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ITXAROPENAREN MUGAK ZABALTZEN
Joan diren iru ¡llabeteak ez dirá

nolanaikoak izan. Gertakizun eta
garrantzizkoak ezagutu ditugu. Ez
da guziz ona izan guzia, baiña za-
balduz doaz itxaropenaren mugak
eta ateak.

Gertakizuneri aurrea artu eziñik
dabil gure aldizkaria une ontan.
Gertakarien artean bat aukeratze-
kotan, Ekaina'ren 15'ean izan ziren
auteskundeak artuko ditugu emen.
Esan dezagun —beren mugak eta
akatsak ukatu gabe— gure erria-
ren bizi-neurri bat agertu dutela.

Ongi eraturik dauden gizarteetan,
erri-bizitza gidatzeko ta berritzeko
bidé izaten dirá auteskundeak; gu-
re artean, ordea, baztertu ta debe-
katurik egon dirá urte luzeetan.

Izan dirá, bada, auteskundeak.
Jendea kezkati ibilli zen. Baiña, de-
na bare-bare joan zen, jende asko
arritutzearaiño. Beti izaten dirá on-
damendi kalteagarriak adierazten
dituzten igerle edo profeta illunak;
baiña, auteskundeak pakean egin
ziren; bare-bare ta zentzun aundiz;
bear bezala. Poliki ta kontuz, bel-
durrez bezala, sartu giñen demo-
kraziaren ateetan barna.

Eta auteskundeen ondorenak zer?
Ori besterik da. Batzuk, pozik dirá;
beste batzuk, ez; sekulan ez da
guziek irabazterik. Muturretan edo
ertzetan ibilli direnek, bai mutur
bateko ta bai bestekoek, auxe nai
zuten: berak irabazle ateratzea edo,
bestela, beste muturrekoek ira-
baztea.

Zergatik ori orrela? Indarkeriaz-
ko edozein jokabide artzeko bidea
ematen zitzaielako. Geiago orain-
dik: batzueri, besteak indarrez za-
paltzeko sasi - arrazoia emanen zi-
tzaielako; eta besteeri, etengabeko
borrokan jarraitzeko aitzakia jar-
tzen zitzaielako.

Baiña ez! Erriaren zentzu ona
atera da irabazle, garaille. Beraz,
erriak irabazi du; bai, bere esan-
nai zabalean artutako Erriak irabazi
du; eta, jakiña, batzuen gustoko
«erria» mugaturik eta estuturik era-
biltzea onartzen ez duen Erriak ira-
bazi du.Zorionean!

Eta zer adierazi digute auteskun-
deek? Bakoitza nora begira bizi den;
orixe agertu da garbi. Batzuk, izan
ere, Euskalerria'ri begira bizi dirá;
beste batzuk, berriz, kampora be-

gira, naiz Madrid'era ta naiz beste
norabait.

Beste iñon baiño gauza geiago
daduzkagu Naparroa'n, oraindik ere
argitu gabe; argituko dirá, ordea.
Orain arteko gertakizun auek itxa-
ropena pizten digute.

Etorriko dirá egun obeak; eka-
rriko ditugu guzien lanez; ekintza
jatorrez ekarriko ditugu egun obe-
ak. Bitartean, zabalduz doaz itxa-
ropenaren ateak.

NAPARJAUTO-BIDEA LUZATÜ DA

Beste 40 kilometrotan luzatu da ñapar auto-bidea Ekaina'ren 24'gn egun&an,
Tafalla^Kastejon arteko zati berr/iaz. Orain, 48 minututan egin dit&ke Iruña'tik
EbrGVaiñoko bidea.

Oraindik egin gabe dauden 12 kilometroak eta bear den Ebro gainetik bidé
luzea, urtebete barman bukatuko dituzte; ordurako ere, BarcelonaiRilbao'ko ar-
datzarekin elkatfiketa egiñik egonen da, baita ordurako ere —urtebete barrxirako—
Iruña-Irurtzun arteko zati a.

Ala ere, Gipuzkoa aldera joaten den bide-zatia, zaillena ornen dugu, aunitz
mendi-zulo bear ditu-ta, ez da nonbait prest izanen, 1985'gn. urtea baiño lenago.

Argazkian, Iturralde Diputadu Jaunak lokarria ebakitzen duenean.



EUSKAL ^ ^
ERRIKO LEIOA

ARABA ETA GASTEIZ
EUSKAL LIBURUXKAN

Araba'k eta batez ere Gasteiz'ek badu-
te gaurdanik beren berri ematen duen
liburuxka polit bat. Bertako eta bisitarion-
tzat ere lagungarri eta bide-erakusie, de-
nok ere obeki ezagun ditzagun, bai Gas-
teiz'en kondaira, bai Araba eta Gasteiz al-
deak duten zenbait bitxi eta ikusgarri ere.

Agian etzenduen ala usteko, baiña Gas-
teiz eta Araba'ri zuzenki dagokion libu-
ruxka euskeraz datorkizu. Ikastolentzat la-
gungarri egokiagorik nekez asma daiteke.
Liburuxka onek gauza asko erakuts dezake.
Euskera beraz ere obeki jabetzeko askori
lagunduko dio, noski.

«Daniel Ibargoiti» duzu egil.le, baiña gu-
txi da gutartean «Ibargoiti» idazlea E.
Knórr'en izenordeko bat dela ez dakienik.

Gasteiz eta Araba-alde osoa euskaidun-
berritzeko ongj datorrela usté dugu. Ara-
ba, Aitor'en «Zazpigarren Alaba»...

DONOSTIA'KO ERRI-LANGILLEEK
EUSKARA IKASI NAI DUTE

Etorri zaigun politika-giroa, ondorio be-
reziak ekartzen ari da; beste batzuen ar-
tean, euskararendako onuragarriena, ale-
gia, euskara bera ongi i ka si ta obeki lan-
tzeko gogoa.

Donostia'ko Udaletxean lan egiten du-
tenak, eunetik berrogeiak beintzat, gure
mintzaira ikasten ari dira. Langilleek es-
katu ta Aiuntamentuak on-artu zuen, onek
bere irakasleen saria artu zuelarik. Egu-
nero, goizeko 8'tan asi ta 9'taraiño Uda-
letxeko gela batzutan billuiik, amar lagu-
nen taldeka saiatzen dira gure Erriaren
izkuntza bereganatzen.

Diputazioaren Jauregikoek gauza bera
eskatu ta lortu dute, datorren Irailla'n as-
teko asmoan daudelarik.

NAPARROA'KO UNIBERTSITATEAN
ON JOXE MIGEL BARANDIARAN'i

OMENALDIA

Naparroa'ko Unibertsitateak ere eskei-
ñi dio omenaldi bat Barandiaran'dar Joxe
Migel jaun agurgarriari. Aipatutako Uni-
bertsitatean Euskal Kulturak duen txoko
andurrean irakasle dugu On Joxe Migel;
14 urte direlatik ona, zintzo-zintzo eman

du, urte bakoitzean, Euskal-Etnografi ikas-
taro laburra.

Deitu ta onera etorri zen. Bazekiten
zer' egiten zuten deitu zutenek: Euskal
Kulturaren tontor berezia dugu Barandia-
ran, mundu zabalak aitortu duenez. Ongi
egin zuen berak ere onera etortzean; azi
txikienen indarra ezagun eta maitei du
benetako jakitun batek bezala; egunen
batean, Barandiaran'en napar ikasleek be-
renez aurkituko dituzte napar nortasuna-
ren euskal oiñarriak.

Maiatz'eko 21'ean, Unibertsitateko Are-
to Nagusian Vallespi irakasleak onela esan
zigun: «On Joxo Migel'ek egindako lana
dugu Euskal Kondaira-aurreko bizkar ezu-
rra». J. M. Satruotegi'k au geitu zuen: «Le-
ntngo, apez; jakintsu, geroago; b©ti, eus-
kaidun agertzen zaigu On Joxe Migel An-
tropologi-eginkizunetan». Bertako Zuzen-
daria den Ponz Piedrafita jaun anitz agur-
garriak goratu zituen «On Joxe Migel'en
lañaren sakona, aren zintzotasuna ta apal-
tasuna».

Zillar-oroigaillu bat pozik artuz gero, On
Joxe Migel'ek laburki eskerrak ©man zi-
tuen.

MÉXICO TA NAPARROA:
[RAILLA'N ETORRIKO OTE LÓPEZ

PORTILLO LENDAKARIA?
Aspaídian denok genuen osaben bat Me-

xico'n; ara jo zuen soldadutza ez egitea-
rren, zillarra egin edo ogia irabazteko.

Barandiaran, Euskal Kulturaren tontor berezú

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEM1E DE LA LANGUE BASQUE

LABURPENA

Apirilaren 29an, Donostian. 1976ko «EUSKERA» agertu da. Arabako Dipu-
tazioak onartutako euskeraren ofizialkidetasuna, ñola beste Diputazioetara za-
baldu. Mitxelenari, aspaldi, ñola Hiztegintza aurrera eraman. Oinatiko «Olakua»
torre-etxea, bulego eta artxibotzat. Euskeraren Liburu Zurraren finantziaketa.
P. Charriton magnetofonazko bilketa lanerako Canada-tik Euskalherrira ekar-
zeaz. M. Lasaren epe luzerako plangintza. Dirua eman duten Udaletxeen zerren-
da. Hartutako llburuak.

Euskaltzain buru jaunak: 1977ko «Euskera»ren programaketa. Idazkari jau-
nak: Euskerazaleak elkartearen idazkariari inpugnazioa, ez dezan jabetu Eus-
kaltzaindia izena zenbait publikazioetan erabützeko. Aditz batzordea: txosten
bat idatziko du A. Irigoyenek; Ekainean, azken orraztapena. J. M. Satrustegiren
"Euskal Izendegia» berriaren aurkezpeneko lekuak. J. Oregiren «Hiketa ta Zu-
keta» txosten interesgarria. Zatarainen agerpena: ñola «andre» «andrea» «andra».
Urtarrilan Zapirainek agertu zuen «Ika» koari. Irigoyenen erantzuna. Azkenenan,
Villasantek: «Euskaldun huts-garbien hizketa zintan jasotzeaz».

— • —

Maiatzeko 27an, Donostian. J. B. Merino Urrutiaren «El Vascuence en la
Rioja y Burgos» agortua den liburu a berriz argitaratuko da, harén beste lan ba-
tzuekin batean. Montrealen (Kanada) eta Upsalan (Suezia) Liguistika eta Ele-
bitasun Biltzarretarako deia artu da. Hartu diren diru laguntzen berri eman du
Zearreta jaunak.

Zenbait euskaltzain osok eta laguntzailek, Urrian Euskaltzaindiari, batasu-
nari buruz, zuzendukato idazkiaz jardun da; erantzunez, bi gutun hartu ziren,
Villasante eta Irigoyen jaunenak; orain beste bi aurkeztu dira: Villasante eta
J. San Martín Idazkariarena. Deus ez erabakitzea erabaki da. Arantzatzuko
bstzarrearen hamar urteak betetzean beste batzarre orokor bat egitean hitz
egin da.

J. M. Satrustegiren ahaidetasun hitzei buruz txostena; beste bat J. L. Li-
zundiarena: «herri» eta «lur» hitzei buruz. I. Laspiur jaunaren eskari bat: Ins-
Titutoetan, euskerari toki gehiago. J. M. Satrustegik bere «Euskal ízendegia»ri
egin dituen aurkezpenak.

