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ITXAROPENAREN URTEA
Aurtengo urte berrian

aurrera goaz. Ustekabe ta
eziñak direla bidé, zailta-
sun ugari bitarteko déla,
berandu dabil gure aldiz-
karia.

Siñesgaitza déla esan
leike, baiña berandu ibil-

tzeak ere baditu bere alde
onak; ona emen bat:

Joan den aldiko gertae-
ra nagusien laburpen bat
eman dezakegula; batez
ere, nai genituzken eta
etorriko ere diren egun
obeen argiztea déla adie-

Ondazare orren pean makurturik, gauza onez eta gauza
gaistoz zamaturik, Joan zitzaigun Urte Zarra. Berekin batera
eraman zizkigun egin-gabeak gelditu zitzaizkigun zenbait
asmo, baita sortu baiño leen galduak zitzaizkigun ametsen
zenbait ere.

Aur jaio-berri baten gisara artzen dugu Urte Berria gure
biotzaren seaskan. Orrenbeste maitasunez «itxaropen Ur-
tea» agurtu genuen 1977 garren Urte Berria, ez dedin —Jau-
na, otoi!— NaparroaVendako, Euskalerri guziarendako, min-
durik biur.

razi diguten gertaerak bai-
din ba'dira. Etzaie orrela-
korik falta, jadanik iges
zaizkigun iru iilabeteei.

Dena esateko, ez da fal-
ta izan ere, arras kontrako
esanaia duten gertaerarik.
Ala ta guztiz, urte berri
baten aurrean, ume jaio-
-berri baten aurreko al-
dean bezala, denori ate-
ratzen zaizkigu gogo obe-
renak, ez-bearrak izanen
direla jakin arren.

Zorioneko gertaera aien
artean, ezin dezakegu utzi
aipatu gabe, Etxarri-Ara-
naz'koa, naiz denek era
berean ez ikusi.

Zorionekoa, benetan, ez
déla oraindik Etxarri-Ara-
naz'en gaidu bertako seme
argitsu batek —78 urte di-
relarik— emandako garra-
xia:

«Aintziñoko euskaldunak be-
zala elkarturik, batak bestíarí
aditubaz, ola gorde bear ditugu
gure Fueruak, bada, oietan da-
go gure biziya. Euskaraz bear
degu bizi euskaldunak; ikusírik
daukagu ñora guazen utziyaz,
utzíyaz».

Euskalerri'ko A i u nta-
mentuen Batzarra egin na-
iean, Etxarri-Aranaz'koak
deia egin du.

Eguneko itzez, eguneko
aferetaz, lengo etxarri-ara-
naztarraren m a m i bera:
«elkar gaitezen»; «Fueru-
ak gorde ditzagun»; «eus-
karaz,euskaldunak»; «ba-
tak besteari aditu ta la-
gundu».

Ez da, ba, dei txarra
Etxarri-Aranaz'ek E u skal

Erria'ri eman diona. Etor
zaitezte gure Udaletxera,
etor zaitezte gure plaza-
ra; zabaldu dezagun, bein
batez, gure nortasunaren
irrintzia.

Ez da, ba, dei txarra
Etxarri-Aranaz'ek Euskal-
-Erria'ri eman diona: gu ta
gutarron aldekoa, ta ez
inoren kontrako deia; urte
berri bati asiera emateko
dei ederrena.

Naparrak aide batera ala
bestera jo arren, Napa-
rroa'k erakunde a u n dia
eman dio Foruen aferari;
ta ez da gutxirendako iza-
nen.

Jainkoari esker, beti be-
zala gutxi izan dirá Fue-
ruen kontrako naparrak;
baiñan, izan, izan dirá!
Oraingoan ere bai. Geie-
nak, o r d e a n , foruzale
agertzen zaizkigu, g u r e
gurasoen bideari jarraituz.

Ez da dena argi; gauza
asko daude illun. Baiñan,

«... askatasun-eguzkía
basotik irtenda . »,

beste gauza asko berriz
asi dirá argitzen; orai ar-
tekoan i k u s i dugunak,
itxaropena pizten d i g u
aurrerako.

Ziñez esan dezakegu,
beraz, «ltxaropenaren ur-
tea» izanen dugula urte
au.



EUSKAL • • •
ERRIKO LEIOA

PERTSONA IZENAK GAURDANIK
BABTA ERE EUSKERAZ

Izen propioak (Ñor izenak, noski) Espa-
ña barneko eskualdeetako edozein izkun-
tzetan ezar daitezke gaurdanik, bai Ern-
Etxeetako, bai Elizetako legezko izendegie-
tan. Ala adierazi du Urtarri liaron 8'anf B.
O. E. aldizkatiak. Bertan-bera du lege-in-
darra erabaki onek.

Leendik nolabait ezarririk dagozen ize-
nak aldatu ota eraberritzeko bideak ere
zabalik jartzen ditu lege berri onek.

Izen aldatze au, bestalde, utsaren truk
egin bearrekoa dute erri-gizonek.

XVII—GN. MENDEAN
TAFALLA'N EUSKERAZ

Denok ezagutzen dugu Bonaparte prin-
tzeak 1863 garren urtean egin zigun Eus-
kera'ren mapa.

Aipatutako Printze euskaltzalea aztertu
zuenez, garai artako eüskeraren ego-mugak
Orba eskualdeko Orisoain eta Garinoain'go
errietan kokatzen ziren.

Oraiñago Aita Riezu Kaputxinoak argitu
duenez, ordea, Bonaparte'ren euskal mu-
garriak, 170 urtez aurretik, askoz ere egoal-
derago luzatzen ziren; Tafalla bera ere
euskeraz mintzatzen zelarik. (Ikus «Fon-
tes Linguae Vasconum» aldizkariaren eta
24'gn. zenbakiaren «separata» bezala, Rie-
zu'ren lana.)

1.693'gnoko. Urtarnlla'ren 15,ean mundu
guztiko Kaputxinoen Nagusi zen Fray Ber-
nardino d'Arezzo etorri zen Nafarroa'ra, Fi-
renze'ko Aita Felipe bidelagun eta idazka-
ri zuelarik.

Ta bixita ta ibillaldi guztion berri lau li-
burutan eman zuen. Onatx euskerari bu-
ruz ziona: «Taf®Uafn asten da bizkaiera
(euskera, noski), eta espaiñeraz zerikusi-
rik ez duelako, arras ulergaitza dena. ltze-
tan elkarren antzarik ez dutelako, ezin du-
te elkar aáitu espaiñar-euskaldunek...».

Berriro ere noiz berpiztuko Tafalla'n, Ta-
falla'tik egoalderago ota Nafarroa osoan
arbaso zaarren izkuntza, Nafarroa'ko San-
txo Jakintsu Erregek «LINGUA NAVARRO-
RUM» deitzen zuen EUSKERA?...

EMAIGUZU GAUR
EGUN ONTAKO «GASOLIMA»

Berriro ere (zuk dakizu zenbagarrenez)
gasolimaren gorabeerak aitatu bearrez aur-
kitzen gara. Gorabeerak erran dut, bai ña
oraingoan ere, azkenaldi ontako 'besteetan
bezala, beerakadarik ez duen goorakada
utsa dugu, zoritxarrez.

Oraingoan ere euneko 10 altxa dute. Kos-
kak banaka aisago igotzen, noski 25,50,
31'00 eta 33'00 ezetatan dituzu azken sal-
neurriak. Noiz arte?

Onela noraiño goaz?. Geroak erranen

duela? Oso geroa ba'litz, gaitzerdi! ¡baiña
gero ori biar berton ba'letor?

DENAK RUMANIA GARBITZERA!

Bucarest iriburutik jaso dugu berri au.
Epailla'k 8. Lurrikararen ixtripu-kondarrak
irietatik kendu eta inguru eta bazterrak
txukuntzera denak!

««Auzo-ílanefako» de i bat bai ño areago,
aqindu zorrotz bat izan da. Ain zuzen, Ru-
mania'ko Komunist Alderdiko Buru Batza-
rrak ala erabakirik, ogeita lau orduz, erru-
maniar orok «kale-garbitzaille» biurtu bea-
rra izan du.

«Lurrikararen ondamendiak sortu azta-

Rumania'ko lur-ikarak bizilagun asko eraman ditu.
Etxeak jasoko dituzte, gurasoak falta.

rren guztiak kendu ondoren, Rumania'n
irietako kale, eta enparantza, atari eta lo-
rategi, landola eta denda guztiek lonbaí-
tleen itxura berri bat ar dezaten».

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYAl£ ACACMEM1E DE LA LANGUE BASQUE

LABURPENA

Urtarrilaren 28an, Donostian. Goizean, hiru bilkura: Euskaltzain osoena eta
Kazetaritza eta Gramatika hiztegiaren batzordeenak. Arratsaldean, batzarre oro-
korra: Espania eta Frantziako Gobernuei eüskeraren koofizialtasuna eskatzea.
Arme zenaren hutsartea betetzeko bi proposamen. «Domingo Aguirre» elaberri
saria jakin araztea. Irakasle tituloa lortzeko etsaminak otsaileko 26an egin dirá
Gasteizen. Arabako Foru Diputazioari eskerrak ematea, O. Apraiz'en gorazarrea
babestu zuelako eta Euskaltzaindiari 500.000 pezeta eman dizklolako. Urteko ba-
tzarreen egutegia irakurtzen da. Urte huntarako kontuak 20.464.000 pezetara
igotzen dirá. I. Berriatuak, Israel-en izkuntza irakasteari buruzko esperientzia
ekarri du: kanpotik datozenei oinarrizko hebraiera bat irakasten zaie; euskeraz
ere horrelako zerbait egin behar litzatekee A. Zatarain'en txostena «Ni naiz eta
i aiz», irakurtzen da.

Bukatzerakoan, Kintana bazkarkideak ikurrina erregalatu zion Euskaltzaindiari.

Otsaíleko 25ean, Donostian. Lizundia jaunak, Barcelona-ko Instituí d'Estudis
Catalans eta Omnium Cultural elkarteen antoiaketaren kontu eman da. Herri
eta herritarren lehen bi zerrendak «Euskera» aldizkaria argitaratzea. E. Knórr
euskaltzain oso izendatua da 13 botoz; Zatarainen alde, 10 boto. Ohorezko eus-
kaltzain: J. Zaitegi ta F. Aire «Xalbador», azkeneko hau berriki hila. «Domingo
Agirre Sanaren lehen pundua aldatzea, «euskaraz» hutsik utziaz. Arabako Dipu-
tazioari zorionak, euskararen koofizialtasuna onartu duelako. Batzorde bat I.
Berriatua buru, oinarrizko euskara finkatzen hasteko. Euskara-Kaukaso ikerketak
egiteko, Georgia-ko Zientzi Akademiaren eskaintza da; hizkuntzaren aldetik,
Euskaltzaindia ere partaide izanon da. A. Vi Masante euskaltzainburuak «Urtebi-
koaren plangintza» irakurri zuen; segitun, M. Lasa Iaguntaileak, berea, aurre-
koaren osagarri bezala.

Idazkariak batzarreetara etorri direnen kontu ematen du: osoetatik, 16; oho-
rezkoetatik, 1; laguntzaileak, guztiz, 55.

Maríxoaren 27an, Hazparnen (Lapurdin), batzer irekia, amar euskaltzain eta
bederatzi laguntzaile, J. Hiriart-Urruty euskaltzain berriaren sarrera zela-ta. Goi-
zeko 10etan elkapmeza: 11 apaizen artean, Euskaltzain berria, Baionako Bikari
Nagusia dena. Mendizabal ohorezko euskaltzainaren hil-berria adierazten du. Hi-
riart-Urruty jauna bere aintzindari L. Dassance-n bizitza ta lanez mintzatu zen.

Akademik ekitaldia, pilota-tokian: Larramendy, Hazparneko Alkate-ordeak,
«ongi-etorria» eman zuen. Alta Viüasantek, hitz batzu eta Lopez-Mendizabal, oho-
rezko Euskaltzainaren hil-^berria. Hiriart-Urrutyren mintzaldia: L. Dassance, bere
aintzindari aren goresmena, baita Hazparneko denbora guziko idazle haundiena.
J. L. Davantek, ihardespena, Hiriart-Urrutyren giza, apaiz eta literatura sailak
azalduz.

Euskaltzaindiaren diploma; «Herria» adiskideen makil ederra; dantzari, kan-
tari, Erriko Etxeak eskeinitako «lunch». Azkenik, anaiarteko bazkaria.

(Euskaltzaindiko Prentsa Bulegoko Agiriak)
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KATALUNIERA OFIZIALKIDE
BARCELONA'KO

UNIBERTSIDADEAN

Ongi asi du Katalunierak urte berria.
Barcelona'ko Unibertsitatean buru ari den
Manuel Jiménez de Parga jaunak, Katalu-
niera ta Gazteleraren ofiziaikidetasuna ja-
kin-arazi du Urtarrilla'ren 11 'n.

