-pillak... Bizia dagon
aztarnarik ez, oraingoz. Erreka luze
ta legorrak ere ageri dira. Aspaldi
urak ebakiak ote dira? Gure Lurra
baiño eun aldiz, idorragoa da gaur
Marte.

Antziñako jendeek ^izar gorria»
esaten zioten Marte'ri. Eta orra orain
argazki margodunetan alaxe agertu:
gorria da, bai, Marte, arkaitzetako
auts erdoitu ta gorriaz estalia.

Caldera bat: Arkaitzak erdoitzeko,
oxijeno baldin ba'dago, bai ote dago
bizirik?

Oraingoz, agerian beintzat, ezin
ikusi izan dute bizia duanik deus

ere. VIKINGO'ren tresna arrigarriek
laister adieraziko dute, agerian ez
ba'da ere, gordean bizirik baldin
ba'da Marte'n. Bizidun txiki-txikirik
bai ote den, alegia.

Egia da, bai, bizirik bai ote dagon
jakitera ta ikustera, eldu dira Mar-
te'raiño: gure Lur ontatik kanpora
ere bai ote dagon bizidunik.

Gizakia ez da bakardaderako egi-
ña: «Ez da on, gizona bakarrik ego-
tea». Ziñez beldur ematen dio giza-
kiari, bakardadeak. Eta, Jainkoa gal-
du duenean, ezin ditu beste gizakiak
bere senidetzat artu, ta... izarretara
jotzen du anaia-arreba berrien billa.
Eta agian, ez du bere kidekorik aur-
kituko izarretan.

X I L

Marte planetan ikusfen diren basamortuak,
sumendi-zuloak eta ondar-pilla ugariak...

gaixorik... Ez al da errukarria, aur
auen bizitza? Ez al da urrikalgarria
ta nekez betea, onelako aurrak zain-
du bearko dituzten ama gaixoen bi-
zitza?

Eta gero ez-bearrez elbarriturik
gelditu diranak, deusetarako gai ez
diranak, daña bestek egin bear die-
nak; etxeari ta erriari, nekea, lana
ta kastuak bes':erik ekartzen ez diz-
kietenak dira.

Gero, zaartzaroan, akihrrik eta
etxekoentzat zama nekagarri diran
aitonak e?;a amonak.

Beste zenbaii ere ba-dira, alperrez
eta nagikeriz, lanik egiten ez dute-
nak. Gizarteari ta erriari kalte beste-
rik egiten ez dietenak.

Elbarri jaiotako aurtxo oiek, gero
elbarritutako zenbaitek, urtez bete-
rik zaartu diran aiton-amonek, lapur
e':a gaizkille diren guztiek, zer mese-
de egiten diote erriari? zertan lagun-
tzen diote gizarteari?

Ñor ausartuko litzake —Hitler eta
guda-zale zenbait kendu ezkero—
ameren errukiz, etxearen edo gizar-
tearen edo erriaren errukiz, danak il
bear dirala esaten? Eskubide dute
bizitzeko. Gu beartuak gande lagun-
tzeko.

Eta SEVESO'ko aurtxo jaio-ga-
bea-c? Iñork ez daki, elbarri jaioko
dirqnik. Orain asi dira aitortzen, geie-
pzko larri a piztu zutela amengan.

Begien aurrean ditugun elbarri
auek guztiak iltzea, iñork ez luke on-
tzat emango, Hitler eta aren antzeko
faszista iltzailleak kendu ezkero.

Auek iltzeko eskubiderik ez baldin
ba'dago, zergaak bai jaio-gabeko
anrfxoak? Gaiñera, ELBARRI JAIO-
KO DIRANIK JAKIN GABE!

Aur jaio-gabeak iítzea ontzat ema-
ten duanak, berdin-berdin ontzat
eman lezake, arrazoi berdiñez, beste
elbarri guztiak iltzea ere.

Elbarri guzti auek iltzea, iñola ere
zuzentasunez ezin litekena baldin
ba'da —eta al'ixe da!— jaio-gabeko
aurtxoak amaren sabelean iltzea ere
ez da zuzentasunezko egintza. Ez
bata ta ez bes tea!

Eia orain dik askoz gutxiago, EL-
BARRI jaioko diranik ZIUR JAKIN
GABE.

Zenbat eta zenbat beldur eta za-
lantza, zenbat sasi-egia ta gezur, zen-
bat naasketa zabaldu duten izparrin-
gi ta aldizkariek!

Zergatik? Zertarako? Zeren billa?
Gauza garbia da: beren politika ta
beren iritziak aurrera ateratzeko as-
moz. Ñola edo ala, jaio-gabeko aur-
-galtzea edo «dibortzioa» legez ba-
bestu nai zutelako.

GAZTAÑAGA' tar Joxu
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ZER DA «POLITIKA»?
ERRI-ZAINTZA,

GIZAKERA, ERATASUNA

2er da «politika»? «Poiitikoak» izan
bear gera?

Beti enízun oi degunez, «politika» erri-
-zaintzat erabiitzen degu; erri-agintarien
gora-berak, erri-agintarien elkar izketa
leun, goxo ta gezurtiak, erri-agintarien
arteko konponketak. Bañan, ori «politi-
karen» arpegi bat, besterik ez da.

Egiazko «politika» bakoitzaren erata-
suna, bakoitzaren gizakera da. Ontan,
bai, «politikaak» izan bear gerala gu~
ziok; eta ez degu ortan begiratzen.

Beste «politika» gezurtia da, Erri-agin-
tarien artean, gaur konbeni ba'zaie era
batera ibiili, eta gauza bat ola dala esa-
lea, biar konbeni ez ba'zaie, beste alde
batera Joko dute. Atzo txuria ziotena,
gaur beltza dala esango dute, eta bi al*
detarako arrazoiak aterako dituzte. Eta
guk diogu: orduan, atzo gezurra esan
zuen edo gaur gezurra esaten du. Ez da
besterík.

Bañan, egiazko «politikan», gizakeran,
eratasunean, ez da ofakorik. Gizakera
betikoa da, egiazkoa da. Eta egunero
ibillt bear degu geren artean. Beste «po~
litika» utzi dezagun artarako ikasí ta ar*
tara Jarrita daudenendako: erri-aginta-
riendako, Alek gezurtiak izan ditezela;
gu, egitiak izan gaitezen.

Zenbat aldiz gerta oí zait eta, bai, zuei
ere: elkaNzketa bero afdí batean, ikusí
det bestea eztala atzera itzuítzen, ez~
tuefa atzera jotzen bere gauzak ikuste-
-eratik, naiz arrazoi asko eman. Orduan
zer egin? Itzaldíz aldatu beste aíde ba*
tera jo, beste edozein gauzaz itz egin,
edo, ez asarratzeagatík, besteari arra-
zoi eman, naiz geren bailan ez siñistu,
ez usté izan bestea egi garbían dagola,
baizik uts egiten duela. ~

Eta horbalten izakera ez-pa'zaigu•-
konbeni, itz gutxi erabilko dítugu are-
kin; ez dízkiogu geren barrungo gauzak,
geren buru-austeak, gerta zaizkígun
gauzak nolanai agertuko, adiskide mai~
te baten agertuko genizkioken bezela;
azafez ta gainka, bakarrik, itz egingo
diogu.

Eta naiz gauza batez, gertaera batez,
egia jakin, gerendako gordeko degu, ez
degu ezagutzera ernango, konbeni ez
dalakoz edo agertzea arrískugarri daía-
koz, kalte ekarrarazrko díguíakoz. Eta
geren inguruko, geren lagun ta ezagu-
tüen artean berexiko dítugu geren kíde-
koak diranak, gutxigora-bera gure oitu-
razko ta antzekoan díranak.

Au ds, bada, guziok erabilli bear de-
gun bizitze-ífpolitika», erabilli bear de-
gun eratasuna.
,..: UZARRUSTÍ

IRURITA ALMANDOZ MANUEL GOTZAI JAUNA

VI

BARZELONA'N GOTZAI
vJosé Deunaren egunean, 1930 Epailla 19'an, zabaldu zan Aita

Santu Pió Xl'garrenak Barzelona'ko Gotzai izendatu zuala Irurita
Manuel Jauna.

Lerida'tik urbil zeukan Barzelona'ko Eliz-Barrutia, bertako gora-
bera ta etorkizun latzak ezagutu ta ¡gertzeko. Adiskideen goralpe-
nak, autatua izatearren, entzutean, bere anai Benito'ri esan zion:

—«Benito, urkamendira noatxik». Beste bein ere, Barzelona'n ze-
gola, entzun ornen zioten:

—«Naiago nuke Arañotz'en ermitazain izan, Barzelona'n Gotzai
izatea jba/7?o». Ala ere, nolako nekeak zetozkion ondo ezaguturik,
Aita Santuaren izendatzea biotzez artu zuan, Jesu Kristo'k, Jerusa-
len'era igotzean, Aitaren naia artu zuan bezela.

Barzelona'ko Eliz-Barrutiak garai artan 170 Parroki zituan: Le-
rida'koak ainbat; biztanleak, ordea, askozaz geiago, 630.000'tik gora.

Irurita Jauna, Lerida'ko Seminariotik irten, eta Maiatza 14'an
Montserrat'era; an Meza eman, ta gaberako Tarrasa'ra; or bi egunez
gelditu, ta Barzelona'n sarrera nagusia, Maiatza 16'an, egin zuan.

