
TRiNCiPE
DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

SUPLEMENTO
MENSUAL DE
LA REVISTA,
D E S T I N A D O
AL FOMENTO
DEL VASCUENCE

Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60

Delegado para el Suplemento
en euskera

MARCELINO CARDE
Xl-gn. uríea Iruña 124-125 zenb.

Director de la Inst. «Príncipe de Viana»
y de la Revista

VICENTE GALBETE

E R R l l
Gure erriaren biotzerai-

ño sartua dugu Gabon eta
Eguberrietako giro bitxi ta
bizia. Gabon... Eguberri...
orra bi izen guztiz erri-
koiak.

Gau Onaren ondot ik ,
Egun Berria. Gaueko illun-
pean, izar batek argi egin
du dizdizka.

«Gaueko izar argitsuena
piztutzeakin hatera,
Aurtxo eder bat etorri zaigu
bart arratsean etxera».

Izarra bear gau illunean.
Eta izar berria piztu zen
Belen'go zeru-sapaiean,
mundu guztiarentzat argi
berria ekartzeko.

Eta Eguberr i tan egun
berria, Gabon Gau Onaren
ondotik:

«Ordu ezkero etxeko danak
poztu ta zoratzen gera.
Aurra dalako zerutik onuntz
daíorren Jainko ber-bera».

Gaur ere badugu Egube-
rri, eta gaur ere bear du-
gu. Nekazari ta arrantzale,
langille ta elbarri, ez-jakin
eta beartsuok bear ditugu,
batez ere, Eguberri aren
poza ta izar berriaren ar-
gia.

Erodes ta Pilatos'ek ez
zuten Izar berriaren bea-
rrik. Aundizki ta diruz on-
gi ornituek, etzuten Aur-

IUU*EN AIZ N |
O izar
doñea:

Hoiz izango nerea?

Ludlko ba$oetan
galdu naíz íií impelan,

Zuganonte,
maíz-sarri

digo né oíu larri

Laztasun
gogorra!

Bíotza otz ta ídorra,
ez det» baila, arkifyk®

euzkirík berotzeko?

A-rgia
begiían

ta ber
Enel Alík 1

batozkít, Urtzh arren!

O izar

Izanen aíz nerea?

TAPIA PERURENATAR A.

txo-Jainkoaren bearrik na-
baitzen.

Gabon ondoko Egun Be-
rriak dakarren Askatasun-
Eguzkia, gaur ere bear du-
gu. Ta bereziki, beartsuok
bear dugu.

Zergatik? Askatasun ba-
ten izenean, amar uztarri
ta lotura geiagoren azpian
zanpatuko ga i tuz te iako,
Askatasun-Eguzkiaren ar-
gira ateratzen ez ba'gera.

Sekulan baiño bizi ta zo-
liago a b e s t u du gure
erriak, etxearen deia:

«Ator, ator, mu ti I, etxera!
Ator, ator, mutil, errlra!»

Ala ere etxe askotan,
norbaiten utsunea: mutí!
asko ta neska ez gutxi, se-
me asko zenbait alaba, ez
dirá etxera etorri; ez dirá
gurasoen ondora bildu.
Ezin izan dute.

Kanta dezagun olerka-
riaren dei bizia:

«Oi! euskalduna,
ez beha gau beltzari,
baiñan bai izarreri,
pakea déla zueri!»

Askatasun-Eguzkiaren
argira, egin dezagun guz-
tiok Urte-Berri auf denon
artean urte argiago ta poz-
garriagoa.

Eguberriz eta Urte-be-
rriz dezagun zorion!



EUSKAL ^ ^
ERRIKO LEIOA

TOIOSA'REN MUSÉKAGINTZA
LEEN SAR1A, HUNGRIA'KO

ABESTALDE BATENTZAT

Zortzigarrenez jokatu da TpJosa'n «Abes-
taldeentzat Euskal Abesti eta Polifoni VIII'
gn. Leiaketa».

Aur-Abestaldeentzako Leiaketan, leen sa-
ria Gasteiz'ko «Samaniego» aur-abestal-
deak irabazi du.

«Abestaldeentzat Euskai Abesti eta Po-
lifoni Vlll'gn. Leiaketan» irabazle:

Leen saria, 100.000 pezeta eta urre-do-
miñaz, Budapest, Hungria'ko Gazte ertilari
abestaldeak.

Bigarrena 75.000 pezeta eta zillar-dorni-
ñaz, Yugoslavia'ko «Joza Vlahovic» Abes-
taldeak.

lrugarrena, 50.000 pezeta eta brontzezko
domiñaz, Saint Raphael Freijus'ko «L'Este-
relenco» frantziar abesialdeak.

Euskalerriko leen taldea, Etxarri - Ara*
naz'koa, 25.000 pezetaz.

MARIA OSTIZ GARAILLE
«OTI» DEITU MUNDUKO ABESTI

LEIAKETAN

México'n Acapulco. Eta Acapulco'n Ma-
ría Ostiz irabazie, «OTI» deitu munduko
Abesti Leiaketan. Ostiz'en «Canta, cigarra»
abestiak irabazi du. ltzezr doiñuz eta kan-
tuz ere, María Ostiz nafar kantariarena du-
zu dena.

Acapulco, benaz, nafar-alabari txaloka.
Guk ere, eta bereziki emen etxean, gure
esku-zarta eta ZORIONAK!, María Ostiz.

LÓPEZ DEL PORTILLO
NAFAR-SEMEA

MEXiCO'N LENDAKARI

Erribera'ko Kaparroso'tík ornen dii jato-
rria orain México'n Leendakari aukeratu be-
rri duten López del Portillo jaunak. Ain
zuzen, urte batzuk direía izana da Kapa-
rroso errian.

Erribera'ko nafarrek egin zíoten arrera
onak Portillo jaunaren biotza irabazi zuen.
Eta ordutik datorkio Leendakari berriari
kaparrosoarrei dien ongi-naia.

Agintaritza Nagusira jaso duten 0gu-
ttean kaparrosoar zenbait bere inguru iza-
tea gogoko gertatu zitzaion. Eunen bat ka-

parrosoar eqatu ziren «aztekarren» Uri na-
gusira, erriko Alkate ¡auna buru zutelarik.

Ta ñola ibüli, gero; Andik itzultzean etzi-
ren berealakoan ixützen, an ikusi, entzun,
jasoak esaten. Ango begirarnen, ango ¡oan-
etorri eta ibillaldiak, ango eskuerakutsi eta
abar. \Ezin-esanala.

Naparroa'tik Mexico'ratu zen gure or-
dezkaritzak, beste zenbait oroigailJu eta
eskuerakutsien artean, Nafar Foruén Bildu-
ma Berria eskaiñi zioten. Pozik López del
Portillo eta pozik kaparrosoar bidariak ere.

México'n Lendakari izendatu berria, López del

Portillo Jauna

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE

EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Azaroaren 26an Euskaltzaindiak bere hüeroko batzarre arrunta egin zuen
Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Hasterakoan euskaltzainburuak hitz bero eta gartsu batzuk irakurri zituen
Antonio Arrue euskaltzain zenduaren oroitzapenetan. Jaun hunen dohainak eta
Euskaltzaindiak zor dizkion ianak oroitarazi zituen. Arrue zenaren etxekoei dolu-
mina agertzea erabaki zen.

J. M. Aranalde jaunak, berriz, Xalbador bertsolariaren iduria marraztu zuen,
harén eriijiozko izpiritu aipatuz; eta halaber bere burua eskolatzen hartu behar
izan zuen lana gogoratuz, 11 urtez geroz ez baitzen gehiago eskolara joan. Xal-
bador jauna proposaturik zegoen euskaltzain laguntzaile izateko, eta hil bada ere,
hala izanen da izendatua bere garaian.

Segitun José María Satrustegi jaunak txosten bat irakurri zuen: «Euskal
Izendegia ugaritzeaz, gaurkotzeaz eta argitalpen berriaz». Egin nahi den edizio
berriaren xehetasunak eman zituen.

Euskaitzaindiaren asmoa: liburuxka batean, euskeraz edo euskerari buruzko
literatur sariketak —sariak eta baldintzak— argitaratzea. Aurtengo «Euskera», Eus-
kaitzaindiaren agerkaria, inprimerian da. Bizkaiko Diputazioaren «Junta de Cultu-
ra» rako ordezkariak, A. Irigoyen eta X. Gereño.

O. Apraizen omenez batzarre agiría egingo da Gasteizen. Arrasateko Udale-
txeak beste omenaldia egingo dio J. Zaitegi euskaltzain laguntzaileari. Batzorde
bat Merkatalgo eta Banketxe hiztegiarendako. P. Larzabalen txostena «Antzerki
sariketak dire!a-ta» ¡rakurtzen da.

CEuskaltzaindiko Prentsa Bulegoko Agiriak)

EUSKALTZAINDÍAREN BATZARRA GASTEIZEN

Arabako Diputazioaren Batzarre Orokorren aretoan, Euskaltzaindiak 1976ko
azken batzarrea egin zuen abenduaren 27an, Odón Apraiz euskaltzain ohorez-
koaren omenez.

Aurretik euskaltzain osoek bilera labur bat egin zuten eskuarteko gaiak
tratatzeko. Bilkura irekiari Lejarreta Arabako Foru Diputazioaren lehendakariak
ornan zion hasiera, bi xede azpimarkatuaz, bata Euskaltzaindiak Arabako Ba-
tzarre Orokorren aretoan bere batzarrea egiteak 'herrialde horrentzat duen esana-
hia eta garrantzia adieraziaz eta bestalde, Odón Apraiz arabar euskalaria, Eus-
kaltzaindiak eta Arabak biak batera goresten zutelako.

Ondoren A. Villasante euskaltzainburuak hitz egin zuen Araban noraino
euskaitasuna sartuta dagoen adieraziaz eta Odón Apraiz-en lañen garrantzia
aipatuaz.

José Miguel Barandiaran Euskaltzain jaunak «Euskal ikaskuntzak Gasteizen
XX. mendeko lehen herenean» txostena irakurri zuen. 1918 Oinatiko kongresu
famatu haretan bertan arabarrek izan zuten parte handia adieraziaz hasi zen eta
handik harrezkero 36arte ze bultzada izan zuten euskal ikaskuntzak Gasteizen
batez ere eta baita zenibait derritan xehetasun ugariekin azaldu al bukatu zuen.

Juan San Martín ¡dazkariak Odón Apraiz-en biografía zehats bat eqin zuen,
bai bere irakaslego joan-etorriak bere ikerketak eta Ianak agertuaz. Aingeru Iri-
garai euskaltzain jaunak ere hitz batzu esan zituen José Paulo Uribarri Aiara
eskualdeko okondar euskaltzale famatuari buruz.

Endrike Knórr Euskaltzaindiko Arabako ordezkariak Odón Apraiz-en «El vas-
cuence en Vitoria en la última centuria 1850-1950» 'Diputazioaren kultur Biltzarrak
argitaratutako liburuaren aurkezpena egin zuen.

Ondoren 1976 urtean euskal irakasle titulua lortu duten 323 irakasleen eta
karnetak banatu ziren.

Azkenik Ansoategi Arabako Gobernadore jaunak bere hítzekin amaitu zuen
batzarrea.
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EUSKALTZA1N ARRUE JAUNA
IL DA DONOSTIA'N (G.B.)

Arme ta Zarauz'dar Antonio Jauna i i
da Donostia'n, Azaroa'ren 19'an.

Lege-gizona zen, Madril'go «Cortes»
'etan ifoillia, Asteasun jaioa, osoko Euskal-
tzaiña.

Idazle, euskaraz argitara eman diren al-
dizkaririk geienetan ¡datzi izan du Arrue'k.

Izlari, anitz treben zen jendettzaren au-
rrean mintzaldi bero ta sutsuak egiten.

Goian bedi betilo atsedenean.

1.976
«MENDIZALEAK AURRERA!»

Ez ditugu geldi egonak gure mendigoiza-
leak, burutzera goazen 1976'gn. ontan. Be-
deratzi urte dira euskaldunak taldeka itsas-
aruzko mendietara, zeatzago esanik, Ame-
riketa'ko Andes'etara, asi ziranetik.

Arrezkero gure mendigoizale aldrak ur-
tero doaz arat-onat. Ain zuzen, Ego-Euska-

ierriko lau eskualdeetakoek dute igoaldi
arrigarririk buruturik aurten.

Bizkaitarrek Chitral - Wakhan'go TIRICH-
MiR 7.338 metrodun tontorra lortu zuten,
1964 arte giza-oiñen aztarrenik etzuena.
Aurten bigarrenez aratu zaio gizona. Gain-
beerakoan, tamalez, lagun bat, Ernesto
Fonquernie, gaidu zitzaien amildurik.