Gaurtik, beraz, maílla berdiñean ariko
dirá bi izkuntzak Barcelona'ko Ikastetxe
Nagusian. Edozein euskaldunen ezpañetara
ateratzen da oiako galdera: —Euskara, or-
dean, noiz?

Baña nolako erantzuna, katalunieraz bost
mille liburu igaz argitaratu direla jakiñez
gero?

ÁURTENGO XABIERRALDSA
LEENGO B1DETAN BARNA

Bidé zaarrak, nooki, Xabier'a era-maten
gaituztenak, baiña urtero oinkada berriz
betetzen direnak.

Aurten ere gaztedia erromes, Nafarroa
zear, Xabier'a. Sinismen, itxaropen eta
goi-maitasunaren eragin bizi eta bultzadaz.
Ariñago eía aisago ibiltzeko, kontzientzi
kezka beltzak aitortza bidez usturik,

«Xabíer'ekin giza eta kristau-mugak za-
balago egsten dirá». Adigarri au darama
goiburutzat aurtengo Xabierraldiak. Ain zu-

ABERTZALETASUNA
Islandiar kondairaren kultuak leñen, eta gero inkuntza zaindu

bearrezko ardurak, abertzale-griña berbera adierazten digute...
«Begira urrutizkin orí —esaten zigun ezkertiar Diputadu batek,

Reykjavik'en—; emen ez dugu guk, egundo ere, arrotz itzik onartu
nai izan. Urrutizkin edo telefonua «simi» (urruti doan itza) itzez
esan oi da islandieraz. Zuk Islandia'z mintzatu nai ezkero, auxe uler-
tu bear duzu lendabizi».

Panparroíkeri ernagarri! Bear bada, ez! Lurralde ontako jakin-
tsu, idazle, artista ta gaiñerago beiñenak... abertzale-sumiñak artuta
dabiltzala dirudi... «Ornen dagiote eskuindarrak batasun sagaratu
oneri, nekazaritzari loturiko Islandia bat gogora sumintsu ekarriaz»,
esaten zigun Reykjavik'eko kazetari batek. Baiña, egiazki, ezkertia-
rrak dirá abertzalerik amorratuenak...

Ainitz iurraldeetan bear bada komunist buruzagiak aurkitu di-
czakegu, M. Joñas Arnason, Erri-Ituneko zalduna eta OTAN'en eta
amerikar guda-abialekuen etsai daña bezsn arrigarriak noski. Eta
onek, args dago, IsSandia sozialista bat gura du; baiña erabat au
esateko gai daña gero:

«Arrantzale ta nekazari aberri bat gara. Industri biurtzen baldin
ba'gara, isiandiar izatea gaStzen dugu. Orixe izango litzateke gure
¡culturaren amaia. Langiile batentzat ez da garrantzitsuena aberats
izatea, islandiar izatea baizik».

J. C. GUIllEBAUD
(«Le Monde», 76-III-26)

B. l.'k euskeraratua)

zen ere, giza-muga eta kristau sinismen
maiiian, esiak austea eta mugak zabalago-
tzea izan zen Xabier nafar seme doatsuo-

ren jokabidea. Gutxiri dagokio Xabier'i be-
zainbat «eman da zabal zazu munduan fru-
tua...»

A. C A A 4 P / O i V : DISCURSOS POLÍTICOS Y LITERARIOS
Bigarrenez argitara eman-berria izan da —biga-

rren aldiz irurogeitamar urtetara— Arturo Kanpion'
'en «Discursos políticos y literarios» iiburua.

Bilbao'ko «La Gran Enciclopedia Vasca» izeneko
Argitaidariak eskeintzen digu, egun auetan anitz
konbeni zaigun Iiburua: azalez, benetan ederra, do-
torea; barriera begira, mamitsua, kartsua, aberats-
-aberatsa, Kanpion bezalakoa.

Naparrentzat, ñor da Kanpion ori? Eguneko na-
parrentzat, noski, ez da ezagunegi. Bañan, ona emen
aren irudia, ñapar idazle gazte baten itzez:

«Arturo Kanpion: Na par roa'k XIX-gn. mendean
sortutako gizonik aundiena; eta, denbora orotako
ñapar idazle guzien artean, lenengo maillakoetan
bat».

Kanpion'ek, beste iñork ez bezala, Naparroa eza-
gun eta maite izan zuen. Eta Naparroa ezagun-arazi
eta maite izan-arazi ere, Kanpionek beste iñork ez
bezala. Ala ere, ez du Naparroa'k magaleko seme-
tzat oraindik artu.

Baldin beste iruñ-seme «Moret ospetsuak, Na-
parroa'r i nor-beraren kontzientzia eman» ba'zion,
Kanpion'ek berak erran bezala, usté dut Kanpion
bera izan zela, ñapar kontzientzia orri deia ta ka-
rratxia eskeiñi zizkiona.

Arturo Kanpion'ek eten gabeko lana egin zuen
euskal alor guztietan: Euskara, Kondaira, Politika,
Ele-ederti edo Literatura; eta beti, ezaupide onen
pean: «Euskal-Erria'ren aíde». Ez da sekulan beste
orrelakorik Naparroa'n ikusi.

Gaiaz, idazkeraz, indarraz, orai-aldiko idazle
agertzen zaigu Kanpion, gaurko egunean ere. Kan-

pion'ek aundienezko balioa izanarren, badira isilta-
sunpean ito nai dutenak. Ez ote da izango, Kanpion'
'en desa ta karraxia, Naparroa'rena, Euskal-Erria'rena
direlakoz? Alperrik! Nai ta nai ez, ñapar ele-edertian
Maixu Nagusia izanez irauten du Kanpion'ek; baita
napartzaletasunean ere!

GARDE'TAR M.

Arturo Kanpion Jauna, fdazle naparren artean Maixu Nagusia, Iruña'n 1854'ean
jalo ta Donostia'n 1937'an i I zena

RRINCIPE DE VIANA



Epailla, urtero ere erromes-illa Nafa-
rroa'n. Mutillak leen ¡gandez. Neskak bi-
garrenez. Astegunez, berriz, ostegunez
zeazkiago, apezak Artzapezpikua buru.

«Xabier dugu, nafar semeak barnez be-
rriztatu bear dityen Tabor mc-ndia...»,
ziotsen Artzapezpikuak, leen igandez, na-
far mutillei. «Gure eginkizun nagusia Je-
sús aditzera ematea dugu, nafarren biotz
barnetaraiño sar dedin...», ostegunez, eun
inguru apezei.

«Xabier ez duzue elburu, elbide baizik.
Zuek, noski, Eliza gazteago eta garbiago
baten billa etorri zerate», bigarren igan-
dez, Artzapezpikuak nafar neskei Xabíer'en.
Orregatik, agían, iñoiz baiño ere neska
geiago eta gazteago bildu da aurten Xa-
bier'en.
Iru Xabierraidi berezi, Xabier-giro batean.

Zenbat oinkada, zenbat burutapen eía
biozkada, zenbat kezka eta amets, zenbat
otoitz marmar-aldi...!

ONGI ETORRI, ON MANUEL!

Argazkian agertzen zaigu bezala, ikusi genuen Irujo Jaunaren irudia; hesoak,
zabalik; biotza, berriz, zabalagorik.

Ezín, ez bestelakoa izan. Martxoa'k 24: Gabirel Goi-aingeruaren eguna. Eta
aingeru baten gisa zuen gure erbesteratuak egazkiñetik jetxí zitzaigunean. Etzen
aren ezpaiñetan nabari Iragarkunde berri baten mezua: «Agur, Naparroa, grazia
guziz eta maitasunez betea»?

Ura zen, ura, On Manuel'en benetako irudia, goitik jeistekoan: den-dena na-
parra, euskotarra, kristaua, zintzotasun goienetako mailletan.

Biotz sendoa eman zion Jaunak, euskal mendietako aritzetan jarri zuen antze-
koa. Berarí esker, lan asko, neke ugari eraman ditu bere Erriaren alde, edozein
gizonaren alde; saria, ordean, zuzengabekeririk aundiena. Lege-gizona ta kristau
zintzoa izanik, etzuen sekulan bizkar-ezurra makurtu Jainkoaren eta Zuzenbidearen
aurrean baizik. Pekatu larria, «INDAR» Jainkordea gure artean nausitu zelarik;
orduantxe zigortu zituzten gogotik irujo'ren izena ta izana. «On Manuel on eta
martiri» izenez bataiatu du berriz, nik anitz ezaguna dudan «Monseñor» batek.

Joanak, joan. Nolako etxeratze gogoangarria!
Eguna, ezin ederragorik; naparrak, millaka Noain'go egazkin-zelaiean; ikurrin

frango —Naparroa'rena ta euskaldun guziena— mutillek goratzen zituztelarik.
Antxe zegon Naparroa den-dena: atzokoa, egunekoa, biarkoa; zenbait agintari;
erri xee naikoa: baztandarrak, Lizarra'koak, erriberako seme sutsuak, íruña'koak
esanik gabe.

Anitz alorretan aundia dugu Irujo Jauna, batez ere, politikakoan; mundu
zabalean, noski, oraingo ñapar ezagunena. Askoren maitasunez eta guzien erres-
petuaz artu du Naparroa'k bere seme agurgarri au; olako gizonari, orrelako sari.

Itxaropena piztu digu Irujo'ren etorrerak; arrigarrizko «beti-gazte» agertu zaigu
bere laurogei ta bostetan; ez da gutxi arengandik zai gaudena. Politika-senaz eta
zentzu onez, gidari ona; kristautasunean eta bizikidegoan, etengabeko eredu bi-
kaiña eman digu bere bizi luzean. Ago zabalez esan leike, bere buruari dago-
kionez, ez duela etsairik; berez, ordean, zuzenzale beti ta, al den guzian, pake-
giHe; orregatik, eskuin-eskerretan orrenbeste adiskide.

Mugarik gabeko maitasuna agertu du beti gizonen artean, baita errien artean
ere; Naparroa maitatzeatik as, eta Euskalerri, España ta Europa'n barna, mundu

guzia maitatzeraiño. Gaur-eguneko Naparroa'n bear genuen jarraibide bizia.
Noain'go zelaiean elkarrekin emandako besarkadan bezaia, aunitz urtez! Eta

guzien onerako, ONGI ETORRI ETXERA, On Manuel!
GARDE'TAR M.

LÓPEZ MENDIZABAL'DAR
IXAKA Y AUNA

IL DA TOLOSA?r>!

Otsaíila'ren 27'gna., egun illuna euskaí-
tzaleontzat: euskal idazle ospetsu bat gal-
du genduen. Tolosa'n jaio zen orain 98
utte diraia, eta Tolosa'n eman du azken
amasa.

Jatorriz naparra, ikasketaz lege-gizona,
eta bere lanez gauza asko batera: abesla-
ria, jakintsua, idazlea, politika-gizona.

Eta Ikastolak sortzen ere lan asko egiña
zen, baiñan aspaldi, 1930'gn. urtetik aurre-
ra.

Gudate kaltegarríak erbestera bidali
zuen. Urte asko egin ditu Arjentina'n eta
denak euskeraren aldeko lanetan.

Euskalerria'ren kondaira ta Euskeraren
ikasbideak idatzi zituen, euskaldun eta
bestelakoentzat anitz jakingarriak. Baiña,
emen zerbait aipatzekotan, irakaskintza
euskeraz emateko idatzi zituen liburu ta
liburuxkak esan bear ditugu: «Zenbakiztia»,
«Umearen laguna», «Martin Txiiibitu», etab.

Eta guzien gaiñean, «Xabiertxo», «...umi-
ei euskeraz irakurtzen erakusteko idaz-
Lia...». Bai, ta txikiendako irakur-liburu
atsegiñena. Zenbat eta zenbat milla euskal-
dun aur eta gaztetxok irakurri ote dute!
Berrogei t'amar urte ta geiagoan —1925'-
ean argitara emana zen lenengoz— ez da
beste bat oberik izan, umetxoen eskuetan
ipiñi genezan. Gaiak ugari, argi ta laburki
emanak, «Txiki» marrazkille fematuak iru-
diztatua. Gaurko zenbait irakur-liburu aurre-
¡ari izenekoeri, aurrea artu zien berrogei
t'amar urtez.