BEREKIKO BIZIKERA
Irurita Jaunak Barzelona'n, sei urtez, egindako apostolu-lan meta

ederrakin, egundoko pelikula atera liteke; eta bizibide neketsu or-
tarako kemena ta iraunpena nundik ateratzen zun jakiteko, aztertu
bear, berak etxean zeraman espirituzko bizikera, animaren labea
beti pizturik eta txingarretan eukitzeko. Ona emen bere eguneroko
ordu partitzea, Irurita'ren idazkari izandako Baucells Jaunak dionez:

«Jaiera eta penitentzieri buruz, bere bizikera eredu arrigarria
izan zan Barzelona'n. Egunero lau t'erditan jeiki: bostetan asiera
eman bere gogaldiari ordubete ta laurdenez: sei t'erditan Meza san-
tua, aurretikan ordu laurdengo gertuketa, ta beste laurden bat eske-
rrak emateko arturik. Gosari kaxkar bat: apaiz otoitzak: ikastaldia:
idazkariekin erabakiak: ta amaiketatik ordubata ta erdiraiño, iker-
leekin solasean. Bazkalondoa'n, ordu laurden batez abaro, ta berriz
ere bere lanari loturik.

Egunero Errosarioko iru zatiak: arratsaldean ordu erdiko gogal-
dia, espíritu gaietako irakurtaldia, ta, askotan, Kalbario'ko Bidea.
Gabeko amaikak eta erditan, kapillatik irtetzen zan oeratzeko. Egu-
naren luzaran, kapilla orretan Jaunari amabi ikerralditxo beintzat
egiten zizkion.

Penitentzieri buruz, bere antziñako oiturari jarraiturik, zigorrak,
zurdatza, barauak, eta zillegi zitzaizkion gauza askori uko egiteak,
eta beste mota askotako ifdurak».

IDAZLARI TREBE TA MAMITSUA
Balentzia'n sermolari bikaiña azaldu ba'zan Irurita Jauna, Barze-

lona'n idazlari ugaritsu ta zorrotza ere agertu zan. Eundik gora dirá
berak Barzelona'n edatutako Gotzai-idazki (Pastorales), Aolkaldi
(Exhortaciones) edo Txartel-deiak (Circulares); denak, berak ba-
rman nabaitzen zuan berotasun eta argiz baterik.

Barzelona ta Lerida'ko kazetariek omenaldi bat antolatu zioten
1932'an, bere egimen arrigarria, ta jazaldi garai artan egia azal-
tzeko bere ausarditasuna ikusirik; ta bere Gotzai-idazkiak liburu ba-
tean, iya lareun orrialdiz osatuan, irarri zituten.

Beaien aurkezpen gutunean, onela zioten kazetariek!
<(Gure Gotzaiaren aipua España guzian ez ezik, bere mugatik

aruntz ere zabaldu dala-ta, asmoa izan degu zeuri gure omenaldia
eskeintzeko, gure Eliz-Barrutia ain diña ta adoreki gidatzen bait
dezu, ate ka biurri auetan».

BARZELONA'KO MSXIOA
Gure Erospenaren eunurte-buru obeto ospatzeko, neurririk one-

na iduritu zitzaion Irurita Jaunari parrokietako Mixioak eratzea.
Ala, ba, Barzelona bertan ere Mixio bat euki nai izan zun, Epailla
11'tik 18'ra, 1934'an, Jubileu-urtearen bukaeran. Mixio ortan sermo-
fari izan ziran 180 apaiz eta erlijioso, 700 Elizetan.

Gotzai Jaun berak egin zun ¡tzaldi-gaien laburpen bat, Mixiola-
rieri egozteko. Mixioaren bukaeran, onela zion bere Gotzai-idazkian:

—«Arrigarria benetan, Mixio aundi ontan ikusi deguna. Kristau
espiritua azaltzeko aldi ain zaillean..., ikusi degu eliz-gertakizun au
osoatu dala pakean, berebiziko gogo beroz, eta ezbear baterik
ospatu dala pakean, berebiziko gogo beroz, ezbear baterik gabe».

((Seme maite maiteok: Gauza guzien qaiñetik, biotz guziz maita
.'ainkoa, maita Jesu Kristo... Ama Birjiña... lagun urkoa... Onela
egin ezkero, zuen bizitza izango bai da santua, ta zuen betikota-
suna, zoriontsua».

AGINAGALDE
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«ORIXE» TA OLERKIA d)
J. I. Goikoetxea, «Gaztelu» olerkariak

egindako «Musika ixilla» liburuan, Sarre-
ra bikaiña «Orixe»'rena dugu. Antxe, oler-
ki edo poesiari buruz, erakuspen ugari.
Euskal bertsotan ibiitzen denaren onura-
ko, alor jorian sartu gera galburu batzuen
billa.

G'tar M.

Gramatika asi nintzanetik autemana nendukan, euskera
lur aitorra zala izan-izate, ots, metafisikarako.

Bai bi aditz-izenak, itzen alkarketa, banaketa, ta aldas-
kak beste oinbeste bide ikusten nitun erabateko gogaiak
adierazteko. Betoz Vinson gure adiskide nolabaitekoa ta
aren «perutxo» Unamuno, besterik esatera.

Bañan, ez nintzan baitaratu olerkirako ere on zala, ur-
teetan sartutxo nintzan arte.

Urli egunean, euskal-olerki-bilduma batean, Luis Leon'en
«Zeruko Bizia» arkitn nendun, euskeraz, poliki itzulia alae-
re. Ñor ote dogu, esan ere nere artean, gizon ausarti ori?
Eta, Gaztelu jauna.

Egia esan, eziña irudi zitzaidan gaztedaniko nire maisu
ura gure izkuntza landugabean emaitea; eta, ez nintzan ar-
tara saiatu ere, beste itzulkizun aski zailletan oitua banin-
dagon ere. Eta arritu zitzaidana: Gaztelu'k zertanbait ken-
du egiten ziola jatorrizkoari.

Sandi egunean, «OLERTI» deritzaion aldizkarian, Do-
nibane Gurutz'en «Jaiíikorako Maite-eresia» begi egin ni-
zun, eta bi aldiz arritu. Nik ia eziñago usté nenduna. Or-
dun irudi tu zitzaidan euskerara itzuli zitekela xuxen, eta ez
«Iraduttore traditore» antzean.

Aspaldi aundian, ikaslanak asi ta laister, baitara nintzan
euskera bere zarpillean areago zoala jakingai batzuetan in-
guruko erderak baiño. Baiñan, olerkirako oinbeste balio ze-
zaenik ez nendun ametsik ere. Eta orduko, itzuliak nenduz-
kan neurri berberean Eliza'ko goratzarreak, inguruko izkun-
tzeak egin ez dutena, eta egiñen ere neketan, naski.

Gure euskera gaixo onek itzak luze eta eder ditu, itz-zati
bakarrik ez du, gutxi batzuk baizik; eta alaere, iritxi da gaz-
telania eta frantsesa iritxi ez diranera. Eta oraindik ere, ñola
ausartu ni gaztel-olerkian aisa nagusi diranok euskeraz
emaiten?

Rousselot batek au esan zigun: eguzkipeko lirikurik
aundiena Fray Luis León zala. Ez daukate gutxiagotzat Do-
nibane Gurutz erdaldunik geienak.

Beraz, Gaztelu'k bi aundienetara jo du; euskeraz poliki
jantzi ditu bi aundien orien olerkirik onenak. Ez ote du joko
laister goiena gure izkuntzak? Gutxi al lizake gure ele ede-
rrarentzat, bestearenak oían emaitea, geronetik aiek lako
olerkaririk atera ez ba'ledi ere?

•

ALDAKUNTZA
Giro barri bat esnatuaz
aurrerantza doa gizadia;
zarra eta barría gudukan,
aldakuntz bizigarria.

Baiña, gorabera onek dakaz
poza ta Ierra gizadira;
txiroa ta beste aundikia
lengo gizonak ez dirá.

Giza-pentsabideak oraingoz
urratu ditu goi-laiñoak;
norberekeri zital, loi-satsuak
zakar daukaz gizarte ondoak.

Bizikera atzeratuak, samintsu,
iltzear dagoz, il gura ezik;
gain dogun txatxukeria uxatzeko
euskaldunak ez dau su-kemenik.

Gure lurrari emoniko zauri-miña
aundizki bideak bakar daki;
lertzen daukaguz bazterrak oro,
arnastu nai eta txit larriki.

Jakituriak askatuko dau —bai orü-
maltzurkeriak itxitako ate jori:
indar barriak astinduko dauz oso
zapalkeriaren adar leun guri.

PAULIN

• • < > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <

;S;/tiná maltea egun
sartzen.

ÍSémea junez geroz, triste zen lur ontan,
osoki bfzi beitzen, gogoz, zelietan.

ZeHan, oi Bírjiña, zoin ziren doatsu!
Gu ere, Ama ona, el-eraz gítzatu!

Apaltuz gain ortarík so-egizu guri; • ^ ^
i lur ontan orat oiuz beit gira gu Zuri!

ira gitzatzufa lártjérért erdian,
[ doatsu Zure-ganat j ¿ ^ ^ ^
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Zigortasun loturazko
oñaze, neke ondoren
ta, lora usai gozozko
udaberritze alaiez,
usté izan gendunean
azkatasun eguzkizko
egun argi, amestuaren
atari, babeseraño
ia, urreratu giñala...

Etsirik geiditu giñan
bat-baíeko ekaitzaldi
ezbear ta zorigaitzez,
gure gogo itxarozko
etxe kutun, m ai tea r en
sarrera ate iaukala
berriz ere esitua
aurkitzen zalá ikusiz.

Dana naaspillez ta gorri,
oi, bidelagun rnaitea!
Ñola ez, ba, negar egin
ainbeste maitzurkeri
ta, urteetako zauriekin
ain erasotua ikustean
gure biotzeko etxea?

Gogoz dabiigun bidea
aztuna da-ta, luzea.
Baiña noizbait, galburuen
berbizkunde igandez,
alaituko dirá biotzak
gure margo maitatuen
edertasun, gorakundez.

iatorriz, geuretasunez,
—erri, gizarte, mintzairaz-
izerdi larri, odolez
busti, ernemindutako
ameseta ezti, gozoen
ate gützatu, estua,
berriz ere bai... ñola ez!
irikiko dala bai,
zabal-zabal, zorioneko
alegin bateratuaren
erriagandiko arnasaz.