Beste talde bat Peru'ko Andes'etan PU-
CARANRA 6.147 metroko tontorreraiño igo
zen. Beste bat, berriz, Perú bertako SAL-
CANTA Y'ra.

Ameriketa'ko tontorrik garaien ACON-
CAGUA iritxi duen euskaldunik ere izan
dugu. 6.959 metroko Andes-buru au ara-
buirek lortu dute.

Nafarrek azkenik Shakaur'ko H-l N D U
KUSH burutu dute, naiz-eta itzularan eta
czbearrez Leandro Arbeloa il. 7.116 metro-
dun tontor au lortu zuen taidea amaika gi-
zakumek eta emakume osatzen zuen. Arras
goitik ibillia dugu, beraz, aurten euskal
emakumea.

Mendiko ekiñaldiotan, bestalde, nafar-
arabar-bizkai-gipuzkoarrok naasian ¡billiak
ditugu, edo obeki esan, elkarturik, eta
etxean berton baiño ere elkartuago. Arrotz-
giroak elkarrengana bil-arazten euskalduna.

BERRIRO
GAZTEDIARI

Euskalerriko Gaztediari lengo
batean itzegin nion "Orixe"'ren
onu batzuk gogoraziz. "Orixe"
euskaltzale berebizikoa izan
gendun. Ez, ordea, euskaltzale
bero ta idazle ona bakarrik. Po-
litika gaietan ere begi zorrotza
zuelako, Bustintza ospetsuaren
ondoan, "EuzkadV'n lan ederrik
egin zuena.

Lengoan nekazkian aren esa-
nak, bateon batek gogoan artu
zituen; bañan geienak etzituen
irakurri edo garai ontako egiten
direnik ez zuen usté izan. Go-
gorkeri bidean aurrera bai di-
joaz oraindik. Ordea, gezurrik
ezin esan dezakenak, Egia bere-
bera dan Jesús Jaunak, Pedro'ri
esana dasaigu: "Ezpataz ari di-
rán guziak, ezpatak üko ditu".
Pakea genezan gizaldi guztian, il
zan Bera.

Paulo Apostoluak adierazten
digu Jainkoaren erri siñiste ta
siñiste gabeko errien arteko go-
rrotozko orma {vareta) purruka-
tu zuela.

"Maita itzazute etsaiak, egi-
zute otoitz gorroto zaituztenen
alde", agindu zigun Jesús berak.
Gurutzean josi zutenen alde. Ai-
tari esaten zión: "Aita, barka ie-
zu, ez bait dakite zer ari dirarí\

Donixtebek, juduak arrika il
zutenean, gauza bera egin zuen;
belaunikaturik, deadarka esan
zuan: "Jauna, ez zaiezu pekatu
au egotzi". (Ap. Eg. 7, 60). Eta ori
esanda, il zan.

Juan Gualberto Santuak anai
bat bakarra zuen; beren aide ba-
tek il egin zion. Andik laixter, be-
ra izkillua berekin zula, estrada
estu bat barrena zaldiz zidoaie-
larik, aurrez aurre iltzaleakin
topo egin zuen.

Iltzalea, belauniko, bi besoak
jasorik, ez zezala il eskatuz jarri
zitzaion. Eta Ostiral Santua za-
lá oroiturik, bere zañetako odol
guztia irakiten zuala, zalditik je-
txi zen eta besarkada eman zion.

Maria Goretti neskatx gaztea,
iltzaleak nai zuken gaiztakerira
ukatu zitzaiolako, amalau laban-
kada emanik? il zen. Baña, il ba-
ño len, bere gurasoei eskatu zien,
barka zezaiotela iltzaleari. Nes-
katx gazte Santu au Joan XXIII-
gnak. Santuen mallean j a r r i
zuen.

Ona, Batikano Batzarra II-
gnak. pakeaz erakusten digun
zerbait:

«Pakea, gizartean, Jainko Sortzailleak lan-
datu zuen zitu (arnarij bat da ta beti zu-
zentasun osogoaren egarriz dauden gizo-

nak onduratu (eldu) arteraño eraman bear
dutena. Gizadiaren ondasun quztientzakoa
betiko legeaz, bidezkatzen da leenik; baña,
aldi bakoitzeko eginkizun oiek dirauten ar-
tean noiznaiko aldaketak jasan bear; arga-
tik, pakea ez da gauz osoa, ezarian-ezarian
egin bearra baizik. Gizonen naimena zau-
ritua dagon ezkero, nornairi bere buruaren
jabe izatea eskatzen dio beti; eta agintari
egiazkoari eme egotea».

«Baña, ez da ori naikoa. Lurrean pake ori
ezin iritxi da nornairen ondasunaj< ez ba'di-
ra senpertzen (zurkaíztatzen), eta bai-ta-ere
gizonen arteko jakintzazko eta gogozko
aberastasunak. Ezin bestez bearrezkoak di-
ra beste gizonei ta erriei dagokien begira-
mena izateko asmo sendoa, baita beren
duintasuna ere eta senide antzeko ekin-
tza guri-guria, pakezko burupidea izatekoz.
One!a pakea ere maitasunaren zitu, zuzen-
tasunaren gañezkoa da».

«Lagun urkoaren maitetasunaz lurraren
gañean jaiotako pakea, Kristo'ren pakearen
errañu ta zitu Aitagandik datorrena da. Ale-
gia. gizon egin zen aren Seme, pakezko
errege-gaiak gizon guziok pakerazi gaitu
bere gurutzearen bidez, paketu gaitu Jaun-
goikoarekin, eta gizadi osoaz erri bat ba-
karra egin du, gorrotoari eriotza eman dio
bere aragian (bera iltzen utzíz) eta Berpiz-
tearen garaipen ondorean, Maitasunezko
Espiritua sartu du gizoaen í^otzetan».

Jesús jaiotzean aingeruak go-
go onekoei Pakea eskeñi zioten,
eta Jesús berpiztuak bereai "Pa-
kea zuekinV esanez, eman zien.

Ontasun au gordetzen, azitzen
eta senpertzen saia bedi gure
Gaztedia. Ez aztu Sales'tar deu-
nak esana: "Euli geiago arrapa-
tzen dira kutxare bat eztiekin,
kupel bat ozpiñekin baño". Ez
aztu ere, otoi, gure Jaunak esan
diguna:

"Gaizkilleentzat ez da pake-
rik".

INTZA'R DÁMASO
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«REFERENDUM» DELAKOA
AURRERA JOANA

Urtearen azken-illabetean izan dugu «re-
ferendum» ¡zenekoa, Jende guziari dei egin
zaio, «botoa» ematera joan dedin.

Beste bi «botazio» ezagutu ditugu; or-
duan, ¡a denak joan ziren «botoa» ematera;
erri batzueían —diotenez— biztanleak bai-
ño geiago.

Onelako «botazioak» ia beti irabazten
dituzte beren eratzailleek; au ere bai. Bai-
ña ez besteak bezala; oraingoan, euskaldun
«boto» gutxiago bildu dituzte.

Zer jokatzen zen? Madrii'go Gobernuak
aldaketa batzuk egitea edo «erreforma»
egiteko eskubidea eskatzen zuen.

Ez ote dute aídaketarik edo «erreforma-
rik» nai euskaldunek? Bai, orixe! Baiña, al-
daketa aundiagoa, sakonagoa; eta ori...
urruti zegon.

Eskubide duten guztien artetik, euneko
73 lagunek eman dute «botoa» Naparroa'n;
baiña, 84.067 gelditu gera eman gabe.

Naparroa osoan «botorik» qutxien eman
duen erria, Goizueta izan da: iautatik, iru
baiño geiago gelditu dirá «botoa» ematera
joan gabe.

Gipuzkoa ta Bizkaia izan dirá probintzi
gutxiena eman dutenak; ia erdiak geidítu
dirá eman gabe. Araba'n ere, beste probin-
tzi askotan baiño gutxiago.

Eta orain, zer? íkuskizun.

CUBA'RI BEGiRA
Etxe-tresnak saitzen dituen denda batek zozketa egin zuen, eros-

!een artean. Zozketa-saria, Caribe itxasoko inguruetan barna ama-
bost eguneko itxas-ibiiialdi bat zen.

Ala bearrez, ibillaldi-saria Iruña'ko Escudero-Pascual senar-emaz-
teei egokitu zitzaien; baiña, itxasaldea ertzetik ertze begiratzea bai-
ño atsegiñago usté zuten, ordea, amabost egunotan Cuba'ren ain-
tzin-gibelak astiroago aztertzea: ango lurralde, kultur eta erti maiila,
industrigintza, biziko moduak, eta abar. Luze-zabalean baiño areago
aztertu sakonean.

Bazeramaten Cuba'tik zenbait oroipen eta bitxikeri jaso zezake-
ten usté eta susmoa. Bai jaso ere. Onatx zer dioten itzuleran se-
naremazteok:

"Joan-etorria, benetan, zora-
garria iduri zaigu. Amar ordu luzez
egazkiñez joateak ere etzaitu as-
pertzen.

Cuba errialde bitxi bat duzu.
La Habana, uri panpiña benetan.
Baiña jendea arras gaizki jantzirik
dabil.

Errazionamendu bidez egiten
da zenbait gauzaren banaketa. Eta
ezin-ustekoa: bertako lurrak sor-
tzen dituen tabako ta kafea, esate-
rako, izugarri garesti daude; emen
gure artean baiño ere garestiago.

Ikasleak, bestalde, egunoro Go-
bernuarendako iru orduz lan egite-
ra bearturik daude..."

Itz gutxitan: Europa'ko komunista-erriak ikusten ibiiii diranek
atera duten ondoren ondorio ber-berera eldu dirá gure naparrak:
goibel edo triste bizi dirala an bertakoak.

Politikaz itxutu gabeko gure erritar soillen begi garbiek, orre-
laxe ikusi dute gaurko Cuba, Fidel Castro'k sozialismora daraman
Cuba ori.

Guztiok dakigu, leen ere gauzak sobera oker eta gaizki ba-zirala
Cuba'n. Aldaketak izan dirá orain. Jakiña, zenbaitek asko galduko
zuten aldaketa ortan.

Galde dezagun, ordea: Norbaitek irabazi ote du? Eta ñor ote
da irabazle?

Monzón Olaso'tar Telesfor jaunaren olerki-zati ura gogorazi nai
diegu, «sozialismoa» indarraren bidez sartu naiean dabiltzaneri.
Ona emen:

«Euskaleman odola garbi,
nekazaria kondia aiña.
Beeraka bultza zuek ibilli...
Goian elkartzea, gure naia!»

ASTEA

BIDARI ALA LASTERKARI?

Aurreko urtez 1.004 ezbear gertatu z^n
Nafarroa'ko kotxe-bideetan. Ezbearrok 96
eriotz sortu zuten, kotxelarj eta oiñazta-
ritan.

Naiz-eta 1975 eta 1974'an 99'na, eta
1973'an 108 eriotz izan, azken urteon baiño
geiago alegia, ezin esan aski ez denik.

Denok dakigu okerraldi eta ixtripuok non-
dik datozen. Azkarregi ¡billi naiak, azkarra-
go eriotzarazten, noski. Obe genuke goiza-
go etxetik irten, garaiz eta segurkiago ¡ño-
ra el gaitezen.

MENDIGOIZALEEN EGUN AUNDIA

Aralar'ko San Migel'eti ospatu dute men-
digoizale naparrak beren EGUN AUNDiA
bein eta berriz OGEI TA AMAR urte

Urtearen azkenean antxe Aralar'en bil-
tzen ziran, Aingeruaren bafoesean Jaunari
eskerrak ematera, lagun arteko giro atsegi-
ñean. Oitura zuten, Meza entzun eta Jauna
artzeko, oitura on-ona

Aurten, ordea, aldaketa: ez dute Ara-
lar'en egin. Lizarraga'ko San Adrian'era
aldatu dirá.

Zergatik? Patxada lasaiegian berebülez
ez ígotzearren? Mendian gora oiñez foa-
tearren?

OGE| TA AMAR urte aundíren buruan, ez
al da bemtzat ¡zango, berri-pozez aldatu
duteía?.