Gure López Mendizabal'dar Ixaka'ren
aurrekoak eta bera, antziñatík irarkoia-lane-
tan ibilliak dirá, beren moldiztegian Eus-
keraren aldeko gauza asko emanez. Euse-
bio López yaunak —Ixaka'ren aita naparra
zen— Naparroa'ri buruz liburu nabarmenak
argitaratu zituen ere; aipa ditzagun Kan-
pion'enak, batez ere, «Gramática Bascon-
gada» aundia, ta Aita M o reten «Anales
del Reino de Navarra» argitalpen ederra.

López Mendizabai yaunaren irudi berezi,
labur eta benetan egoki bat ematen digu
Txekoslobakia'ko Norbert Tauer euskaltza-
ie ta euskaldunberri bikaiñak:

«Neretzat zorion aundia da euskaldun
argi onekin ogeí urteen igarotzean alkar-
-idaztean egotea; bere idazki ederren bidez
ezagutu ditut bere biotz ona, adimen zorro-
tza eta Euzkadi ta euskerarenganako maite-
tasun sakona.

Berak ¡datzitako liburu ta irakurgaiak be-
ti arretarik aundienarekin irakurri ditut, eta
¡ausengurik gabe esan dezaket ayen bidez
nere Euzkadi'ren ezagutzea sakondu dut.

Bere idazlan geyenak, jakintzako arloak
erabiitzen dituzten arren, euskeraz idatziak
daude, eta onela beste euskal-idazleei ere-
du on bat ematen die, euskera erdera be-
zela egokia déla mota guzietako gaientzat.

Bere idazkera joria ta garbia den arren,
batean erreza da eta, nere ustez, euskal-
dun guziak ongi ulertzen dute».

Oorezko Euskaltzaindikoa, euskal erria-
ren seme ona, langille, abertzale ta kris-
tau zintzo saiatua, Goian bedi, Goiko Jau-
naren atsedenean.

López Mendizaba! Ixaka, Toíosa'n Jaio ta
bertan 98 urtekín i I dena.
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EZ DA BESTE BIDERIK
Egundainoko berri mingarriak

azaldu dira arrantzaleen arazoe
tan. Orain arteko ez-bearrak nia-
ko ez zirala, orain mingarriagoak.
Gure arrantzaleeak ez dira ibilliko
beste nazioek jarri duten 200 mi-
llatako muga bar rúan,

Europa'ko JVÍerkatu Batua dala
ta ez dala, Españia an sarturik ez
dagoela-ta, or jartzen diete oztopo
aundiena emengo itxas-gizonei la-
nean ibiltzerakoan. Dana dala, ez
da txantxetako arazoa arrantzaleei
ta sendiei, legorreko langilleei,
transportistei, etab., eunka ontzi
kaiean gelditzeak ekarriko liekena.

Aspergarria da lozorroak artuta
egotea, berrogei urte auetan gau-
den bezela betiko potajea janaz.

Ekonomi une larri ontan, batez
ere, ekarriko duen milloika milloi
galtzea, benetan beldurgarria edo
zein naziorentzat.

Beste erremeyorik ez dago Es-
pañia'n, gauzak kanbiatu, askata-
suna jartzea ta kito! Joanak, joan
ziran; goian begoz! Orain berrike-
tak alde batera utzi-ta, gauza ba-

tzuk lortu bear dira Europa'ko na-
zioen zear begiratuz.

Beste problema aundia Marrue-
kos'kin. Beti esaten ari dira espa-
ñiarrak eta arabitarrak odolez ba-
tuak daudela; baña... au moruen
oraingo arrotasuna E s p añia'ko
itxas-ontziak baitegian sartuz! Sa-
hara enian zieten; orain, jakiña, ur
gutxiago arrantzan egiteko. Erra-
zegi eman zieten ondartza ori. Ala-
ko zalapartak atera zituzten ara
Errege joanik eta an Berak esan,
esan zituanak. Zer gertatu zan?
Deusik ez, guzia galdu baizik. Ez
ote dago Madrid aldean gizonik
gauzak bear diren bezela egiteko?

Beste aldetik, ñola rusoak, ko-
reanoak, italianoak eta beste late-
rri askotakoak, Kanarias'ko ure-
tan arrantzan? Ikusten d a n e z,
oientzat ez dago zigorrik. Iñor ez
da arrituko Españia'n beti atzera-
turik egotea.

Ekonomi kontuak, geroago ta
latzago dijoazte. Azukre kontuan,
adibidez. Naiko erremolatxa ernen
izanik —esaten dutenez—, Kuba'n
erosi ta Kuba'tik geiago ekarri
bear! Bitartean, emengo nekaza-

riak beti burrukan beren gauzei
ematen dieten prezioarekin.

Estaduak, zor ugari dauzka zor-
tzi milla milloi pasatuak eta bost
milla milloi kredituaz. Ñola ber-
dindu akats ori? Ez da erraz izan-
go, ez pa'dira gauzak ongi garbitu,
«entxufeak» gutxiratu, jornal bil-
dugarriak rnoztu, ta lan geiago egi-
ten. Ez da beste biderik: lan da
lan. Ori egiten dugu txiroek; bes-
te askok, ostera, zer? Ederki ibilli,
patxara ederrean egon, jornal ede-
rragoak irabazi... Noiz arte, Jau-
ría?

Arira berriz: arrastreko arran-
tzak galduko dira; zer esanik ez,
bajurakoak? Ta, ñora joan gera
millaka oiek?

Frantzesakin elkar konponketa
egin bearrean dira gure arrantza-
leak; aien uretan arrapatzen dituz-
te arraiak. Baita arrastrekoak, in-
glesakin eta i r l a ndesakin ere.
Arrantzaleak berak, lan egiteaz
gaiñera, gauzak konpondu bear-
ko, ez bait da beste biderik ikus-
ten.

E. OZKIN

"BILINTX" SARIEN
ERABAKITZEA

Joan den Martxoa'ren 17'an bil-
du dira Donostiako Aurrezki Ku-
txa Munizipalean «Bilintx Urtea»
delakoaren izenean antolatutako
sariak zer norentzat erabakitzeko
batzordeak.

Sariketa au, Bizkarrondo'tar In-
lalezio olerkaria il zeneko eun-
-urteburua zela-ta, igaz eratua izan
zen.

Auek dira egille irabazleen ize-
nak eta idazlanen izenburuak:

IZPARRINGI-ARTIKULUAK

Epaille: Xabier Aranburu, Xanti Aizarna,
eta Mikel Pelay Orozko.

1'go saria: 20.000 pezta, diploma ta me-
dailla.
Irabazlea: Anasagasti'tar Pedro, O. F. M.
Idazlanak: «Bilintx, bertsolari con estela»

«La poesía amorosa en 'Bilintx'»
«La ironía en 'Bilintx'»
«El estilo de 'Bilintx'»

2'gn. saria: 15.000 pezta etab.
Irabazlea: Ayerbe Iraola'tar José.
Idazlanak: «Bilintx'i kontu batzuk»

«Iraupenik gabeko maitasuna»

3'gn. saria (4'gnaz. bat): 15.000 pezta etab.
irabazlea: García Nombela'tar Tonia.
Idazlanak: «Poeta de Euskalerria»

«Recordando a un poeta»
Irabazlea: Cendoya'tar M.a Paz.

«Recordando a un poeta»

BERTSO-PAPERAK

Epaiile: J. M. Aranalde, F. Artola «Bordan»,
J. M. Lekuona eta Antton Zavala.

1,'go saria: 20.000 pezta, diploma ta me-
daiila.
Idazlea: «Xalbador».
Idazkia: «Amentsetan».

2'gn. saria: 15.000 pezta etab.
Idazlea: Olea'tar Inozentzio.
Sdazkia: «Amodiotan».

3'gn. saria: 10.000 pezta etab.
Idazlea: «Kalonje'tar Xegundo.
Idazkia: «Maiteko nukenan».

4'gn. saria: 5.000 pezta etab. (Berdinean).
Idazlea: Zabala'tar Xanti, «Lexo».
Idazkia: «Amodsoa».
Idaziea: «Oyarbíde'tar Florian.
Idazkia: «Norentzat zera egiña?».
Idazlea: «Maitemin».
Sdazkia: «Maitasunaren bidean».

Sarien banaketa, Antton Zava-
la k «Bilintx»'en egin duen liburu

berriaren aurkezpena egiterakoan
izanen da.

Liburua, euskal-artistek índole-
zio Bizkarrondo «Bilintx» omenez
eskeiñitako margo-lan eder zenbai-
tez apaindua aterako da; Aurrezki
Kutxa MunizipaVak argitaratzen
du. Saria izan duten lanak ere ar-
gitaratuko dira; baita M. Pelay
Orozko'k, P. Lafitte, «Bordari»'k,
Caro Baroja'k, X. Bello-Portuk,
M. Lekuona'k, J. Berruezo'k eta J.
M. Lekuona k emandako itzaldiak
ere, «Dr. Camino Taldea»'k eta
Donostiako Aurrezki Kutxa k an-
tolaturik.
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XALBADOR ETA AROTZAMENA'RI
OMENALDIA IRUÑA'N

lüf

Mikei Arotzamena, Lesakarra, bertsolari il-berria

Iruñ'ean ere ospatu ditugu
Xalbador eta Arotzamena; yoan
den Otsaila'ren 6'ean, nafarta-
rrek erakutsi dugu bai, zinez
maite genituela galdu ditugun
bersolariak. Biek ukan dute Na-
farroa'k zaben Omena eta Oho-
rea.

Ez ditugu sekulan Xalbador
eta Arotzamena ahantziko. Zen-
du dirá; baina, beren izpiritua
gugan bizi da, hemen utzi dizki-
guten bertsoak eta beren bizia-
ren exenplu eta erakaspenak ge-
ren bihotzetan okaturik gelditu
baitira. Maite zuten euskal He-
rria, maite zuten beren sort-le-
k u a. Hekendako, Euskal - He-
rria'k etzuen mugarik: denak,
bat; Euskara, denen hizkuntza;
denak anaiak eta elkarri lotuak.

Oroitzen naiz, orai hamar urte
dela^ Bera'n Xalbador'i aditu
niona. Kantaldi hasi aitzinean,
gizon bat hurbildu zitzaikun eta
Xalbador'i galdetu:

—Zu frantzesa al zer a?
Eta Xalbador'ek:
~Ez, ni euskalduna naiz.
Erantzun egokia gure urepel-

darrarena, hor erakutsi baitzuen
bere euskal izpiritua eta aber-
tzaletasuna.

Auza Mendia erdian dugularik
alde batetik Urepel eta bertzerik
Baztan, behin Xalbador'ek Eli-
zondo'n bertsolari besta batean,
azken agurrean hórrela mintza-
tu zitzaikun:

—Nitaz behartzen ba'zarete,
Auza'ko kaskotik oihu bat egin
eta etorriko naiz.

Hitz hoiek etzaizkigu sekulan
atzenduko.

Xalbador'ek eta Arotzamena'k
berek sortutako uOdolaren Min-
tzoa" eta "Nere Aldia" liburue-
kin, oroitzapen maitagarri bat
utzi daukute; badugu non ikas!

Iruñ'eko Omenaldi h u n e k
arrakasta izigarria u k a n du,
uGayarre" teilaturaino baitzen.

Agertokian, bi ikurrin haun-
di: Nafarroa'koa, eta Euskal He-
rri'koa. J a i a 1 d i a r i Lesaka'ko
ííro&era"'kin eman zitzaion ha-
sera, Mattin bertsolariak bi ber-
tso kantatuz.

Gero, Lesaka'ko dantzarien
saioa eta bertsolarien Agurra.
Hor aritu zir,en: Matxinandiare-
na ta Lasarte, nafartarrak: Lo-
pategi, bizkaitarra; Lazkao-Txi-
ki, gipuzkoarra; Mattin, lapur-
ditarra; ta Etxaun, ziberotarra.
Sei bertsolariak, ban-banaka ari
izanak dira, bertso hunkigarrie-
tan, gure bertsolari zenduen do-
hainak goraipatuz. Baita ere Na-
farroa'ren euskal nortasuna ai-
patzen zutela, anai zaharrena
bertze bortz haurrideekin batean
elkarturik, eta denak E u s k a l
Ikurriñaren babesean eta gure
Ama Euskal Herri'ari lotuak, eta
horrelako arrazoin eta erakas-
pen yakingarriak agertu zizki-
gutela.

Koblarien ondotik, hizlariak*
Juan Mari Lekuona oyartzuarra
eta Pedro Diez de Ulzurrun na-
fartar iruñarra. Lekuona yau-
nak agertu zituen Xalbador ze~
naren dohainak eta abertzaleta-
suna, gai hau ere ukituz: "Zer
den Xalbador Nafarroa'rentzat,
eta zer den Nafarroa Xalbador'
entzaV\ gure urepeldar zintzoa-
ren nortasuna goralduz.