MUNIATEGI-TAR
SAB1N

EUSKALDUN ONA BEZALA
Nere bertsoak nai ditut kanta
Naparroa'ko partean;
askok ez naute ezagutzen, da
miña dauket biotzean.

Nere bioíza denantzako da,
atari aundi bat dala;
zabalik dago, gau eta egun,
euskaldun ona bezala.

San Kristobal'go mendi azpian,
nik dauket borda txikia;
nai ba'duzue, noiznai ara iuan,
libre dut arratsaldia.

Arto iriña badauket, eta
egingo dugu talua;
urda! puska bat prejitu, eta
zatotik ardo tragua.

Gaurko gazteak ez dakite, ba,
taluak dauken gustoa;
esne, ardorik, ez dute edaten,
baiña «wisky»'tzar naikoa.

Kolore zuri, flaku flakuak,
ezpañetan zigartxoa;
kalparra luze, bizarra eder,
praka bi kolorezkoa.

Gure Fedeaz aztu-ta dabiltz
eta bidé okerrean;
mundua erre ta galtzen dute
pekatuen su ta kean.

Esandakoa gogoan artu,
ta biotz miñez begira;
mundu ontako gozotasunak
lurpean usteltzen dirá.

LUZIA GOÑI

EGUN URRATUA
Uriko itomeai iges mendirantz níñioan,
piñudi baltzak-zear, arnas garbi-billa.
Osasunez gañezka basoen ixilla.
Bake-zelaiak nitun burutapenean.

Margo feresiz eze, bare goíz-aroa.
Egutaizea, bigun, orriai zirika.
Neure amesen jar raí, ¡arre ta bidexka,
aske negian bidé, adorez gogoa.

Emen so eta an adi nenbillan, pozarren.
Tro ka baten ertzean, a ikuskizun goibel!
Giza-azurrak zetzazan, odolditzan, itzel.
Norenak zatekezan nok asmau egiken!

Ixil adortsuetaz ¡lleta-eresi...
Gudarien batenak, zatekezan, aurki.
Zer egin, ñora joka, neuk jakin ba-neki:
Amen batek ¡zango biotzean gesi.

Nun da ba'neki, jakin, ama nekatua,
atsekabea arintzen an nintzake, I áster.
Semearen oroikiz aal ba'negi zuzper.
Ezin eten baiña ¡lien ¡o ixil baketsua...

Zuzentasunik-ezak nun nai eriotzak:
Gizarte obe guraz beredin opagei.
(Askatasun-bideetan neke-miñak anei.)
Domukeri arroak ugari erruak.

Bertan geratu nitzan, mille pentzamentuz:
ezin neiken aurrera, gogaldi illunduaz.
Jazarrien gomutak jar nendun arduraz:
zuzena aidarrikatzen ekíngo dot, erruz.

AURRE-APRAIZ

BEERANTZA?
Beera oa, eguzki on, |
orfzi zear beerantz... |
Beera baita, ene erria! |
Norantz ote? Norantz? |

Ik azken-izpiak aulduz, |
mendi-besfaldetik |
ülargia, arnas jori, |
or jaikiz jadanik. |

Eta ik, ene erri erria,
beerantza jotean, i
ba al duk norbait goraka 1
amasa betean? |

Illunetik jaikiko ote, |
eguzki antzera, 1
orren bizi opa dugun |
askatasun txera? |

Bi eskuak elkar-tente |
otoiízari nago, |
urretxindorrak goizari |
baiño be miñago. |

IGOTZ 1
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TXAKTJRKUME BATÍ G. ALBIZU s

Txakur bat galdu zaigu:
izena du «Lagun»;
beran billaka nabil
ni gau eta egun;
aztarrenikan ezin
atera det iñun;
ez dakit —ura gabe—
zer egingo degun.

Bildurturikan egin
lezaken kalteaz,
lotuta edukitzen
genduen kateaz.
Al zanik ondoena
sábela beteaz,
ez geunden asperturik
jaten emateaz.

Begiratzen genion
esan detan gisan;
etxea zaindutzeko
aproposa bait zan.
Errespeto onekoa,
berez, etorri zan.
Beste lanik etzuen:
jan, edan ta etzan.

Zein etzun ikaratzen
zan txakur aleak?
Ta askatzean, egiten
zitun zaldaleak;
zaunkaz uxatzen zitun
toriazalleak.
Garbi esango ditut
dauzkan siñaleak.

Mutur zabala, nabar;
beso-ankak, gorrik;
isatsa, kendua; ta,
moztuak belarrik;
narruzko jantzi beltza;
bi begiak, argik;
letagiñak, okerrak,
ditu ezaugarrik.

Ama, presakoa du;
aita, «alemana»:
ijituari tratu
txar asko emana;
burrukari guztien
nagusi dagona;
beartzean, badaki
agertzen kemena.

Oietatik sortu zan
gure «Lagun» beltxa.
Iñork ez dakiela,
egin digu martxa.
Orrela, pamilirik
ezin leike altxa:
obe mían gizendu
banuen bildotxa.

Jai o zalá zituen
laun bat illabete;
bostik etzitun, beintzat,
oraindikan bete.
Gurekin aspertua
zegon, nolabaite;
argatik, alde egingo
zuan norabaite...

Etzegoan argala,
ezía ere astuna.
Ni gabe billatn du
bere erostuna:
norbaitek erantsiko
zion eraztuna;
daukanak badaki ura
beria eztuna.

Zortzi egun baditu
etxetik galduta;
ormnzkero, jarri da
goseak aulduta;
bereczat jaso dunak
zarpatik elduta,
mesedez ekartzala,
jabea baduta.

Bateon batek badu
nunbait ikusia,
edo besten baterí
zerbait ikasia:
ekartzen didanari
arren notizia,
berari emango diot
sari berezia.

Orduantxen egingo
gerade lagunak,
alkarri mesedeak
zor diozkagunak.
Txakurkume batentzat,
bertso auek danak;
ala ere, billatzeak
emango'izkit lanak.

Naiz ez egonagarren
len zan bezin gizen,
bata bestearekin
konpondu gaitezen.
Bidé galtzerik gabe
eíortzeko zuzen,
heríala esango det
non bizitzen naizen.

Alde aundia dago
txarretik prestura;
itz eiyogim alkarri
gizonen postura:
agindutako daña
artzeko eskura,
Ctorri Tolosa'ko
«Txoko» ostatura.

\O

BOST POEMA

i
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OLERKIA
Samiñ ororen ondoan dago bai olerkia:
erabide sakona. Esitzen ía zauritzen,
giza izakia iraindu ta menperatzen
duanaren aurkako argibide goigarria.

lílun-beltzean alikatzen dan gorrotoaren
aurka ¡aso dezagun bai, egiaren argia,
ikusmen eder, sendoz, giza eskubidearen
aldezko neurtitzaren oiu agurgarria.

Mendeetako gosearen ta egarriaren aurka,
zurikeri merkearen eresi ioputzailez
oillartzen dirán giza amurratuen aurka.

Biotza iaso dezagun esku zabal, maitariz,
gogo azkatzalíearen eragin argitzallez,
gizonari opa diogun mentasun pozgarriz.

MUNIATEGI'tar SABIN
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XALBADOR'EN ZORIGAISTOA
«Xalbador'ek begia galdu du eta biotzetik operatu

bearra dal».
Ori izandu zan Ordesa'ko mendialdetik etxerakoan

jakindu gendun berri triste eta penagarria. Txunditu-
ta gelditu giñan. Izan ere, egun batzuk aurretik, Do-
nibane Lohitzun'en omenaldi eder bat eskeiñi zioten
eta, naiz guk bera ikusi ez, gaixo zegon berririk ez
gendun entzun.

Zer gertatu zitzaion, bada, Xalbador'i?
Kezkak arindu eta gauzak ziran bezela jakin naiean,

bereala Urepel'eko bere etxera jo gendun.
Atarían gure susmurra entzun zuanean, Xalbador

bera etorri zan eskal-burutik goitik beera, gure billa.
Betaurreko illunak zeramazkin eta lenengo ikus-kol-
pean eri aundi baten itxurik etzeukan.

—Agur, Xalbador! Oso berri tristeak entzunak diz-
kit eta, besterik gabe —esan genion— zertan aizen ja-
kitera etorria nauk, aspalditik ezagutzen detan ire etxe
ontara.

Eta Xalbador, antxe, lurrean, atariko atearen kon-
tra exeri, eta xeetasunik aundienarekin, astiro eta la-
sai gertakizun denak jakin-arazi zizkigun.

Ona, beraz, labur-labur Xalbador'ek esanak, irakur-
leentzat gogozko izango diran ustetan.

BEGIKO EZBEARRA
Egun batez, lurrean zegon arbola batean, zerbeit

egiteko erabakia artu zuan. Andreak esan omen zion:
—Kontu, Xalbador, miñik ez artul
Etzen, beraz, oso lan erreza izango. Dena den, lan

orretan ari zalarik, alako batean eta uste-gabetan, az-
barta bat askatu eta begi erdi-erdian sartu zitzaion.
Bat era edo b estera zentimetro baten aldea naiko izan-
go zan deusik ez gertatzeko. Baiña, ala bearko zuan
nunbeit izan!

XALBADOR'EN SUFRIMENDUAK
Eta Xalbador'ek kondatzen digu ñola egunetan

sendagille batetik bestera, eta klinikatik ospitalera ibi-
\\ bear izandu zuan, begia operatu bear zalá esan zio-

IZADIARI ADI AIRRE APRA1Z

Izadiari adi
olermena bizkor.
Gogoaren deiari
ezin neikeo gor.
Amaibako zidorrez
oldozmenak auskor:
goi-aalaren indarra
nabaitzen dot, sarkor.