— • —

Ekainaren 24an, Donostian. Euskararen alde dagoen Basauriko Udalari, zo-
rionak; Euskaltzaindiari diru laguntza emailleei, eskerrak. J. J. Zearretak uda-
rako euskara ikastaroen berri ematen du. J. M. Satrustegik, berriz, Arabako
Foru Diputazioko lehendakariarekin elkarrrizketena: haurrei euskaraz irakas-
teko erakunde handi baten burutzarako, E. Knor proposatzen du Euskaltzaindiak.
P. Uribarren eta J. Letamendiak, Irakaslegoaren Eskolei buruzko informaketa
eman dute; Euskaltzzaindiak Ministeriora joko du unibertsital barruti bakarra
eskatuz, lau probintzietako eskolen artean koordinaketa lor dadin Sitges - en
Elebitasunaren Symposium-aren berri eman du Lizundiak. Bertsolaritzari buruz
egin duen tesinaren kopia bialdu du R. Badiolak. Arautegiaren argitalpen be-
iriaren beharra. EUSKERA aldizkariarena «aurkibide» osoaren arazoa. Zuberoa-
ko Zalgizen eta Atharratzen, P. Lhande eta P. Bordaçarre «Etxahun» pastural-
gileari Omenaldi izanen diren Omenaldiak. Satrustegiren txostena, euskera he-
rrikoiaren magnetofoi bilketaz. Larrek irakurtzen du Lafitteren txostena: Joa-
ne-s Leizarraga-ren lanez. «Testamentu Berria» berriz argitaratu behar da, faksi-
milez, eta azkenean oharrak jarriaz; Lafitte beraren esku uzten da oharrak ger-
tatzea. A. Zatarainen txostena: «euskeraz», «euskeratzaz», «euskerazaz», «eus-
kereaz» aztertuz. Uztailako Batzarra, Iruinean, Udako Euskal Unibertsitatearen in-
guruan.

(Prentsa Bulegoko Agirien laburpena).
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Alako gudate-artean, frango napar demo-
kraziazaleek Mexico'n billatu zituzten Na-
parroa'n kendu zizkieten pake ta babesa,

O rain amaibi urte direla, López Portillo
mexikar irakasle batek, bere jatorria Napa-
rroa'n aztertu zuen; Kaparrotsu'ra jo zuen
eta erri onek etxekotzat artu; etzuen me-
xikar irakasleak sekulan aaztu. Eta López
Portillo jauna bere Aberrian Lendakari
izendatu zutenean, berak Kaparrotsu'ko
jendea deitu zuen izendatze-jaietan bere
ondoan egon zitezen.

Aurtengo Apirila'n, ango Toluca iriburu-
ko Alkate Yolanda Senties Etxeiberria An-
dereak Naparroa'ri ikustaldi bat egin dio,
Toluca-Kaparrotsu aizpa-irien Agiriari izena
jartzeko. Esan dezagun Andere agurgarri
onen aitona naparra zela, Lizarra lurral-
dean, Larrion'go errotan, 1865'gn. urtean
jaioa.

Toluca iriburuko Alkate Yolanda Senties Etxeberria
Anderea, Kaparrotsu'ko Udaletxean.

Maiatza'ren asieran, berriz, López Por-
tillo Lendakariaren arreba Margarita izana
da Kaparrotsu'n. Ongietorria eman zioten
erritarrei airela esan zien:

«Kaparrotsu ik,uste®rren etorri naiz. Ne-
re anaiak besarkada baña igortzen dizue.
Berriz etortzeko txirrintxaz dago; nik usté,
datorren Erailla'n etorriko zaizuela. Len-
dakaiari ñapar itxura nabari zaio; laureun
urteotan ez da, nonbait, ñapar izaera gu-
gan galdu».

PIZKUNDEA TA PAZKOA
JERUSALEN'EN ERROMA'N

ETA KOMUNISTEN ERRUSIA'N

Pazkoa urteoroz pozgarri izan oi da.
Aurten ere, milloika kristauren biotzak
ukitu di tu Pizkundearen berri onak. Izan
ere, oraindik zutik bizi dirá PIZTU zena-
ren itzak: «Nik, lurretik goratzfin naute-
nean, Ni gana ekarriko ditut guziak».

Aurten gauza bitxia gertatu da: b¡ Egu-
tegiak batera egokitu direla; sortaldekoa
edo Juliano'rena batetik, eta sartaldekoa
edo Greorio'rena bestetik, biek egun be-
rean ospatu dute aurten Pazko eguna. Orre-
la, beste urtetan baiño siñistun geiago
bildu dirá Jerusalen'go «Leku Santuefan»
kristauen gertakari nagusia ospatzen.

Erroma'n ere erromes aunitz. Aita San-
tuak, San Pedro'ren El iza Nagusiaren ata-
rían eman zuen Meza Santua; Batikano'ko
enparantza aundia, dena jendez beterik ze-
gon entzuten.

Ona emen Paulo Vl'gnaren. itzak:
«Kristo piztu déla esaten diigu iPazkoak;

Kristo gaur eta bizi déla. Baiña Kristo'ren
piztu era, ez da be rea bakarrik: orokorra
da, guziena, gizaki guziok b«zi giaitezen».

Baiña, ez dute guziek onela aditzen; eta

Mikek Doñearen Irudía, Naparroa'ko Diputazioaren Jauregían

Udaberria datorrenean, Aralar'ko Aingerua ere errietara dator bere mendi
zoragarria utzita. Udaberrian izadia bizi-berritu denean, Aralar'ko Aingerua
ere ezin - egonez, ibilkari biurtu oi da.

Eta or ibiltzen da, Naparroa guzian barna, erriz-erri, udaberriak izadia
pizten duen antzera, napar guzien biotzetan sinismena berritzen eta azkartzen.

Asteko, Erribera'ra jeixten da: Tafalla, Kargaztulu'n Oliba'ko Monaste-
gia, Kaparrotsu'ko ermita... eta gaiñerakoetan bere ikustaldia egiten.

Udazkenean, berriz, Burunda ta Sakana aldean ibilliko da: Ziordia, Olaz-
ti, Altzasu, Urdiain, Etxarri-Aranaz, Arbizu... ta beste erri zoragarrietan barna.

Eta bitartean, Lizarra ta Zankotza lurretan barna, ibilliko da, zerutar be-
deinkapenen euri bizigarria zabaltzen. Baita mendi aldean ere ibilliko da,
euskerazko kantuak entzunez eta bere onespena zabalduz.

Iruña'k Apirila'k 18'an egin zion bere arrera j atorra. Eta ondorean ibilli
da gaixotegia, ikastetxeak, parrokiak, ikastolak, -onbentuak, etab. bisitatzen. Iru-
ña'ko Katedralean ospe aundiz goratu oi dute. Etxe "ofizial" oietara joaten
da bisitari.

okerrago dena: batzuek ez dute uzten, eta
debekatzen dute, besteek aditzea.

Errusia'n, aurtengo Aste Santua oso go-
gorra izan da sinismenaren eta erlijioaren
aurka. Batetik, pelikulak, mintzaldiak, tele-
ikuskin saioak, dena sinismenaren kontra;
bestetik «kontsomol» edo «jainko-gabeak»
izeneko gazte-taldeak ibilli dirá elizetara
sartzea eragozten. Azkatasunaren izene-
an! Ala ere, Leningrado'n 5.000 kristau bii-
du ziren San Nikolas'en Katedral aundian,
gau-erdiko elizkizunez ospatzeko Kristo'ren
piztuera.

1977'GN. URTE
EURI FRANGO TA ELURTE

Zertarako eguraldiaren asarre? Nai iza-
nen dueña beti egiñen du.

Pizkundeko Pazkoan, Iruña'ko Sarasate
Ibillaldia elurrez betea ikusirik, gure San-
txo ll'gna. prest zegon berriz «abarkak»
jantzeko.

Elurra naikoa, baita trumoiak ere, Mai-
atza'ren lenengo egunetan, Elo'ko Igoan
Santa Barbara'ren ospean zeudelarik.

Geroago, txarrena. Ekaina'ren eurite ta
sekulako uroldeak napar Erribera'ko ne-
kazariei bi mille milloiko kaltea egiten.

Araba'n Llaudio'ko alderdia ta Gipuz-
koa'n Deba eskualdea izan dirá uralderik
aundienak izan dituenak.

Negargarriena, berriz, Baiona'n eta Biz-
kaia'n: bi giza-bizien galtzea. Bizkaia'n e-
re, iru mille milloiko galera izan dute.
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APEZ EUSKALDUN BAT
NEW YORK ELIZ-BARRUTIAN

APEZPIKULAGUNTZAILLE

Gipuzkoa'ko Lazkao errian 1924'gn.
urtean sortu zen Aita Garmendia autatu
du New York eliz-Jbarrutiko Terence Cook
Apezpiku - Kardinalak, bere ondoan Apezpi-
ku-laguntzaille izan dedin.

Eliz-ikasketa goíenak Erroma'n eginez
gero, Patxi Garmendia Arjentina'ra abiatu

zen, 1967'gn. urtean Ipar-Amerika'ra igaro
zelanik.

«DEIA», BEAR ZEN EGUNKARIA,
AZKENEAN AGERTU DA

Azkenean, Ekaina'ren 8'an, atera da
«Deía», bear zen euskal egunkaria. Bear
zena, bai; bizilze guzia joan zaigu, geie-
nek euskal egunkari bat ikusirik gabe. Ta
ezin ukatu, euskal izparringia egunoro
agertzea garrantzi aundienetakoa déla.

ZENTZUDUN ERRI BAT
Euskal erriak ez ditu sekulan zirt-edo-zartako erabakiak

maite izan, zentzudun erri bat baitda. Alere, gure erria saiatu
oi da; ta, bear ba'da, burrukatzen du elkartasunerako ta kide-
goko senez.

Orregatik, iraultzale, trostkista* komunista ta maozale
zein geiagokoak diren alderdiak, ez dirá gaiñeko itxura bai-
zik; ez da ori gure izana.

Oraingoan, badugu alakoen karrika-dantza ederra; egia
esateko, Izkitegia usturik, letra guzien sorgin-zopa apaindu
digute.

Baiña, "Nork irabaziko du" galderari, ona emen eran-
tzuna:

gogo-berdiña, zentzua ta erriaren izana adierazten ditu-
enak; Europa'rako arte-lanean bat etortzen denak; Madrid'
en edozeinekin burrukatzeko büdurrik gabe, pakearen alde
dagonak; itz gutxitan, gizabidea ta demokrazia agertzen
dituenak.

M. DE IRUJO

«Gure eguneroko ogia» bai ño, «egu-
neroko orria» bear du gaur-eguneko gi-
zon arruntak; baita euskaldunak ere. Eus-
kal gogoa gose da, ez bait diote aspaldi-
tik janari egokirik eman; emsndakoa, be-
rriz, kanpoko «saltsan» egosia beti. No-

lako kaltea euskaldun ago^sa¡baiari!
Arrera ona izan du euskal egunkari

berriak; euskal erantzun zintzoa izanen
duela usté dut, bera gure Erriaren deia
zintzoki izanen ba'da.

«LOIOLA»
IRRATIA ONDATU DUTE

Itxumendi'n zegon «Loiola» Irratiaren
bidalkiña ondatu dute, Ekaina'ren 11 'ko
gaberdian, leergaillu baten bidez.

Orain 16 urte direía asi zen «Loiola»
Irratia bere saíoetan. Erriaren laguntzaz
eratu zen eta euskaldun guziendako irrati
bat baiño geiago zen: erri baten itz bizia
gen u en.

Ezarkiak leertu dituztenek, ori baiño
zerbait geiago leertu nai zuten; alperrik,
baiña. Biaramunean asi zen erriaren la-
guntza; ta, bereala, ezin usteko epe labur
batean, il beraren 25'gnean., asi da irra-
tsaioan oraingozke etseño batetik.

Amaika milloi galdu dirá; baiña, udaz-
kenerako, dena leen bezala.