Pedro Diez de Ulzurrun yau-
nak agertu zituen Xalbador eta
Arotzamena'ren gorabehérak. Bi
bertsolariek egin duten lanaz,
eta N a f a r r o a'ko Bertsolarien
Txapelketaz mintzatu zen: Aro-
tzamena'k irabazitako Txapel-

goaz, bertsolari honen nortasu-
naz eta gizatasunaz ere, xehe-
tasun guziak agertuaz. Baita ere
Narbarte zena eta bertze bertso-
lari nafartar zenduen izenak ere
aipatu zituen, denentzat oroitza-
pen hunkigarri bat agertuaz.

Gero, olerkariak: Gandiaga,
Gorka Trintxerpe eta Xabier
hete. Hunek eta Patxi Bülamor
arabarrak entzuleak piztu.

Ondotik, Etxamendi - Larralde
yaunak, —Ipar Euskal Herri'ko
ordezkari bezala— hitzaldi zo-
ragarria egin zaukun Xalbador'
ez, eta Nafarroa'z, eta euskaldu-
nen arteko Batasunaz.

Iñaki Zabaleta l e i t z a r r a k
Omeneldiaren antolatzaleen as-
moak agertu. Eskari bat egin
beharra dutela Oruiñ'eko Udale-
txeari, hiriko bi karrikei Arotza-
mena e t a Xalbador'en izenak
ezarri dezaioten. Hortarako jen-
dearen firmak bildu behar ornen
dituzte.

Berriz bertsolariak; eta, orain-
goan, Mitxel, Xalbador'en semea
ere, hoien artean. Bertsolarien
kantaldien ondotik, M i t x e l'ek
lau bertso hunkigarrienekin es-
kerrak eman zituen. Bertsolari
fina, bere aita zenaren eskola-
koa. Etorkizun uros bat desira-
tzen diogu. Zorionak, Mitxel!

Lutzaideko Dantzariak. E t a
"Eusko Gudariak" kantatuaz,
denari bukaera eman zitzaion.

Xalbador eta Arotzamena'ren
ohoretan antolatutako Omenal-
di hunek, oroitzapen eder bat
utzi digu. Besta guziz ederra eta
denak bozkariotan gure Herri-
aren Ikurriñen itzalean. Zorio-
nak Omenaldiaren antolatzaleei.

M. IZETA

«Xalbador», Fernando Aire Erro, gure bertsolari ñapar ¡l-berrla, bere seme bertsolari Mikel'kin.
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JOSÉ ELTZO OLERKARIA
(1894 - I9l6)

Gutxitxo dira, tamalez, olerkari au bear aiña ezagutzen
dutenak. Ala ere, ogeita bi urtekin il zalarik, ainbat poesi-lan
bitxi osatu zizkigun. Iñarra oiartzuarra, E. Arrese tolosa-
rra, Eltzo donostiarra ta oiek izan ziran, ordea, Lizardi ta
Orixe'rekin batera, euskal olerkiari bide berriak zabaltzen
asi ta aurrera eraman zutenak.

Nun jaioa ote degu Eltzo? Etzait errez izan; baiña, az-
kenik, badakigu. Orain amar bat urte, ibili nintzan olerkari
gazterik il onen jaiotz-agiri billa. Sei-zortzi karta idatzi ni-
tuen Astigarraga'ra ta Donostia'ra ta, azkenez, Donostia'tik
bialdu zidan, oso adeitsu, ango artxibu-zaiñak nik bear nue-
na. Nere paper artean da nunbait igorri zidan agiría, baiña
EUSKAL LITERATURA'rako bear izan dedanean —dea-
bruak oker asko egiten ornen du— ez det iñondik ere aur-
kitu.

Geroago, aurtengo Otsaillean, Lasarte'ko Artetxe euskal
idazle onak? Eltzo'ren olerkiakin bilduma mardul bat osa-
tu nai zuela-ta, olerkariaren bizi-zeaztasunak eskatuaz ida-
tzi zidan. Nik Donostia'ko Juzgadura bialdu nuen. Andik lau
astera edo —nik EUSKAL LITERATURA argitaratuta ge-
ro—, erantzun zidan, 1976-3-22'an, aurkitu zuela-ta.

Onela idazten zidan: «Bildur naiz, beranduegi iritxiko
ote zaizun; baiña, bada-ez-pada ere, eskuratu bezain azkar
bialtzen dizut, neure eskuz eta begiz arkituriko agiriaren ar-
gazkia. Barkatu ain berandu ibilli bdnaiz; baiña, esaera za-
rra da «galduaz ikasten dala jokoan», eta neri ere orixe ger-
tatu zait, ez bein eta bi bider, askotan galdu bear izan det
oraingoan. Ala ere azkenik lortu dedanez, zerbait ikasi de-
dalakoan gelditu naiz eta iñoiz edo bein orrelako zerbaiten
bearrean gertatuko baziñake, agindu zalantzik gabe, gertu
nago oraingo akatsak ordaintzen alegintzeko. Aginan ikusi
ditekenez, Astigarragan ez, baiña Donostín jaioa zan gure
olerkari au, eta orrek ere ez dit buru-auste gutxi etnan, az-
kenik eriotz-agirian non aioa zan arkitu arte».

Bai, Donostia'n jaio zan 1894'go Irailla'ren 10'ean, «Mwe-
ÍZe» kaleko lenengo zenbakian. Bere aita, José Migel- Élzo,
urte artako Aprillaren ogeian il zan, eta ama, Josefa Azpia-
zu, Zumaia'ko alaba, gaixorik zegoelako, Donosti'ratu zan,
eta antxe munduratu zan José.

Umetxoa Astigarraga'n azi zan, baita eskolak egin ere.
Maixu ta musika karrera osatu zituen. Gazte on eta apala.
Errenderfn egin zuen bere maixutza, naiz-ta urte gutxi tan.
Maite zuen euskera, ta nolako lana osotu zuen eskola mu-
tikoen artean. Astigarraga'n il zan, bere etxean, arratsalde-
ko ordu bietan, 1916-10-20'an, bere eresi-ikasketak Ma-
drid'en amaitu ta etxeratu zanean ain zuzen ere.

Olerkari fina izan zan Eltzo. «Euskal Esnalea»fn datoz
bere lanik geienak, prosazko izkirimiri ta maite-oarrak, eta
ogeta amar bat poesia. Oso politak dira.

X. ONAINDIA

ETXARRI - ARANAZ
ERRIARI

(1977 - URTARRILA'K 16)

Enaiz, Etxarri, zutaz aztuko:
zabaldu ituzu ateak...
Ordaiñik eztu zuk gaur eskeiñi
diguzun borondateak.
Danok dakigu Aberri onek
izan dituen kalteak...
Bein betirako, aska ditzagun
lotzen gaituzten kateak!

G. ALBIZU

URTE BARRÍ

Agur, Urtezarra,
zoaz (otara!

Zatoz, Urtebarri;
ongi etorri!
Egizko zoriona
guretzat ekarri!

Enbeita'tar K.

Eltzo'tar José, donostiarra, olerkari zoragarri ta fine,
gazteegi —22 urte zituelarik— il zena.

TXITXIKETA
Txiro bizi naiz; baña, bizi naiz
—txiro biziaz— txit lasai.
Txiro bizi naiz, txiro, txit txiro;
baña, ni beti txiro alai.
Len txiro nintzan; txiro naiz orain;
geroko ere, txiro gai.
Txiro bizitza; beste bizirik
—txiro naiz, baña— ez dut nai!

JOSÉ ELTZO
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Diela zonbait urte, etxalde batian,
gertatu ziren bozkak, oiloen artian.
Oiiarra galdu zuten, naski sukaldian,
ehorzketak izanik hango dupinian ...
Buruzagi berri bat behar zen ordian
izendatu zuhurki, guzien onetan,

HONA TA MERKE, NEKEZ!
Jendiak girela denak elgarrekin desberdinak:
batzuek eiten tratu txarrak eta bestek eiten onak, —ai, ai-
Hauk adixkide batenak bi tratu ditu eginak.

Astian behin, gertatu egiten dela merkatu,
Batita Pekotxekuak beti nahi du xerkatu, —ai, ai—;
beti prest eiteko tratu, diru asko ere baitu.

Azkeneko merkatian, Batita'k, erdi erdian,
kusi bakero zapatak, ederrak, mahai batian;
beti zagon gutizian; hasi zen, bada, tratian.

-ai, ai-

Gertatzen dena, ardura; prezioa zen gohora.
Erran dio: —«Izarten ba'uzu prezio hori erdianr>, —ai, ai—;
saltzailia yin punpera: —«Bota sosa, zuriak dirav>.

Izartu zuen eskuina, hura baita errexena.
Ezarri ere zioten paketa ontsa egina, —ai, ai—.
Gero partitu aintzina, kontent zela bixtan dena.

Ez du txarrago bestia, gero, bigarren tratia.
Pantalonak hain ederrak, neke baita sinestia, —ai, ai—;
Batitak bota begia, deus etzela alegia.

Begiak onak baititu, ontsa diote behatu;
zonbat dute prezioa, saltzailiari galdatu, —ai, ai—.
Prezioa du aditu ein, iduri ta harritu.

Erran dio serioski: —«Zarri tuzu gora aski;
eman nezake erdia, hura ere ez da gaizki; —ai, ai—.
Eskura eman diozka, irri batekin laburzki.

Pagatzeko prest Batita; ein zezatela paketa;
izartze beharrik ez da, harén izaria baita —ai, ai—.
Tratu onak egin; eta, ai, hau zer egun pollita!

Zerbait ba-zela herrian handik biharamunian,
pantalón eta zapatak berriak nahi soinian, —ai, ai—;
gero,soinian zartzian solasa kanbio zian.

Eskuinekua zen, eta yauntzi du lehen zapata;
ttipiago zen bestia, nonbait, lau bost zantimetra —ai, ai—;
hantxe dena zalaparta, koleratia Batita.

Aitu ta, harén kexia, yin da fite emaztia
pantaloneri so in eta erran du ezti eztia —ai, ai—:
—«Izter bat dute hertsia eta luzea bertzia.y>

Hauxe dun aisa ezagun suerte txarrian nun egun.
Eni gertatu zauztanak, otoi, ez kondatu nihun, —ai, ai—.
Hauxe karkula dezagun: HONA TA MERKE NEKEZ DUN!

P. J. ETCHAMENDY

Etorrj zazkoten, ba, oilar Euskaldunak:
hau, kukurrusta gorri, ta zer aztaparrak;
hura, kan tu pollita, zaflatuz1 hegalak,
edo beste horiek, xutituz buztanak...
Baña, beti bezala, debriak hartiak,
mokoka hasi ziren, artetik, oiloak!

Oilo koloka batek, ipurditik gizen,
erran eta zernahi, oihuka hasi zen:
oilaxko ergel hori dinat ezagutzen
zer gatik ari zauku espantuka hantzen?
Ene arroltzetikan, araiz sortu baitzen,
beraz denek dakite nuntik agertu zen!

Nahasi tzar ederra, kalakan gorarik,
oüanda batek zion, ohantzian xutik:
oiíar Nafartar hura, ez dinat rnaiüe nik;
tuntulo dun eta, luzegi lepotik;
Parise'ko manerak ez ontsa jakinik,
ene ustez jiten dun baserri batetik!

Axeri beüari bat, sasutik agertuz,
hea, zer debru zuten barne hortan kantuz,
oiloak oro kankaz, xitak aldiz huxtuz,
azantz izigarrian bazterrak harrotuz,
urbildu zen emeki, tokiari buruz,
hango Biltzar-Nausia leiotik agurtuz.

Ixildu zirelarik oiloak bet-betan,
Axeria hasi zen bera solasetan,
erdaraz, erran-merran, dena gezurretan,
Generala zen ornen, Kaskoin herrietan;
eta haur eta hura, sorginkeri hortan,
oilo guziak bilduz aments ederretan...

Hitztun handi horrekin ziren ateratu,
harén ixtorioak nahiz ezagutu,
cinez edo hegalez, ihesari lotu,
denak utzirik eta, etxetik baztertu;
gerot usté gabian, oihanetan sartu,
azkenian, gaixoak, sekulakotz galdu!

Hau da gertakari bat arras Euskalduna:
elgar ezin adituz, nihun ezin mana;
bekaizkeriarekin haizatzen laguna;
bozketan beti nausi paristarren Jauna...
Noiz ote sortuko da EUSKAL BATASUNA,
Gernika'ko Haitzaren zazpi adarrena?