Munduaren kemena
beartsuentzat, otz.
Ezin daiteke ezer-be
atondu gorrotoz.
Matxiñada-zantzoak
dantzaguz, gau ta goiz:
odol-ixurtzeakaz
neikotu-ta gagoz.

Zauri daukat biotza,
ezin naiteke ixil.
Ez daitela anaiarik
ganora barik il.
Erri ta euskerea
dirá gure burpil:
gabiltzan arduratsu
ez gaitezan amil.

Siñismenetik landa
elburua oker.
Marx barik Kristo dogu,
gure Errian, eder.
Lokarri batzuk eten,
txarragoen zíper?
Ezin daikegu onar
ezetaiko anker.

Sasi-askatasuna
ez da gure elburu.
Zentzundun gizartea
nai dogu atondu.
Geroari begira
geure lanak gondu:
asaben jarauntzia
ez daigun lorrindu.

Izadiari adi
oro dakust, bakez...
Gure Erriaren aurka
arrotzak indarrez.
Batasunean ezik
ezer ezin, errez:
anai-maitasunean
jo daigun, adorez!

11
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ten arte. Asko sufritu omen zuan, begitik bururaiñoko
miñ aundiak. Galdetu genion:

—Begiko miñak ziran, Xalbador, ala sendimenduz-
koak, ire burua era orlan ikusirik?

-—Bietakoak!, erantzun zidan.

BIOTZEKO ERITASUNA

—Sendagilleak bereala, ainbat eta lasterrena begia
operatu bear zalá erabaki zulen. Eta operazioaren au-
rretik oiturako diran azterketak egiterakoan, tensioa,
elektrokardiogramak eta abar, biotza eri neukala kon-
turatu ziran.

Egun batez, korde-kentzailea (anestesista) etorri zi-
tzaidan esanaz: «Xalbador, biotza eri dezu eta zauden
eran, zuri kordea kentzea ezin niteke irrixkatu. Aurre-
tik, sendagai batzuk artu bear dituzu, biotz ori bizkor-
tu eta gertatzeko».

Orrela jakindu nun biotzetik eri nintzala, «estrechez
mitral» deritzan gaüza neukala. Geroztik operatu nin-
duten eta, bizi guzirako, bixta galdua dut, delako
«kristalino» begidilista zearo apurtua dagoalako. Zau-
den tokian —iruzpalau metro—, atorra txuria ta galtza
illunak nabaitzen ditut; ez besterik.

BIOTZEKO OPERAZIOA

—Orain, esaten digu, sendagai batzuk artzen ari
naiz, biotzeko operazioa egiteko. Egun gutxi barru,
Bordeleko ospitalera juan bear del, eta ikusiko degu
bereala operatzen nauten edo ez.

Ikustekoa zan Xalbador ori dena, lasai, batere es-
tutu eta ikararik gabe kondatzen! Itaundu genion:

—Biotzetik eri diranak, maiz edo geienetan erita-
sun ori nabaitzen ditek, edo amasa estutzen dalako,
edo patarrean goiti asko nekatzen diralako eta abar.
Ez itzan beiñere, era orlan, eri sentitu?

Eta erantzun zigun:
—Beiñere ez! Gogoan dut ahatik birritan alako aul-

tasun edo naigabe aundi bat sentitu nuala eta asko
kosta zitzaidala nere onera etortzen. Bear bada bio-
tzeko eritasunak emana izango zan...? Ez dakit. Orain
dala bizpairu urie, goixorik egon nintzan; baiña, sen-
dagilleak, urdailekoa zalá esan zidaten; ura pasa zan
eta, geroztik, ustez beintzat, ongi nintzan.

BEGIKO EZBEARRAREN ONBIDEA
Izketaldia bukatzeko, Xalbador'i esan genion:
—Begira, Xalbador, bear bada, begiko ezbear

arrengatik biotza sendatuko dek. Zer gerta ziteken,
emendik bost amar urtera, biotz eri batekin jarraituz...?

Gaurtik bertatik neurriak artuz, luzaroko bizi baten
itxaropena daukak.

Eta gure Xalbador'ek:
-—Ori bera esan zidan sendagilleak!

BUKATZEKO... OPARI BAT
Begi bat gabe, ezbear garratza izan arren, gizona

bizi liteke, eta Xalbador'ek kantuz eta lumaz ezagu-
tzen degun bertsolari miresgarria izaten jarrai.

Biotzeko eritasuna, berriz, operazio eta sendagaie-
tan gaur egun egin diran aurrerapenekin, bidezko da
Xalbador'entzat kezka aundirik gabeko bizi luze eta
osasuntsu baten itxaropena gordetzera.

Gurekin batera, Euskalerri'ko bertsozale eta adixki-
deak, osasun ori opa diote Urepel'eko bertsolari, adixki-
deari, bidé batez, oroimen eta agurrik biozkorrena-
rekin.

DR. HERNANDORENA
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XXI-GARREN OLINPIADA
Agorrilla'ren asieran bukatu dira

Montreargo Joku Olinpikoak. Ikus-
garria, benetan, azkeneko ospakizu-
na.

Kiroltzaleak, beren eun Aberrien
ikurriñen atzean; irabazitako domi-
ñak, paparrean zintzilika; aurpegie-
tan, berriz, alegiñaren irri-parra.

Lord Killanin, Olinpiada'ren Len-
dakariak, legezko itzak erran ditu:
«Elixabete Erregiñaren izenean, ers-
ten dira XXI'garren Joku Olinpi-
koak». Bost ereztunetako ikurriña Jo-
las-tokiko atera daramate lau neska-
toek, bos'c kañoi-dundabak entzuten
diren artean. Jendetzak, ordean, biotz-
-ikara kantatu du «Agurreko Ere-
serkia». Azkenik, izugarrizko esku-
-zartak ito egin du urrengo Jokuen
clei berria: «Moskun ikusi artio!».
Beraz, urrengo Jokuak Mosku'n izan-
go dira, Jainkoa lagun, 1980'gn. ur-
te an.

Gure denboretako Olinpiadak be-
rriz piztu ziren 1896'an, Grezia za-
rraren oiturari jarraituz, eta lau nrte
orotan ospatzeko asmoz. Atenas'ko
Joku oielan, zortzi nazioko soinlariak
bakarrik ari izan ziren. Erriak elkar-
ganatu nai zuten, bai ta gizonen ar-
tean berez sortzen den leiari, odol
gabeko bidea eman ere. Ain asmo
ederra ez da beti bete izan: guda,
politika-kutsu ta beste ixilpeko era-
bilketak, agirían ezarri dizkigute gi-
za-berekeriaren mintzarrak. Aurtengo
OKnpiadan, izena eman zuten 117 la-
terrietarik, 23'rek anka egin dute po-
li dkazko aitzakiz.

Ala ere, Uztailla'ren 18'garrenean,
asiera ederra egin zen, Inglaterra'ko
Erregiña an bertan zelarik. Korrika-
lariek ekarri oi zuten Su olinpikoa.
Aurten, berriz —eta lenengo aldiz—
Sua «láser» izpi batez piztu da Olin-

piaVi, eta Grezia'tik Montreal'go Jo-
las-tokiko sutontzira, «telestar» ize-
neko tresnaren bidez ekarri dute une-
txo batean.

Bere aldetik, Erroma'ko Aita San-
tuak igorritako mezuan, jende arteko
adiskidetasuna goratu du, ta gazte-
diari esan dio gorputzaren osasuna-
rekin batean, arimaren edertasuna
lantzeko.

Egin-ala egin, azkenean, 41 late-
rriek irabazi dute dominen bat; ona
emen lenengo ogeigarren lekuetara
eldu direnak:

IRABAZITAKO DOMIÑAK
Urre Ziflar Brontze Guztira

Errusia
Sort-Alemania . .
Ipar-Amerika . .
Sari-Alemania , .
Japón
Polonia
Bulgaria
Kuba
Rumania
Hungría
Finlandia .. ... .
Suezía
Gran Bretaña . .
Italia
Yugosíabia
Frantzia
Txekosíobakia .
Zelanda Berria
Ego-Korea .
Suiza

47
39

.. 34

.. 11
. 9

.. 8
7

.. 6
4

.. 4

.. 4

.. 4
3

. 2
2
2
2
2
1
1

43
25
35
12

6
6
8
4
9
5
2
1
5
7
3
2
2
1
1
1

35
26
26
17
10
11

9
3

14
12
0
0
5
4
3
5
4
1
4
2

125
90
95
40
25
25
25
13
27
21

6
5

13
13

8
9

10
4
6
4

Atletismo alorrean, irabazle nagu-
sia Alberto Juankorena izan da; bere
deituraz, ñapar jatorrizkoa ikusten
diogu, Kuba bizi arren.

Baiílan, Nadia Comaneci izan da
aurtengo Jokuetan «erregiña)). Ruma-
niar neskatilla orrek 15 urte ditu; be-
re luzera, 1,53 metrokoa; ta 40 kilo-
ko pisua.

«Dena ongi egin duela» esan leike.
Denek diotenez, «errex, anitz errex
irabazi c/u». Egia: errextasun zaille-
na nabari zen aren eginkizunetan. Gi-
sa ortan, iru urrezko domina jaso di-
tu, ta zillarrezko ta brontzezko baña
ere. Zortzi aldiz, zazpitan 10 punto

atera izan ditu: orain arte iñork se-
kulan egin ez dutena. Bere soinketa.
oso legun eta arin; erdi-dantza ziru-
din.

Sarritan bere omenez entzun diren
(\sku-zartaldietan, eskerrak ematen zi-
tuen keiñu pollit eta berexi batez, be-
soak goratu eta paregabeko graziaz
akierdi guzietara begiratuz. Orrela
mundu guzia bereganatu du neskaxe
onek.

Nadia C o m a n e c i , 15 urtekin,
1976'gn. urteko Jokuetan irabazle
gaztena izan da, bai ta xoragarriena
ere. Nork aztuko du Joku auetako
irabazle aundiena, rnmaniar neskato
txikia, Montreal'go Olinpiadan «ai-
zearen erregiña»?