AUTESKUNDEAK
ARABA

J. M.a Viana Santacruz (UCD)
J. A. Aguiriano Fournier (PSOE)
J. Ángel Cuerda Montoya (PNV)
Pedro Morales Moya (UCD)

UCD: 38.833 (30,30%)
PSOE: 34.485 (26,91%)
PNV: 21.775 (17%)

AP: 7.993 (6,24%
PCE: 4.141 (3,33%)
DCV: 3.465 (2,70%)
PSOE: 3.358 (2,62%)
ESB: 2.783 (2,17%)
EE: 2.605 (2,03%)
FUTE: 2.330 (1,82%)
PS: 1.692 (1,32%)
FDl: 811 (0,63%)
AET: 568 (0,49 %)
FEA: 227 (0,17%)

Luis A. Aguiriano, FA-PSOE: 60.556
Ramón Bajo, FA-Ind.: 59.321
1. Oregui, FA-PNV: 56.098
A. Marco Tabar, UCD: 40.466

G. Valle, UCD: 37.484
J. M.a Lasarre, UCD: 33.032
L Munguía, PSDE: 11.631
Carmen Torrija, AP: 11.189
A. Ruiz de Ar istr i PCE: 10.202
M.a J. Ochoa, AP: 9.430

BIZKAIA

D I P

Juan Ajuriaguerra (PNV)
Iñigo Aguirre (PNV)
Pedro Sodupe (PNV)
Marcos Vizcaya (PNV)
Nicolás Redondo (PSOE)
J. M.a Benegas (PSOE)
E. López Arbizu (PSOE)
J. Echevarría Gangoiti (UCD)
Ricardo Echanove (UCD)
Pedro Mendizábal (AP)

EUSKAL
GIPUZKOA

UTADUAK
Xabier Arzallus (PNV)
A. Monforte Arregul (PNV)
G. Bujanda Sarasola (PNV)
E. Múgica Herzog (PSOE)
J. A. Maturana Plaza (PSOE)
C. Corcuera Orbegozo (PSOE)
H. Letamendía (EE)

A L D E R D 1 A K

PNV: 161.908 (30%)
PSOE: 133,831 (25%)
UCD: 88.978 (16,6%)
AP: 35.417 (6,6%)

EE: 29.464 (5,5%)
PC: 28.338 (5,3%)
ESB: 14.850 (2,7%)
PSP: 12.052 (2,2%)
AS: 6.510 (1,2%)
ANV: 6.481 (1,2%)
DCV: 6.163 (1,1%)

PNV: 96.904 (30,6%)
PSOE: 88.195 (27,8%)
EE: 30.121 (9,5%)

GU (AP): 25.963 (8,2%)
ESB: 17.628 (5,5%)
DCV: 15.857 (5%)
DIV: 14.981 (4,7%)
PCE: 11.604 (3,6%)
PSP: 4.810 (1,5%)
FUT: 3.738 (1,1%)
AET: 2.428 (0,7%)
ANV: 1.793 (0,5%)
FDl: 1.415 (0,4%)

SENATOREAK
M. Unzueta, FA-PNV: 330.515
J. M.a Vi darte, FA-Ind.: 292.442
R. Rubial, FA-PSOE: 285.257
M. Fdez. Palacios, UCD: 100.182

P. Zubiría, AP: 46.960
P. L. Verdú, PSP: 45.998

F. Zabala, FA-PNV: 161.018
G. Monreal, FA-PSOE: 158.368

ERRIETAN
NAPARROA

Jesús Aizpún Tuero (UCD)
Jesús 1. Astrain Lasa (UCD)
V. Pegenaute Garde (UCD)
G. Urralburu Tainta (PSOE)
Julio García Pérez (PSOE)

UCD: 76.317 (28,5%)
PSOE: 55.676 (20,79%)

UNAI: 24.935 (9,31%)
AFN (AP): 22.349 (8,34%)
UAN: 18.651 (6,96%)
AET: 13.445 (5,02%)
FNI: 10.785 (4,02%)
APN: 10.734 (4%)
Montejurra: 8.605 (3,21%)
PSP: 6.836 (2,55%)
PCE: 6420 (2,39%)
FDl: 6.779 (2,52%)
FUT: 1.423 (0,53%)

Jaime 1. del Burgo, UCD: 76.739
J. G. Sarasa. UCD: 61.130

E. Iparraguirre FA-PSOE: 158.341 J. L. Monoe RecalrfeVÜnD- so 9«H
J. M.a Bandrés, EE: 65.587 Manuel de Irujo, FA-PNV: 56.820

J. L. Alv . Emparanza: ESB: 16.700 Jesús F/nonHa InH • s i 91¿
J. Oteiza, EE: 40.240

J. M.a Glez. Barandiarán, AP: 43.623 M. Castells, DCV: 37.068
J. Cibriáin, AP: 43.268
J. Unanue, PC: 42.829
L. Arana, PC: 42.403
J. Rodríguez PC: 36.601
J. M. Moreno, PSP: 36.017
P. de Irujo, ANV: 27.845
A. Careaga, DCV: 23.836
1. Infante, DCV: 20.938

Francisco Álava, FA-PSOE: 50.806
Carlos Clavería. FA-PNV- 47 935

Eukeni Mirena Lasa, ESB: 29.237 Fñrnandn Ar.ha I I N A I - AR «WI
R. Albistur, GU (AP) 28.893
L. Larrañaga GU (AP) 27.993
J. Orbegozo GU (AP) 27.968

M. A. Muez, UNAI: 39.463
J. San Mart ín, AET: 34.761
Javier Nagore, AFN (AP): 22.623
J. J. L. Jacoiste, AFN (AP): 21.603
Ramón Arozamena, PCE: 18.686
Patxi Zabaleta, UNAI: 17.571
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NAPARROA 6EIA60 EZA6UTZEK0 ETA OBEKI MAITATZEKO,

«ATLAS DE NAVARRA"
Edozeiñek ere badaki, ezagu-

tzea déla lenengo, maitatu bal-
din ba'da. Ezagutzen ez dugun
iñor ez dugu maitatzen. Ezagu-
tzen duguna, berriz, geienetan
beintzat, ezagutuago ta maitea-
go izaten dugu.

Erria ere ezagutzen ez ba'du-
gu, ezin izango dugu bear beza-
la ta bear aiña maitatu.

Eta galdera bat: Naparroa
ezagutzen al dugu bear bezala?

Martin Duque ta Floristan Sa-
manes irakasleek beren lagun-
-taldearekin burutu dute "AT-
LAS DE NAVARRA" liburu eder
eta bikaiña. Naparroa'ko Uni-
bertsitateko Irakasle diranez,
bidezko gauza zen Naparroa
ongi ezagutzea.

Eta irakasle talde orrek Na-
parroa'ren berri asko eman diz-
kigu, guziak anitz jakingarriak.
Orrela Naparroa'ren irudi bat
ematen digute, geigo ta sako-
nago ezagutu dezagun, guziok
anitz obeki maitatzeko.

"Caja de Ahorros de Navarra"
izeneko Aurrezki Kutxak gauza

onerako jarri du dirua. Orrela,
azalez eta itxuraz liburu apaiña
atera dute, baiña baita mamiz
ere ederra dena.

Apirilla'ren 20'an azaldu edo
aurkeztu zuten SÍIru Errege" os-
tatu aundian. Ondorengo egu-
netan Naparroa'ko erri guzieta-
ra zabaldu dute. Pozik egon di-
tezke irakurtzailleak, olako li-
burua ikustean.

Bi zati nagusi ditu liburuak:
1) Batetik, lurra bera erakus-

ten du: bere mendi ta zelai, be-
re emaitzak eta jendeak adiera-
ziz, eta guzia mapa ederren bi-
dez adierazirik dator. Azkenean
baditu orri batzuk, mapa oietan
dagona argitzeko jarriak.

2) Bigarren zatia, Naparroa'
'ren Kondaira da.

Aspaldiko asieratik abiatu ta
1876'gn. urte arte. Or ageri di-
rá, labur baiña zeatz, Naparroa'
'ko gertaera nagusiak: Erroma-
tarren, Bisigodoen, Moroen eta
Karlisten garaiko guduak eta
borrokak, beste gauza geiago-
ren artean.

EUSKAL IZENDEGIA
MaiatzaVen 28'an, íruña'n aurkeztu zuten J. M. Satrustegi ñapar euskal-

tzaíneren «Euskal Izendegia». Oraingoa, bigarren argitalpena da. Liburuxka anefc
66 orrialde ditu, eta 60.000 ale atera dituzte, «Banco de Vasconia» banketxea-
ren laguntzaz.

Euskal izenen zerrenda polita eskelntzan du gurasoek aukera dezaten.
Oria emen, lzendegi ortako aurreko orrialdeetan agertzen á&nez, Españía'ko

ízkunlzetan ofizialki jarri ditezken izenei buruzko Legea:

«Errejistro Zibileko araudiak, 54-gn atalean, espainiarren jende
izenak gazteleraz ezarri beharra finkatu zuen. Alderdi ezberdinetako
herrialdeek heurekin daramaten sentipen herrikoi sakonaren aurka
dago erabaki hau, bakoitzaren adierazgarri diren jatorrizko izenak,
etxean eta kanpoan, ezaugarri ofizial bezala jaiot hizkuntzan erabil-
tzea eragozten bait die.

Oraiko Lege honek egoera hori zuzendu na¡hi luke, norberaren
duintasunak eskatzert duen neurrian beste mugarik gabe ¡zena au-
keratzeko eskubidea aitortuz, alde batetik; eta Espania guzian min-
tza|tzen dieren hizkuntzak zaindu eta Ibultzatzen ahaleginduz, beste
alde, denak bait ditugu geure jatorrizko ondasun herrikoiek atalak.

Horrexegatik, eta Espaniako Korteek ontzat emana duten legea-
ren arabera, Iegeztatzen dut:

1 art.—^Mila bederatzi ehun eta berrogeita hamazazpiko ekainaren
zortzian egindako araudiak, 54-gn atalean, lehenbiziko zatian dakarre-
na, beste era hontara idatzita geldituko da:

Jaiotz-agirian sortu berriaren izena ezarriko da, espaimiar dire-
larik, Espainiako hizkuntzaritako batean ipini beharko dirá izenak.

2 art.—Norberaren ala legezko ordezkari baten eskabidez, Errejís-
troko arduradunak erabaki honen aurretik ezarritako pertsona izena
Espainiako beste edozein hizkuntzetan duen antzekora aídatuko úu.
Aldakota kitorik egingo zaio.

3 art.—Lege han B. O.'ean argítaratzen den biharamunetik hasi-
ko da bere eginkizuna betetzen.

Madrid'en 1977 urtarrilaren 4'gneaji emana».

Baditu 80 orrialde; mapa ta
irudien artean, guzira baditu 97
ikusgarri. Ongi aztertu bearre-
koak, Naparroa ezagutzeko ta
obeki maitatzeko.

Eta itxaropengarri da euskal-
tzaleendako, Etxe Nagusian eus-
kararen ardura i z a n dutela
ikustea. Oartzen ari dirá, zorio-
nez, naparrak ere euskadun ga-
rela; baiña, ez ori bakarrik: na-
parrak garela "lenengo euskal-
dun".

Kondairari dagozkion mapak
argitzeko, lau orrialde datoz
euskaraz, Erbiti'tar Bakarne,
Gaztañaga'tar Jesús, Larrarte'
'tar José Mari ta Sarasola'tar
Koldo, laukoteak idatzita.

Akats txiki batzuk ere badi-
tuala, ezin ukatu. Jarri bear zu-
ten euskara geiago ta akats gu-
txiago idatzita. Mapa batzuetan
ere ageri dirá okertxo batzuk.

Eta... zergatik ez dute jarrai-
tu kondaira luzatzen, 1876'gn.
urtetik onerako gertakizunak
argitzeko? Luzeegi da eun urte-
ko aldia, kondaira gabe egoteko;
ta kaltegarriago, urte oriek gu-
rendako urbiilenak ba 'd i ra ,
oraingo gertakizunen "giltza"
baitdute.

Kanpion'ek esandakoa e z i n
egokiagorik izan:

"Naparroa'k, oraingo deribo-
retan bereziki, arrigarrizko zo-
ro-aldiak izan ditu".

Orduan, geroa obeki zuzen-
tzeko, iragana ezagun bearrean
gaude.

Dena déla ere, zorionak "Na-
parroa'ko Aurrezki Kuxka"'ri ta
irakasle trebeeri. Zorionak, bai,
Naparroa guziari!