O A R R A

«Ley de Prensa e Imprenta» de-
lakoaren 24,gn. gaiean agintzen da-
aez, gure írakAirtzaillei jakin arazten
diegu euskal PRINCIPE DE VIANA
^Idizkariaren Jabea, Naparroa'ko Fo-
rudun Diputazioa déla; On Vicente
Galbete Zuzendaria, ta On Marceu
lino Garde orotarako Arduraduna di-
relarik. Lekua: «Cámara de Comp-
tos», Ansoleaga 10. Argitaratzen da
«GRAFINASA» Irarkolan, M. de Fa-
lla, 3, Iruña.
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'OLERTI' ALDIZKARIA TA 'OLERTI-EGUNA'
AITA X. ONAINDIA'KIN ELKARRIZKETAN

AITAX.ONAIN-
DIA'KIN ELKAR

IZKETAN

—Noiz asi ziñen, Aita Onaindia, «Olerti-
Eguna» ospatzen?

—Orain 17 urte ospatu genun lenengoz
«Olerti-Eguna», 1960'gn. urtean. Bertso-za-
letasuna biztu-arazi nai izan nuen, lendik
ere «Karmel» eta «Olerti» aldizkarietan ber-
tso-mordoak argitara emanez egin izan
nuen antzera.

—«Olerti» aipatu dezunez, noiz eta zer-
gatik sortu zenduen?

—Jakiña danez, 1959'an asi n i n t z a n

«Olerti» ateraten. « K a r m e l » , «Herria»,
«cGazte», ccAranzazu», «Alderdi», «Goi-Argi»
ta besteak bazeuden garai artan ere. Bai-
ña, bazan, nere ustez, utsune bat ondo
ornitu gabe.

—Zein zen utsune orí?

—Aipaturiko aldizkari oiek, bakoitzak
bere elburu beteten zuen; baiña, gure li-
teratura saillekoa zan nik adierazi nai du-
dan utsunean. Euskal idazle asko, olerka-
ri ta bertsolari, zeuden bere oldozkun do-
tore, idurikizun bipil eta ames-eragin go-
xoak nun argitara eman ez zeukatelarik.

—Zer egin zenduen «Olerti» aldizkaria
sortzeko?

—Orri bat zabaldu nuen euskaltzaleen
artean. Laster izan nituen erantzun bioz-
korrenak. Askoren artean bat aipatzeko,
ona zer esaten zidan G. Aresti'k:

«Ondo ¡kusten dot berorren asmoa, eta nere lagun-
tasunik aundiena eta ¡raunkorrena eskainduten
deutsat, amai on eta zoriuntsu batera eroateko.

Nere lanak, nere poesiarik sentiduenak, eta baita
euskal eta extranjeriko poesiaren ganeko iriz-
pideak, kritikak eta estudioak bialduko deutsa-
daz...

Cntsegida parauko nalz bearrean: nere poesiatatik
batzuk aukeratuko dltudaz; buruan daroat estu-
dio T. S. EHot'en ganean. Onen atzean, Baudelai-
re, Rilke Whitman ta Salinas estuatuko ditudaz.

Berorrek publiketan badeustaz zeruraño bear egingo
dot. Itzulpenak bere eglngo ditudaz. Eztabaida
bere sortu bear da, baña bakarrlk poesia ga-
nean. Idatzl beglst».

—Bazen, orduan, olerki-zaletasuna, ezta?

—Oba ez! Euskal erriak beti izan du
poesi-griña; guerra ostean, ainbat erasok
eraginda, etzan ainbestekoa. Olerkari onak
zeuden; ala ere, etzuten idazten gutxik
baiño,

Urte txar oietan, lllunpetik irtenda, go-
ran-tza zijoan bertsolaritza; poetak, ordea,
lotan bezela zeudert; zerbait p^alta zan...

—^Nolako iraupena izan zuan «Olerti»?»

—Asi ta laster piztu ziran olerkari guz-
tiak. Banuen lanik aski urtero irureun bat
orrialde ornitzeko. Olerki utsezko aldizka-

riak, geienetan, asi-barri oraíndik oorrot
egiten dabe. «O!erti»'k etzuen porrotik
egin; 1959'tik 1969'ra atera zan; amar ur-
tean, beraz. Eragozpenik ez ba'Iu, ordea,
gaur ere irtengo zuen. Baiña, 1969'an, Gan-
diaga'ren «Gaztañadi» azkenengo alea ate-
ra nuenean, Madrid'etik galazo egin zida-
ten. Eta gaur arte muturik dirau.

—Olerkarien erantzuna, beraz, baikorra
izan zenduen, ezta?

—Orrelaxe! Asieratik nituen nere on-
doan. Lenengotan eskatzen nitun lanak;
baiña, gero, eskatu gabe zetozkidan poiiki
asko. Lenengotik agertzen dirá gaur ere
izen aundiko dabitzanon lanak; adibidez; Er-
kiaga, Agerre, Zugasti, L. M. Muxika, Ares-
t i , G. Manterola, Aurre-^Apraiz, j . San Mar-
tín, Gandiaga, J. Azurmendi, Gaztelu, Bor-

Aita Onaindia, Euskal Literaturan izugarriko lana
aurrera eraman eta eramaten dueña

dari, N. Etxaniz, J. A. Etxebarria, I. Olabea-
ga, Markue-<B¡taño, J. Beiztegi, S. Muniate-
gi, A. Zubikarai, Satarka, Iratzeder, Manex
Erdozainzy-Etxart, J. Mirande, M. Lasa, P.
Iztueta, Egieder, T. Etxebarria eta gaiñera-
koak.

al duzu berriz asteko asmorik?

—^̂ Bai, badut orren asmoa; zerbait egin
bearko dut! «Olerti-iEgunaw'k oso ugariak
izan dirá, zein kopla lanez, zein jendez. Le-
nago, sariketako lanak, ia danak «OIerti»'n
argitaratzen nituen,

Orai, ura itzali-ta, artutakoetatik asko,
Iruña'ko «PRINCIPE DE VlANA»'k, bertso-
lari ta olerkarientzat daukan erdiko orrietan
azaldu izan dituzue ta, egia esan, ardura
guztiz eta ezin obeto.

—Noiz asi ziñan, orduan, «Olerti-Eguna»
ospatzen?

—Olerkari ta bertsolariak batzeko zer-
edo-zer bear genula-ta, 1960'ko Urriila'ren
29'an asi nintzan egnn ori jaitzen.

U'dazkena, diote, ez da garairik ego-
kiena; baiña, ez da txarra ere. Euskalerrian
garairik dotore ta aukerakoena izan oi da
udazkena, udaberri bera baiño apain-kolo-
retsuagoa. Eguna be aukeratu genduan:
Kristo Errege eguna. Ta euki izan dugu
amazazpi urtetan, iñoiz ere utsik egin ga-
be, ezeren eragozpen bagerik.

—Olerkari asko biltzert al zarate?

—Batez ere, Euskalerriko idazle ta oler-
kari rik garaienak emen izan dirá, bai sariak
jasotzen eta bai «Egunari» berea ematen.
Atzerrian bizi dirán asko ere, soiñez ezi-
ñik, gogoz emen izan ditugu. Zeinbat es-
kutitz ditudan, zorionak emanez eta eto-
rri-eziña erakutsiz!

—Poesi asko artzen zenituen?

—Urte bakoitzean aurkeztu dirán en ko-
purua ta egilleen izenak luzatu ta ugaritu
dirá.

—Euskaltzale guziek zuri eskeiñ«tako
omenaldia bururatzen zait; Euskalerriaren
alde egin duzun ainbestez, EuskalerHa zu-
rekin zorretan zegoen...

—Ori ez! Egia esan zertxobait egin dut;
baiña, gure Lauaxeta'ren ondotik esango
nuke:

Dana emon biar yako
sortu gaitun Erriari...

Gogoangarria, benetan, 1974'ko «Olerti-
Eguna»; jentetza aundia Larraratu zan. Me-
za ederra, itzaldi gorengoa, sariak ematea;
bazkide, bertsolari ta danboliña ugari...

—Eta aurten? lan askotxo eldu zaizu?

—Joan dan asteko ostegunez, Donostia'n
izan nintzan artutako poesi guztiekin. c<Bô
dari» eta biok egin genien lenengo azterke-
ta, 77 lan aztertu ere; oraindik Erkiaga'k jo
bear dü azken-ikustaldia, baiña «laster da-
tor eguna»,

—Eskarrik anitz, Aita Shan ti, ta egun
ori besteetan baiño re, jori ta zoriontsuago
izan dedilla.

ERREKA
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Jplbador eta M. Arotz ian beude!
XALBADOR'EN ERIOTZA

Azilla'ren 7'ari omenaldia eskeiñi zion
Euskalerriak. Ongi merezia zuan. Erriz erri
bertsotan asko ibillia, Bidasoa'ren mugaz
bi aldeetako euskaldunak elkartzen eta be-
sarkatzen.

Bein eta berriz aipatu izan dugu gure
aldizari ontan. Xalbador'en bertso ede-
rrak eman izan ditugu emen.

Erri-Meza ta elizkizun bikaiña goizean.
Lagunarteko bazkaria, bertsolariz eta bes-
te adiskidez inguraturik.

Arratsaldean, bertsolariak kantari, Xal-
bador goraltzen. Gure gizona adi-adi en-
tzuten.

Guztiok ba-genekian biotzetik gaixorik
zebillela. Baiña... nork uste bear zuen, ain

HOGOI TA LAU ORDU

Gipuzkoa'n Ereñozu herrian, kantatzen ari gineía, joxe Mari Aranalde gidari,
ene lagun batzuer gai hau eman zeien:

—Zer egingo zinukete, hogoi eta iau ordu baizik etzaizuela bizitzeko ge!-
ditzen jakinik?.

Nik ez nuen hortaz kantatzerik izan, bainan etxerakoan fairu pertsu hauk
moldatu nituen delako gai hortaz, eni kantatzea tokatu ba'iitzaut bezala.

Hemen ezartzen ditut, segur bainaiz, hiltzeratekoan gogoeta hauek izanen
ditudala, zertan naizen ohartzen ba'naiz segurik.

Airea : "Haurtxo ttikia negarrez dago^
Bízian hogoi eta lau orduz gauza guti agiten da,
bainan Jainkoak eman epea nik ez dezaket emenda.
Ene ondoko nai diíudanak ditzadan beraz izenda:
gazte maiteak, nik hasi lana zuen esku geldltzen éa.

Hogoí eta lau orduan hemen deus guti egin ditaske»
bainan gelditzen zautan denbora ez dut saldu nahi
dítudan etsai guzien ganat inguratu nahi nuke,
ene barkamena eskaintzerat eta hesenaren eske.

Eskual Herri maitea, izan dut zutan sortzeko grazia;
ordaínez, ene aniodioa derautzuí eraki^sia;
egun artean eman derautzut ahal nezaken guzia,
orain bertzerik ezin dut eta eskamtzen dautzut bizia.

XALBADOR

laister il bear zuenik? Omenaldiaren po-
zak eta txaloak ezin jasan izan zituen Xal-
bador'en biotz eriak.

Bertsolariak kantari ta jendea txaloka
ari zalá, gaixorik eta eziñean nabaitu zuen
Xalbador'ek burua. Ixil-ixilik baztertu zen
eskolara, ta bat-batean illik gelditu.

Arrokeriarik gabe ta apaltasunez bizi
izan bezala, jendearen txaloetatik bazter-
tu ta apal-apal eman zuen azken-arnasa.

Esan ezin-ala sari ta oroigarri eman
zizkion Euskalerriak. Eta Naparroa'k ere,
Iturralde aldunaren eskuz, opa izan zion
oroigarri ederra.

II eta gero ere omenaldi aundiak egin
dizkio Euskalerriak. Urepel erriak ez du

sekulan ainbeste jende ikusi, Xalbador'en;
illeta egunean aiña.

ü r r e n a, Donosti'ko Eliza Nagusian •
bertsolariak eta adiskideak, samintasunez
eta otoitzean, nork esan zenbat milla lagun
bildu ziran?

Xalbador'ek iru maitasun eta iru biotz-
min: Jainkoa, etxea ta Euskalerria. Ta i-
rurak ageri dirá bere bertsoetan. Or ditu
bi liburu, EZIN BERTZEAN eta ODOLA-
REN MINTZOA. Or ditu kantuz emanda-
ko bertsoak, sariak irabazitako bertso-pa-
perak.

Xalbador'en biotza il zan, baiña aren
bertsoak bizi dirá, eta biziko.

X I L

MIKEL AROTZAMENA
ere il zaigu!

Orain 48 urte direla, Lesaka'n jalo zen
Arozamena'tar Mikel. Naparroa'n eta Eus-
kalerri osoan bertsolari ezaguna.

Gure aldizkari ontan ezaguna da Aro-
zamena'ren aurpegia ta ezagunak dirá aren
bertsoak.