Piarres HEGUITOA
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PIÑUDIA LAIfiOTAN
Eguna laiño artean
agiri yaku goizetik.
Mendi-zelaiak otz-illun,
gizadia astitsu-ixilik.
Arrantsaldean epeldu
da giroa inguruetan.
Laiñoa lurretik jaso
ta kokatzen adarretan.
Neure lurra alantxe laiñoz
estali nuen antxiña.
Oroi gozoak berotuz,
oi gozoaren samiña!
Ta badijoa goruntza
iaiño-moltsoa geldika.
Aian be, gogo-ertzetan
samin bat dut dingillizka!
Iretargi betea
zeruko zabaldian,
bakartasun-pakea
ene gogoan.
Ortzean izarrik ez,
laiño-maidire otza
bere ikutu leunez
aren gain datza.
Oroitzapen-Iurruna
nere izar bakarra,
Aberri-maitasuna,
biltzen, goiztarra.
lllargi nagusia
zeruan laiñoz dabil.
Barnez dut Aberria,
ta ítun bat zintzil.

ETXEBARRIA'TAR J. A.

Aita Ipolito Larrakoetxea, Zeanuri'n 1892 gnean. jaioa, Karmeldarren Lagundian Euskalerri'ko
Nagusi eta Erroma'n Nagusi-Lagun
tore ainbeste urtez izandako gizon
zaindari bezela nengoela, bere oe

. ...

Aiek bai
zindoak..

Bizitz au degu makala;
gizona, berriz, argala;
ezin du egin nai ala,
guztia baitdu zitala.
Urteak motxak dirala,

izanez gaiñera, Eleiz-Legedi Nagusiko Aolkari edo Konsul-
ospetsua. lltzeko zorian zegoela, bere azkeneko orduetan

aurrean neu loak ez artzeko, neurtitzezko zirriborrotxo auek

egiten jardun nuen.
B.'tar N.

Aita Ipolito bezelakoak bai zirala gizon zindoak! Ama
Eleiza ta Karmeldarren Lagundia anitz maite izan zituen,
bai ta zintzoki morroitu ere. Ta bere Erriaren Egia, bear
zen lekuan —Erroma'n— argi jarri zuelakoz, etzitzaion
neke ta kalterik falta.

Aita Larrakoetxea, antziñean «LEGOALDI» izen-ordez idaz-
!e ospetsua izan zenak, Zeruko Aita Betikoaren eskuetan
ipiñi zuen bere arima; euskal eta kristiñau giroz «ATXON-
DO» baserrian irakasitako arima.

0 Gaur Iur onetan jaioak
/ 7 y ~f*Q ~t*\ e z ^lra Ier1 niodukoak...
JL4LJL dJLL Gure aitona zartxoak,

aiek bal ziran zindoak...
AIdi artan, gaztefxdak
etziran gaur Iaín arroak,
baizik on, ixillagoak,

BATIZ M. esangin, apalagoak.
«Xalokin»

Mundu au oker dijoa,
biurtu baitda qaistoa:
aztuz maitasun gozoa,
nausitu da gorroíoa...
Ez du maite nai Jainkoa,

nork e¿an aundi gerala? gutxigo lagun urkoa...;
Lenago, ume giñala,
usté gendun oían zalá.

Etorri ziran egunak,
argiak edo illunak...
Egin genitun Iagunak,
arrotz eta euskaldunak
egiazko maitasunak
gurekin lotzen zitunak;
bal, eta ere, aizunak

galdu da ludí osoa,
onda tu zaigu gaixoa!

Sendo ein zendun gizona
da emen miftez dagona...
S1NISMEN deitzen zaiona.

, Zuk bataioan emonaf
da oin kendu nal diona
Deabru beltzak. Jaun ona,
arren, bialdu qotzona

gezur-maitez jantzidunak... ta berakin ZORIONA!

SOÑUA

Soñua, soñua
sartu zaidan barrenera,
ítxasorik sakonera.
Kendu diten lañua!
Begietan sortu zaidan

beraren gozoa,
piztu zaítan —erdi illa—

anima osoa.
Dantzan ari ziran, alai,

berez, nere oñak.
Eztiaz bezela goxo

bete zait agoa.
Zentzun danetan jaiorik

gozatzeko loa.
Zein eskuk egln ote, ain

zorion sakona?
Zazpi sorgíñak dirá: Si,

do, Re, Mi, Fa, Sol, La.
Eskuak ezin iriki

kantuaren aoa.
Biotzak bakarrik artu
aideko abotsa.

Soñua, soñua
sartu zaidan kabian.

P. ANASAGASTI

BOST POEMA

a&erria
Begiak edo bekokia ezarriz zuregan
ñire biotzeko errialde, ene baserria,
biziro kutun gogoratzen zaitut enegan,
ñire leen urratzen amestegi gurgarria.
Zure gaiki argikorrez egiña izanik,
berriz gaingoratu zait aurtzaroko egoa;
ta, zugaitz, landa, ibar, oro begipeturik
barrendu zait ene aintzañako erreiñoa.
Uxa ba, ñire ondotik, odeirik txikiena,
ta, utzi nazu osatzen zaituen arrietan,
berriz eze enetuz lenik zoragarriena.
Bai, ikus nai dut bai, ñola desibützen dan
ta, arrotzen dan igarotako aldapatan
ñire itzala, ain amets-bide ederretan.

MUNIATEGI7AR S.
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NIK
EZ
DAUKAT
EMAZTERIK

—-OOO—

BERTSO BERRIAK

NAPARROA'KO BERRlO-BEnTN

GILLERMO ALBIZU'K JARRIAK

—ooo—

Triste antzean ikusten zaitut
eta zabiltza bakarrik?
Orixen dezu bide onena,
ez egiteko okerrik.
Maite dezunik ez al da etortzen,
edo nai dizun jatorrik?
Gustokorikan azaldu arte,
etzatu artu senarrik.

Nere laguntxo maitagarria,
leiala eta apaiña,
gure Jainkoak eskuz egiña
dirudizun imajiña.
Biotzetikan sentitzen dana
esateko da mingaiña;
sinistu zazu etzaituela
maite iñortxok nik aiña.

Kendutzen eztan irudipena
daukat buruan sarturik;
esan ordua iritxi da ta,
ez dago isilik uzterik:
Zu senarraren zale ba'zera
nik ez daukat emazterik;
alkarrentzako egokigorik
ez derizkiot besterik.

Guraso-onen alaba zera;
lendik ezagutzen zaitut;
aspalditxoan zure pausoak
izandu dira nik zainduk.
Orí dan bidez, goresmen danak
gaur eman nai dizkitzut;
zintzo ta umilla nola bai zeran,
orretxengatik nai dizut.

Zeiñen bearra eta ona dan
alkarren maitetasuna!
Bera da gure biotzak duan
doairik aberatsena.
Baldin zuretzat ondo ba'dator
neronengandik entzuna,
zu izango zera nere andrea,
eta ni zure gizona.

Gai dagoenak maitearentzat
ditun itzak loretuak,
ez du estutzen geroko izate
arantzaz inguratuak.
Bizi osoa eramateko
uztarri bati lotuak,
aldez aurretik, ondo atera
bear ditugu kontuak.

Diruz aberats ez izan arren,
saiatzen danak jaten du;
eta gu ere, tankera ortan,
egin gindezke konpondu.
Nik lan-saria ekarri, eta
zuk pamelia mantendu;
kristandadeko lege santuan,
bear genduke ezkondu.

Orretarako, aldez aurretik,
izketaratutzen asi;
ta bear dirán prestamenakin,
egun eder bat berezi.
Sakramentuen bitartez, geren
biotzak alkarri josi;
orain daukagun maitasunakin,
ge.ro alkarrekin bizi.

Baiña, barkatu bear didazu
ezertan ba'det utsegin;
nere zalantzan baldin ba'zeunden,
nai nizun eman atsegin.
Jarduntziua badegu, eta
argatik dizut itz egin:
denbora juan-da alperrikako
damurik izan ez dedin.

Geren eskuan daukagunakin,
zertako bizi egarriz,
alkarganatzen geran bakoitzan,
batak besteai igarriz...?
Gau illunaren zai egon gabe,
bil gaitezen egun argiz;
urrena alkar ikusitzean,
itz egingo degu berriz.
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EZ DA AZKATASUNIK
Gizakumeak ez du azkatasunik. Bizi-

tzan, gizakumea zenbakí bat besterik ez
da. Jaio orduko bíllatokietan billakatzen
óa. Lotu4a jaiotzen da. Bizi dan arte, ba-
du ere norberaren agerpen t x a r t e l a .
beatz-begí aztarnarekin. íltzen danean, i¡
dalako agerpen txarteía jasotzen zaio
ere. Zertarako du gizakumeak Jaungoi-
koak eman dion gauzarik garrantzíena: az-
katasuna? Eta ñor da, zer eskubirie dnuka
gizonakr gizonari Jaungoiko emaleak ken-
du nai etzíen ontasuník auná\ens kentze-
ko? Gogaí gaíetan, muga; fankizunetan»
muga; eta edozein gauzetan, muga .

Gizakumea, nora-nai jotzen ba-du ere,
mugaturik arkitzen da, korapildurik dago,
Langíüeak ez dauka eskubiderik bere ki-
dekoekin eíkartzeko ta dagozkíen sindi-
katuak antolatzeko. Jartzen dioten slnú\-
katuan batzaltzera bearturik dago. Eta
zertarako ditugu dauzkagun sindikatu
oiek geren bakoitzaren eginkizunak ez
ba'dezazkegu beñene zuzendu eta osa-
tu? Gaurko langilleak ez dauka bear lu-
kean laguntza ta babesa. Gobernu sindi-
katuak landunen sindikatuak dirá, ez !an~
gilleen sindikatuak, ez azke sindikatuak,

Eta «Convenio colectivo» díotsatenak
zer dirá? Gezur bat besterik ez. «Conve-
nio» oien bítez, Iangílfeari goxo bat ema-
ten zaio gosea luzatzeko. Ez dugu orren
bearrik. Bear dan bezaia bizitzeko aña
lan-saria nai dugu. Eta azken legetan
agintzen danez, debekaturik daude lan-
r.ídi ondorengo lan orduak ere. Eta ñor
bizi leike dauzkagun lan-aldí saríekín?
Oiek ez dirá konponketak. Zergatik ez jo
erroraiño, batez, eta bear dirán bezaia
gauzak zuzendu?

Eta «Seguro Obligatorio de Enferme-
dad» diotena zer da? Beste orrenbeste.
Zergatik «obligatorio» (beartua)? Nun da
gizakumearen azkatasuna?

Egunkarietan zer edo zer tdazteko ere
loturík dago, debekaturik dauka, ez de-
zazke bere gogamenak agertu. Ez dezaz-
ke aztertu ta epaitu erri-agintarien auzi-
fanak. Esta zergatik ez epaitu gure ordez-
koan bait-dira, gure díru ta ontasunen ba-
nakariak bait-dira/

Jakintza bíllakatzetan ere muga jartzen
diote. Konbeni zaiena bakarrik barrendu
dezake. Jaioterri batetik bestera joateko
ere iqarobidea bearko duzu; beste!az
ezin, Edozein batzarre egiteko, tendik bai-
mena eskatu bear. Ta konbeni ba'zale,
baimen ori debekatu egingo dizute, Or-
duan noren mendean gaude, zertarako du-
gu Jaungoikoak emandako azkatasuna?

Ez gera abere; azkatasundunak gerat
eta azkatasundunari dagokion bezaia bizi
nai dugu. Ori frixten saiatu gaitezen goí-
koak, bekoak eta erdikoak, guziok eíkar-
turik. Batasunean dago indarra; berexta-
sunean, berriz, indargea. v \ . :

LIZARRUSTI

ULTZAMAI.II SLMLIÜh
B1KAIÑENA

[RURITA ALMANDOZ MANUEL GOTZAí JAUNA
IX

SANTU OTSEAN

ídazti íxiki ontan ezin kokatu Irurita Jaunaren aunitz eta aunitz
jakingarri. Laburpen ontatik sumatu dezakezute, Jaunarekin nolako
itxaropenean jarrita zegon.

Egun batean, Meza ondoan, Jaunari esaten dio:
—«Jesús, gaur bertan 10.000 peseta bear ditut».
Oitura ez zaneko orduan, txintxarria jotzen dute, ta andra batek

zorrotxo bat ematen dio atezaiñari.
Irurita Jaunak artzen du zorrotxoa, ta sakelean sarturik, badijoa

kapüíara, ta oneia esaten dio:
—«Jesús, ar-emana 10.000 peseta ziran, ta emen 5.000 bakarrik

daude. Dana dala, itxoingo degu».
Ordu pare bat etzan oraindik igaro, ta berriz lenagoko andra

bera beste zorrotxoakin. Badijoa Gotzaia kapillara, ta:
—«Jesús, ona emen beste 5.000 peseta; orain pakean gaude».
Beste bein, Erroma'ra «Ad Limina» deitzen zaion ikertaldia egi-

teko joan bearra zuan, eta Aita Santuari eskeintzeko gauz aundirik
etzeukan.