XIL
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G. ARESTI'REN GOMUTAZ

G. Aresti: 1975'eko Ekaina'ren 5'ean il zen (G. B.)

Urte bi Aresti'k mundu au itxi ebala
baiña aren gomutea ez daiteke beingoa
aldendu euskaltzaleon artetik.

Olerkari ta idazle ona zala, txarra zala...
Adiskide ona neban eta bere eriotza-aldi-
an ixilik egon izan nintzanarren, aren go-
mutaz zeozetxu idaztea zor dot, ba.

Txarto eretxita maxiatu be iñoz egin
izan neban, aren lañen bat edo beste,
baíña adiskide ona izan neban.

Guda-osteko urte larrietan, euskaltzale-
rik geienak lo-zorroan ziranean, ezagutu
genduan alkar, iru-Iau bizkaitarrek eta gi-
puzkoar batzuk Eibar'en egin izan gen-
duan alkartze baten.

Bilbo'ko erdal-oxiñetik urtendako eus-
kaldun barría genduan eta erdiz-erdizean
geratu bagarik, ikasi bere, sakontasunez
ikasi izan eban gure izkuntzea.

Bizkai'ko euskerea be baekian arren,
Lapurdi'ko euskeraz idazten ekin izan
eutsan, euskal - elederrean leenengo urra-
tsak areik! egin izan zituezela-ta.

Batak eta besteak sarri astindu izan
ditue aren akatsak eta pekatuak baiña,
amaren seme guztiak lez akats bagakoa
etzan aren, birtuteak bere bazitun eta
ergoten geuntzanok baiño ugariago, izan
bere, bear ba'da.

Lagungiña, borondate onekoa ta urkoa-
ri mesede egiteko gertu egoana bere ba-
genduan. Azurrak atisita eritegian nen-
goala jakin ebanean, besarte beíe liburuaz
eldu ekidan. Liburu arein artean bat, Gar-
cía Lorca olerkari negargarriaren lan oso-
ak eukazana ekarri eustan. Baekian, an-
tza, andaluzitar zoritxarreko olerkariaren
lanak gogoko ekidazana. Biotzez eskertu
nakion, ba bere ikustaldia zala-ta, etxetik
lan da, ogean arat, nengoan al di goibel
atan.

Askok esan izan dabe asko, Aresti dala
ta ez dala: Batak komunistea zala, bes-
teak ez dakit zer be, zala ta abar. Ez
genduan, aurki, jaurespide (erlejiño) bati
lotuta egotekoa, baiña, Jainkoa siñesten

ebana badakit, beintzat. Alkarregaz batu
oi giñanean iñun direan autueri ekin oi
geuntsen, eta, Jainkoa bere erara siñes-
ten ebala esan eustan, bein. Neuk bere
neure erara siñesten nebala esan neu-
tsan. Bakoitzak bere erara ikusi t^ siñetsi
bear, ba, ikusi ez dogu egiten-eta. Ez
etxean ez etxetik ataz kristiñautasun as-
korik ez eutsoela irekatsi izan be, esan
eustan. Baiña, geroaren itxaropen zigu-
rrik ezak eraginda-edo oldozkizun asko ebi-
zala zirudian aren buru naastetsuan. Ira-
kurri ostantzean, HIBAI ZABAL olerkltxuan
diñoana:

«Nik itxaso bat banenduka,
ñora noan banenki,
hibaia banintz...
Ai, ene tristea!
Nora etta nundík noan
e;: dakrnana...».

Guzura bere badirudi Bilbo'n jaío ta
bizi izandako gizona benetako Jainko ta
jaurespideriik-ezaiz^edo, olako gogo-usta-
sunez artega bizi izatea. Bere erara si-
ñisten eban Jainkoak ez eutsan betetan,
aurki, bere gogo asegaitza. «Zoriontsuak
0 iza na k, lurraren jabe egingo dira-ta.»
(Matai. 5).

Bere usté, gogai edo idea bitxiak egiz-
tau guraz-edo, bere etxekoen artean, ez
dakit nik zenbat be, zoro izan zireala be
esan eustan beste bein. Bera be bear
dan lakoa etzala-edo esan gura izan eus-
tan. ünamuno'ren antzeko izan guraz ebi-
llan antza artzen neutsan, nik neuk. One-
rako zein txarrerako bera agomiiñean era-
billi egiela gogoko izaten ekiola, nik usté.

Ez dot barriro idatziko euskeraz» be
esan eustan egun batez, bere lanak are-
no asko ebela-ta. Maxiatzailleeri ez egio-
ela jaramonik egin esanar, adoretu egin
izan neban, nik neuk, idazten jarrai egian.
Banekian, baiña, bene^benetan etxiñoana.
Arrezkero be asko idatzi izan eban gure
berbetan.

«Gurago neuke deíturaz Fernandez ba-
nerist» be esan eustan. Ezkondu be ema-
kume erbestetarragaz ezkondu izan zan.
^Tíaítetasunarentzat ez dala mugarik esan
01 da, ta gu geu ez gara iñori doakiozan
egikizuneri eragoteko. Entzun ¡zan dot,
iñoz, «odo! naasiak askatu dabe Aberría»
esan ebala Arana-Goiri'k. Olako amesik
ete ebillan, ba, aren gogoan?

Bilbo'n aurkitu izan neban baten, nrutil
zala, eurenera eron nenduan eta ezagutu
izan neban euren ama be. Edonori mesede
egiteko beti gerturik egoan andra zintzoa
zirudian. Aita ez egoan etxean, baiña be-
rak, Aresti'k, esan eustanez bilbotar be-
netakoa zan: «Bada, ardandegietan txikito
batzuk edanez lagunakaz pozik batzartu oi
di reanetari koa».

«Euskal Herria» olerki-liburua argitara
ebanean, neurtitzez egindako aapaldi one-
xeaz eskiñi eustan:

«Balendin Aure-Apraiz lagune
betiko adiskidea

beti gogoan zu eukítzeko
hartuta dauka>: idea;

erakuts zadak zeure moduan
libertatera bidea.

Zorion esan dezagun zara
neronen aberkidea».

Dakutsunez, irakurle, zuka ta ika naa-
sita dago. Parkagarri da, baiña, arrapala-
dan egin eban neure begien aurrean-eta.

Txarra zein ona, burura etorkion guztia
*datz< bearrekoa genduan, ñire eretxiz,
Aresti baetik igaro bagarik. Au dala-ta,
giza-sentzunetik ataz dagozan bertsu ga-
nora bagakoak bere idatzi zituan. Bes-
teok be burura eldu oi dakiguzan irudi-
men lorrin asko idatzi ba'gengiz, nok zer
esango gogoratu bagarik, amaikatxu uler-
•u ezindako leloker'ia baztergarri idatzi
gengike. Bai orixe! Baiña, idazle ta oler-
kariok irakurJeakaz eta lotseaz be ikusi
bearra badogu, arean bere. Debeku baga-
ko escribitzaillea ta poetea genduan, ba,
gure bilbotar bakana.

Benetan mintzen eban, baiña, gizartea-
ren zoritxarrak, batez bere euskaldun as-
kok euren Erri ta izkuntzearentzat daben
ardurabakotasunak. Eta inguruan ekusan
bizikera narraz eta taiu bagakoak eragi-
ñik, iñun direan zokondoetako zatarreria
guztiak aztertzen zituan, naiz-ta au, gogo
minberakorreri atsegin izan ez.

Dakutsunez, irakurle, bigarren berbara-
ko erderara joten daben eta ar-emon guz-
tietarako erdereaz baliatzen direan ardu-
ra bagako abertzale ago-zabal asko baiño
abertzaleagoa genduan Gabriel Aresti.
Maite-maite zituan, ba euskerea ta Eus-
kalerria. Orregaitik idatzi izan eban:

«Gorbeíra joateko gutizia sortzen zait
barrenean, bertan organizatdko eusk&rs-
ren salbazioa...».

Euskerea ikasten asteko asmua zeta-
tik sortu ekion itaundu neutsanean, «ixe-
koa neban abertzalea —esan eustan—
eta, mutlko nintzala, euskal-eliztia (gra-
matikea) aurkitu izan neban areinean. An-
dixik asi izan nintzan gure berbetea ikas-
ten.

Kalte egin eutsala euskereari? Mese-
de egin eutsala? Daitena dala, ezer ida-
tzi ez dagianak ez kalterik ez mesederik.
Sarri jorratu ¡zan dan landareak sustrai
batzuk ebagiarren be, barriak emon daro-
az eta birrindartu egin oi da.

Bata esan zein bestea esan, azken-ur-
teotan euskaltzaleon artean geien nabar-
mendu izan dan olerkaria ta idazlea izan
dogu Aresti, ta aren utsunea nabari ¡zan-
go da gure artean.

Jaínkoak beuko betikatsuneko atseden-
toki gardenean.

AURRE-APRAIZ
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ARESTI'RENAK

I
¡I

ÑIRE AITAREN ETXEA

Harmak kenduko dizkidate
eta eskuarekin defenditu dut
ñire altaren etxea;
eskuak ebakiko dizkidate
eta besoarekin defenditu dut
ñire aitaren etxea;
besorik gabe,
sorbaldik gabe,
bularrik gabe
utziko naute,
eta arimarekin defenditu dut
ñire aitaren etxea.
Ni hilen naiz,
ñire arima galduko da,
ñire askazia galduko da,
baina ñire aitaren etxeak
iraunen du
zutik.

NEipE MENDEAN

Iñor ez da profeta
bere rnendean.
Berriz etorri naiz
pentsamendura:
eta andre alabarik ezbanu,
pozik
hilen
nintzateke
ene esanak konsidera Htzan
euskal harriak.

ZERRiEN OHANTZA

Nik ere hilen hinduket
sorterri neures,
urde zikinen ohantza
ez hendin izan.

HILOBI BATEN
ESKUB1DEA

Lur honetan
ehortziko naute.
Elizan aterik
ez dute zabalduko.
Kanpaiek ez dute
oroitzera deituko.
Apaizek ez dute ene
ofiziorik kantatuko.
Eta
lapurren artetik
ene hilotza
aterako duienean,
hazte.* i I un batera,
bazter aparte batera,
eramanen naute
gauerdian;
bertan
isilik,
manaiatuko dirá,
eskuztatuko dirá,
haitzurrak,
lurrean
hilobi sakon bat
ebaki arte.
Jaurtikiko naute
han barrenean,
zahur bat banintz bezala,
hondakin triste hau.
Ez dute gainean
hilarririk landuko;
gurutze triste batekin
ez dute markatuko
betirako
natzan
lekua.
Baina hala eta guztiz ere,
lur honetan
ehortziko naute.
Ohore hau ez dautate ukatuko
gSzonek.

BIHARAMUNEAN

Hiltzeko edo ez hiltzeko
beti geratzen baitzaio
gizonari
esperantzaren bat.

URyn-BIDEAN
«Gurutzean jasota,
miñez aseturik,
il da Jesús maitea
gure onagaitik».

—Ez bet Amarik ikusten
nere inguruan...
—Emen naiz, Seme,
gurutzepean:
odola tantaka
nere magalean...
—Egarri naiz.
Legortu zait mingaiña
ladrillu legorrak aiña!
Aita, zure eskuetan
nadin!
Zugan det betirako
atsegin...

Begiak itxi,
burua makurtu.
Gorputza lasaitu.
Azkena iritxi.
Atoz,
Eriotz,
zu zera
nagusi...

Nere ordez il da
nere Maitea.
Orra bildotx ezti
erru-gabea!

Eriotza baldin bada
pekatuen saria,
ez du Ark pekaturikan,
ni naiz pekataria...
Ez dezu agertu
Semearekin erruki,
guretzako dedin
betirako bizi...

Nere aldez il da
ene Maitea,
orra or bildotx ezti
erru gabea!

ARRINDA
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ARTALDEA DOALARIK
Piarres Hegitoa

Maiatza heldu denian,
bero baita hiruzkian,
ardiak dirá pentzian,
auserki janez, asian;
etzanik ur bazterrian;
lokarturik itzalian;
amentsak oro mendian;
baña, zer dugu haizian?