Naparroa'ko txapeldun izan zan. Lesa-
ka, bere jaioterriak, omenaldi bikaiña es-
keiñi zion igazko Lorailla'ren 23'an.

Oraindik gazte ta sasoitsu zegon, baiña
Abendua'ren 23'an, bere lanetan zebillela,
Azpeiti'ko errian il zen bat-batean.

Xalbador batetik eta Aroamena bestetik,
orra bi bertsolari ñapar joan zaizkigu bes-
te mundura. Euskalerriko bi txori abeslari
mututu zaizkigu.

Amalau-amabost urte zituanean asi ber-
tsoak kantatzen eta 46 urte besterik gabe
mututu. Baiña, or ditugu bere bertso asko,
bere liburuan.

Seme bat eta alaba bat ditu. Ea, bada,
bietakoren bat bederen asten zaigun ber-
tsolari, ritaren urratsak jarraiki.

Bijoakie samin-agurra alargun eta sendi-
koeri. Eta GOIAN BEGO gure AROZAME-
NA bertsolari aundia.

Bertsolariak eta erria beti elkarturik di-
tugu : Erriaren biotza arras aguro irabaz-
ten du. Zergatik? Erriaren maitasunez eta
kezkaz beterik dualako bere biotza.

Orrela, bertsoen bidez agertzen du ber-
tsolariak bere biotzaren sakona ta betea.

Ikusi besterik, ez, zeiñen egoki mintzatu
zan Arozamena bertsolaria, bere adiskide
Narbarte ez-bearrez il zanean.

Oso egoki datoz bertso aiek, orain, il-be-
rria dugun Arozamena berarentzat.

X ! L

NARBARTE ZANARI
Golzueta'ko baserri baten
jalo zan Andrés Narbarte;
auxe entzunda nere zentzuak
kontua pranko dakarte.
Gu alkarrekin ibiitzen giñan
zu emen ziñan hitarte;
bañan, emendik alclegin zendun
eta egun aundira artel

Gure Jainkuak aia na¡ eta
joana zera betiko;
Josafat'eko zelaian berriz
degu alkar íkusiko.
Plaza batzutan au alkarrekin
ñola giñan ibiliko,
pentsatzen nago etzaltudala
iñoiz aztutzen utziko.

Ni bezalaxe, jaiotzetikan,
zu ere zera naparra.
Jendeak zure bertsuarekin
egiten zun naiko parra;
zure biotza eta mingañak

izaten zuten indarra.
Gogoratzian bakarrarekin
etorritzen zait negarra.

Batek eztaki ¡r.undu onetan
zenbat ordu chin berakín:
a! dan artian, saiatu bea *
borondate onarekin.
Zuk ere etzendum oker aundirik
ta lasai egon orrekin,
gu're ezkera luzaroko ta
laister gera alkarrekin.

iEriotz ortaz pentsatu bear
mundu ontan gaudenian,
ta barkatzeko eskatzen dizut
—Andrés maitea— azkenian.
Josafat'eko zelai santuart,
Jaunaren zorionian,
ai!, zer-nolako besarkada guk
alkartutzen geranian!

AROTZAMENA
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11ORIXE TA fllERKIA (ni) i
Labur esanik dijoa gure izkeraren barruko adie-

raztea; au da, gramatikarena.
Baiñan, barrungo itzaren adierazte ortaz gaiñe-

ra, badute izkera guziek beren mintzoa edo mihi-
soiñua. Ontan ere gurea eder nabari da.

Artu detzagun, esate baterako, izki-ixurkiak
(garbiak): I, m, n, ñ, r; eta batez ere, orietan n, su-
dur-izki garbia, ez kinduna, batzuk zintzurrean ito-
erazten dutena.

Gure an, en in, on, un oriek askotan gertatzen
baitira, zular - ezkil - otsa emaiten diote izkuntzari.
Grekoek ere bi izki lagungabeen artean, n mintxo-
eder esaten ziotena ipiñi oi zuten. Gaztelanizko
neurtitz ederrenetan ere izki oriek dirá nabari:

Za del que huye el mundanal ruido
Gero, xistu-izki esaten zaienetan, oso ugaria da

euskera: s, x, z, ts, tx, tz.
Bi eragaitz arkitzen diozat nik gaztelaniari

neurtitzerako; bai eta inguruko beste izkuntzeri ere:
puntúa eta azentu astuna. Puntu ortan gu ere kutsa-
turik gaude; geiegikoak gera, erdaldunak baiñon
okerragoak.

Neretzat puntúa induri txar bat besterik ez da;
emendio baiño neke geiago du.

Gazte giñalarik, leenik grego-latiñezko neurti-
tzak ikasten eta neurtzen asi gintzan, eta ez genien
ezeren utsik arkitzen. Aiek etzuten punturik. Eta zer
neurtitz ederrak guretzat, batez ere geurok egiten
ikasi genunean. Neurtitz aiek etzuten punturik, bai-
ña guretzat mintzo ederra zuten, tuntunari edo igi-
kerari begira.

Aditu ukan dut, olako alako gogorakizun etzire-
la asmatuko puntuagatik ez ba'liza. Bedi! Baiñan
zenbat geiagotan eramaiten du puntuak neurtizlaria
nai ez dun toira! Bestera baiño geiago.

Gure euskera puntu ortan errexa da, errexik
iñun baldin da'da; alaere ez digu beti ta askotan
esan-arazten guk nai genuken uaxe; asko askotan
gogaiari indarra kentzen dio. Gure olerkari bati pun-
tuak ara zer esan-erazi zion mixiolari batengatik:
Jesukristo'k baño neke geiago eraman zula.

Ez diñot, ez, kantatzero neurtitzetan puntna
oso kentzekorik. Gure bertsolarieri ez dakit nik aiña
ezker nork emaiten dien; baiña neurfitzak irakurte-
koan, askatu bear genuke kate astun ori. Gure Gazte-
lu'k puntúa pixkat utzi du; ez erabat, nik ortara era-
gin ba'diot ere. Guk asi degun bidé au ibilten, asiko
al dirá laister gure ondotik datozenak.

(GAZTELU: «Musika ixüla»; sarrera

ILLOBI-ONDOAN

Amets igeskor zoroak dirá
munduko pozkai geienak;
txíngarrak baño i i-aupen geigo
ez du-ta gure bizmenak.

Bear genduken bezala zuzen
jardungo baldin ba'giña,
ez litzake gaur izango noski
bizitz au orren samiña.

Zertarako da, zergatik maite,
ondoren txar dun irritsa?
Egizko pozen i tur bu rúan
edan nai ezik gabiltza.

Elkarren aurka buru^belarri
gabiitzanok ain setatsu,
zer ote geran: galdezka nago:
zeken, doillor, ala kaiku?
Geigizko dan diru-gosea,
zillarra íbaika jardetsi nai-ta,

Amets igeskor zoroak dirá
munduko pozkai geienak;
txingarrak baño ir aupen geigo
ez du-ta gure bizmenak.

ARRESE'TAR E,

ATOR, MUTIL, ETXERA
Ator, ator, mutH, etxera,
gaztaiña tximelak jatera,
Gabon-gaba ospatutzeko

aitaren ta amaren ondoan.
Ikusiko dok alta barreka,
ama be poz-atsegiñez.

Eragiok, mutil,
aurreko danboliñ orri,
gaztaiñak erre artean,

—txipti, txapla, pun!—
Gabon-gaba pozik

igaro daigun!
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ETXE
ZAHARRA

Piarres HEGUITOA

Etxe xaharra, gure herrian,
xuri-xuria, pentzen erdian,
leiho gorriak hego aldian,
miru buztana haize beltzian,
iduri zauku, arratsaldian,
aiso gaixo bat lo iruzkian.

Harri batían, borta gainetik,
deiturak ditu zizelaturik.
Izar, kurutze, lijien petik,
:rakurtzen da, lau mendez dansk,
bere lekian dagola xutik.
Nole sortu zen, ta zoin eskutik?

Ofiziale, mutil, sehia,
herrikoa zen kide guzia:
Eñaut hargina, buruzagi,
Erramun, harri-pitatzalia,
bai eta Pettan, mahaxturia.
Zer langiliak, Jinko maitia!

Mintza baladi behin etxola,
erran lezake azkarra dela,
aro gaixtoa berdin zakola,
bana laguntza behar lukela,
ez gelditzeko, borda bezala,
Jende gaberik, eta su-hiia.

Erran lezake, ñola, geroztik,
seme gazte bat joan zen hortik,
Indietarat, denak utzirik;
jinen ote da haberasturik?
Etxe gaixoan, iduriz hutsik.
etziren egon xaharrak bezik.

H ngo semia, urruntik jinez,
etxe huts hartan, iluntze batez,
Ixil-ixüa sartu zen brixtez.
Zoko guziak beitz atxemanez,
hiljherritarat laster eginez,
otoitzian zen egon nigarrez...

Urte berian, han zen ezkondu,
andriarekin ontsa laketu,
langiiekilan lenari lotu,
etxe xaharra dena berritu,
bana lehengo gauzak apaindu:
zoin euskaldunki zuten artatu!

Etxian eder harri alkiak,
teilatu zabai, murru handiak,
atean aldiz, itze lodiak...
Oraiko kaskoin tegi berriak,
haren ondoan ttipi-ttipiak,
zer ote dirá? Oilotegiak!

Ukanik ere maina-tokia,
utzi dakote pegartegia!
Berotzeko du tresna guzia,
bainan ¡halere supazterria!
Beraz zer etxe maitagarria,
edertzen baitu Euskal-Herria!

EZTAIETAN
(EZKON-BERR1ERI ESKEÑIAK)

Senar-emazte auek
elkar lotu dira
eta askatzerik ez
dute nai sekula;
baiñan, bai, Zu testrgu
izan zaítezela,
zerutar graziakfn
zaindu ditzazula.

Jesús, une auetan,
Zure babesean
bil gaitzazu guztiok
maitasun berean.
Jauna artu ondoren,
gu Zuri eskean
sendi berri onentzat
asmo onenean.

Kantatu, bada, biok
maitasun oroitzak;
baztertu gorrotoak,
egoera beltzak.
Lore biur ditezen
munduko arantzak,
lagunduko dizute
Jesus'en Biotzak.

Zuk zendun maitasuna
biotzean sortu,
neska-mutil on auek
orrek lotzen ditu.
Indar berak erainda
emen Zuk dauzkazu:
Mari So! eta Iñaki
beti gorde itzazu.

jende horiek, behar lukete
bizi goxoki, ta anitz urte,
zeren bihotzez maite baitute
alten etxia, zinez nik uste.
Hifen nahia segi bezate,
iur petik ere manatzen dute!

J. M.» ALBIZU

ZAPATA ZULATUARI
Ainbat denporan ibilli zare

nere oiñetan dotore,
busti ta legor, auts eta zikin

egiñaz ainbat kolore;
nire arazo ibilleretan

beti lagun izan zare,
orain zulatu zarielako

iñok ez zaitue gure.

Garai batin zainduak ziñen,
gaiñera ondo garbitu;

zuek soiñean ikusiagaz
egiten nintzala poztu.

Lan eta nekez egin zarie
marraztu eta zulatu:

ondo egiñan ordaingarritzat
egin zaituet baztertu.

Nere oiñaren apaingarriak
ziñeen uda eta negu;

pozik gaiñera, nagirik baga,
ikus izan zaituegu.

Esker onagaz artzekoa da,
baldin biotzik ba'dogu;

baiña oraintxe zartu zaree ta
laster aztuko gara gu.

Lurrak emonak izan zarie
nire oiñak apaintzeko,

orai zartuta, bardin lurrantzat
auts artean usteltzeko.

Sarritan pozik jarri nozue
edonora joateko;

zeuen bearra bete dozue,
atseden zaize betiko.