B. ERBITI

Nadia Comaneci, 15 urteko rumaniar nes-
katilla, Olinpiadan irabazle gaztena
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ANSOLA "TXANBOLIÑAK" O")
SGNAZIO ANSOLA EGAÑA (1797)

— Zazpi belaunaldi aitatu daustazuz.
Arrigarria benetan! Emen naiz bsste edo-
nun gitxitan jazoten dana. Esaidazu, me-
sedez, belaunaidi bakotxari buruz zerbait.
Sustraiak nun dozuezan eta abar. Tamal-
garri litzake ain luzaro frutu emoten iraun
dauan zugatz eder mardula aiztuta baztar-
tzea. Ainbat eta ainbat gauza eder ta ja-
kingarri izan dirá Euskalerria'n, idatzi-eza-
gaitik, betiko lurperatuak. Ondo dakizu
euskalduna egiile ona izan da!a beti, bai-
ña, zoritxarrez, egille mutua geienetan;
idazteko, barriz, mutu ta erdi baiño gsi-
txoago. Idaztortz txiki ariña astunegi egin
jako geienetan eskuan. Ori baiño pozago
artu dau bsM beste edozein tresna; atxu-
rra bera be bai. Eta bakotxarena bakotxak
eroan dau illobira ta kitu. la kondairarik
gabe geratu jaku Euskalerria. Ezer jakite-
ko, atzerritarrakana jo bear geienstan, ta-
ma!ez. Eta badakizu inguruko atzerritarrak
zelako maitasuna dauskuen eta izan daus-
kuen. Ordua dogu Erriari ta geroari begira
jokatzeko. Errege ta jaunak barik, olakoxe
erri-gizon lau eta iangüieak egin dauskue
aundi ta izen oneko gure Euskaierria. Bai-
ña adarretatik jatsi ta goazen enborrera.
Nun dozuez «Txanboliñcn'k zuon sus-
traiak?

— Sustraiak... sustraiak... Nok jakin,
gureak naiz beste edozeiñenak? Dakiguna
auxen da: txistulari bezeia Itziar'en dauz-
kagu gure sustraiak; Lastur auzunean, ain
zuzen ere. Ez dakigu ziur zein baserritan.
Saiatuko gera ori ere jakiten. An jaio zan
Ignazio, gure aitonaren aitona, 1797'garre-
nean. Gazte gazterik, oraindikan mutil kox-
kor zalá, Azpetitia'ko txist'jlaria izan zan.
Geroxeago, 1821'garrenean, ogeitaSau ur-
tekin, Elgoibar'ko txistulari-plaza irabazi
zuan, eta antxe eman zituan ogeitabost
urte inguru. Iru seme izan zituan, irurak
txistulariak: Roke, Patxi ta Antón. Ospe-
tsuena ta andiena, dudarik gabe, Roke.
Ez zaigu Ignazio'ren argazkirik iritxi; beste
guztienak bai.

—Nun eta noiz il zan?
—Ez d a k i g u nun eta noiz i! zan.

1845'garrenean, karlista-gerrak ziralata,
gauzak ez zebiltzan lar ongi gure errietan,
eta Santander'era aldatu zan Ignazio bere
seme Roke'rekin, eta ango txistuiari-pla-
za eskuratu. Garai artan, antza, Santander
aldean gure txistuak gaur baiño txera ta

abegi obeak zituan. Iru urte buru Elgoi-
bar'era itzuli zan Roke. Aitaren barririk
eta lorratzik ez daukagu. Bear bada, San-
tander aldean il zan. Ez dakigu.

ROKE ANSOLA (1821)
—Noiz egin zan Roke Elgoibar'ko pla-

zearen jabe?
—Mutikotan eta gaztetan aitari lagun-

tzen zion Elgoibar'ko plazan. Aren alda-
menean maisutu zan. Gero Santander'era
aitarekin. 1850'garren urtean nor-geiago-
ka atera zuten Elgoibar'ko txistulari-plaza.
Asko ta onak azaldu ornen ziran plaza
orren billa; baita Roke ere. Zozketan Ro-
ke'ri suertatu zitzaion aurrenen jotzea.
Ekin zion, ba, ta bukatu zuanean bere
ekitaldia, besteak ixil-ixillik anka egin
ornen zuten, Roke'ren ondoan zeregiñik
ez zutela-ta. Beraz, Roke geratu zan Elgoi-
bar'ko plazaren jabe. Arrezkero, 1911'ga-
rrenean i I zan arte, 90 urte betetzeko ze-
goaia, berak eraman zuan plaza ura.

—Beraz, irurogetabat urte luzetan Roke
izan zan Elgoibar'ko plazan jaun eta
errege?

—Ez dakigu jaun eta errege izan zanik,
baiña bai ango Udal-txistularia.

—Auxe, Erroketxu, erriak maitekiro eri-
txonez, izan ei da Ansola'tarron artean
txistularirik aundiena, neurriz gorakoa ta
aparteko doaiz ornidua. Zer diñozu zuk?

—Orretan gaude Ansolatar guztiok ere.
Berez-berezko sena ornen zuan musika-
rako, batez ere txisturako. Ongi ikasia zan
gaiñera musika-saillean. Iñoiz entzunik
gaude Prantzia'n,Aiemania'n edo olakoren
baten sortu ba'litz, batek ba-dakiala zer
izateraiño iritxiko zan. Berarekin eramaten
ornen zuan beti pentagramazko paper
mordoxka bat, entzuten zituan doiñu ez-
-ezagunak jasotzeko, edo berak usteka-
bean asmatzen zituanak jartzeko. Ba-ditu
txisturako eresi bikain politak, berak as-
matuak, oraindikan iñun argitaratu gabeak.
Batez ere bat egin zan ospetsua garai ar-
tan, Astoaren Arrantza deritzana. Gure
eresi-bilduman daukagu zortziko ori, ta sa-
rritan jo degu ibilli geran plaza, teatro ta
bazterretan. Entzuleak gogoz txalotzen du-
te. Izan ere oso da polita.

—Zer dala-ta izen ori? Ba-ete dau zer-
-ikusirik asto-arrantzeagaz?

—Ara! Otargilieak ziran gure Roke ta
anai biak, Patxi ta Antón. Txistularitzak,

MOSKU AURREAN BELAUNITIK EDO...
Iru orduko itzaldi batean, Ejipto'ko Sadat Lendakariak gogor mintzatu da Erru-

sia'k duen adiskidenganako jokoeraz.
«Gure arteko artu-emanak, esan du, ezin aurrera joan diteke». Eta zearo gau-

zak aztertu ondoan, oneSa bukatu du:
«Gu defendsizeko armak bear genituenean, ez dizkigu Errusia'k eman.
Nasser Lendakariaren denboretako zorrak ¡en-bai-len ordaintzeko, itotzen gai-

tuzte errusitarrek, ordaindu-epea luzatu nai gabe.
Ortaz gañera, orain eskatzen dizkigute mozkiñak ere...
Errusia'k gure Gobernua estutu nal du, Mosku aurrean belaunitik jar gaite-

zen; baiña, ni Koran-fededuna nauzue, ta enaiz inoren aurrean belaunitik jar-
tzen, Jainkoaren aurrean bakarrik ez-pa-da...».

Ansola'tar Erroketxu (1821-1911)

ba-dakizu, ez leen ez orain, ez du bizi-
tzeko aiña ematen, ezta gutxiago ere.
Bein, iru anaiok otargiñan ziarduela, orra
nun eskeintzen dieten inguruan zebillan
asto batek bere musika ederra. Gure
Erroketxu'k artu bereala aldamenean zeu-
kan pentagrama-paper bat eta bertan ko-
piatu zituan astoak arro-arro abestutako
nota garbi sendoak. Gero nota aiek oiña-
rritzat arturik, txisturako zortziko bat idaz-
tea eman zion buruak. Pentsa ta egin. Or
degu zortziko ura. Zortziko orrekin, ain
zuzen ere, aurkeztu zan gure Roke, urte
artean bertan, Markiña'ko Karmenetako
txistulari-txape!ketara. Eta berak irabazi
zuan leenengo saria, urrezko ontza biribi-
lla, eskerrak Elgoibar'ko astoari.

—Orrez gaiñera, orduko txapelketetan
sari asko irabazi ei ebazan. Esate batera-
ko Markiña'ko Euskal-jaietan, 1883'garren
urtean.

—Bai, egia da. Baiña nere ustez me-
riturik andiena Durango'ko Euskal-jaieta-
koak izan zuan. An bildu ziran 1886'garren
urtean Euskalerriko txistularirik oberenak.
Eta guztien artean gure Erroketxu txapel-
dun. Obeki, berak jaso zituan leenengo
sari biak: bata bakarrean eta bestea tal-
dean.

—Arro egoteko da.
—Arro ez, bear bada, baiña bai pozik.

Berezkoa degu ori. Beste zerbait ere adie-
razi nai nuke: Erroketxu oso Elgoibartar
zalá, bere erriarekin maite-mindurik bizi
izan zalá. Naiz-ta Elgoibar'koa baiño pla-
za gizenagoak eskuratzeko era onak sa-
rritan izan, biotzak ez zion Elgoibar'tik al-
de egiteko baimenik ematen. Elgoibar'i lo-
tuta jaio ta bizi izan zan, eta il ere antxe,
1911'garrenean, larogeitamar urte betetze-
k 0 z a ! a - (Jarraitzeko)

ARTEAGATAR LON
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ALOR-TRESNA BERRI
Pablo'k alorreko tresna berria

asrnacu du. Ez du berak golda-
tzeko abererik, eta traktore duen
batek egiten zion lan ori.

Ez zitzaion eldu, eta Pablo
ko'/katurik zegon, aroa igaroko
ote zan.