Haizia da huxtuz ari...
Mendiz-mendi, herriari
ekartzen du frango berri:
ukanan dugula sarri,
osto, lili, belar, xori;
esker mila Jinkoari.
Baña, hegoak ekarri,
zer ote da soinu hori?

Arramatza, urrunetik,
jalgitzen da zelaiatik.
Xduri luke jadanik,
ehun ahotz eroturik
ukaldika direlarik...
Ez baitigu galarrotzik
espos zahar baten gatik,
artalde bat da segurrik!

Ardiak dirá hurbiltzen,
sasu hegitik agertzen,
bidé guzia betetzen,
maldaren gainerat heltzen,
hantik arrabotsa sortzen,
oiharzunak iratzartzen,
gure karrikan hedatzen,
jende frango bilaratzen.

Artaldia, joaredun,
jiten zauku, bulun-bulun...
Badira naski berrehun
manex, ta beraz euskaldun
lie gozo, ta esnedun,
azkar, ahul, tzar edo hun,
artzainarentzat untasun;
holakorik ez da nihun!

Heldu dirá, lerro-lerro,
jabetuz bazterrak oro;
aintzinian, lehen marro,
ardi, axuri, zikiro,
atzar, antxu, harro-harro,
koska, putar, eta gero
hunat oihu, harat orro,
kaka mehe, putza bero...

Joariak errepikan,
ustaietikan dilindan:
eskuin dilin, ezker dalan,
karrankaz edo firrindan,
sekulako fandangoan!
Garazi'ko herrietan,
artaldia da bidian,
egun hor eta bihar han...

Ederrena, marro gaitza;
bizkar zabal, ile latza,
begi gaixto, mutur beltza,
adar gogor ta zorrotza,
joare lodi: zer bertza!
Izigarriko azantza,
so direnak ezin mintza;
badu hunek azken hitza...

Zakurrak, lanari lotuz,
ehausika ta kexatuz,
nausiak ontsa manatuz,
ardi galdiak xerkatuz,
axuri zonbait haizatuz
bidé xuxenari buruz,
mihi busti bat hedatuz,
nihun ezin errexituz...

Astoa, talakarekin,
tarrapatan dabil arin.
Kakoletan badu berdin:
Zaku, zorro, saski, dupin,
artzainaren tresnarekin.
Arri! arri!, gaizo Martin,
atzo harturik atsegin,
behar duk orai leherrin...

Artzainak, zangoz ernia,
orotan badu begia,
eskian makil handia,
lepoan inguratia
axuri sortu-berria,
eta lagunduz ardia,
balinba'da nekatia,
hain gora baita mendia.

Maiatzaren lehenian,
joaiten dirá goizian,
utziz bere gihilian
uli gaixtoa barrandan,
ile xuria laparran,
ardi usaina lurrian,
suntsituz, bihurgunian,
bidexkaren errautsian...

8 — PRINCIPE DE VIANA



ITXASONTZIZ...
Itxaisontzi bat ba'neu
«URRUTIM1N» jaitfiko
nsuskio izen ta itxas-
«zabalera betiko.

I mingo Iu ¡"retara
ekki 'barik nenbilke.
Kresal-utsala artuz,
barniz garbi ta azk®.

Mere mftitasuna izar
eta ygííiai ernon.
Eía garbi eta azke
ez diranak or konpon.

Itxasontzi bat ba'neu,
oial itxaropentsu,
araun maitatiz jantzi
ta itxasora kementsu.

Ktxasontzi bat foa'neu,
Ludí guztia itxaso
egingo nuke, garbi
ta azke urmnera so.

ETXEBARRIA 'TAR J. iA.

EMEN GAITDE
Bífhao'ko «Resurrección Azkue» ikastolako

umetxoak Donostian

Ementxe gaude Bi^bao'tarrak
biotza pozez beterik,
«agurtxo» bero bat ekarizera
ta zonionez kantari.
Guk nai genduke danen aurrian
gure gogoa agSri.
Jatorrak agertu bai zerate,
euskal-lanetan suturik.
Gure txaloak ta zorionak
dituzute gaur merezi.

Zuek eta gu euskaldun gera,
anaiak danak feenetan.
Gernika'ko zuga¡¡tzen adarrak,
bat dira bere zañetan.
Maite gaitezen orain ta beti,
maitatuz alkar egitan.
Gipuzkoa ta Bizkai gendiak,
batuta gera aspaldikan.
Ez gago i ñor etengo dunik,
ekin da ere indarretan.

Anai maiteak, nik gaur nai nuke
Euskera jarri goi-^goian.
Gure ¡zkuntza aiñ da txukuna
ta txit xamurra benetan.
Eztia baño gozoagoa
euskal-umen ezpañetan.
Gure aita-amak erakutsi ta
daramagu biotzetan,
iandu-apaintzen degula danok
bi euskal-ikastoletan.

Maixu, andereño txit kutunak,
zuek egindako lanak,
merezi dute gure esker-ona,
eta txalo beroenak.
Etxean ereindako aziak
zalndu dituzute danak.
Len txiki-txiki ziran guztiak,
orra gaur zugaitz egiñak.
Zure ¡babespe foizi nai degu,
beti izanez euskaldunak.

J. Olabeaga

i

i
i ¿cu* Ma^z
i Goi-aingeru bat zerutik dator
i Zugana, Ama neria,
; Jaungoikoaren aginduz dizu
1 esaten: AGUA MARÍA.

i Aingeru onek nal di zuna da
i berri on bat ematea,
i orregatikan berak esaten
! dizu: GRAZÍAZ BETEA.

1 Jaungoikoaren boro nd atea
: guziro dezazun jakin,
1 begira noia esaten ere

dizun: JAUNA DA ZUREKIN.

I Oraindik ere Goi-aingerua
i zure aurrean daukazu,
i: adi zaiozu zer dion berak:
:; BEDEINKATUA ZERA ZU.

Bedeinkatua zeraia dio : ;
berak aoa betean, ;
bedeinkatua Zu bai Maria: i '•
ANDRE GUZTIEN ARTEAN. \ \

Bedeinkatua zera Zeori, ; :
bai: ETA BEDEÍNKATUA \ \
DA, guzion zorionerako: : :
ZURE SABELKO FRUTUA. i

Jainkoa zure sabel gar-bian ; ;
aragiz jantzia dezu, ; ;
zeruratzera g i zona dator \ \
ízena duela: JESÚS. i i

Premian beti Zugana dator ; ;
pozikan pekataria, i
asten da Zuri erregutzen \ \
esanaz: SANTA MARÍA. ! ;

Pekataria sinismen onak i i
zure aurrera darama, i \
bait-daki berak ondo zeraia : \
Zu: JAUNGOIKOAREN AMA- j [

Adi itzatzu gure erregu i
argalak zeruetatik, i
baitare: EREGUTU EZAZU i
GU PEKATARIOKGATIK. |

Ondo dakizu pekatariak i
zer laguntza bear duan, i
erru-ki zaite: ORAIN TA GURE i
ERIOTZAKO ORDUAN. ;

Zu nai zaitugu gure Amatzat ;;
bizitza guzian emen, ;
izan zaitzagun ere betiko
Zeruko glorian: AMEN. \

Andonegi'tar tar Ziriako i:

I

BOST POEMA

SORKUNA
ETA

ELBURUA
Bizkai'ko Kantauri itxaso aldameneko
kresaltasun ta mendietako orlegitasun
eze bizian daurkit neure gogamenezko
iaioterriaren arima; ta, ainbat gaitasun...

latorrizko gogai, nortasunez etorriua,
ñire gogoa baserrikoz iantzi, bazkatu zan;
ta, txoria, zugaitza, lastoa, artaburua,
zer ziran ikasi ondoren, egatu nintzan.

Geroztik, maitasunezko argi sugarretan,
erri ta izkuntzaz, aberriz nabil mindua,
biotza ezarriz bere zauri ta negarretan.

Badakit nun sortua ta nungotarra naizen;
zein dan gogoz ari naizen ekin, elburua:
erri alde, beartsu alde, bizia dezaten!

SABIN MUNIATEGI
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ENBEMTAR 8.

Bertsclariak atarateko
zein da biderik onena?
tercengo euki biar dabena
baiezko etorkizuna;
gero ikasi; sarri abestu;
ez galdu zaletasuna;
bsrtsolaria izan Ieiteke
ori egiterc dabena.

B&, tsclariak, ona izateko,
baldintza onek bear ditu:
buru argia, biotz zabala,
nai ba'dau ondo jarraitu;
it'ugarrena eztarri ona,
neumai ondo begitu;
betftsolaria ona ¡zango da
baldintza onek ba'ditu.

BertS'G'lariok gura baxiogu
goratu gure izena,
toki danetan agertu daigun
egizko çjizontasuna;
bartso Sizunez es daigun loitu
euskeran edertasuna,
oba da exian ixiiik egon
gatbi-zalia ez dana.

Berba gstxítan emen esan da
bertscIa^Jizakera,
gure izena goratuko da
garbi saratzen baigera;
maitasun sendoz, biotz zabaiez,
jokatu daigun batera,
toki danetan zabaldu daigun
A zarraien euskera.

BERT PIKO
Bi gauza da bertsolaria: mu-

siku ta esanlari. Bertsotan ari
danean, kantuz ari oi da ta bu-
ruak ematen diona kantu orren
ariz azaltzen.

Ortarako iru gai beintzat be-
ar ditu: belarri ona, abots ez ex»
kaxa ta soiñu-kontzientzia.

Entzumenez a r t u genezake
soiñua, baita igi-neurria ta go-
gaia —burutapena— zaindu ta
egiztatu ere. Abotsak sor-azten
digu soiñua. Soiñu - kontzien-
tzia, ordez, geure izate ta gogoa-
ren gaitasuna duzu. Abotsik, ez
jo - tresnarik gabe ere, berak
adierazten digu, soiñuak alka-
rrekin duen ar - emanari esker,
edozein melodi naiz eres-kidek
barnean duen zera. Sarri erabi-
lli-ta oituriko abots - experien-
tziak lagunduta lortu ta geuna-
gatzen dugu soiñu - kontzientzi
ori.

Badu zer ikusirik onekin dan-
tzeak ere. Ritmua, igiara bear
da dantzatzean. Gorpute osoa-
ren igieraz osatu ditzakegu rit-
muak. Emen ere kontzientzia
bear da, igiera-kontzientzia, al-
diaren zatiak eta jarraikoak, be-
ren indar, xixtu, abiada ta bizi-
tasun osoan, aitzen eman al iza-
teko. Au ere gorputz - iñarkun
etenbakoz lortzen da.

Gaur-eguneko musikak izan-
go ditu bere akatsak, baiña rit-
murik ez duenik ez du iñork
esango, gezurra lioke ta. So jai-
saloi batean, ezte-ondoko musi-
ka otsean naiz erri-plazan; gure

ume ta gazteak musika asi-ala
asiko zaizkizu oiñak, bernak
mobitu ta irra-naiean. Aspaldi-
koa da noski, gure bizitzari es-
tu-estu lotua, igiera ta ritmua.

Bertsolariak, a o t i k ortzera
bertso-jario ari dalarik, ritmu
bat, igiera bat darabil. Nun, bai-
ña? Kantu - doiñuan nunbait.

Iido orretan irauli ta ustu oi
ditu koplariak goi-doaiez argi-
turik buruak ematen dizkion
itzak; ez au gero jakiñez, xoral-
diz eta uste gaberik bezela bai-
ño. Ez dizkigu egundo bere ber~
tsoen silabak bat-banatzen; ez
du orren ardurarik; ezta min-
gorrik, azenturik duen ala ez
ere, ez du orren axolik: melo-
diak darama bidé seguruz. Ori-
xegatik, silaba bakoitzak ez du,

bertsolarien doiñurik geienetan
beintzat, "nota" bat - bakarra
baizik: "nota" bakoitzak silaba
bat eta kitu. Bear baiño puntu
geiago sartu ezkero, "porrot"
egin oi digu bertsolariak.