B. ENBEITA
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CHINO'KO
«AZERI»

FAMATUA
AIREA:

«Oilanda gazte moko fier jbaf...» edo «Suiet eder jbaf...» J
Kantatzen orai hastera noa, argitzeko dudan dena,
suieta huntako ez naizelakotz lehenik mintzo naizena;
aunitzendako maluruski zen sortu Chino'n Madeiena,
uroski orai galízera doa, betikotz, bere ¡zana.
Orok dakigu nork egin zuen obra horren hastepena,
herra bide ta nahaskeria aunitzer eman duena;
ez diot ahantz, bizi guzian, gure zaharren errana:
«ez daitekela ontsa finitu, gaizki hasia zen lana».
Gaizki hasia zela orduan, nornahik orai badaki
sobera karga hartzen duenak ez dezakela atxiki;
eskelariak zerbait gisetan disimulatzen du beti,
bere buria, bertzen izerdiz, nahi zuen eman goiti.
Jakintsun dauke negoziotan, dionaz, bere buria;
bizkitartean, ez dauku hala, bertzer, eman etsenplia;
eskelaritzat, bortaz borta zen, diotenaz, ibilia;
bertze biderik hartuko zuen, izan ba'lu ahalgia.
Xehetasunak jakitekotan mintza gaitezen Bankuan,
zergatik ez da hantxe konpondu, eta gu utzi gostuan;
etzen hoinbertze griña izanen eskualdunen orduan,
ez eta ere pentsamenduek minik emanen buruan.
Denbora eskas izan duela eman dauku estaukuru
hutsa non zuen berak egina, zergatik ez du agertu;
urte-beteko intresak zuzen pagatu izan ba'litu,
kapitalaren denbora aise, zaiteken hartan luzatu.
Konpreni zion errexki berak izanez kontzientzia,
hitza konplitu behar zuela hartzeko konfidantia;
lehen aldian aisago, baita nornahi enganatzia;
bainan, geroko irriskuan du bere izaite guzia.
Berak dionaz, laguntzaleri ontasunak ditu utzi,
jakin behar da lehenik hartan zonbat krema den berexi;
gasna egin ta gaxura mehe eman ote du bertzeri?
Egia zer den jakiteko du sobera saltsa nahasi.
Gainera dio abokat hoiek gizendu okasionian,
bainan gorde du lehenik bera, zela hoien gomendian;
aise ari zan, hoier dotatzen, pagatu gabe ordian,
gero zorrak guk jasan behartu, hari egin zerbitzian.
Estitmu gabe utzi gaituzu, zu lagundu zaitugunak,
bai eta zure alderat hartu lege dakiten gizonak;
obretarikan ageri dirá bihotz krueldu presunak,
hori bakarrik egin dezake, zu bezalako frikunak.
Zuhaur hobendun izanki eta oraino mintzatuz bertzen,
ez gare segur zure izatez nehor gutizian egonen;
gaizki eginak segur deraizu nonbait arrasta eginen,
Jainko bat ba'da zeru gainean, etzaitu barna utziren.
Nork ote ditu orai pagatu Madelenan ziren zorrak
konpreni daite errexki hori, publiko dirá aferak;
ez ginezazken bertze gisetan ukan prestatu diruak,
izan tugunak eskura ditu, erostian Kondadoak.
San Bernardino Kondadoa da Madelen hartu duena,
ta pagatzale guziek orai jasan beharko duguna;
horren medioz altxatu dugu lehen prestatu zuzena,
intresak oino galdu ditugu; hau gure orroitzapena.
Kondado huntan, jende guzia aise zerauku kexatu,
bizitegi ta gainerateko taxak baitira goratu;
Medelena'ren erospenetan diru aunitz enpleatu,
bertzen izerdiz beharko diré, guziak orai pagatu.
Jakin dezaten orai guziek zer dagon zuzentasuna,
Kondadoaren bulegoetan atzeman ahal daitena;
eta ez sinets disimulatuz mintzo zeraukun presuna,
zeren errotik moztu dakote Madelena'ri buztana. (izena)
Aunitzi malur egin dezake presuna baten lan tzarrak,
oraino saldu nahiz dabila berak moldatu gezurrak;
ez gaitu aise enganatuko, minbera diré zakarrak,
oilo-kafia berri beharko, Chino'n azeri zaharrak.
AITOR DEZAGUN EGIA, DEN BEZALA JAINKO LEHIA

Zure bertsuen erantzuna
X. X.

BIO
Aspaldian dabiltza
biotzak aldatzen,
millaka osagille
ez dirá geratzen;
biotz baten amaia
dala urreratzen?
An doiaz beste biotz
barrí bat biliatzen,
lengo zaarra kentzen
ta barría sartzen;
bízia luzatzen
dirá alegintzen;
baña ez dau sarritan
gorputzak artutzen.

Jainkoak emondako
gure biotz orri
gatxert bat ba'yatorko,
beste bat ezarri.
Biofz-duna da baíta
gure Euskalerri,
berau aldatzen milla
kanpotar etorri...
Biotz maitagarri
estu eta larri,
gose ta egarri
izan zara sarri:
zuk darozun bizia
bai da negargarri.

TZA
Euskaldunak sortzen dun
euskaídun biotza,
berau zapaltzen goitik
—ba:— lege zqrrotza...
Kanpotarrak sarritan
begirada motza...
Eiüosik zauzan legez,
beti dozu lotsa;
katipotík onuntza
datorren laguntza,
guzur eta utsa,
bakarrikan otza,
askok gura leukie
zure eriotza.

ttz politakin azke,
zintzoen antzera.
milla kanpotar datoz
gurí cjintzera;
curen politika ta
iegeak sartzera;
Jainkoak emon euskun
biotza ¡Itera;
gu zeatz galtzera
eta zapaltzera;
gu lurperatzera;
biotz aldatzera ...
Baña eztira elduko
orí jaristera.

M.a JESÚS BARAIAZARRA

BOST POEMA

AGERPEN A

Bai, itz dagit, beraz bizi naiz, biziaren
arnas, zantzu, itxaropenak sortuaziz,
maitatzen ta gorrotatzen dutanaren
bizitzako galbaetan biotza eralgiz.

Ñire biotz, gogo-erraietan erre-biziz,
bere izenez deitzen diot aldiari
baiña, deus ez diot eskatzen berari
bidezkoa ez dan sustrai ta karraxiz.

Ñire egunoroko nortze, burrukan,
odola dario gogoz ene biotzari,
itxaroz errotutako errigintzan.

Ta, aldiberako gogo-ausnarketan,
zai nabil argi-txintazko etorriari,
egiazko eguna noiz argitukotan.

S. MUNIATEGI
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ANSOLA ZELAIA ANAIAK:

JOSÉ, FÉLIX, KOLDO, BLAS, JULIÁN

—Leengo baten esan zeunstanez, bost
anaiok, Blas'ek ¿este' edozeiñen utsunea
beteaz, osotzen ei dozue Ansola Anaion
aspaldiko laukote ospetsua. Elgoibartarrak
zaree bostok?

—Bai. Elgoibar'en jaioak gera bostok.
José 1911'nean, ni 1913'nean, Koldo 1917'
nean, Blas 1919'nean, eta Julián 1923'nean.

—nBerak, Elgoibartarrak zaree ta ez Mar-
kiñarrak.

—Ara! Egia da Elgoibartarrak gerala jaio-
tzez, baiña biotzez ern biotakoak. Erri biok
maite ditugu zein baiño zein sakonago, ta
biotan artzen gaituzte erritar bezela. Bio-
tzaren gauzak ez dira errez azaltzekoak. El-
goibar'tik urtero - urtero izaten degu deia
ango jaietan, «San Bartolometan», txistua
jotzera joateko. Baita San Lorentzo auzu-
netik ere ango jaietan. Eta guk ezin uts
egin. Oso pozik joaten gera gure jaioterri
maite ra.

—Noiztik ona zagoze Markiña'n?
—Ogetamaseiko qudatean, Elgoibar jaus-

teko zegoala aldatu bear izan genuan Mar-
kiña'ra, eta emen jarraitzen degu bostok,
bertokotuta. Arrezkero erri biotakoak gera,
Elgoibar-Markiña'kok. Bioi zor diegu asko.

—Noiz asi ziñeen txistularitzan?
—Geuk ere ziur-ziur ez dakigu, Txiki-

txikitatik. Konturatu orduko txistulari gi-
ñan. Ez dakit ume-umetan gure ama onak
biberoiaren ordez txistua ez ote zigun jar-
tzen ezpaiñetan. Edo-ta txistulari ¡aio giña-
la esan bearko. Leen esana: konturatu or-
duko txistulari giñan. Gero aita saiatu zan
asko orretan, eta oraindik geiago aitona
Silbestre. San Lorentzp'ko eskola-zeregi-
ñak bukatzen zituanean, beragana joan bear
izaten genuan musika, txistua ta atábala
ikasten; baita pianu pixkat ere. Arteza zan
gure aitita, zeatza; baiña oso biotz and i ta
samurrekoa. Eta pozikan joaten giñan bere
ondora. Bai sen ti tu genual a aren eriotza!
Abeslaria ere bazan. Parrokian eta ¡ngurue-
tako ermitetan berak besten zituan introi-
tuak eta gregorianozko saillak; jakiña, bu-
ruz eta latiñez.

—iPlazan eta kale-jiretan be joko zen-
duen, ezta?

—^Noski! Ori ere auskalo zeinbat urtekin
asita! Batzuetan aitarekin eta besteetan ai-
tona Silbestre'rekin. Gero, asko giñala-ta,
talde bitan banatu giñan. Talde baten aita
seme birekin, eta bestean iru anai. Talde
batak jotzen zuan aste batean, eta urren-
goan besteak. Txandaka. Erriko jai nagusie-
tan eta egun izentatuetan, berriz, talde biak
era batera ibiltzen giñan alborada jotzen,
talde bakoitza erriaren mutur bakoitzean
asi ta Udaletxe aurrean alkartu arte, iru-lau
ondú ekin ta ekin. Bukaera Udaletxe au-
rrean ematen genion, denok batera. Gudate
aurreko urte ederrak ziran.

—'«Txistulari» aldizkarian edo ez dakit
nun irakurri dodan, txapelketetan be ager-
tu zareela, ta leenengo ta bigarren sari bi-
kaiñak eskuratu be bai. Esate baterako, bi-
garren saria Bilbo'n eta Durango'n, 944 ta
1959'garrenean. Eta leenenqoa Basauri'n
1958, Donostia'n 1960 ta Euba-Zornotza'n
1971'ean, Bermeo, ¡Bilbo ta beste ospe ta
entzute aundiko laukóteak atzean utzirik.

—Baita, ori ere egia da. Baiña ez gaituz-
te orrek arro-puztutzen, ez. Txistulari ta
gure ¡Erriari diogun itzal eta maitasunez aal
izan deguna aal izan degunik ondoen egi-
ten saiatu gera beti. Beste taldeak ere
berdin egin dutela usté degu. Talde guz-
tion asmoa berdiña da: Euskalerria ta txis-
tularitza goraltzea. Eta aipatu dituzun ez-
kero, Donostia'ko txapelketak jazoera e«do
anekdota bi dakarzkit gogora.

—€san, mesedez! Olakoak beti dira ja-
kingarri-ta. Ze jazoera dira?

—Donostia'koa irabazi ta agiría edo di-
ploma jasotera epaî maikoekana igo nin-
tzanean, Eibartar batek oiuka ta barrezka
esan zuan: «Begitxu Felix'ü Ume txikixak
Primera Komuniñuan jantzi barriaxakin bai-
ño pozago zeok diploma orrekin». Berealaxe
erantzun nion: |,ik zeinbat diploma dituk iré
profesioan? Ez zuan, ez, txitik ere erantzun.
¡Bai zera!

—̂ Êgun berean jazo zan ura ere. Eguna
Donostia'n pasata, Elgoibar'era joan giñan
apaltzera, «Gorbea» barrera, beti bezela.
Maian exeriaz batera, serbitzen zebiHan
nexka gazte eder bat urbildu zitzaigun, eta
onela esan zigun:

—«Badakit zuon oiturea. Baiña gaur laga
neuri maia bedieinkatzen». Eta b é d i k t
ondoren:

Ansola «txanboliñak», 1797'an txistua jotzen asi zen taidea. Argazkían, atzokoen semeak, biarkoen gurasoak.

—«Orain entzun, mesedez!» Eta zortzi-
ko au bota zigun bere abots garbi goxoa-
rekin:

«Gorbea» neko txoko goxoan
alkartu dira onenak;
entzun dodanez eurok ditugu
txistuiari txapeldunak.
Txapela kentzen askok ein dabez
lau anaioi alegiñak...
Biotz-biotzez ZORIONAK gaur
opa dautsuez Begoña'k.

Geroago jakin genuan ñor zan Begoña
ori: Enbeita tar Kepa «Urretxinderra^reii
Hioba. Gaur Mertzedeko lekaime da ta Ei-
bar'ko Gaixotegian egiten du lan.

—Bai. Ezagutzen dot. Urrufiño Sardui ta
Bixenta Enbeita'ren alaba. Sendi orretako
guztiak [ez jatorra, benetakoa ta bertsola-
ria. Orra, ba, Euskalerriko bertsolaririk aun-
dienaren, «Urretxindorra»'ren omena jaso
zenduen egun orretan aren illo'baren aotik.
Orra bertsolariak eta txistulariak bat egi-
ñik.