—«Jesús, esaten dio: au ez da Barzelona'ko Eiiz-Barrutiari da-
gokion aña». Andik oso laister, txintxarria berriz; ta gizon batek
500.000 peseta ematen dizkio Aita Santuarentzat.

Beartsuei laguntzeko etzuan neurririk; ta bere ondoan bizi zira-
nak, arrituta gelditzen ziran, dirua bere eskuetara ñola zetorren
ikusita.

Gaixo askori ere sendaketa lortu zien; onela Margenat Jaunaren
aíabatxoakin, ta Shelly Jaunaren semetxoakin; ta gero, Ama Birji-
ñaren mesedea zalá esanaz, solasgaia beste bidetik zeraman.

AINTZA BIDEAN
1939, Ekalna 17'an, larunbata. Barzelona'ko Katedralean ¡lleta

nagusiak egiten dirá Iruríta Gotzai Jaunaren alde. Elizkizun ontan
arkitzen dirá Goma Kardenal Jauna, Barzelona'ko Gotzai-ordezko
Diaz Gomara Migel de Jos Santos Jauna, Katalaunia'ko Gotzaiek eta
Irurita Jaunaren lengusu ta illobak

üztarlla 22'an, larunbata. Irurita Gotzaiaren izena Barzelona'ko
kale bati ezartzen zaio.

1940, Ekaina 4'ean, asteartea. Albiste pozgarria: Montkada'ko
illerrian arkituak izan dirá Irurita Jaunaren gorpuzkondokoak. Al-
biste ori egiztatzeko, neurri guziak artuko dirá.

1943, Azaroa 15'ean, astelena. Azterketa guziak bukatuta, ofi-
zialki baiesten da. Montkadako illerrian arkitutakoa, Irurita Gotzai
Jaunaren gorputza dala. Arratsaldeko I au retan 814'gn. illcbitik atera,
ta 183'gn. illobian, aldiraiño, jartzen dute.

1944 Abendua 9'an, osteguna. Barzelona'ko Gotzai-jauregí ata-
rían bere gorputza Hlobitik ateratzen dute.

Abendua 10'ean, ostirala. Baucells Kalonje jaunaren ardurapean,
goizeko 10'etan il-gurdi eder batean, Katalaunia Enparantzara; gero,
Katedralera, beragatik Meza Pontifikala Modrego Gotzai Jaunak
emanaz. Egun ortan eta larunbat goizean, txandaka il-beila egiñaz,
izugarrizko jendetza.

Abendua 11fn, larunbata. Arratsaldean, Katedraleko ateak itxi-
rik, Gotzai Jaun, Katedraleko Apaiz-biltzar, uriko agintari ta Irurita
jaunaren aideen aurrean, eortzen dute. Bere azkenai-agirian 1935-XII-
30'ean egindakoan azaltzan zuanez, Eukaristiaren KapilTan Lepanto'ko
Santo Kristo ondoan. Gaiñean, illarri aundi bat, latiñezko itz auekín:

ERREGETZA ARK EUKI BEAR DU. GOIKO JAUN ALGUZ-
TIOUNARI. EMEN! DATZA IRURITA ALMANDOZ MA-
NUEL GOTZAI JAUN AGURGARRIA. 1876-VI1-19'AN
JAYOA. 1926-XI!-20'AN LERIDA'KO GOTZAI IZENDATUA,
TA 1930-111-19'AN BARZELONA'KO GOTZAIGORA AL-
DATUA. SINISMENA BIDÉ ZALÁ, 1936-XH-37VN ERAI-
LLA. BERE ARTALDEAGATIK ARTZAI ONAK BERE Bl-

ZITZA EMAN ZUN.
GOIAN B-EGO!

1952, Maiatza 31 'n, larunbata. Nazio-arteko Eukaristi Batzarra
zalarik, Katedraleko klautroan aldare bat jartzen dute, Klero S-ekular
eta Regular'eko martiri guzien omenez. Aldamenetan zortzi obiarri.
Omenaldian bost Kardenal, Nazio-arteko Batzarrera etorriak, eta bi
Gotzai, egon ziran.

1959, Otsailla 12'an, osteguna. Irurita Jauna, Santuen maulan
jartzeko Auzibidea iriki da. Kristoren morroi zintzo ta leíala izan
zan. Noiz eta ñola gure euskaldun santua aldaretara elduko dan,
Jaunaren naiean gorderik dago. Alegindu gaitez, une ori Ien-bait-Ien
eldu dedin.

AGINAGALDE
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ORMAIZTEGI TA ZUMALAKARREGI o>

Zumalakarregi, karlista-gudatean izan zen
gudal-bururik ospetsuena.

Arazo zaarrak, gaur berritu ditezke;
erriak eta gizaldiak beren gizon ospatsu
eta aaztu-eziñekoekin loturik daude. Ur-
teen zear, aldien egal ariñetan, guganaiño
datozte; sarri, ustegabean; sarri, gure ja-
kin-naiaren kilimaz.

Antziñ-oroitzak, askotan, gure eragiñaz
etorri oi dira; baiñan, beste zenbaitetan,
burni billa ibilli eta urrea arkitu zuan arek
bezela, egoitz edo egokiera batean ema-
na. Oraingo ontan bezela; aldizkari baten-
tzat iragarki billa joan, ta Erri-ldazkari dan
Serapio Letamendia'rekin arkitu naize-
nean, paper zaar batzuek eskuetan ditua-
la azterlariari laguntzeko.

--OO0—
Ormaiztegi'ko Erri-Etxea, kezkaturik ze-

goan 1886 garren urteko Epailla'ren
29'gnean. bildu zanean. Egun orretan, kon-
tzejal ziran Pedro Iñazio Lasa, Julián Ota-
ño, Domingo Campos, José Joakin Irizar
eta Markos de Gerra jaunek bazuten zer-
taz kezkatu. Ez degu erri-erabaki guztia
zeatz-zeatz emango. Luzeegia litzake. Bai-
ñan esan bai, ili orren 3 gnean. On Ra-
món Nozedal'i idazki bat egin ziotela, en-
tzuna baizuten Zumalakarregi aldeko mau-
soleo edo ill-arria, oroigarria, Zegama'n
egingo ote zan, edo Ormaiztegi'n. Noze-
dal ixillik, erantzun ere ez. Baiñan, {{Junta
Legitimista» zeritzanak nunbait, ordurako
Zegama ornen zuten aukeratua. Eta Or-

maiztegi'k, Zumalakarregi erriko semea
zan aldetik, ekin-nai au txit gaizki artu.
Eta okerkeri au zuzendu zedin, aalegin
eía lanak egin zitzan, Ormaiztegi'n bizi
zan On Serapio Mujika ospatsua izendatu
zuten.

Eta ara urte bereko Uztailla'ren 20
gnean., ostera, Erri-Etxea bildurik, Pedro
Iñazio Lasa alkate, ta gaiñerako kontzeja-
lak, Serapio Mujíka'ren aaiegiñak bere aoz
entzuíen. Mujika'k zionez, izan ornen zan
Zurnalakarregi'ren aideekin eta oien itze-
tan, iUunta Legitimista»'ren buruzagiak ez
ornen zuten ortaz, aideei ezer galdetu, ta
berekaxa egin zutela egin zutena. Aideek
Ormaiztegi'n egitea naiago zutelarik, ara
Erriko-Etxea Madrid'eko «£/ Día» izparrin-
gian onetzaz argitaratua. Zati ¡uze-luzea
danez, asierakoa emango dizuegu, baiñan
zeatz-zeatz euskeraturik. Au zion:

«ZUMALAKARREGI'REN OROIGARRIA»,
Ormaiztegi'tik idazten digute. Irakurri de-
gu, alegia, «Junta de Proceres Legitimis-
tas» deritzanak, Cerralbo'ko Markes ¡auna
lendakari daiarik, ontzat eman duala On
Franzisko Foret eta Pon jaunak azaldu
duan asmo edo proyektoa, Zegama'ko eli-
zan Zumalakarregi'r¡ Oroigarri ori egite-
ko. Eta aalegindu bagera ere ¡akiten ea
Junta orrek zeintsu oiñarri dituan jakiten
baita barrurako argitasunak arkitzen, ez
degu ikusten zer dala-ta Zegama'ko Eliza-
ri eman zaion aukera berezi ori, Ormaiz-
tegi bait da bere jaioterria. Orrelako Bu-
ruzagi ausartak emen jaio izatea berez
arrazoi aski izan bear zuan, Junta orrek,
¡aterri guztietan oitura izan dañar i jar raí
dakion, Oroigarri ori jaio zan errian egi-
ñaz, eta ez iíl zan errian. Orrela ikusi ba-
degu arestian egin dala Txurruka, Elka-
no, Alaba Jenerala eta beste anitzekin,
guztiak esaten aritu gabe.

Baiñan oitura onetzaz gaiñera, egokie-
ra ontan badaude aski arrazoi aipatzen
degun gizon ospatsu orren jaioterriaren
alde, ta ez degu ulertzen nolaz Junta Le-
gitimista orrek aintzakotzat ez dituan ar-
tu. Onela, argibiderako, 1835'eko Lorei-
lla'ren 24'gnean, Gipuzkoa'ko Ordizia'n,
Karlos Bostgarrenak emandako Errege-
-Agindua, itzez-itz artua, onela diona:

«A/ere gogoa da, gaiñera, pakea
etorririk, Zumalakarregi Jeneral os-

ORMAK ZIRRIBORROTZEA, ERRUSIA'N EZ
Oleg Volkov eta Yuli Rubakov Errusia'ko bi marrazkilari dira, Gobernuaz

buruzJburu egonik, agintariekin bat ez datozenak. Au déla bidé, oraintsu Lenin-
grado'ko auzitegirako deia jaso dute. Igezko Dagonilla'ren asieran egin ornen
«pintaketa» batzuen salakuntzapean.

Estadua jabe duten monumentutan zenbait marrazki zirriborrotzea eta URSS'en
aurka propaganda egin izatea da leporatu zaien salaketa-zakua. Errudun gerta
ba'litez, zortzi urteraiñoko giltzapea lukete.

Orma-txartelok amar-amabost iragarki eta idazburu zekarten. Batek ziona:
«Askatasuna ito naiaz zabilzte, baiña erriaren gogoak ez du zuen morroitzarik
onartuko iñolaz ere» Beste batek: «Komunist Aiderdla Errusiarren etsal besterik
ez da!». Eta irugarren batek: «URSS errien espetxe utsa da...».

Argi aski dago Errusia'n ez dabiltzela txantxetan.

patsuaren errautsak gaur dauden
illobi apal ortatik kentzen di ranean,
eraman ditzatela Ormaiztegi'ra, egin-
go dirán elizkizunen ondoren, ospe
aundienaz i pin i ditzatela egingo
zaion Oroigarri edo Illobian, goraf-
men ta ospakizun auek Gipuz-
koa'ko Probintzía'ren abertzaletasu-
naren esku utziaz, nere Errege-Nai
au egiñik; garai berean altxa deza-
tela erri berean, Erri-Oroitarri bat
urrengo belaunaldiaei gogora-arazi
dezaien nere mendeko jaun ospa-
tsu orren aintzak; eta bere izena,
Kapiian Jeneral guztietan, beti izan
dedil I a lenengoa nere gudatalde ta
abarretan».

Ormaiztegi'ko elizan dagon antziñako Bataiarria;
antxe bataiatu zuten Zumalakarregi famatua.

Ikusten danez, Karlos Bostgarren go-
goak, ain garbiroki azalduak, ez gaitu za-
laniz-kezketan jartzen, ez uzten. Geiago
oraindik. Ziur dakigu Jenerala'ren aideta-
sun aundienekoen borondatea da, Ormaiz-
tegi'n egitea Oroigarri ori eta ez Zega-
ma'n. Eta gaur arte auen iritziari jaramon
egin ez ba'zaio, Junta'rengandik galde-
tuak ere, jabetuko dira diogunaren egiaz.

Oraindik mintzatuko gera arazo one-
tzaz, Ormaiztegi'ko erriaren aldeko arra-
zoi geiago emanaz, bera bait da eskubi-
dez, bakarra, orrelako seme azkarraren
gorputz-ondakiñen gordelari izateko; bai-
ñan, onetzaz eztabaida bat sortu baiño
lenago, eta asmo-iritziak oker artu ez dite-
zen, aolku bat ematen diogu Junta'ri artu-
tako erabaki ori ezegindu dezan, onela
bear zaion atsegiñaldia emanik oiturarí,
bere Erregea'ri, Jenerala'ren aideei eta
arazo au setarik gabe jarraitzen duten
guztiei. Izparringi orren Zuzendari jauna-
ri, agurrez... Ormaitegi'n, 1886'eko Epai-
lla'ren 20 gnean».