Orrezaz gaiñera, beste zerbait
ere arretaz zaindu oi du bertso-
lariak, utsik egin gabe ta jaki-
ñez zaindu ere: azken - oskidez,
rimaz arduratzen da.

Naitaezkoa du ori. Ez gero
edozelango azken-amaitzea ere;
aberatsa, loratsua nai izaten du
geienik. Bai ideia, pentsamen-
tuz bai rimaz bertsoa izan de-
dilla egoki, zorrotz eta jakintsu
bukatua. Ortan datza, batez ere,
bertsolariaren trebetasuna. Or-
tan lan egin oi dute, olerkari
onaren pareko. Bertsolari ba-
tzuk, ikusiak ditut nik, azken-
oskide arraru ta bakanez paper
osoak zirriborrotuta ziskuan era-
billi oi dituztenak, lan bitarte-
an ere eurok gogoratu ta auz-
nartzeko asmoz. Gisa ortan abe-
rasten dute beren bertso-sailla.
Bederatzi puntuko estrofak, adi-
bidez, ez dirá errezenak, eta alan
ere gaur edozein bertsolari gai
da oiako bertsoak.

A. ONAINDIA
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APAIZ6AIAK
Apaizgaiak ien, apaizgaian orain. Eli*

za Ama Santaren lengo oitura ta orain-
goa, EHza Ama Santa ezin zar izan, ezin
atzera geidítu, berritu egin bear.

Negargarria zan orain dirala ogeiren-
bat urte arte gerta zana zenbait apaiz-
gaiekín, batez ere lekaide etxetan. Amar,
amaika edo amabi urteekin leka'rde-etxe-
tara sartzen ziran. Adin ortan zer daki
mutíko koxkor orrek zer dan bízitza, zer
dan mundua, zer dan apaiztasuna? Gai
auetan ítsu dago oraindik. Ta ítsutasun
ortan biziko da amabi urte igaro arte,
apaiz egin arte. Etzan erriraT bere etxe-
ra, joaten ez Eguerri egunetan, ez Aste
Santu egunetan, ez udako lañarte egu-
netan ere. Etzituen ezagutzen gizarteko
nekeak, bizitzaren laztasunak, gogo-uts
arriskuak, gogo zirikaídiak...

Zergatík ez bizi gizartean, zergatik ez
bizi beste giza semeak bezala, emaku-
me artean, edozein ikuskízun ikusíak
(bai on ta bai txar), zimeltzeko, gogor-
tzeko, geroko indartzeko? Gero ez al du
bizitza orí eraman bear? Aíaz ere, zu-
zendariren batek tokarri auek zerbait as-
katzen ba'zituen, ori gaizt-bidetzat ar-
tzen zan. Ta apaizgaia beaxtasunean,
irudidun bizitza batean, azia zan, Ta bi-
zitza au kaltegam'a gero erabiliiko zuen
bizitzarako. Apaiz egin, ta bat-batean
bestaSdeko bizitzarí jarraitu bearko zion.
Eta nolaz aurre egin? Ezin. Nai ta nai-ez,
dinbili - danbaía ibilli bearko askotan:
emen erori ta an altxatu. Ta apaiza beti
zutik ibilli bear bizitz estutasun artean,
beti zintzo, beti artaldearen zuzendari
ta erakusie. Ez al da negargarriagoa gero
alaka egitea?

Ortan zegon utsa ta okerra. Edozein
gaietan, ez da naiko ezagutzea bakarrik
bakoitzaren gaia, baíta besteen gaia ere,
besteen joka-bidea, besteen utsak eta
okerrak biurtu, zuzendu ta berengana-.
tzeko.

Zergatik, ba, ez utzi apaizgaien apaiz-
gaietan sartze ori ogei urtetaraño, esa-
te baterako. ta orduan, munduko biziera
ta lakioak ezagutu ondorean, zer erabakí
artzen duan jakin ondorean, apaizgintza
bere gain artu dueña apaiztegíetan sar-
tu? Baziran garai artan orrela egiten zu-
ten zenbait. Eta bai bikañenak eta ja-

;.;•: torrenak izan ere!
' Eliza Ama Santa, bada, gaurkotu egin

bear gai auetan. Eta ala eçjin ere. Ez ai
da obea apaiz asko ta arqalak izan bea-
rrean, gutxiago baña sendoagoak, sutsu-

?;•••• agoak, artzai zintzoagoak izan? Ordu»
: an apaízak esan íezake, Jesukristo'n ja-

rraituz, Berak ziotsana:
«Mundu ontan blzl naiz, baña ez naiz

mundu ontakoa, Gatza naizT cifza-semea
;•; —onen gogoa— usteldu ez dedín>».

%ç(T^*:r-t, :/,:.\ UZARRUSTI

IRURITA ALMANDOZ MANUEL JAUNA

GOTZAI TA MARTIRIA

Aita Aginagalde Bitor Mari, Jesus'en Lagundikoak argitara eman
du. Ogeita amabi orrialde di tu liburutxo onek. Lenagotik «PRINCIPE
DE VIANA» euska! a!dizkari ontan irakurri izan dezakegu iílero piskat.

Irurita Almandoz Manue! Jauna, «Ultzama'ko semerik bikaiñena».
Ultzama ¡bar apain eta zelaitsuko Larraintzar'en jaiorik, bertako es-
koian artu zuan ondorerako ikasbidea.

Amaika urtetan Monteano'ko Kaputxinotara jo zuan, apaizgorako
asmoan. Lenengo iru urteak an egin eta Lekarotz'ko Kaputxinotara
aldatu zuten. Bi urteren buruan Basurto Bilbo'koan Nobiziadua egi-
ñik, Ondarrabi'ko Kaputxinotan agertzen zaigu iru urtez.

Ordun egin bear zuan bizi guztiko Profesioa edo eskeintza na-
gusia; zer gertatu zitzaion?

Bere abots atsegiñak eta musikarako zaletasunak arroxko zalá
iruditurik, bidali ote zuten bere etxera?

Ala, bere gurasoak il-da, senide txikiak laguntza bearrean ar-
kitzen ziralako, ¡tzuli ote zan bere etxera? Auxe entzun izan nuan
nere gaztetasunean. Egia ikasi naiez ibilli naiz; baña, argitasun
csorik ezin egin izan dut. Ala ere, arek senideei eman zien buruz-
pidez, eta berak azkena artu zuenaz, orixe iduritzen zait.

Ostiz eta ZugarramurdiVi Irakasle egon zan. Orduntxe gertatu
zitzaion noski, Irurita beronek neri Lekarotz'en jalki zidan gertaera
pozgarri au: Aita kaputxino on-on batí zor ziola bera apaiz egitea.

Iruñe'ra joan zalá bere bizi guztiko aitortza (konfesioa) egi-
teko asmotan. Ortarako Kaputxinoetara joan zan. Atetan eskatu
zuan Aita bat aitortzeko. Inbuluzketa'ko León Aita jetxi zan. Lasai-
lasai bere aitortza osoa bukatzean, Aita Leon'ek esan zion:

—«Jaungoikoak apaízetako nai zaitu; ap^iz izan faear duzu».
Bera arriturik gelditu ornen zan Aita aren ateraldiaz, eta berta-

tik apaiz egiteko bideak artu zituan, A. Aginagalde'k dion eran.
Jolasaldi onen berria A. Aginagalde'ri eman diot. Baña n&ronek

egiztaraturik utzi nai dut. Baita ere udatako oporraldietan Alman-
dotz'a zetorrenean, ez zalá Baztan'dik joaten, Lekarotz'ko Kapu-
txino'en Ikastetxean gogo-jardunak (Ejerzizioak) egin gabe. Oietan
zegoala, antxe ¡zan nintzan egun batzuz. Eta egun batez, afal-on-
doan, biok eliz aurreko bidera atera giñan. Geren joan-etorritako iz-
ketan asi giñan. Eta orduntxe esan zidan Inbuluzketa'ko Aita León'
ekin gertatu zitzaion ori. Gure izketa 1932 edo 33 zalá nago.

Oso pozgarriak dirá Aita Aginagalde'k I-iburutxo ortan damaz-
kigun Irurita agurgarri ta ospetsuaren berriak.

iNTZA'R DÁMASO

Irurita Almandoz Manuel Gotzai Jauna: Ultzama'n artutako bizia, Kristo'gatik eman
zuen Barcelona'n.
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ORMAIZTEGI TA ZUMALAKARREGI
Aurreko idazkian» Ormaiztegi'ko erríak

izparringietan emandako arrazoiei eran-
tzunik ez zetorkiolarik ta, bestalde, Zega*
ma'n iU-arrla egiteko arrazoiek agirían ez
baizik aoz-ao barratzen ziralarik, ea nun da-
torren izparringietara, berriro, Ormaizte-
gi'ko erria, bere Ayunítamentua'ren bitar-
tez, emanik oraindik beste zenbait arra-
zoi eta argitasun, gaur, urteak igarorik,
jakingarriak zaizkigunak. Onela rnintzatzen
bai zan, berriro, Madiid'eko «El Día»» iz-
parringian:

«ZUMALAKARREGI'RI OROITARRIA. Or-
maiztegi'tik idazten digute: Jorra Hla'ren
lenengoan emandako idazkian azaltzen ge-
nituan arrazoiek erantzunik izan ez ba'du-
te ere izparringietan, badabiltz, baiñan, or-

Zumalakarregi Ormaiztegi'n jaioa ta Bilbo'n zauri-
turik, Zegama'n il zen 1835'ko Ekaina'ren 24'ean.

tik-zear esaten dabiltzan gizakiek, beren
ustez arazoa oso jakitun diranak, zeintsu
arrazoi izan dituan Junta Legitirnista orrek
Zegama'ko Eliza aukeratzeko, eta itzok
ontzat artu ditzatekenez gauz auetaz ja-
kitun ez diranak, ¡batdagokigu ager-araztea
zeiñen aul eta oiñarrigabe dirán arrazoi-
mend'U, oiek. Diotenek, Ormaiztegi'ko Eli-
za ez ornen da duiñ Karlatarren Buruzagia'
ren Oroitarria bertan eukitzeko. Ikus de-
zagun:

Berari dagokion artxiboetan ez degu ar-
kitzen aztarren txikienik ere egiztatuko
duanik zein garaietan altxatu zan berau;
baiñan bere arkitekturagintzak ota batez
ere bere erretauletik, bere itxurek goga-
razten digutelarik XVIII garren eunkia, ja-
betzen gera oraindik berri-xarnarra dan
eunki batekoa dala. Naiz eta osaketa orre-

tarako zati batzuetan Gotiko-erak eta Ber-
pizkunde garaietakoak ere Skusi, bere puz-
ken ezegokitasunak eta jarrera ezegokian
egon, agertzen dute, ez dirala arkitekto-
ak, eta Eliza'ren kaltetan etxegintzari
¡tsatsiak. Orrela adierazten dute etxegin-
zaren aunditasunezko marra orokorrak, tos-
kano erari, eta erretaulako korintioa gus-
to onenaz egindakoa, etxe-irudiaren arauz
oso-osorik egindakoak. Ortik aurrera, aun-
dikeriarik gabe, baiñan ongi osatutako
Eliza da, ainbat arazo eta zailtasunak ongi
erabakirik dituala, bai neurriz, itxuraz,
egon-tokiak, sarrera-irteeraz, argiaz, aize-
bideak, eta onelako etxeek izan oi dituz-
ten ainbat gauzetaz.

Eliz-erdi batez osatua, esan diteke, be-
re joskera ertzen bitartez sapaiera lotua
dagoala, orma-bularrez eta arrizko-zain-
ariz. Erdiko zatiaren orma-bularrak iparral-
dera begiratzen duan orma^nagusira eza-
rririk daude, zutoi-arte bat osatzen dute
10 metro zabaleta 11 gorabidean diutan.
Zutoi-arte onen erdi-erdia, argitasun gar-
biaz estalla, aurretik eta saietsetik, txit
egoki gertatzen da Ill-arri ori ipintzeko,
egiñik dagoan bezela eta aldaketa txiki-
ena ere egin gaberik.