—^Poztutzekoa noski. Bota dizkigute, ba,
bertso bikaiñik ibeste bertsolari askok ere.
Basarri'k, Uztapide'k, Azpillaga'k, Mugarte-
gi'k, Lazkano'k, Lazkao-txiki'k, Gorrotxate-
gi'k, Egileor'ek, Etxegiña'k eta aintoatek;
batez ere Esazi'ko ermita inguruan, Plaen-
txia'n. Urtero joaten gera ermita ortara,
ango jaiak alaitzera.

—^Zeintzuk dira geien joten dozuezan
eresiak?

—^Txisturako egindako geienak. Batez ere
Urteaga, Oiazaran, Olaizola, Ansorena,
Bastida, Bereziartua, Emiliano Barandia-
ran, Joxe Domingo Ugartetxea ta abar. Re-
pertorio ugaria ta danetikoa degu, erraxak
naiz zaillak.

—Zelan ikusten dozue gaurko txistula-
ritza?

—Oso ederki! Aurrerapen andia egin da
benetako txistularien artean. «cMusikaŝ
te»'k, esaterako, ian txalogarria diardu egi-
ten, eskerrak Jabier H. Arsuaga zuzenda-
riari ta Joxe Luis Ansorena Euskalerriko
txistularien kapellau berri gazteari. Txistu-
laritza Orkesta biurtzeko asmotan ari dira,
ta lortuko dutela usté det, lortu ez ba'dute.
Uraxe i zango da egiazko Euskal Orkesta.

— Êta Ansola txikien laukote berri ari bu-
ruz zer diñostazu?

—Oso poliki datoz. Iritxiko dirá zerbait
izatera, saiatzen ba'dira. «San Pedrotan»
BarinagaVa joan ziranak lekuko. Arrezkero
ikusi dituzu emen errian ere jende aurrean
jotzen. Itxaropen andî t dequ txikitxuokan.
Dana dala, urte batzuetan ez degu nai pla-
zarik-plaza ibilli ditezenik. Geure ardura-
pean jarraituko dute urte batzuetan, guztiz
eldu ta umotu arte.

Txistuari buruz jarduten asi ezkeror ixil-
du eziña dogu Félix Ansola, udabarriko bi-
rigarroa kabi orvdoan baiño abeslariago.
Egiazko maite-miña dau txistuarentzat. Bai-
ña noizbait bukatu bear, eta bein Luis Uri-
bitarte'k Ansola Anaioi buruz idatzitakoak
amaituko dogu:«Oraindik ikusteB nagola di-
rudit, iñoan Uribitarte'k Gipuzkoa'ko izpa-
rringi baten. Donostia'ko Udaletxearen ar-
kupetan sekulako dantza-soiñuak joten iñar-
duen. Baiña ezkillak Avemaitakoa iragarri
ebanean, bapatean ixiidu ziran. Guztien au-
rrean txapelak kendu ta otoitz egin eben.
Eta ondoren, azken biribilketa joaz amaitu
eben i gande aretako ekitaldia».

Olakoxeak ditugu Ansolatarrak. URTE AS-
KOTAN, nausi ta txikitxuok!.

ARTEAGA'TAR ION
Markiña, 1976
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íffFERENDUM
^ S f i É Í " A T Z O , ERENEGUN"7^

jC;f l r - T A B I A R GAUZA BERA?""'"
España guztían bi «referendum» izan

ditugu orain arte. Ta zer esan nai du «re-
ferendum» itz orrek? Autespena esan nai
du; zerbaít autatzea.

Len esandako bí autespenak 1947 ta
1966'ko urteetan i?an ziran. Eta zer auta-
tu zan autespen alelan? Ez dakit zuk,
irakurler jakingo duzun zer autalu zan bi
autespen aietan; nik, heíntzat, ez dakit;
ez dut beñere jakingo ere; eta ez dut us-
té españiar geyenak jakingo zutenik ere.
Esan zíguten BAIETZ edo EZETZ auteste-
ko, eta kito. Eta geyago oraindikan: nor-
baít arrapatzen ba'zuten ezezko txarteíak
zabaltzen edo ezetz autesteko esaten, ba-
zekíen zer etorkíon ondoren: zemaitzen
zaion tantegian lansaria kenduko zíotela,
lantegíra autatze agerpena eraman bear
zuela eta. abar.

Beste gertaera au Madrld'eko Morata-
!az alderrian gerta zan 1986'ko autespe-
nean. Nere lankide baten aita mas-buru
zan; semeak, onen emazteak eta beste
bost senidek ezezko txartela sartu zuten
mai gaiñeko kutxatxoan. Eta gabean se-
rneak aitari:

—Aíta, ezezko txartel asko izan al
dirá? .:,,/; yi'lj':'*T-.:

—Ez; bi bakarrik.
«—Orí ezta egia, Geyago izan dirá.
—Ao íxiilik. Ik zer dakik? Ez al díat nik

jakingo ik baño obeki, maiburu izan ba-
nauk?

—Aztala egia esaten dizut. Beíntzat
zazpi ezezko txartel izan dirá; bat nerea,
bestea nere emaztearena, eta beste bost
nere lengusuenak. Guziok ezezko txartela
sartu bait dugu...

Orí al da azke autespena? Nork artzen
du autespena egiteko erabakia? Erri agin-
taríek. Eta nork izendatu ditu gure Erri
agintariak? Erri biztanleak noski? Ez ori-
xe. Beren kidekoak, ator urdiñak edo izan
ziralagatik. Eta ez diote España «demo-
crática» dala, demokrazi garaietan gaude-
la? Eta Españi Lendakanak urrut-ikuskin-
tzan esan zigun Urrilla'n, España guzian,
autespen nagusia izango genuela. Zerta-
rako? Atzo bezala egiteko?

Autespen nagusia izateketan, autespen
agiría izan bear litzake, edozeñek aztertu
lezakeana, ez antolatzen dutenak baka-
rrik. Eta onela izan leike: norberaren
agerpen txartelean autapidea idatzi-ta,
«fotokopia» bat atera-ta. Eta gañera, zer-
taz egin bear dan autespen nagusia etri-
ari argi ta garbi ta xee ezagutzera ema-
naz.

Orain arte esaten zaizkigun gauzak itz
leun ta goxoak besterik ez dirá. Beti asko
eskeñí ta gutxi eman, Guk bear ta nai du-
guna, itz gutxi ta egipán geyago da. Es-
keíntzaz asperturik gaude.

UZARRUSTI

ULTZAMA'KO SEMERIK
BIKAIÑENA

IRURITA ALMANDOZ MANUEL GOTZAI JAUNA

VIII

KRISTO'REKIN GURUTZERA

Itxas-ontzi buru trebe baten antzera, lema eskutik utzi gabe,
Irurita Jaunak aurrera zeraman Barzeiona'ko Eliz-Barrutia; ta Jan roa k
ala naita, Kristo'ri bezela gure Gotzai santuari ere roe ka Id i latza
gaiñeratu zitzaion. Ona emen laburki Gurutze-bide orren xeetasunak.

1 931

Jorrailla'ren 14'ean. España'n ll'gn. Errepublika sortzen da.

Maiatza'ren 11'n España'ko Gobernuak gaíerazi gabe, eunka ta
eunka eleiz eta konbentu kixkaliak: baliozko erti-lan aunitz, betiko
ortdatuak; kristau erlijioa, ixekatua.

1 9 3 4

Urrílla'ren 5 eta 6'ean. Kataluña'n «Generalitat» gaillentzen da.
Irurita Jaunari lagunek aolkatzen di ote Barzelona'tik aide egin de-
zala. Bertan gelditzen da. Illerriak sekularizatuak; eliz-birak, debe-
katuta.

1 9 3 6

Uztaiüa'ren 19fan, igandea. España'n gudti asi da; Barzelona'n,
gobernuzaleak garaille.

Uztaiíla'ren 20'an, asíeüena. Tradiziozale gazte batzuk Gotzai Jau-
nari, bera zaintzeko, aurkezten zaizkio. Eskerrak beaiei emanaz, igor-
tzen ditu.

UztaiíSa'ren 21'ean, astear-tea. Jendetza bildurgarria Gotzai Jau-
regiaren inguruan, bera atxitu nairik. Irurita Jaunari adiskideek bu-
ru a n sartzen diote alde egin bear dula. Sotana kendu; soin-gaiñeko
arin bat, abarketak eta txapel bat buruan jarri, ta atezaiñaren etxe-
tik irtetzen da; Eusebio bere txoperraren laguntzakin. Berakin di-
joa Markos Goñi Apaiz Jauna, bere IIloba. Apaiz jaun baten etxera;
andikan, Antonio Tort Jaunarenera; emen, lekaime batzuk ere ixku-
tuan arkitzen ditu.

iraííla'n. Italia ta Prantzi'ko konsulen bitartez alegiñak egiten dirá
Irurita Jauna askatzeko. Onek, ordea, aiek jarritako baldintzak ezin
onarturik, ezetz.

Abendua'ren 1'an, asteartea. Erriko azterkatzallee Tort Jaunaren
billa bere etxera sartuta, an arkitzen dute Irurita Jauna. Ñor zan gal-
detzen diote, ta berak MANUEL LUIS zalá, apaiz euskalduna. Goñi
Markos Jaunak ere, bere izen abizena ta bera ere apaiz euskalduna
zalá Irurita ta Goñi Jaunak, Antonio Tort eta bere alaba eramaten
dituzte IV'gn. Pedro Kalera, 176 zenbakian zeukaten gudaletxera. Gal-
daketa beaiei eginda, Tort Jaunaren alaba aske utzi, ta -bes-teak San
Elias'ko «txeka»'ra eramaten dituzte.

Abendua'ren 3 ta 4'ean. Egun auen tarteko gaberdian, Irurita
Jauna beste amaika gizonekin (oien artean Markos Goñi Jauna) be-
soz beso loturik, kamioi batean Montkada'ko illerri ondora eramaten
dituzte. Milizianoz josita zegon alderdi ura. Argi guziak itzali; ka-
mioi gaiñean «foko» aundi bat piztu, eta danbada bildugarria. Arna-
bi gizonak erortzen dirá; baiñan, txandan azkenena zegona, Kanela
Juan Jauna, bizirik zauririk gabe erori zan. [Ida zegolakoa egin,
eta gero anka eginda, egundoko testigua izan da.

1 9 3 7

Maiatza, E ka i na ta Uztailla. Irurita Jaunaren aztarnarik etzala-ta,
gure Aita Santuaren izenean sumaketa bat egjn zan. Anzizu Jauna
Arjentina'ko diplomatikoa, Maiatza'tik Uztailla'ra, bein eta berriz
ibilli zan Madril'en, Balentzia'n, Perpigna'n eta Barzelona'ro. Azkenean,
argirik ez; esamesak bakarrik: Irurita Jauna eraildakoen artean jarri
bear zalá. Ta Sevilla'ko irratiak, Ekaina'ren 10'ean, albiste au za-
baldu zuen.

AGINAGALDE
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Xalbador'en
omena,

Xalbador'en
illeta

Gutxik uste zezakeen Urepel'en gertatu
dena. Omenaldi egun bera, eriotz egun bi-
lakasu zaio Xalbador'i, bee-naartar ber-
tsolari sakonari.

Fernando Aire Erro, Urepel'ko artzaia,
"Xalbador-Enean" bizi zen. Berrogei ta
amasei urte besterik etzituen artean, bai-
ña, biotza auleriak jota zedukanez gero,
etzan omenaren aundia eramateko gauza
gertatu. Eta ler-egiñik geratu zitzaion.

Biotza geldirik ere, aren "O dolar en Min-
tzoa'"k oiu egiñen du luzaro Euskalerrian
barna.

Ain zuzen, Euskalerri osoa Urepel'i so
zegokiolarik egin dio Xalbador'ek azken
agurra bere Erriari, ainbat maite zuen
Euskalerriari.

Bere biziko biozkadarik aundienaz egin
ere agur: Xalbador'en biotza lertzeraiño
beartu zuen BIOZKADAZ, ain zuzen.

Oso goi-maillako bertsolaria genuen Xal-
bador. Euskalerri barna, bazterrik bazter
aski ibillia eta arras ezaguna. Ezaguna
eta benetan ixtimatúa, gaiñera.

Bertsolari bizi eta sakon bezala, Xalba-
dor gaiñera poesi goren maillaraiño irix-
ten zen poeta genuen. Unkigarri eta sa-
kon ematen zuen bertsoa. Bai plazan jen-
daurrean, baita mai gaiñera makur, pa-
per orritan bertsogintzan ziarduenean ere.