—0O0—
Onaiño erri-guttunak. Alabaiñan, Zuma-

lakarregi'ren gorputz-ondakiñak Zegama'n
datzate. Guztia, izandutako liskarren gai-
ñetik; a!de batekoek, beste aldekoen
arrazoien gaindik. Eta Ormaiztegi'k bazi-
tuan geiago. Bein edo bein (J. L.) berritu-
ko aal ditugu. UXOLA
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AURTXOEN TXOKOA
EGUBERRrKO KONTUA

Arrats batean, artzain bat atera zen atea
estera. Zerua ikusi zuen dena izarrez be-
tea, eta erran zuen:

—Zertako da hola oinbertze Izan zeruan?
Gan zen lasterka barnera; piztu zuen radioa eta aitu:

«... munduko Salbatzalea
sortu zaigu Belen'en...»

Hartu zituen arropak eta abiatu zen. Aitu zituen kan-
tuak zeruan. Allagatu zelaik, ikusi zituen iru Errege eta
bertze artzai bat ai zirela adoratzen. Eta harek ere ado-
ratu zuen, eta Jesús Aurrak irri piskat egin zion.

Gero erran zion Andra Maria'ri behar zuela Aurra ga-
ten; eta Jesús Aurrak berriz egin zion irri piskat, baño
etzen gan, San Jose'k etziolakotz utzi.

Artzaña gan zen bere etxolara negarrez
penakin. Eta etxolara allagatu zelaik, gizo-
nak erran zion andreari:

—San Jose'k eztaut utzi Jesús Aurra
ekartzera.

Andreak erran zion:

—Aunditzeikin ekarriko dugu gure aurre-
km yostatzera.

Eta gero, denak kantatzen hasi ziren.

M.a KARM.EN SANTXOTENA
(ERRAZU)

VSKERAZALEAL
ERRÍBiDE

Gtdfinen» OLLATEGIA
lnc%pe/sablea BEAR-BEARREKOA
Kallodárioa ... EGUTEGIA
Fabi*¿ LANTEGIA,OLA
KantJlu ABESTU
Arroka ARKAITZA
Muñefta PANPIÑA
Eskél% IL-TXARTELA
Derfortlita KIROLTZALEA
AiiarralL LOTU
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afera
ahantzi
aintzina
aments
arraildu
atxiki
azantz

baña
be
bederen
beharri
behatu
beilari
bezan
boneta
borta
bozka
burdin

dauziete
debria
dingillitza
clupin

egundo
ehortzi
ehorzketa
ele
elkorra
erhia
erten
eskalerrl
eskaratze
espantuka

fite

gaizo
gutizi

hantu, antu
harritia
higitu
hiza?
hiztun
horma

ihardespen
ihes
Iragarkunde
iretargf
izarla
izarri
izartu

jainkorde
jauregi
jin, yin

halaka
kanka
karrotu
kaskoin
-küan
kokorikatu

laketu

mahai
matel
mezu
mihi

nabari
naski
negia
nehor
noiztenka

ohantze
ontsa
ordian
oren
orroa
osagarri
ortze

panparroikeri
perestu
pidaia
piñudi
poxi, poxiño

samurtu
sasu
soin

tarrapataka

uhal
ukan
Urtats
uzkia

xerkatu
xilo
xingortu

yasan
yauntzi
yin, jin

zagon
zanpez
zikitero
zuhurkf

i'
arazo, irabazbide 4
aztu, atzendu 4
aurrera $
amets ^
urratu, arraitu ¿
eutsi, lotu, estekatu '
zarata, ots, oiu
baina, baiña (
bai ere ^
beintzat ^
belarri
begira, aditu '
begirale, eme '
bezain, bezin i
txapela (
ate #
boto, boz, autarki (
burni ^

dizuete i
debru, deabru, txerren i
dindilizka, dindilka <
tupin, eltze <

¡ñoiz, sekuia ^
iurperatu i
lurperatze, illobiratze {
itz, berba; ipui {
gogor, idor ^
beatz i
erraten, esaten
eskillara, mailladi, zuribi
atari, etxe-sarrera, atalondo ^
antustez, arrokeriz, antzorkaz i

aurki, bereala, laster t

gaizo, gizagaixo {
zaletasun, griña, -min (
anditu, aizatu ^
igitu, mugitu i
arritua, arriturik (
al aiz? <
izlari, mintzaille, berritzu ¡
izotz, karroi .

erantzun i
iges (
Andredena María Martxoko i
¡liargi
neurria '
ezarri, jarri, ipiñi <
neurtu (
gezurrezko jainkoa
jauretxe '
etorri '
karraka, oiu, zarata ^
zarata, oiu, ots .
izoztu, ormatu
Gaskuña'ko {

-kin, -gaz, -kaz ^
kukuidu, kukurubilkatu ^

atsegin artu .

mai i
matrel, masail <
gaztigu, manatu, manu y

mingain *

ageri, agertu ^
noski .
negua
¡ñor
noiz-beinka <

oe, oatze i
ongi, ondo .
orduan
ordu
ots, oiu, marro, marmma *
osasun <
ortzi, zeru, zeru-sapai i
panparreri, arrokeri
prestu *
bidaje, bidaldi, ibillaldi <
lerdoi i
pixkat, apurño, ttantta (
beraztu, kupitu; aserretu {

sasi (

sorbalda, gorputz <
arrapataka, firris-farras (

ugal, ubal, ede <
izan, eduki, ekun, uken <
Urteberri eguna (
uzku, ipurdi ,

billatu (

zilo, zulo <
kizkortu, kukuidu i

eraman, eroan, jaso, jasi (

jantzi, soñeratu *
etorri (

zegon (
usté gabe, bat-batean
txikitero, írentzaille '
ziurki (
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ETXARRI - ARANAZ
EUSKALERRI OSOAN BEAR

ZAN DEIA

Naiz gure erriko mintza modu-
bortan eztakit ongi eskribatzen,
gure izkuntza paregabe onek rae-
rezi dau bere alde guregandik sei-
ya gaitezen al degun guzia.

Gure erri maite onek aparteko
moduan eman dio asiera 1977 ga-
rren urte oni. Euskal errietan giza-
-arteko biziaren iturria Aiuntamen-
tua izanik, Etxarri-Aranaz'koak oi-
yuba jo zuen Euskalerria'n barna,
Nafarroa, Araba, Gipuzkoa ta Biz-
kai'ko Alkateentzako deia, Ilbel-
tza'ren 16, Iyanderako, batzarre
batera.

Iru gauza ikusten dira bearrez-
koenak:

Euskalerriari zor zitzaion Fue-
roak itzultzea.

Euskara, erderaz bat, ofizialki
jasotzea.

Presondeyetan daudenak kalera-
tzea.

Sekulan ez bezala, Aiuntamen-
tuok Erriaren alde itza atera nei
dute. Goi-agintariek, ordea, etzuten
arras onartu Etxarri-Aranaz'koa.
Bideak langatu ziran. Alaere, Etxa-
rri-Aranaz'ek bere Batzarre Nagu-
si Berezia egin zuen. Xabier Mau-
leon Ijurra jaunak Etxarri-Aranaz'
-ko ERABAKIA adierazi zuan,

urrengoz gazte batek euskaraz ira-
kurtzen zuala.

Bear-bearrezkoak gare Aiunta-
mentuak eskatutakoak; baña ori
daña iristeko lenago bear da eus-
kal kargodunak elkartzea. Elkar-
tasuna izan da beti euskaldunak
salbatu dituena. Beste denboretan,
euskal gendeak, elkarturik, gizon
bat bakarra bezala elkartu zirala-
ko, Karlo-Magno'ren aundinei gu-
ziak kabitu zituzten.

Uts geiago egin ditugu; gure ar-

Etxarri - Aranaz'ko
Udaletxea, Euskai-
erria'ren eskakizun
eta ametsen ikur be-

rria.

Antxe egin bear zen
biiierako deia, eus-
kal antziñaren deia
zen; ez dute Madrid'
en ulertzen, ala uler-
tzen dute?, ta de-
bekatu egin zuten.

Gobernua larri, ta
Ministro ta guztik
Euskalerri'ra etorri
bear izan zuen, Mar-
tin Viüa Jaunak Iru-
ka'ra ta Gasteiz'ra
etorri bearrean, Al-

kateei itzegitera.

Beste d e n boretan
esana: «E u skaldun
errietan Alkatiak eta
justizia gizonak ez-
tau burnizko b a r a
bearrik, a s k o dau
zumatxo biguin bat».

teko bereztea gaiztoena dala; ba-
ña, uísegiñaz, utsegiñaz, utsegiteak
ere zuzentzen dira.

Sentimentuetan alkartuaz, erli-
jiokoetan batez ere, eta alkarri la-
gunduaz, gure aurrekoak gorde zi-
tuzten Fueroak. Eta euskaldunki
bizitzeko bear degun euskara gor-
de dezagun ere.

Euskal erlojuan, elkartzeko or-
dua da. Ama Birgiña Erremedio-
takuak emanen digu osasona!

B. IZIU

BAZTAN
ZENBAIT IKUSGARRI

BAZTAN'GO GAZTEEN
ELKARTEAK

ANTOLATURIK

Baztan'go gazteen elkarteak an-
tolaturik, Eguberri eta ondoko
egunetan aunitz ikusgarri ukanak
ditugu; hoien artean, urteroko
Olentzero, hitzaldiak, filmak eta
euskal kantariak.

Ikusi dugu nafartar mendizale
talde horrek Hindú Kush mendie-
tan egin duten ibilaldia. Erakutsi
diguten filma hortan agertu dute
nolako nekeak behar izan zuten
yasan mendi ikaragarri hoiek ga-
raitzeko. Hor ikusi dugu Arbeloa;-
ren zorigaiztoko heriotza eta Ge-
rardo Plaza'ren erorikoa, Arbeloa'-
kin batean erroiztu zelarik. Arbe-

loa mendizale zintzoa han berean
ehortzi zuten. Gure baztandar Ge-
rardo Plaza, anka hautsirik larri-
-larri ibili ondoren erroitz haundi
hartatik, nolapaitere atera zuten
potentzi guziak eginik eta eskerrak
Polonia'ko mendizale talde baten
laguntzari. Filma jakingarria eta

Jerardo Plaza, mendigoizale lekarozta-
rra, «Hindú Kush» mendietan zauritua.

arras interesgarria. Zorionak na-
fartar mendizaleei.

Jimeno Jurio yaunak garrantzi
haundiko hitzaldia egina digu Na-
farroa eta Estatutoari buruz, xehe-
tasun guziekin Nafarroa'ren ara-
zoa garbiki erakutsi duela. Jimeno
yaunak Nafarroa'ren euskal norta-
suna goraipatu du, arrazoin jakin-
garriak erakutsiz, bai Kondairaren
aldetik ñola gaurko politikako
egoeraz ere, gauzak ongi aztertuz
eta denbora berean egiak agertuz.
Zorionak, Jimeno Jurio yaunari.

Urtarrila'ren 8'an, Urte Berriko
Kantaldia ospatu dugu Elizondo'n.

Bost kantari, taularen gainean:
Manex Pagóla baxenafartarra, Yo-
su Goya beratarra, Yon Bergaretxe
eta Mikel Laboa gipuzkoarrak eta
Gorka Knor arabarra bere anaia-
rekin.

Kantariek piztu zuten sua eta
gazteria bero; euskal ikurriñak
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agertu ziren eta giro aberkoi su-
har bat ere gazteen artean. Besta
bururatzeko «Eusko gudariak» eta
«Batasuna» kantatu zuten. Urtebe-
rriko kantaldi hunek arrakasta
izigarria ukan du.

M. IZETA

6ARAYOA
ON SIMEÓN MAISUARI

ZOR ZITZAION OMEMALDIA

«Pedagoji berriak direla ta ez
direla...». Or daude Unibertsidade-
tan, gizon ospetsuak método berri
batzu billatu bearrean.

Garaioa erri ontan Pedagoji Ka-
tedra bikain bat ukan dugu ogei-
tamar urtetan. Pedagogo ta maisu
aundi ori On Simeón Laurenz da,
orain ere Oroz Betelu errian ja-
rraitzen bait du lanean.

Letra ^undiz paratu litzakioke
«Maisu» izena bere izen propioa-
ren gainetik: Simeón Maisua, be-
re bizi guzia irakaskintza izan bait
da, biotz eta gogoz aurkitzen den
bezala, mundu guzian zear.