Eta alaxen, ertidun osagarri orren iza-
kera, Zumalakarregi'ren oroitza ospatze-
koa, alakoa ere da, ¡bere baldintz nagusie-
netan nagusiena argipe bete4>etean ¡pin-
tzea da, bere arkitektura osoa nabarmen-
du dedin, bertan barratzen bai-da irudi
aberastasun bat eta guztia marrazki oro-
korrari kaiterik egin gabe, ertilariak egiz
ain ongi jarriak eta zutoi-abeak, ezarri !e-
zaiokelarik lan-egintza osoa. Adierazpen
labur ontatik uler dezake motelenak ere
Zuimalakarregi'k bataioa artu zuan Eliza'k
ar dezakeala Iotsarik gabe Aberria'k omen-
tzen dion Oroitarria, baizik bestalde, ba-
duala eta ain zuzen bataiatu izan zan ur-
ontziaren ondoan toki bat, ortarako ba-
karrik bereziturik egiña bai-litzakean, er-
tirariaren lana ipintzeko aukeratua eta be-
rezitua bai-litzakean.

•Ustez oso ongi jakiñan diranak ere esa-
ten dute, alegia, Karlos Bostgarrenak agin-
du bazuan ere Zumalakarregi'ren gorputz-
ondakiñak Ormaiztegi'ko Eliza'ra aldatzea,
bai ornen da beste Agindu-lege bat geroz-
t'k Karlos Zazpigarrenak emana, ain zu-
zen 1.875 garren urtean Ordizia'n izanda-
ko Batzar Nagusia egin zanean, Zegama1

ko EÜza'n Ill-arria altxa zezatela agindu-
rik. Batzar onen Idazki-agirian auek Ira-
kurtzen ditugu:

Zortzigarren Batzarra, Uztailla'ren 9 ga-

renean, Tirso Olazabal jaunaren eskabi-
dez, bigarren zatia Juan Maria de Irimo'k
geiagotua, Batzarrak autu zuan, guztiek
ein batez, Tomas de Zumalakarregi'ren
jaiotetxean oraingoz ipiñi zezatela oroita-
rri-idatzi bat, eta asi eta ipiñi zitzatela
aal zan ospe aundienarekin bere gorputz-
ondakiñak, egokiera obeago batek beste
ill-arri bat egokiagoa ta onelako gizon ar-
gi bajtek, Gipuzkoa'k aintzagarri izanik,
merezi duan duintasunezkoa altxatzerik
i zango dan bitartean.»

Zegama'ko elizan, illobi eder ontan datzate Zumala-
karregi'ren ondakiñak.

Onela uztartu zituan Ormaiztegi'ko erri-
ak bere (Bliza'ren ezaugarriak eta bere
sema izan zan Zumalakarregi'ren aldeko
eskabideak,

uxouv
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AURTXOEN TXOKOA
NEKAZAR1 BIZIA

Herri txiki batean bizi ziren famili bat. Ziren senar-emaz-
teak eta iru seme-alaba. Zaharrena, 16 urteko mutikoa, eta
bertze biek neskatikoak 12 eta 6 urtekoak.

Azienda txikia zuten, iru bei koxkor eta ogeitamar ardi, eta
hok ere ez arrigarriek. Bi aratxe ere bazuzten, bi ia koxkortue
sei bet ilebetekoa. Hunen amak izena zuen «Meltxor». Izen hau
patu zioten beltxa baizen. Bertze aratxea txikia zen iru ilebe-
tekoa; hunen amak izena zuen «Gaspar», eta bertze beiaik ize-
na zuen «Baltasar». Hunen aratxea hile sortu zen; hau zen
iruetaik aratxe ederrena. Etxeko nausiek karri zuen orgatxoa
aratxeain ondora, eta denen artean goraturik etxeko nausiak
hartu ta eraman zuen sasira gaixo aratxea. Aunitz denbora
pastu zuen karga aundie baizuen. Famili guziak pena asko
hartu zuen, eta bai bere amak ere.

Mutikoa zaharrena Franzia'n ai zen lanean, hotel batean
pixket irabazten; bera etxera arron guti tortzen zen; eta tor-
tzen zelaik, kartzen zuen hotelean irabazten zuen diru pixka
aitei eta amai.

Neskatiko zaharrena ¡kastolara ibiltzen zen; hau abilena
zen: amabi urtetako, zazpigarren hursoa iten ai zen. Hunek
esan zion aitari ta amari:

—«Etzinuteke hobe Franzia edd bertze leku batera gan
lanera, bizie aisexago ateratzeko?».

Gure etxean ere gauz bera gertatzen da: aita eta ama
beti yo eta yo lanean leher inek, eta diru guti ateratzen.

Nik ere, aunditzen naizelarik, zerbeitere pentsatu beharko,
Franzi'ra edo Amerike'tara artzain, aita eta ama launtzeko.

Hauxen da gaurko eguneko nekazarien bizi modua.
JOSÉ M.a IRIARTE

(Amaiur)

(uidadua ARRETA
s S a l l a T EZAUGARRIA
PerV,izi6a KALTEA
Par&efrra eman IRITZIA ESAN

^ ZALANTZA
Akordatu naiz GOGORATU ZAIT
Idaibfeltako billetea ... JOAN-ETORRIKO

TXARTELA
Koafcju\tu ZIATU
KoAtenm arkitzen naiz .. POZIK NAGO
Brímirra^aukat BILDUR NAIZ

IZTEGI -TXOKOA
A

B

D

E

F
G

H

1

J

K

L

<M

N

adoretu
alta
arerio
arramantza
artega
atzeman,
aurtiki
azantz
azur

be, bere
belaska
berba
berna
bertz
bihurgune
borta

dabe
daroaz
daurkit
dupin

ebala
ebia
ebizan
edozelango
egoan
egundo
ehausi
ekusan
ele-ederra
eretxi
eritegi
errezltu
etenbako
eukazan
eustan
eutsan

firrinda

gaia
galarrotz
garden
—gaz, —kaz
gihilian
gogal
gomutea
gura, gure

hea
hedatu
heg!
boin
hunat

igltu
i ratear rí
iruzkl
itaundi
ItvtIXXI
íxeko, izeko
jabal
jalgl
jeusez
joare

kakoleta
karkaila
—keta
kresal

lagungin
lakoa
lapar
lauhazka
leherrin
lez, legez
lohl
lorriB

marro
maxlatu

nara
neban
neutsan
nihun

biztu, bizkortu, berotu
aleta!, arreta
etsai
zarata, ots
kezkati, kexu, larri
artu, arrapatu
bota, jaurti, jaurtiki
zarata, ots
ezur

bai ere
bare, gibel-andi, bera
itz, ele
anka, zanko, zango
pertz
inguru, kako, ukondo, kilimako
ate, atari, sarrera

dute
daramazki
aurkitzen dut
tupin, burni-eltze

zuela
euria
zituzten
nolanaiko
zegoan
beiñere, sekulan
zaunka, sanga
zekusan, ikusten zuen
elertia, literatura
iritzS
gaixo-toki, sendategi
ezi, emetu, bezatu
etengabeko
zeuzkan
zidan
zion

firfira, burrunba

gaua, gaba
abarrots arrabots
uts, garbi, argi, txukun
—kin, —kilan
gibelean, atzean
burutapen
oroipena
nai, gogo

ea, ia
zabaldu, azaldu
leku, baztar, ertz, zoko
hain
ona, onera

mugitu
esnatu
eguzkl
galdetu, galdera egin
llt"7¡
UIZI
izeba
bare, usted, idar-gabe
ateratu, irten
deusez, ezerez
joale, zintzarrí, txintxilin

kako, zamuka, kartola
algara, irri-karkara
billa, txerka
itxas-ur, ur gazí

gogoko, biotzeko, lagunkoi
bezalakoa
sasi, laar
lau oinka, lau hatzez
lerturik
bezala
lokatz, loi, lupatz
sator-meta, lur iraulita, egu-

raldi txarra

aari, arito, zikiro
farre, irri edo trufa egin

bare, lasal, trankil
nuen
níon
iñun

p

T

ogo oe, oi, ohatze, ohantze
oindio, olndiño oraindiño
oidozkízun burutapen, pentsamendu
oro dena, guzi, guzti
osin, oxin putzu
ostantzean bestelan, ordean, bertzenaz

pentze
putar

soro, zelai, larre
puztar, ostiko

sasu
suntsitu
so

sasoin, galdu
ondatu, galdu
beglra

taiu, taju
txarto

irudi, tankera
txarki, gaizki

ulhun
urko
urrats
urten
ustal

xerkatu

illun
aldeko, auzoko, bizilagun
aztarna
¡rten, atera, jalgi
lepoko, joralde

billatu

zalu
zango
zigur

zimel
oin, anka, berna
zihur, zíur, segur

PRINCIPE DE VIANA — 13



Baztan'go bazterretan bei ederrakbeti, baita feriak eta erakusketak ere

B A Z T A N
E L I Z O N D O ' K O

F E R I A K

Aurtengo Apirila'k orotarik
izan du: eguraldi txarrak eta
bai onak ere. Ilabete huntaz le-
henagoko ele xaharrek ez dirá
ongi mintzo, hor ageri baita le-
henagoko jendeek ere ilabete
huni bildur ziotela. Ele \pcahar
batek dio:

"Apirile biribile zerrie urdan-
deian hotzak hile". (Zenbaitzuk
erraten dute "goseak", bertze
zenbaitzuk "hotzak".

Bertze ele xahar batek adie-
razpen zorrotza agertzen du, idia
eta behiaren solasaldia agertuz.
Idiak erran zuen:

"Ama Birjine martzoko, idia
larrean "aseko".

Gero beiak beiteiko zokotik:
"Nik Apirilei beldur, ez ote

duen inen zizerkora ta elur".
Errana iru hok badute ikasbi-

de eta bai funtsezko arrazoinak
ere. Autengo Apirilean ez dugu
usté zerririk goseak edo hotzak
hil denik, baina bai erran deza-
kegu zizerkora eta elurra ere go-
gotik egin digula, aski denbora
latzak negu bizian ez bezalako-
ak eta "garizima aizea" nausi
zenbait egunetan ere.

Gero eguraldi ederrak ere
ukan ditugu, eguzkiak ere eder-
ki berotzen zuela. Holaxe joan
zaigu ilabetea, ondar bi egune-
tan ipar-lano sendo eta euri-
lankarrakin, denbora zirtzila eta
bare-giro.

Bazko ondoko lehenbiziko or-
tziralean ospatu dirá Apirile'ko
Feriak eta suertez aski denbora
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ederrarekin. Jende puska bat
bildu zen eta feriaren seinalea
ederki nabari ere. Eguraldiaren
arabera merkatuko plaza azien-
da ederrez ongi horniturik, han
bazen non hauta eta zer eros.
Behietan bai ornen ziren 300 bu-
ru eta zaldi eta behor 80 baino
gehiago. Merezi du aipatzea jen-
de guzien aintzinean erakutsi
zuten 100.000 pezta. Gereñu eta
rekin, hunengatik eskatzen bai
zueten 100.000 pezta. Gereñu eta
behorretan ere kalitate oneko
abreak erakutsi dituzte. Behi
gehienak Iruñe'ko eta Gipuzkoa7

ko Goyerri'ko tratulariek ekarri-
takoak eta zaldizkoak, berriz,

Baztan eta Ultzama'ko eskual-
dekoak.

Beti bezala, lur iraultzeko eta
belar mozteko tresna berriak pi-
laka salgai, klasean klasekoak
eta gauza guzia bezala prezioak
goitixko joanak.