Eta ona emen, gertatu zana:
B a d a u k a n eskarbadorakin

ibillzen da lagun bat; oneri
esan zion berak zeukan kezka,
((Bodegón Egarrían atsaldekoa
egiten ari zirela. Eta lagunak:

—Lasai, Pablo, biar berian
egingo dizut nik. Atsaldeko zaz-
piretan zaude aloman, pixka
bat lagunduko zatzazkigun.

Ordu artan, an zegon gure
Pablo, txintxo demoniyo, bere
laguna exkabadora aundi bate-
kin —kate duna, gañera— eldu
zanean. Arritn-ta, begiek ikus-
ten zutena ezin uste, adiskidea-
ri galdetu zion, ezpain-xokoan
par erdi batez:

—Ez dnk egia izango exka-
badora orrekin lurra moldatze-
ko asmorik izalea?

—Bai orixe! Ta zeñen txu-
kun gelditnko den ikusiko de-
znn...

Lendabiziko aratu egin bear
zan belarrak kentzeko. «Pala»
jarri zun, ortzak beian zitula,
eta kateak arras tan zitula, alo-
rra ibilli zun. Pablo'k, sarde ba-
ez, belarra bildu ta meta txiki

batzuk egiten zitun.
Lana b u k a t u r i k, a Bode

¿(o/iVera apaltzera. Eta Pablo'k:

—Aratu egin degn, bañan
—nere ustean— ezta an goldea
sartuko. Iré tresna orrek, erre-
ge-bidea baño zapatuagoa utzi
du lurra.

Lagunak, berriz:

—Lasai, Pablo ! Badaukat nik
«Dumper» bat eta eramango
du goldea arrobi batean ere!

Patatak, beintzat, ugari ta
ederrak bilduko ornen dituzte.
Burua ez da txapela ibiltzeko
bakarrik...

USATEGIETA

Tjiapua ...„ ZAPIA5 ZATARRA
AiNGURA

Tráteioa/ SALDUKERIA
Klar\a*a ARGITASUNA

tySu JASAN
MaliziA GAIZTAKERIA

GELTOKIA
PrirtfipalV NAGUSIA
Irr/jinazidbk IRUDIPENAK

Storidadellk AGINTARIAK

RERXZ J71TOR

IZTEGI-TXOKOA
A

B

D

E

G

H

í

K

L

0

P

s
T

U

Z

a
abaro
abegi
ahurka
aipua
aitor
aiztu
akitia
aldarrikatu
alderantziz
amaibako
amildu
anei
anker
arnastu
atondu
atxiki
aurki
auskor
ausiki
auzuna

barda
basanderia
behant
beredin
bilo
birritan
bozkario
burbil

daigun
dako
dausku
daustazuz
dautsagun
distiranta

ebazan
edonun
eroan
erreposki
estekatu
etxola
etziria?

fite

gaitz
galdegin
ganita
ganora
gesi, gesu
gihilian
gura

hetan

idaztortz
ildura
iltzear
iragarki
irazartu
itaundu
¡tomen

kakoleta
kario
-keta
kilima
kinka

lahuazka
lanjer
larriki
legar
leherrin
ler; Ierra
lorratz
lorrindu

mirailla
mirakulu

oldozmen
ornidu
otargille

patarra
perekatu
pizia
poxi

sugai

tamal
trepeta
txatxukeri
txera
txiro
txunditu

udal-
uhal
urtzo

zaldale
zantzo
zarpii
zaflakatu
zearo
zelia
zipar, ziper
zurdatza

tira
¡tzalpe; lo-kuxka
arrera, ongi-etorri, txera
esku-utsunez; parrasta
ospe, aipamen, ¡zen and¡
jori, emankor
aztu, aízetu, atzendu
akitu, akaitu, nekatu
oiuka esan, barreatu
bestela, lengoaz bestera
azkengabeko, mugagabeko
itzulipurdika, ¡raulka
milla, amarreun
odolzale, biozgogor
amasa artu, atsartu
konpondu, moldatu, eratu
eutsi, estekatu, lotu
noski, nunbait; bereala
ausgarri. zatikor, etenkor
orzkatu, aginkatu
auzo, auzotegi

atzoko gabean
baso-andre, maitagarri
berandu
berein, asko, anitz
¡lie, ule, ile
birretan, b¡ aldiz
poz, pozbide, pozgarri
burpil, gurpil, ustai

dezagun
dio
digu
dizkidazu
diogun
dirdiratsu
zituen
nun-na¡
eraman, jasan
poliki, astiro, taka-taka
lotu
txabola
ez al zera?

laster, arin; bereala

anitz andi, -tzar
eskatu
kanabita, labana, ñabla
trebetasun, abildade
datorren unetxo, aldi
gibeiean, atzean
nai, gogo

aietan

luma
laztasun, nekagarri
¡lízeko, il-zorian
ezarki, ospabide
irazarri, esnatu
galdetu, galdera egin
aspitura, arnas-bear
kako, zamuka, kartola
qaresti
billa, txerka
kilika, kilikaldi
kezka, estualdi

lauoinka; lau hatzez
arrisku, irrisku, galpide
ertsiki
leqor, kaskailu, arri-koxkor
leher egin, lerturik
zapar, eztanda; irristada
urrats, aztarna
¡raulzkatu, loiztatu
izpillua
mirari

gogamen, gogapen
eskuratu, osatu, apaindu
zaregille, saskigille

malda, aldapa latz
leunki ikutu, eskukatu
pisua
pixkat, apurño, ttantta
su-egiíeko, sugarri, erreki

damu, kupida
tramankulu; iru-zango
ergelkeri, gixonkereri
ongi-etorri, sarrera, abegi
beartsu, eskale
arritu

Aiuntamendua, erriko etxea
ede, ugal
uso

mantenu, bazka, jaki
irrintzi
zintzil, zatar
jo, astindu, zartakatu
guztiz, zeaz-meatz
zerua
oiñaze, estira, kaba
sarda, oial zakar; zipergaillu
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UHARTE-ARAKIL

Bai ederra artzain-zakurren trebe-
tasuna ikustea!

Ara nundik, Agorrilla'ren 29'an,
arratsaldeko 5'etan, Uharte-Arakirgo
«Gainbera» zelaiean bildu gera ikus-
kizun ontaz pozgarritzeko, «Napa-
rroako Artzain - Zakurren IX - garren
Txapelketa» zelarik.

Naparroa'ko jaialdi au Uharte-Ara-
kil'go «Aralar-Mendi» Elkarteak era-
tu da, bertako Aiuntamenduaren ba-
bespena izan duela.

EGINKIZUNAK

Eginkizunak iru izan dira:
—Ikurriñez berezitutako bidé ba-

tetik, zakurra zeatz beste aldera abia-
tzea.

—Ardiak bil eta, zakurra artzaia-
ren ondoan, artaldea eramatea ateka
batetik sart-arazten.

—Ardi-korta batean artaldea sartu
ta berriz andik kanporatzea.

S A R I A K

1.—Trofeoa ta 4.500 pezeta
2.— » 3.500 »
3.— )) 2.500 »
4.— 2.000 »
5.— 1.500 »
6 . _ 1.000 »

Onetzaz gaiñean, ongien jantzitako
bi artzaieri Sariak, eta kasta oneko bi
zakurreri Trofeoak ere.

S A I O AK

Lenengo saioa egiñez gero, sei za-
kur pasatu dira bigarrenera: «Lis-
ta», «Karina», «Labri», «Tatin»,
«Txato» ta «Moro».

NAPARROA'KO AR-
TZAIN-ZAKÜRRAREN
IX-GN. TXAPELRETA

Patxi Etxeberria baztandarra, «La-
bri» txakurrarekin, aurtengo Txa-

pelduna Naparroa'n

Bigarren saioan iru zakur gelditu
dira, irugarrenera pasatu direnak, ta
a Moro», «Labri» ta «Tatin» dira iru-
garren saiora pasatu direnak.

Azken saioan, «Moro» ongi dabil
denetan, ardi batzuek iges egin diote
arte; berriz bildu ta, orduan, aari ba-
tek aurka egiten dio; «Moro», orre-
kin ausarta, zaunka ta zaunka, eta
denbora bukatu zaio, ardiak sartu
gabe.

Beste ardiak ekarri dituzte. «La-
bri»\ laster eraman ditu ardi-korta-
raiño; baiñan, ez dira sartzen zortzi
ardi baizik; artzaiak polito ta eztiki
zuzentzen du txakurra, ardiak ezetz
daudelarik; Azpilkueta'ko mutikoari
esku-zarta aunitz.

Azkenean, ardi berriak eta «Tatin»,
gogorregi sartzen dena, koxkatzen di-
tuena ere; ardiak, bein da bein ba-

rreatzen dira; azkenik eta neke an-
diz, ongi bildu eta zuzendu, baiñan
ez dira orain ere sartu.

Naiz euriak ondatu du zenbaitetan
jaia, batez ere irugarren saialdian,
lan ederrez zoratu gera antxe izan
geranak.

G A l
1 . —
2
3.—
4.—
5
6.—
7.—
8.—
9.—

10.—
11.—
12.—
13.—

R R E N K
'Labri" ...
'Moro" ...
'Tatin" ...
'Txato" ...
'Lista" ...
"Karina" .
"Beti" . ...
"Lindo" ...
"Xarpa" ..
'Navarro"
'Lagun 1"
'Askar" ...
'Lagun I I "

E T A
... Paíxi Etxeberria (Azpilkueta)
... José Lakuntza (Arbizu)
... Santos Fernández (Altsasu)
... Manuel Fernández (Altsasu)
... Pedro Ansa (Araño)
... Pedro Erbiti (Beunza)
... Pedro Bengoetxea (Olaztia)
... Pilar Eiizalde (Amaiur)
... Fermín Legasa (Lesaka)
... Ignacio Salaberria (Urbasa)
... Ricardo Goikoetxea (Olaztia]
... Pedro Ansa (Araño)
... Pedro Bengoetxea (Olaztia)

KASTA ONENEKO ZAKURRAK

1.—
2

"Askar" ...
"Navarro"

... Pedro Ansa (Araño)
Ignacio Salaberria (Urbasa)

ONGIEN JANTZITAKO ARTZAIAK

1.—Santos Fernández (Altsasu)
2.—Patxi Etxeberria (Azpilkueta)

Uharte - ArakiFgo Aiuntamenduari
ta bertako «Aralar-Mendi» Elkartea-
ri, jai auen zaleen izenean, gure es-
ker-ona eman bear diegu.