Artean ere aren beenafar euskera Gipuz-
koa aldean arras ulergaitza gertatzen ze-
larik, ain zuzen 1967. VI. ll'gnez., Euska-
lerriko Bertsolari Txapelketa Anoeta'n jo-
katzen zela, Xalbador'en euskera aski on-
gi aditzen etzutenek txistu jo zioten, bes-
te norbait, ustez oker. atzera utzirik, Xal-

Euskalerri guziarekin batera, Na-
parroa'k ere parte artu zuen be-
re seme maitearen omenaldian.

Oroigarritzat, zillarrezko txaflaz
egindako edergaillu bat eskeiñl
zioten: Naparroa'ren bl partetan
erabiltzen dugun «Armarri» ba-
karra, «gure gurasoek apurtu zl-
tuen Kateak, nafartar guzien ba-
tasunaren lokarria».

Iturralde ta Xalbador: «entongo»
Diputadua ta «ango» bertsolaria
«Gol ta behorlk oz da enetzat,
Naparro bat da bakarra.

XUTI ZAITE, XALBADOR!
Urepel'eko eskoian hil zauku hii Xalbador!
hain pertsulari sarkorrik ez zen nehun ez nehoiz.
Harek edarki zakien, erortzean hil-gogo,
azken hatseko pertsua emaiteko nun eror.

Ez dugu azken hitz hori adituko sekulan,
nahiz bizitze guzian harén ontzen zabilan.
Argi ta garbi derauku, bere azken hil-koplan,
EUSKARA BEHAR DUGULA SAR - ARAZI ESKOLAN.

Mattin'ek erran bezala «xuti zaite, Xalbador!».
suzko-pertsuak Jaunari zeruetan zuk igor;
zu bezalako gizonak gutartean diten sor;
ez diezogun gaur eman erdarari guk amor.

Goiko indarraz deneri egin-araz funski lan,
euskaldugoa nausituz, irakituz dabilan.
Xede hau barna sar-araz euskal-bihotzen zolan:
EUSKARA BEHAR DUGULA SAR-ARAZI ESKOLAN.

Tunkutun kutun takata
mendirat igan-eta,

Tunkutun kutun takata
jo ta jo txaláparta.

Zer minak Iurra du joa:
egun, ai! egun baita

«Euskal-Herrien mintzoa»
zenaren ehorzketa.

Tunkutun kutun takata
ain min den mi nik f>zta.

Tunkutun kutun takata
bihotzen min-zarrazta!

Etxeko jaunak nigarrez,
«Altaren» egin-eta,

Xuti gaur eta boz batez
ohiu nau denek bota:

«Egin gaitzazu denak bat,
Jainkoa gure Aita;

malte gaitutzun bezercbat
dezagun elgar maita.

Hil zaikunaren euskal̂ suz
bametik denak susta,

Euskal-lurretik altxatuz

behar den euskal-uzta.
Tunkutun kutun takata

jo ta jo txaláparta.
Tunkutun kutun takata

euskal-suz denak susta,
Ez gaitzan erdal - mintzairaz

erdarak gu ezezta,
Eskoian, haurrak, euslçaraz

Mintza gaur eta kanta.

IRATZiEDER
(197S-XI-21)

bador aurrerago jaxri zuteneko artan. On-
doren Urepele'ko artzaiak eman zuen ber-
tsoak jendolde ugaria ñola bereganatu
zuen begiratzeak arras garbi adierazten di-
gu, zer-nolako bertsolaria genuen Xalba-
dor. Emen duzu txistua txalo bero biurtu
zituen bertso unkigarria:

«Anai-arrebak, ez, oto¡, pentsa,
neure gustora nagonik;
poz gehiago ¡zango nuen
albotik beha egonik.
Zuek ez ba'zerate kontentu
errua ez daukat, ez, nik...

(Emen txalo-otsak urratu
zion bertsoa. Eta b w i r o : )
Zuek ez ba'zerate kontentu
errua ez daukat, ez, nik;
txistualc jo dituzute, bainan
maite zaituztet orainik!».

Xalbador'en illetak Euskalerri guztia
bildu zuen baranoan. Omenaldi egunak
berak baiño areago bildu ere. Azken agu-
rra eman zioten euskal anaiek. Beraz, txi-
ki ta estuegi bilakatu zen Urepele'ko eltza.
Ogeitamarren bat apez aldarean mezalari.
Eundaka euskal biotz bertatik eta urrun-
dik Urepele'ra adi.

Igandez txalo. asteazkenez illeta. Ta-
bor eta Golgota mendiak bezala, Bizi eta
Erio, biok ere inguru. Giza-bizian pozaldi
eta samiñaldiak naastén diren antzera.

Xalbador'en gorputza Ama Lurraren sa-
belera zeramaten orduan, txalapartaren
tinkiti-tank joaldiaren oiartzunak be te
zuen ingurua eta atzar eta iratzarri Urepe-
le'ko mendialdeak.

Sinismen tinko argitan bizi izan zen Xal-
bador'en arima Jainkoarentzat; aren gor-
putzilla, Ama Lurrarentzat; Euskalerria-
rentzat, berriz, "ODOLAREN MINTZOA".
G. B. Xalbador!

SOLA
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EUSKAL AIZKOLARIAK MUNDUKO TXAPELDUN
Donostia'ko Atotxa futbol-ze-

laia aizkora-zelai ge r t a tu zen
Azilla'ren 28'an, aizkora-zalez
beterik.

Gogoan zuen jendeak aurreko
Txapelketan gertatua: austra-
liarrek, beren trebetasunez, or-
duko "txapela" eraman zuten.
Oraingoan, zorionez, "txapela"
berriro etxeratzea lortu digute
Mindegia ta Arria anaiek.

Gure aizkolariek aski ikasi bai
dute zutikako onbor re t an ere
aizkoraz astintzen; ta australia-
rren aizkoraz, gaiñera.

Euskal aizkolariak, besteen al-
dean, gazteago. Gure irukoteak,
84 urte osatzen ditu; amerika-
rrek, 103; kanadarrek, 120; aus-
traliarrek, berriz, 130. Gureta-
rrek baiño 46 urtexo geiago; ez
da, ez, koska makala!

Bestalde, oraingoan, erdi-er-
dizka ezarritako lana z u t e n :
zutikako eta etzandako onborrak
berdintsu zirelarik; lengoan, be-
riz, zutikako geiago zuten, etzan-

dako baiño. Aurrekoan bezainba-
teko alderik gabe iñorentzat,
oraingo jokoa garbiago, noski;

amaren semerik onena ñor era-
kusteko eran.

Ikustekoa zen Atotxa zelaia ta
ango giroa! Gureek jokatu zuten
bezala jokatur ik , nork ixillik
iraun?

Bakarka, Arria zaarrena eta
Mindegia azkarren.

Taldeka, euskal irukoteak 45
m. 49 s. 8 1/10-etan burutu zuen

24 onborren ebakitze lana; on-
doren, australiarrek, 56 m. 1 s. 4
1/10-etan. Kanadarrek, urrena.
Ta, azkenik, berriz, ipar-ameri-
karrek...

Oraingoan euskaldunek asma-
tu dute australiarrei auntza no-
la jokatu eta... ñola irabazi!

KIROL

<*abad*ra GARBIKIÑ
lakurfa TXERTOA
áistíia IKARA
InVfmitentea KIÑU-ARGIA
Ajüfstatu, regulatu ... .. DOITU
Zenizeroa ERRAUSTONTZIA
Nafesidadea BEARRA

\ ZAURIA
i tu \ ZAURITU

l ZUZENDU

EVSKERflZ J7ÍTOR

IZTEGI-TXOKOA
A ahalgía lotsa

alta aski, naikoa, geldi!
arta tu arduratu, ardura izan
artez zuzen

B

D

E

F
1

J

L

M

N

O

S

T

U
Z

barreka
borta
brixta

dagit
darozun
digo
diñostazu
dutea?

ehorzketa
eralgi
estakuru
etsitiak
euskun

frikuna

iragarri
íruzkia
itze

jaritsi
jautsi
Ün

iagatu
laketu
leiakara

murru
malur

nehoiz
nehun
né

ohi
okaztagarri

saristatia
sehia

tarrapataka
tuntulo

uroski

zanpez
zauku
zeustan

parreka, parrez
ate
bixirritca, txírrindu

egiten dut
daroazun, daramazun
igoten naiz
esaten didazu
al dute?

i lleta
eralki, baetu
aitzaki
etsituak, erre, aspertu
igun

zital, maltzur

adiarazi, barreatu
eguzkia
i Itze

eldu, iritxi, etorri
erori
etorri

utzi
atsegin izan
leiaka, presaka

pareta, orma
zoritxar

iñoiz
iñon, iñun
nere

ex—, ¡zana
gogait—, nazkagarri

sariztatua
morroi, mutil

presaka, bat-batean, zakarki
zoro, ergel

zorionez

bat-batean
zaigu
zenidan
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BAZTA

ELIZONDO'KO FERSAK
SAN LUKAS ONDOKO ASTEAN

Urri'ko feriak ospatu ditugu
ohitura den bezala San Lukas
ondoko ortziralean; aurten, 29'-
an.

Urri'ko ilabete hau usteketan
yoan zaiku. egun geh iene tan
eguraidi txarrakin. Halere, ilabe-
tearen hastapenean eta egun
bakar batzuetan ere giro onak
ukan ditugu.

Eguraldiak orrela lagundurik,
ferietan &gun ederra ginuen,
yendea ere azkarki bildu zelarik
Baztan'go hiri nagusian.

Eguraldiaren arabera, Merka-
tuko Plazan azienda ederra, kla-
sean klasekoa. Behietan eta be-
horretan bazagón aukera; erosi
nahi zuenak bazuen non hauta
eta non gasta, boltsa ongi orni-
tua izan ezkero.

Erran dugu azienda ederra
erakuts i zutela, Santander'ko
behi hoberenetakoak I ruñe 'ko
eta Gipuzkoa'ko "Goierri"'ko
tratulariek ekarritakoak. Esne
behiak guzien gainekoak bazi-
ren, eta bai aintzinerako behi
"Gorri" eta "Frisona" delako
kastakoak ere. Egundaino ez du-
te azienda hoiek hainbertzetara-
ñoko sosik egin; prezioak goraz-
ko yoanak dirá.

Salmçntak egin ornen ziren.
Eta norbaitek azienda ederra
etxeratu izanen zuen. Sosa due-
nak erosi dezake; eztuenak, or-
dean, gabe egon beharko.

AZIENDAREN SAL-NEURRIAK

Behiak Pezta bakarrak
Aintzinerako behiak aratxea-
rekin 76.000-88.000
Behi ernariak 65.000-80.000
Mige ernariak 52.000-62.000
Esne behiak 30 — 40 litro
esnekin 75.000-85.000
Esne behiak 20 — 30 litro
esnekin 65.000-72.000
Esne behiak, lehen umedun 45.000-65.000
Zaldiak
Gereñuak (mendiko) 75.000-90.000
Behor ernariak 45.000-80.000
Pottoka gazteak 16.000-28.000

Lur iraultzeko eta mota ani-
tzeko maxinak ere baziren sal-
gai. Behatzale franko inguruan,

baina eztakigu erostalerik bai
ote zen.

Karriketan bazen mugimen-
du; eta arropa saltzale, behinere
ez bezala, plaza guzia betetzen
zutela. Herriko komertziantak
kexu ziren eta badute arrazoin:
kanpotik etorritako yendeak sal-
du eta saldu, eta hemengoenda-
ko deus ez. Arrankura franko
bazterretan.

Arratsaldeko lau t 'erdietan,
uAntxitonea"'ko trinketean, ber-
tsolariak. Bertze alditan erran
dugu, eta berriz ere erranen du-
gu, feri egun hau izaten déla
egunik egokiena bertsolari besta
egiteko, eta hala ikusi dugu "An-
txitonea" leporaino betea.

Lau be r t so la r i ; eta lauak,
onak: Mattin, Azpillaga, Lazka-
Txiki eta Egileor. Lauek zakiten
guzia agertu dute, eta yendea ere
loriaturik bertsolarien kantaldi
miresgarria entzuten.

Elizondo'do Urri'ko feriaren
eguna holaxe joan zaiku, espan-
tu haundirik gabe. Orain bagoa-
zi lasterka gain-bera negu al-
dera.

Laster, mendietan elurra;
yendeak badu beldurra
oztuko zaiola bizkarrezurra;
eta hori ez baita izanen gezurra.