Gure Simeón euskaltzalea iza-
nik, gaztetan menditan txistu jo-
tzen ibillia dugu, beste «Erraon-
do'ko azken txistularia» bezala-
tsua; gure lurraldeak ezaguzalea
ta, ñola ez, aien maitazalea ere.

Egitazko jakinduri ori eman die
bere ikasleei, auek aunitz ikasi du-
tela.

Garaiotarrak ez dira artaz aztu
ta Urtarrilla'k 9'an egin diote bea-
rrezko ornenaldia, gure Simón ain-
tzinako ikasle-artean egun ederra
pasatu duelarik.

Goiz-goizean, bertako kantariek
kantatu zioten bere etxeko atarían.
Geroago, erri guzia bere inguruan
zelarik, eldu zen eliz aldera. Eliza
jendez beterik; ta On Simeón on-
doan, Ziordia Jauna —Diputazio-
koa— erriko Alkatea, ta Konzejal
jaunak. Meza-emaille an zeudela.
erriko apeza den Saez de Buru-
aga'tar Emeteri Jauna, ta Agina-
galde'tar Aita iosu-laguna, «Izar-
tiar» Taldeari babesa ematen dio-
na.

Meza ondoan, Aiuntamentu-etxe-
an, denendako «amaiketako» arin
bat; bazkaria, berriz, Arostegi Os-
tatuan. Bazkaiondoan, betiko kan-
tu ta bertsoak. Guzien poza ere. Ta
itzalditxo baten geroz, Diputazio-
aren izenean oroigarrizko edergai-
llu bat eskeiñi zion «Simon Mai-
suari» Ziordia Zuzendari Jaunak.

Naiz «aetzak» izan ez, On Si-
meón ezagutzen eta maite dugu-
nok anitz poztu gera erri baten es-
ker ona ta amodio garbia ikusiz;
orrengatik, ba, gure biotzeko zo-
rionak!

J. BERRALDI

6ARAZI

Nausi xaharraren sudur hotza
Ixtorio-mixterio; xaharrak ederkio;

berriak hobekio; dakienak kondadio!

Negia etorri orduko, bere ofizioaz Zikiteroa izanik ere, Gilen ar¡ zen lanian
«jan-truk» Haizetegi'ko Jauregían. Jende gisakoak ziren biziki hango nausiak,
baña xuhurrak bezan ergeiak. Halere laketu zen leku hortan, gaizo Gilen, eta ba-
tzutan erten zakon Jakes-Turrut'i:

—̂Ez balinba'dut dirurik irabazten Haizetegi'n, zer irriak aldiz egiten di-
tuztan!

Urtatsez, goizian-goizik, harri arraiítzeko horma izanik ere, gure zikiteroa
joan zen jauregiari buruz, hea urte berriaren gatik «sos» poxiño bat ukanen zienez,
ele pollit zonbait erran eta. Bazen oren iaurden bat segurrik jotzen ari zela, dena
burdinez itzatia zen borta handi bati, ihardespenik ukan ga>be. Nehor ez ageri
eta, sartu zen eskaratzian, bere boneta kendurik oihuka erranez:

—Hela!
Baña beti bazterrak ixil-ixilak ziren. Azkenian, bostgarren aldikotz «hela!»

eginez, azantz bat aditu zien zoko beltz batetik, eta norbaitek erran zakon:
—Aintzina
Ordian, hats anitz harturik, irrintzin bat botatzeko bezala, gure Gilen'ek

orroaz:
—Jinkoak dautzietela urte hun, osagarri hun batekin...
Hola higitu ziren naski Haizetegi'koek, eta zoko beltz hartarik eman zakoten

ordainez:
—Bai, zuri ere, Gilen, gauza bera!
Ele goxo horiekin aberasturik, gure mutila bazoan beraz, sudurra luze, gogoa

ilun, noiz eta ere jin baitzakon tarrapataka eskalerreri behera, gizon ttipi xingor-
tu bat. Haizetegi'ko Jaun xaharra zen igandeko soinekilan. Etzen gáixtoa, ez eta
arrunt eroa, bainan burutik joaiten ari noiztenka. Hura bederen iduri zien xoratia
zela Gilen ikustiaz:

—To! Hor hiza, Gilen? Zer atsegiña! Karrosa handiena lotzak berehala bi
zaldiekin; Donibane'rat joan faenar diaguk itzuli baten egiterat.

—^Donibane'rat, orai?, gaidegin zien Gilen'ek harritia; baña, Jauna, izigarriko
hotza baduzu kanpo hortan, eta sekuíako bat biltzen ahal dukezu hementik ate-
ratzian!

Nausi xaharrak, bere tema ez utzi nahiz, Gilen'ek egin zien erran bezala. Ja-
rririk karrosaren aintzinian, gaizo Zikiteroa ikaren zagon hotzarekin, zaldien
uhalak ezin atxikiz, erhiak miniberatiak eta matelak gorritiak. Jaun xaharra aldiz,
dena kokorikatia gelditu zen karrosaren barnian, beroJberoaf kapa beltz handi
baten azpian, eta sudurra bakarrik agertzen zakola. Hantik laster Jaunaren su-
dur hori ateratu zen leiotik:

—Baxindaki, Gilen, zoin goxohi nizan barne huntan... Hotz ez dixit sudur
punttan bezik!

Gilen'ek etzakon so egin ere, bere boneta sartia beharrien gainetik, arrunt
hotzak hila, elkorra eta mutia iduri. Bizkitartian, karrosa Izpura'n gaindi zabilan.
Hango karriketan, nehor ez ageri, jende guzia supazterrian zelakotz. Baña, Jaun
xaharrak berriz ateratu zien mokoa leiotik:

—Baxindaki, Gilen, zoin goxoki nizan barne huntan ...Hotz ez dixit sudur
punttan bezik! Sudur punttan bezik, Gilen!

Ordian, zanpez itzuli zen gure Zikiteroa, hasarre gaitz batekin eta debria
minian:

—Errazu, Jauna; nik, alki hunen gainian, bero ez dizit uzki xiloan bezik! Uzki
xiloan bezik, Jauna! Hortan sartzen ahal duzu zure sudur hotza!

Ez dakit zer egin zien geroztik Haizetegi'ko nausi xaharrak, bainan etzien
ornen bere sudurra leiotik ateratu pidaia bururatu artio.

Perestu edo argela, samurtzert da'da mutila
ez usté, hila bezala, ixilik egonen déla.

GARAZI'KO MANEX
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LIBURU AK

'DON KIJOTE
MANTXA'KO'

EUSKERAZ

Don Kijote Mantxa'ko zaldu-
na Euskalerriratu, ala euskera
Mantxa'ratu egin zaigu?

Eskuartean ar ba'dezazu, one-
laxe irakur dezakezu azal bar-
nean:

"DON KIJOTE MANTXA'KO.
I Átala. Bere osoan, lenengo al-
diz, Berrondo ta Lasarte'tar Pe-
dro María Izaskuríek euskera-
tua".

Leen atalburuak diona onako
au duzu:

"Mantxa-aldeko erri koxkor
batean, bere izenik ez nuke go-
goratu nai, bizi zan denbora as-
ko ez dala etxeko-seme bat: lan-
tza altxa-tokian, adarga zaar,
zaldi igar ta erbi-zakur dun oie-
takoa...".

".. .ainbesteraiño sartu z a n
irakurtze ortan (zaldun-liburu-
etan, alegia), irakurriaz pasa-
tzen zitzaizkion gauak argirik
argi ta egunak illunik ülun eta
onela, lo gutxi ta asko irakurri,
garuna leortu zitzaion; eta zen-
tzua galtzeraiño jauzi zan. Ase

S U M A R I O

PAGINAS

1 ITXAROPEN URTEA. Año de esperanza. Acontecimientos que enlazan COR la
mejor tradición abren el 77; podemos llamarlo «Año de esperanza».

2 EUSKALTZAINDIA. Resumen trimestral de las Actas de la Academia.
3 EUSKALERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskaiema. Noticias: oficialidad de ios

nombres vascos en el Registro; fallece I. López Mendizábal, etc.
3 ABERTZALETASUNA. Patriotismo. Desde Islandia, en «Le Monde»: «Diga que

al teléfono no le llamamos telefonua como en Europa, sino simi; y que, para
un trabajador lo más importante no es hacerse rico, sino ser islandés. No
queremos el fin de nuestra cultura».
«DISCURSOS POLÍTICOS Y LITERARIOS DE A. CAMPION». M. GARDE. Reedi-
ción después de setenta años: oportunidad de que Navarra conozca a Cam-
pión; «patriarca de las letras navarras, escritor de rabiosa actualidad, sumergi-
do en el silencio por las élites hodiernas», dice J. M.a Corella.

4 ONGI ETORRI, ON MANUEL» El final de un largo exilio — M . de Irujo— subra-
yado por el fervor de muchísimos navarros, por el respeto de todos. M. G.

5 EZ DA BESTE BIDERIK. No hay otro camino. E. OZKIN. Indefensión de nues-
tros pescadores.

6 XALBADOR ETA AROTZAMENA'RI IRUÑA'KO OMENALDIA. Homenaje en Pam-
plona a los dos grandes bersolaris navarros recién fallecidos. ANZANARR!.

7 BERTSOLARIA. Páginas de verso: bersolaris y poetas.
11 EZ DA ASKATASUNIK. No hay libertad. Limitación física y Ley moral: bien; pero

otros arrebaten al hombre la poca «libertad» que le queda. LIZARRUST1.
ULTZAMA'KO SEMERIK BIKAIÑENA. Un hijo ilustre de Ultzama (y IX). AG1NA-
GALDE da fin a su biografía euskérica de Mons. Irurita.

12 ORMAIZTEGI ETA ZUMALAKARREGI. «UXOLA» investiga particularidades sobre
el enterramiento del más insigne General carlista y vasco.

13 AURTXOEN TXOKOA. Rincón infantil. Cuento navideño. M.a CARMEN SANTXO-
TENA.

14 ERRIZ-ERR1. Por los pueblos. M. ITZETA, B. IZiU, BERRALDI y MANEX escriben
de Baztán, Etxarri-Aranaz, Garayoa y Garazi.

15 LIBURUAK. Libros: DON KIJOTE MANTXA'KO». SOLA cuenta la gran« aventura
de la primera y primorosa edición del Quijote en euskera. Traduce Berrondo,
edita Itxaropena, ilustran numerosos artistas vascos. Y, alma de todo, el ron-
calés José Estornés Lasa, nuestro querido J. E. L.

Euskerazko «Kijote» liburuaren irudi apaingarrietan
politenako bat, Sotes naparrak egindakoa.

ta bete egin zitzaion irudimena
liburuetako gai aietaz... Izan
ere, burua erabat galdu-ta, se-
kulan munduan iiiork zoraturik
izan ez duan asmaizunera eco-
rri zan..".

Or dugu dagoaneük Cervan-
tes idazle garaiak, orain 372 ur-
ts, gaztel literaturari eman zion
sorkaria.

Urtarrilla'k 4-ean, Donostiako
"Doctor Camino" liburutegi are-
toan, izan da "Don Kixote Man-
txa'ko" auskal itzulpenaren aur-
kezpena. Kultur maillako ainbat
giza-emakume adi zelarik aur-
keztu zen.

On Manuel Lekuona, Aingeru
Irigarai eta Joxe Estornes Lasa
jaunek itzegin zuten leenik. Bai-
ta Berrondo bera ere mintzo zi-
tzaion an bildu euskal taldearL

Oraingoz kaleratu den Leen
Atal onek Don ((Kijote Mantxa'
ko" aren bideen erdia besterlk
ez du jasotzen. Gerora izanen
dugu gaiñontzekoa.

Zerorrek begira zer-nola ka-

leratu den Leen Atal au. Praka
luzetan, noski, Don Kijote'ren
erdi utsa izanik ere, ez oaitda
txantxetako jostagaillua. Euskal
46 marrazkilari garaienemkok
jar dun du apainketak egiten.
Beraz, apainduritan eder dator,
eta mamiz ere aberats.

Ez du eginkizun makala lepo-
ratu Berrondo jaunak, gaztele-
raren berezitasunik ga 11 z e k e,
esaera zaarren gazi-geza, bere-
gisako zaldun bakanaren goi-
amets zoroak eta Santxo ezku-
tari motzaren bitxikeriak eus-
keratzeaz.

Bestalde, amarretatik amai-
kari atsegin i z a t e a eziñezkoa
izaki, baiña aunitz izanen da
"Don Kijote Mantxa'ko" 'az po-
zik daitekena, e t a bidenabar
euskera arras aberastuko zaio-
na.

Betorkigu lenbaitleen Biga-
rren Átala ere, dagoaneko etxe-
ko egiñik ditugun Kijote-San-
txo'ren santxo-kijotekerien be-
rri denok dezagun. SOLA
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