Ta Naparroa'n aurtengo Txapeldu-
na dugun baztandar Patxi Etxeberria
gazteari, gure zorion beroena.

ZAMARZE

BAZTAN B E S T A K
Eguraldi ederrarekin ospatu ditu-

gu aurtengo «Santioak» Elizondo'n.
Urtero bezala, ikusgarri franko eta
dantza ta soñu ase arte. Ikuskizun ar-
tean, aipagarrienak: dantzari sarike-
ta, pilota partidak, bizikleta lasterke-
ta eta aizkora apostua.

Hor ikusi dugu Latasa sunbildarra,
bera bakarrik legasar Sarratea anaien
kontra, bikotea txanda librean. Lana,
sei onbor 45 ontzako eta bi 60'ko es-
kualde bakotxarentzat.

Gudukaldi ikusgarria eta gutitan
ikusten den bezalakoa. Denek zuten
guzia eman zuten; indarrak berdin-
tsu agertu zitzaizkigun eta, azkenean,
Sarratea anaiak kolsoil batez irabazi,
lan guzia 18 m. 16 s. Latasa'k bere
lana 18 m. 18 s. bururatu zuen.

Latasa'k erakutsi du bere ahalmen
haundia eta badirudi sasoi ederrean
dagola. Aurtengo udazkenean Aizko-
larien Munduko Xapelgoa jokatu be-
harra da, eta euskaldun aizkolariak
ari ornen dira hortarako prestatzen.
Latasa'ren baitan jendeak badu usté
osoa eta bere 47 urtekin oraindik biz-

kor eta bai aizkolarien gaina erdies-
teko ere kapable.

* * *

EZPELETARRAK
Joan den igande Abuztua'k 8, os-

patu dugu Elizondo'n euskal besta
polita. Ezpeletarrak etorri zitzaizkigu
beren «Klika» ta guzti, eta hemen
egina dugu anaien arteko yostetak.

Igande goizetik, ezpeletar soñula-
riak ibiliak dira Elizondo'ko karrike-
tan barna, beren soñu alegerakin
bazter guziak arrotzen zituztela. Arra-
tsaldean, frontoi berrian, ospatu di-
tugu euskal jokoen agerpen ikusga-
rriak; hor eginak dituzte: koskoil
biltzea; lur-sagarra biltzea sarde-
txoz; soka-tira; ostikoketa sakuetan;
zaku lasterketa; arroltze lasterketa;
lasto botatzea; katadera-dantza; aku-
llua; kontrabandista lasterketa; ma-
kil-tira; pulsolariak; Elizondo'ko dan-
tzari txikiak ere ari izanak dira jaialdi
huntan, eta baita ere Ezpeleta'ko
«Klika». Frontoia bere betea zagon.
Joko guziak yendearen gogokoak izan
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dirá eta. txalo ederrak egin ere yos-
tetak iraun duten denbora guzian.
Jaialdi hau Elizondo'ko Ikastolaren
alde egina da; eta, egia erran, yen-
deak gogo baundiarekin lagundu du;
hiidu den sosa, gure Ikastolari ongi

W M. 1ZETA

KARGAZTULÜ
EUSKAL GIROA?

Beti atsegingarri zaigu sortu giñan
errira itzultzea; batez ere, ango «meze-
tan». Egun orietan bereziki, gure bai-
tan lotan daukagun mundua iratzar-
tzen digute betiko karrikak, aspaldiko
yendeak. Mirarizko mundu orri esker,
iraganak «gure» irauten du; an bertan
daude oraingo gauza askoren zainak, ez
bait da gauza baterik naiko arrazoirik
gabe.

Aurtengo jaietara joan naiz bizkaitar
adiskide batekin; berak Oliba'ko Mo-
nastegia ezagutu nai zuen. An erakutsi
diot Euskalerri'ko txistularirik zarre-
na: kargaztuluar bat, orain 800 urte
arrian landua.

Bizkaitarra anitz arritu du Kargáztu-
lu'n arkitutako «euskal giroak»; Ara-
goi'ko pusketaren bat giñala usté zuen;
emengoek, ordean, badakigu «muga»
non dagoen.

Bazkarikoan, euskal itz anitz biltzen
ditu gure etxekoen agotik; baita abizen
asko, ta mendi-bazterren batzuenak ere.

—«Zenbat euskal abizen! Zelango ize-
nak! Zuen erriak oso euskalchm izana
dau!».

Geroago, euskeraz mintzo da nere
illobatxoekin, Ikastolan ibilliak baitira.

Karriketan, txitu ta gaitak entzuten
ditugu; orain toki guzietan abesten di-
ren euskal abestiak ere bai. Elizako
«plaztan» betiko bei gorriak eta erriko
gazte ausartak. Talde batekoek dara-
mate ZARRAKASTELU ikurra atorre-
tan idatzirik; bixitariari, beste atsegin
bat; neri, ordean, ez! Nondik atera ote
dute ZARRAKASTELU itsusi orí?
Erronkari'ko «uskaldun» artzai zaarrek,
beti KARGÁZTULU erraten zuten;
orrela, obeki dagokio erromatarrek en-
tzun eta idatzi zutenari.

Oraindik, «NAFARROA» izena duen
liburu-denda ikusi du gure lagun biz-
kaitarrak; orren txunditasuna! —«Kar-
gáztulu'n au be? Au kultura-bide ede-
rra! Benetan «euskal giroa» dozue Kar-
gáztulu'n!». Iritzia eskatzen dit, baiñan
ez diot agertu; ain berria danez, onek
ni ere arritu ñau. Geroak erranen du.
Bestaldetik, ñor ausartuko da, kargaz-
tuluar nekazarieri, erakusten lurra gi-
roturik dagoen ala ez?

GARDE'TAR MARKELIN

GARAZI Olhuntze'ko basanderia
Orai diela anitz mende, uda arratsalde bero batez, gure Gilen-Mandozaina

Iruña'tik heldu zen mendiz-mendi, abarkak zangoetan, makila eskian, lehengo
bidexketik, eta bere mandoari oihu egiten zakola:

—Arri mandoa! Arri hunat! Hemen naski Garazi'ko herrian gituk!
Luzaide'ko bidia utzirik, bazoan gaineko aldetik Donibane'ri buruz, ¡luna gabe

behar ziela etxian izan, baña bere mando zaharrak etzien laster handirik egiten
ahal. Bizkitartian, Eihalarre'ko mendieri urbil, oihan beltz baten itzalian sartzen
ari zelarik, horra nun agertu zakon atso mehe gaixo bat. Sugaiketa ari zen
emazte xahar hua, adar lodi zonbait besotan ezin atxikiz. Bere mandoa bezan
akitia izanik ere, Gilen joan zen berehala atsoaren ondotik:

—Arri mandoa! Arri hunat! Zade Amatto, zade, nik lagunduko zitut!
Arte labur baten burian, egur meta gaitz bat bildu zien, eta mando uhal ba-

tekin estekaturik, dena ekarri atsoaren etxolarat. Gaixo emaztia xoratia zen, eta
mandozainari egin zakon suparzterrian talo eder bat, bere afanaren tenorian jan
zezan bero-beroa. Gilen'ek milesker bihotzez, goraintzi eta agian ikus artio. Joan
zen beraz aintzina gure mutikoa:

—Arri mandoa! Arri hunat! Orai segurik behanta diagu!
Aspaldi gordetia zen iruzkia itsas aldeko mendien gihilian, eta lehenbiziko

izarrak ageri ziren odei gorrien artetik. Gilen zabilan mendiari behera, bidia
doi-doia ikusíz ¡largiari esker. Azkenian, gizona eta mandoa gelditu ziren, arrunt
leherrinak, Olhuntze'ko oihanetan, «Andere-Dena-Maria'ren Iturria» deitzen dugun
bazterrian. Hango ur goxoa edan zuten egarria eztitu artio. Gero, Gilen'ek ken-
du zazkon mandoari bere kakoletak, eta jan zien gogotik atsoaren taloa, ardi-
-gasna puska batekin. Haritz handi batean aldian, lo egiteko toki bat atxeman-eta,
etzanik egon zen zeriari so. llargia bazoan, izarren erdian, artzain bat bezala,
iduriz Jon-Done-Jaki'ren bidetik ari zela ixil-ixila. Iturria aldiz, xurruxtaka eztiki
legarretan...

Baña gure mutikoak usté du norbait irriz ari déla ur bazterrian. Azantzik gabe,
lauhazka urbiltzen da iturri ziloari, eta iratzetan gelditzen harritia. llargiarekin
ikusten du andereño gazte bat dena xuriz beztitia, lanoa bezan arinago diela
bere arropa. Harri zabal batean gainian jarririk, urrezko orraze handi batez bil-
tzen ditu bere bilo luziak, gaueko haizian kantu bitxi hori emanik:

Ur garbia,
ixuria,
etziria
enetako mirailia?
Iruzkian ixtil handi,
üargian urreria!

Ur-begia,
edaria,
etziria
enetako gazteria?
¡mzkian ixtil handi,
üargian urreria!

Ur-sugia,
bihurria,
etziria
enetako galgarria?
Iruzkian ixtil handi,
üargian urreria!