M. IZETA

ALTZAS

TXINA'KO OROITZAPEN BAT
TXANG EBARISTO APAIZA

Mao Tse-tung il zala-ta, aurre-
ko "PRINCIPE DE VIANA"'ren
alean, bi galdera zorrotzez amai-
tzen zan idazlan bat:

"Zenbat txinar gorputzü, Txi-
na Berri oiñarril Nolaz aska dai-
teke erri bat, askatasuna zapal-
durikT.

Ori dala-ta, Txina'n bizi izan
nintzaneko oroi tzapen batzuk
eman nai ditut irakurle euskal-
dunendako.

Leen-meza eman-berri zala-
rik, iilabete bat edo beste nere
Mixio-etxean igarotzeko etorri
zitzaidan neregana.

Apaiz gazte-gaztea, adimen
andikoa ta atsegiña, denporaldi
batez biok batean izan ta bizi gi-
ñan.

Ta bazkal-ondoan, batera ate-
ratzen giñan egurastera. Oroi-
tzen naiz nolako ibillaldi atsegi-
ñak egin nituan...!

Ingles atsegin zitzaiola, esaten
zidan. Gogo beroz ikasten ari
zan.

Izkuntza ederra, ziostan. Ondo
ikasi nai zuela; ondo itz egin nai
zuela. Ain ondo, "konsonanteak"
inglesak bezin ondo ta "bokalak"
amerikarrak bezin ondo, oguzte-

raiño ta ebakitzeraino iritxi nai
zuela...

Or munduan usté oi da, bear
bada, txinarrak ez dirala buru-
argiak ta\ gauza a n d i t a r a k o
gaiak; alderantziz, kaiku ta as-
takirtena dirala.

Ori txinarrak ezagutzen ez di-
tuztena usté dute...

Txang Ebaristo txinar apaiza,
burutsua ta balioduna ta gai as-
kotarako trebea zalá, argi ze-
goen.
Gero, Mao'ren komunistek il zu-
ten. Ñola? Ori eztakigu. Badaki-
gu, ostean, zergatik il zuten. Ni
ziur nago neretzako, ez bidé zue-
la ezer egingo; ez, aingeru baten
antza zuan Txang Ebaristo apaiz
gazteak.

Ortaz oso argi mintzatu izan
da Mao:

"Aiek galtzeko, non-nai eta
beti egin bear da borroka, pakez-
ko bidez ala ez-pakezko bidez,
gogorrean. Aurkitu bezin laster,
jo ta garbitu egin bear dirá. Au-
xe da, eginbide ontan, artu du-
gun joera".

Argiagorik?
YURRE'TAR YULEN
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LEITZA

AMALAU ARROA ESKU
BAKARREZ

Leitza jai-giroz; Abenduak 8.
Donostia'ko Atotxa zelaian, eta
Munduko Aizkolari Txapelketan,
jokatu berriak ziren aizkolariek
omenaldi bikain bat egiten zie-
ten aizkoiari txapeldun izandako
Martin GARTZIARENA eta Pa-
txi ASTIBIA'ri.

Jaialdi oso eta betea leitzarrek
eratu eta burutu zutena: aizko-
leiaketa, arrijasotze... Euskal-
dun eta atzerriko.

Txalorik beroenak, ordea, ki-
rolari zaarren eta gazteenak ja-
so zituzten: Arria I zaarrak, 76
urtez, aizkol-saios arrigarri bat
eskaiñi zien Gartziarena-Asti-
bia'ri.

Alare, gazteena eta txalotuena,
Joxe Iñaxio PERURENA arrija-
sotzen. Ez du, ba, 175 kiloko zi-
lindro arria esku bakarrez, ezker
utsaz, bizkarreratu!

Olakorik etzan iñoiz Euskale-
rrian artean ikusi. Ez Euskale-
rrian, ezta munduko iñongo baz-
terretan ere.

Perurena'k Lçitza jaioterriari,
bere osaba M. Gartziarena'ri,
Naf arroa'ri eta Euskalerri osoari
eskaiñi aal izan dion indar-ome-
na. Bakoitzak daukanetik. Ori
duk, Perurena!

KIROL

GARAZI

B E H O R L E G I

Aurten, Jaun handi zonbaitek «aurkitu» dute Behoriegi, Garazi'ko xoko
batían den herri pollita. Joan den udan naski saristatia izana zen, beti atxikitzen
zielakotz, hortzez eta haginez, gure Euska! nortasun maitagarria, xuri-xuria izanik
bere mendi xorrotxaren ondoan.

Ba bainan, geroztik kasu arrotz betanari: Frantzia'n badakigu, arras ontsa,
kanpoko dirudun batzu agertzen direla herrietan gure lehengo sorginak 'bezala...
Begia emaiten zutelarik norbaiti, hiltzen aha! zuten hor berian, zanpez. Zorionez,
oraiko egunetan ez dugu gehiago sorginik. Bana badira betonatzaie auserki. Eta
beti «turisma» horren estakuriarekin, arrotz aberats horiek erosten dituzte gure
iur hoberenak, leku xoragarrienetan izigarriko harginkeriak hedatu be-harrez. Hain-
bestenarekin, zer gertatuko da, goiz edo berant? Zinezko debrukerja! Hara nola:

Etxeko herritarrek, (Nekazariek eta Artzainek), lekiak hustu beharko.

Baztar ederrenak, (mendiak, oihanak, urak), itsustuko edo zikinduko.

«Turístak» ere, azkenian etsitiak, Ieku madarikatu horietarik baztertuko.

Jinkoari esker, ez da holakorik gertatzen ari behorlegi'n, orai artio bederen.
Eta joanden igande batez Bordale'ko telebixtak erakutsi dauku herri hura filma
labur batian. Etzen batere gaizki delako ager-aidia, zeren eta goresten baitzien
gure menditarren bizia, elgarrekin lanian artzen direlarik eta denak euskaraz min-
tzatuz. Zorigaitzez, iduritzen zaukun telebixtago mutilek etzutela aizinarik! Leiaka-
ra eman dauzkute Nafarro'ko herri horren itxura pollitenak. Hala izanez, eta dena
tarrapataka eginik, nola nahi duzie so-egiliek ikas dezaten zer den gure norta-
suna? Nola, Europa'ko menditar guzien artian, ezagutuko dute Euskalduna, nun-
nahiko herritar bat bezala ager arazten dutelarik?.

AldS batez ahatik, ikusi dugu «Amerikano» oh¡ bat. Bana ieusik ez dute erran
Euskaldun gizon mota hortaz! Bixtan zen Americano hura íanian ari zela bere
alorretan, Behoriegi't-ar guziak iduri. Beraz, etzutena aipatu behar garbiki zertako
joana zen, gazte-gaztia, herritik hain urrun eta denak utzirik? Etzena erakutsi
behar zer bihotzarekin, zer fediarekin, holako mutikoak Iotzen diren lanari, izan
beharrez: artzain, peón, gaucho edo cow-boy, eta horiek oro leku harrigarri zon-
baitetan? Alta, delako «Western» filma frango badira telebixtan araiz! Etzena
hetarik berexten ahal zati labur batzu bederen, denek ikus dezaten nuntik heldu
zen guro Behorlegi'tarra? Hala eginez, ageriko zen naski zer ontasunak dituzten
burian eta eskietan hemengo nekarazi edo artzain zonbaitek, baserritarrak iza-
nik ere!

Ene ustez, biziki ederrago izaiten ahal zen filma txar hura. Baña gure go-
bernukoek nahi dutea zinez euskaldungoa goretsi? Ezagutzen dugun betiereko
leloa, hemen ere agertzen da, gure Paristarren tema okaztagarriarekin: Frantzia'ko
jende guzia saski bakar batian metatu eta nahasi behar!... Ez dutea sekulan
onartuko badirela, erresuma huntan, Euskaldunak, Katalanak, Bretoinak, eta abar,
oraiko mundu guziak ikusten dien bezala? Zer debru dute gogoan, gauza hain
nabarría ukatzen ¡dutelarik? Diela aspaldi, gure jakintsun handienek erran d^ukute
araiz, nola sortzen diren, desberdintasunari esker, asmu eta jite aberatsenak. Be-
raz, pollitak izanen gintazke, Frantzia'n edo Espainia'n gizonak oro izan ba'Iite
artalde tuntulo bat bezala: «Tantiruri, denak elgar iduri!».

GARAZIKO MANEX

Gure argazkian, Behorleguy: mendi zorrotzaren pean, ferde, xuri, gorri

iPRINCIFE DE VIANA — 15



LIBURU AK

«MUNAGORRI ESKRIBAUA,
PAKEGILLE TA FUEROZALE»

"Langillea lantsu eta berri-
txua berritxu, naiz izan zar edo
gaztetxu". Auxe izan da lenda-
taiziko gure bururakizuna Laba-
yen j aunaren liburua eskuratu
degunean. 1898'gnean jaio zan
Labayen jaunak, zarra daiako
kokildu gabe beste liburu berri
bat eman digu: Eskribaua, pa-
kegille ta fuerozale, MUÑAGO-
KRI".

Muñagorri eskribaua zan, Na-
parroa'rekin muga egiten duan
Berastegi errian 1974'garren ur-
tean jaioa. Labayen'en liburuan
ongi ikusten dan bezela, itzal
aundiko gizona zan ta aldi artan
gudan ta burrukan zebiltzan bi
taldean jauntxoekin artu-eman
ta ezaupide asko zituana.

Baiñan liburuan azaltzen di-
gutenez, Muñagorri'k zuan on-
tzat ematen anai artean geniz-
kigun burrukak eta odol ustu-
tzeak. Euskaldunen odola orrela
ixurtzea Euskalerria'n miñ ema-
ten zion ta oñazetan jarri. Eta
erdiko bidea artu zuan, ta ez po-
litikalari bezeia baizik baita ere
gudalari bezala, guda-mutillak
zuzendurik Euskalerria eta Fo-
ruen alde bakarrik alegintzeko.

Gorroto giroa nagusiturik ze-
goan garai artan, Muñagorri'ren
naiak azpiratuak izan ziran. Bi
alderdiek aurka jarri zitzaizkion
ta bere lepoaren eske ere ibilli
ziran. Ez baida askotan emankor,
gorrotoak erag inda bu r rukan
dabi l tzanen artean, pakezale
tartetzea. Auentzat izan oi dira
talde bien ukabi lkadak. Eta
txantxetan ez zalá ibilli adieraz-
teko, emen dezute erriari egin
zion dei bat:

«Ñapar eta gipuzkoarrok!

Bost urte dirá ondamen eta eriotza gu-
re sorterriaren gañean daduzkagula.
Gure lurraldean isuri dan odola,
dugu; su-emaille batuek buitzatuta
Prinzipe baten alde borrukan ari di-
rán anai kementsuen odola; Espa-
nia'n Errege izateko baezpako esku-
bideak dituan baten alde emanak.
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Zer eskatzen duzute? Zergatik eta ze-
ñentzat ari zerate sutan?

«PAKEA eta FUEROAK»: auek izan bear
ditugu elburu!

Aundinaiok errege-alkia nai baldin ba'-
dute, or konpon!

Naparroa eta Euskal Probintziak ainbes-
te adiskidetasun, odol, oitura ta es-
kudibez elkartuaz beti, beren burua.
ren jabe izan dirá. Emendik aurrera
ere ez genuke Jauntxo zeken oien
menpeko izan nai. Agintzen oituak
eta beartsuen bizkar aberastutzen
dirán oien mutil!

Ar itzatzute armak! Gora aure azkata-
suna! Pakea ta Libertadial Zaudete
agintari berrien asaneko!

Berastegi, 1838 Apirilla'k 19.
Azkatasun buruzagi dan, MUÑAGORRI».

Orren garbi mintzatzen zan
gizonagatik, bi aldekoak mal-
tzurra eta saldukeriz zebillela
esan zuten. Ez zioten jaramonik
egin. Gerogoz ere kondaira ea
osorik berritu da. Eta, egun, go-
rrototan gabiltz berriz ere berri-
tzeko.

Eta emen dago koxka. Betiko
errian ez erortzeko, arria nun
dagoan ikusi bear. Gauza asko-
tan, gaurko egunetarako ere, on-
gi begiratzeko ixpillu eder bat

arkitu genezake Labayen j auna-
ren liburuan. Gauza asko jakin-
go ditugula bere barruan mur-
giltzen ba'gera, ez kezkarik izan.
Orregatik merezi du liburu ja-
kingarri au irakurtzea.

UXOLA

«MUÑAGORRI ESKRIBAUA, PAKEGILLE TA FUERO-
ZALE». Antonio M.ft Labayen. 420 orri.
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicacio-
nes S. A. DONOSTIA.
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