—nBasanderia!, erten du bere baitan mandozainak; zer gorputz lerdena!; zer
begitarte maitagarria!; eta zango pollit horiek dilindan urarekin josteta! Nihun
ez dut ikusi nexkato gazte ederragorik; errege baten alaba izan litake».

Hortan, ixiltzen da Anderia, eta ikaran egoiten iturriari so. Zer ote da gerta-
tzen? Ordu berian, suge izigarri bat ateratzen da inguruka harrien artetik, eta
buria goratuz Anderiaren aintzinian, ahoa idekitzen du harén ausikitzeko. Baña
Gilen'ek, bere Nafar-ganita zabalduz, jauzi bat egiten du errekaraino eta...
zabla!, sugiari lepoa mozten. Gero, boneta kenduz, agurtzen du ederki Basan-
deria, eta galdegiten dako barka dezan otoi bere ausartzia.

Basanderia, iturriaren gainetik jeikitzen da zut-zuta, luze-luzia, eta zilarra be-
zan distiranta. Irri xoragarri batekin erten dako gure Garaz'tarrari:

Milesker bihotzetik, Gilen-Mandozaina! Nigarretan Garazi'n, maitatuz Iruña.
Ur huntan mila urte, preso niz egona; Geroztik eginen dut, berriz, ene lana,
lehengo menditarren azken erregina, herritarren etxetik baztertzeko mina,
oro galdurik eta zinez Euskalduna, zabaldurik argia eta zoriona.

Berehala Anderia sartzen da urian. Errekaren legarrak biltzen ditu ahurka,
eta hetarik Gilen'en sakelak oro betetzen. Hantik badoa mandoaren ondorat,
eta bizkarra perekatzen dako eztiki bere urrezko orraziarekin. Gure mutikoa,
arrunt zozotia, urbiltzen da Basanderiari galdegiteko zer debru ari den. Baña,
lehenbiziko urratsa egin dien bezan sarri, horra nun suntsitzen zako nexkatoa
begien aintzinetik, goizeko lanoa haiziarekin bezala...

Iruzkia jeikia zen Behorlegi'ko mendi xorrotxaren aldian, Gilen iratzartu ze-
larik. Xoriak ostoetan huxtuz eta hegal zaflaka. lira beti xurruxt eta jauzi errekari
behera. Iturria han zen, baña Basandererik ez. Xutitziarekin ahatik, mandozaina
ohartu zen piziak zirela ezin gehio bere sakelak. Hetan sartu orduko eskiak, urrez
beterik atxemaiten! Mirakulu hortaz erotia, joan zen lasterka bere mando zaha-
rraren ganat. Baña han agertu zakon mando gazte askar bat, uhalak, xilintxak,
eta tresnak oro berriberriekilan. Kakoletak aldiz, zernahi edergailuz kargatiak.
Iduri zien Iruña'ko urreri eta zilarreri guziak ekarri zitiela Garazi'rat.

Azkenian, jin zakon gogorat barda lokartu zela iturriaren ondoan, atso gaixoak
eman taloa janez geroz. Beraz gaueko gertakariak etziren denak ametsak! Zer
ontasuna! Zer bozkarioa! Urtzo bat bezan arin joan zen gure Gilen Donibane-Ga-
razi'rat:

—Arri mandoa! Arri hunat!... Behin bederen aberatsak gituk! Baña, zer gerta
ere, izan giten beti behardunen laguntzaliak.

Nafarro'ko Garazia,
Olhuntze'ko iturria,
nun ote da gordetia
lehengo Basanderia?

Ezinago maitatía;
hor dugu, handi-handia,
Krixtauek ízendatia:
ANDERE DENA MARÍA!

PIARRES HEGUITOA
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AgorrillaYen 29'gna. Elizondo'n,
«Baztanclarren Biltzarra» ospatzeko
egiina. Bereziki baztandar guztiak el-
kartzeko sortutako cguna, ota baita
ere, aien lurraldea inaitc dugun eus-
kaldunak bil-arazteko eguna.

Jaiak, Baztan'go Aiuntamcnduak
eta Naparroa'ko Diputazioa'rcii ba-
besa zuen.

Baztango Aran onek dituen 15
erriak bildu ziren goizeko 9'etako;
an zeuden Elizondo'ko Agintariak
errien zai ta erri-bunizagieri «ongi-
-etorria» enmaten. Jarraieran, Meza
Nagusia, yendeak abesiua, euskeraz.
Cero, «Giirdien Ihillera», beren esan-
-naiaz guztiok atsegindurik. Elizon-
do'k bost gurdi-apaindu jarri zituen,
beste erri batzuek bereak ez zituzte-
lako igorri. Bostenn dantzari baiñan
geiago, Euskal Erri orotik etorriak,
ikusleen gozamena egiten, bertako
«Mutil-Dantza»'z bnkatu arteraiño.
Eta gerogoz, Elizondo'ko pelota-leku
berri ondoan dagoen zugaztipean
bazkari anaikorra.

Bazkarian, buruak berotn ta be-
reala oiuak eta abestiak. Izan ziren
abesti batznk, guztiek onartu zituz-
tenak. Baiñan, azkenaldera, maiz en-
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1 AGORRILLA'REN 16-GN. EGUNA. El 16 de agosto. Una fecha histórica. Y una
realidad: Fueros! Diversos enfoques; luces y sombras; riesgo y ventura. Y un
mismo e indudable amor a Navarra.

2 EUSKAL ERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. Noticias de dentro y de fue-
ra del país.
EUSKALTZAINDIA. Extracto de Actas de la Real Academia de la Lengua Vasca.

3 IRIGARAY JAUNAK IDAZTEN DIGU. Nos escribe don A. Irigaray. Su carta; su
manifestación a «Unidad» (21-11-76) como la pide: completa y en castellano; la
parte que vertimos al euskera sin permiso, por si hay error. Complacido D. Ángel.
Pero, qué suplicio para el lector euskaldun si los señores Académicos se mani-
festasen frecuentemente en las lenguas de Cervantes, Moliere, Hitler o Mao!
EUSKAL ABESTI TA POLIFONI VIII-GN. LEIAKETA. VIH Concurso de Canción
Vasca y Polifonía. OLA. Presencia navarra en Tolosa.

4 «ERRIA». EGUNOROKOA. El diario «Erria» en euskera. Todos los vascos tene-
mos que ser creadores y suscriptores del diario euskaldun «Erria».
IV-GN. EUSKAL IKASTAROA. IV Curso de Verano para Profesores de euskera.
Ochenta maestras y maestros de Navarra en el Curso organizado por la Excelen-
tísima Diputación Foral y la Delegación del Ministerio de Educación.
NAPARRAK «HINDÚ KUSH» MENDIETAN. Montañeros navarros en el Hindú
Kush. LARRATE. Una victoria: el Shakhaur, 7.116 m. Y el tributo de una vida:
L Arbeloa (G. B.).

5 XXI-GN. OUNPIADA. La XXI Olimpiada. B. ERBITI. Un ideal humanista. Clasifi-
cación. Nadia Comaneci —15 años— «la reina del aire».

6 VIKINGO I. Un artefacto a Marte. Hay allí vida? XIL.
JAIO GABEKO AURRAK IL NAL Abortoffilia. GAZTAÑAGATAR YOSU. Pretendí
da justificación sentimentaloide de la campaña en torno a Séveso (Italia).

7 BERTSOLARIA. Versos. Y una lección de ORIXE: «Aptitud del euskera para la
poesía». El Dr. HERNANDORENA nos acerca a las tribulaciones que padece el
bertsolari «Xalbador»; senda dedin!

11 ZER DA «POLITIKA»? Qué es «política»? LIZARRUSTI. No tanto la marcha de
la vida pública como las actitudes y comportamientos personales.
ULTZAMA'KO SEMERIK BIKAIÑENA. Un hijo ilustre de Ulzama (VI). Mons. Iru-
rita, un Obispo santo para Barcelona. AGINAGALDE.

12 ANSOLA «TXANBOLIÑAK». Los txistularis Ansola (II). ARTEAGA'TAR LON. Las
raíces (1797). Tocando el txistu por tierras de Santander.
MOSKU AURREAN BELAUNITIK, EDO... De rodillas ante Moscú, o si no... Pero
un mahometano, Sadat, ha dicho: «Yo sólo me arrodillo ante Dios».

13 ALOR-TRESNA BERRI. Nueva máquina agrícola. «UXATEGIETA». Un «sucedido».

14 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos: HUARTE-ARAQUIL: Campeonato Navarro de Pe-
rros de Pastor, ZAMARZE. BAZTAN: fiestas en Elizondo, M. IZETA. CARCASTI-
LLO: «tempero» vasquista?, GARDE'TAR MARKELIN. ULTRAPUERTOS: una vieja
leyenda cristianizada, MANEX DE GARAZI.

16 BAZTANDARREN BILTZARRA. El «Baztandarren» del 76. ITXARKUNDIA. Bajo un
nombre glorioso, que le pertenece, un amante de Baztán deplora que un día
que debió ser fraterno se agriase bastante.

tziitcn ziren oiuak, an izan ziren
euskaldun guztientzat atsegingarríale
izan ez zirenak, ez bait-zuten elkar-
izen banatu baizik. Eta beste zenbait
gauz itsusi, ez-egokiak izan ziranak
une ta lekn artan emateko.

Arratsaldean, kale batzuetan, oi di-
ren asarre - ibillaldiak, «pankartak»
eta deadarrak «guardia-zibiln'en era-
gille; arratsaldeko jaiak, debekatuak.

Amaitzeko. Ezti gozoa izan bear
zuen eguna, zerbaitez ozpindua ger-
tatu zen, dizdiratsua bear zena illun-
d u a- ITXARKUNDIA

«ERRIA»
ZU... gurekin,
«ERRIA»
Egunorokoaren sortzaille!
Equnoro ta orduoro Euskeraz
bizitzen jarriko gaituan Euskal
Egunkaria egingo dugu
efkarturik.
Idatzi iguzu onera:

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