Arratsaldean, "Antxitone"'/co
trinketean, eta "Piensos Hens"
pentsu etxeak lagundurik, hit-
zaldiak eta bertsolariak. Hizla-
riak behietan eta zerrietaz vnin-
tzatu ziren eta baita ere neka-
zarien problemetaz. Mintzaldien
aurretik eta ondotik ere, "Ma-
ttin" eta "Lazkao - Txiki" ospe
haundiko bertsolariak aristu zi-
ren, arratsaldeko biltzar horri
bizitasun aipagarria emanik.

MIERKATUKO AZfENOEN SAL-NEURRIAK

Behíak
Behi ernariak e d o aratxearekin, 65.000-

85.000 pezta bakarrak.
Esne-behiak, 20-30 litro ematen, 55.000-

63.000 pezta bakarrak.
Esne-Jbehiak, 30-40 litro ematen, 65.000-

75.000 pezta bakarrak.
Mige ernariak, 46.000-58.000 pezta.
Zalcliak
Gereñuak, 85.000-110.000 pezeta.
Behor ernariak, 45.0O0-7O.0OO pezeta ba-

karrak.
ürte bateko pottokoak 17.500'ettik 38.000

pezetaraino.
Laneko mandeak, 36:000-48.000 pezeta ba-

karrak.
Astoak, 8.000-16.000 pezeta.

ALTZASU
GURE EUSKAL
IKASTOLETAKO

AURREN YAUNARTZEAK

Igokunde Jaiaren igandean
egin ziran emen AltzasiTn ikas-
toletako yaunartzeak.

Aurten gutxi ziran; bainan,
ala ere, jai ederra ta pozkarri-
-pozkarria egin izan genduan.

Aurten, bost bakarrik ziran, eus-
keraz Lenengo Yaunartzea egin
bear zuten aurrak:

J. Erramun Mendia< Arbitzu.
Errixard Goffard Negro.
Jesús M.a Ostizar Irigoyen.
Karlos Zelaia Berain.
Bernardino L. de Goikoetxea

Goffard E., bigarrena alegia,
emengo landola batean diardu-
an belga baten semea da. Eus-
¡kaldunentzat, ikaspide ederra

belga orrena. Bere umeak eus-
kera ikastea nai du ta, orrega-
tik, ikastolara bialtzen du.

Ordua baiño leenago, Altzasu
ko parroki-eliza, yender bete-
beterik zegoen. Ta ordua eldi
zanean, yaunartzera bear zuter
umetxoei, deitu egin genien ba-
na-banan; eta gurasoek ekarr
zuten euren umea aldareraiño1

Antxe, meza-emallea erdian zu-
tela, lerroz - Ierro ipiñi zirarj
umetxoak, guztien begietan.

Organoa asi zan "Agur Yau-
nak" yoten. Meza asi; erria*
erantzuten zion, kantuz, meza-
emalleari. Bai ederrak ta biotz-
unkigarriak dirala euskal - me-
zak, kantuz ospatzen diranean S

Ofertorioan, Bataioko Eskein-
tzak ta Agintzak berritu zituz-
ten umetxoek. Oso ederki!

Gero, "Santu, Santu, Santuay

ta berdin uGure Aita" kantuz;
yaunartze bitarteko abestiak ere
danak euskeraz, erri guztiak
abesturik.



ESKU-USKA PILOTA
TXAPELKETA

BIZKAI'KO GOROSTIZA AURTEN GO
CHAPELDUN

Logroño'ko "Adarraga" Pilota-lekuan,
azkeneko partidua: Gartzia Ariño IV ta
Gorostiza bizkaitarren artean. Ordubete
bat eta laurden; 303 pelotakada; bene-
tako partidu neketsua. Azkenean, 22-12;
bizkaitar bien besarkada; ta, Txapelgoa-
ren Txapela ta "Kopa", Iñaki Gorostiza'
rendako.

Aurten, napar pilotariak oiñez gelditu
dira: Martxo'ko 27'an, D o n o s t i a ' k o
"Anoeta"'n, Gorostiza - Bengoechea III
22 -16 gelditu ziren. Zortzi egun ge-
roaga, Tolosa'ko "Beotibar"'en, Gartzia
Ariño gaztenak baztertu zuen (22-12) gure
Lajos txapelduna. Denok arriturik eta ezin
uste; baiña, galdu-irabazian dago jokoa-
ren kakoa. Aunitz urtez, Lajos-Retegi, Re~
tegi-Lajos, Naparroa nagusi; aurten, or-
dean, Bizkai'aren txanda. Biotzetik, gure
esku-zartak!

ERREGE'REN 1977 FUTBOL-KOPA

EZ DUTE «TXINIBO»'EK
BILBO'RA EKARRI

Euskal ikurrin asko baita "txinbo"
geiegi, Ekaina'ren 25'ean Madrid'en, an-
dik Errege'ren Futbol-Kopa ekartzeko as-
moan. Ostikolarien alegin eta izerdi gu-
zia, ta an zeuden 50.000 ikusleen gogoa, de-
na alperrik.

Iru orduko Kopa-partidu gogorrean, ez
zuen Bilbo'ko Taldeak bere 24'gn. oroi-
edergaillua irabazi; Sevilla'ko - "Betis"
orrek, ordean, berea jaso du lenengo aldiz.

Aurtengoa, urrea galdu, Kopa ez irabazi,
ta, etxerakoan, ezpata askotako iriburu
batean, euskal sorbaldetan amaikako bas-
toia!

Meza ondoan, eliz-parroki in-
gurua, yendeketa aundi-aundia,
guztiak euskeraren aldekoak,
poz-pozik zeuden euskal-meza
ain ederki atera zalako. Eliztar
batek baiño geiagok esan zuan:

Altzasu'n igande guztietan be-
ar Htzakela ordu orretan berean
(ITetan) euskal - meza parro-
kian.

Igande oro, ordu batetan, Ka-
putxinoen elizan da euskal-me-
za.

Benetan une ederrak, pozka-
rriak, biotz - unkigarriak, zora-
garrizkoak igaro genituanak
ikastolako umetxoen Lenengo
Yaunartzean... Igaz asi giñan
egiten* aurten ere egin da ta,
Jainkoa lagun, beti yarraituko
da egiten.

Egun artako zorion ta pozak
ta umore alaiak yarraitu bezaie,
lenengo aldiz Yauna biotzetan
artu zuten umetxoei ta arein gu-
rasoei ta yende guztiei.

YURRE'TAR Y.

A I Z K O L A R I A K

EUSKALDUNAK BERRIZ GARAILLE

"Australiarrak, aizkoran Txapeldun!"
Orrela gertatu zen 1976'ko Urtarrila'ren
18'an. Australiarrek berekin eraman zu-
ten Txapela, gureei 1 m. ta 24 segunduko
aldea ateratuz gero.

Azaroa'ren 28'an, ordean, berriz euskal-
dunak Txapeldun, beren lana 10 minutu
ta geiagotan lenago bukaturik.

Naigabe aundia izan zen Australia'n,
ango aizkolariak ain atzean gelditzeare-
kin. Ta desafioa bota egin zuten.

Donostia'n, Ekaina'ren 25'ean, lengo lan
bera. Euskal taldea: Arria anaiak eta
Mindegia. Australiarrak: Smith, 41 urte,
1,95 metro, 108 kilo; O'Toole, 28 urte,
1,80 m., 87 k.; lowel, 25 urte, 1,87 m.,
100 k.

Etzen etsairik; euskaldunek, nai zuten
bezalaxe irabazi.

Euskalerria: 38 m., 21 s., 2-1/10
Australia : 47 m., 45 s.

Arria I I : 11 m., 53 s., 2-1/10
Mindegia : 12 m., 35 s.
Smith : 13 m., 39 s.
Arria III: 13 m., 53 s.
O'Toole : 15 m., 58 s.
Lowell: 18 m., 08 s.

Smith, australiar aizkolarien oberena; baiña, saia-
ketan irugarrena.

Argirik ikusi dugu, australiarrek ez du-
tela —oraingoz— lan luzerako baliorik;
gure aizkolariak, zutikakoak ebakitzen
ikasle onak izan direla, ta ezin usteko
markak lortu dituztela gure gizonek era-
billi zituzten australiar aizkorei esker.

LARRATE

G ARAZI
BASA ARRAINTZARIA

Ixtorio-mixterio:
zaharrak ederki o,
berriak hobekio,
dakienak kondadio!

Udako igande arratsalde batez, haize^hegoarekin, zer beroa Donibane-Gara-
zi'ko karriketan: Gure «Gilen Zikiteroa» aspaldi joana zen xoko itzaltsu baten
keta, Errobi'aren bazterrerat eta Eihalarre'ri buruz. Soineko tzar batzu jauntzi-
rik, nehork ez ikusi ga¡be urian sartu zen, beren esku-ma¡hungekin, hea arrain
zonbait atxemanen zitienez bere afariaren dako.

Ixi'Mxila Oluntze'ko zubiaren ondoan, triparano bustirik ari zen arrain ma-
darikatu bat ezin bilduz, noiz eta ere, plaufa...! harri zabal aiimaleko bat nor-
baitek aurtiki baitzien hango osinaren erdi-erdirat. Ordu berian, gaineko- alde-
íik hedatu ziren oihu ikaragarri horiek:
—«Por aquí! Cerca del puente! Pronto, Pronto, que se disimula en las ramas...!»

—«Segur Guárdele ikusi ñútela!», erran zien bere baitan gure Zikiteroak.
Eta denak utzirik, ihesari lotuz, joan zen zirurikan sasien azpitik basurde bat
bezala. Gero, lauhazka ibiliz iratzetan, Zaro'ko mendixkari urbil gordetu zen
oihan hegi batían, hatsa, berriz atxeman beharrez, eta hantik gaindi, jo lasterka
Garazi'ko Zitadelaren alderat. Azkenian, arrunt leherrina, izerdiz bustia, alde
guzietarik lohiz zikindia, sartu zen «Jakes Turut» ,en etxain:

—Aíeí, Jakes! Denak galdürik heldu nuk! |Alta ¡banitian bí kilo arrain se-
gurik... Baña Guarda horiek, debriak hartiak, jin zaztak ondotik. Agían ezpai-
nute ezagutu! Emazkik, otoi, ene jauntzi hoberenak...

Hortan, Gilen ixtant batez aldatu zen eta etxetik ateratu, igandez bezti-
turik, bonet berri bat burian, espartin xuriak oínetan. Alegia jeusez, Doniba-
ne'ko plazan geldituz, pipatzen ari zen ezti-eztia, iduri-ta aspaldi hor zela. Baña
bi urrats egin arduko, horra nun agertu ziren «Pettan Begiluze», eta «Pettiri»
Uharte'ko Ámerikanoa. Gilen ikusi zutenian, gure bi lagunak harritu ziren:

—Norat ari hiz hola Gilen? Ezteietarat? Alaintso! Gu baño [asterrago egin
duk ahatik etxerako bidia, eta holn ederki beztitzeko. Hauxe da mutiko zalu
tej ernia!

—Gizon sorgin urdiak!, oihu egin zien Gilen'ek, ziek zinezten beraz ur
bazterrian orroaz api?

—Araiz! Zinezko zozoa! To, hortxe dituk hire esku^mahungiak^ e^a e r e yaka
hori arrainez betia. Debriek ezpaduk, sekulako afari bat gauin egin&n diauk!

Irriz karkailan, gure lagunak joan ziren berehala Jakes'en etxerat, behar
zutela igande arratsalde orroitagarri hura bururatu goxoki mus partida batekin.

Arraíntzan zireztelarik,
udan, Guarden ixikil,
kasu, nunbait gordeturik,
ez denez trufatzalerik!

GARAZIKO MANEX
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LIBURU AK

" EUSKAL
IDAZLEAK

GAUR"
Jifar!

Jorrailla'ren 22'an, «tan Kide Aurrez-
kiak» (Caja Laboral) I ruña'n dadukan
etxean, EUSKAL IDAZLEAK, GA-UR» libu-
ru berriaren aurkezpena egin zan.

Torvtealda^ Jii^n Mari da I i buruaren
egille, ta esandako «Latí Kide Aimrezkia»
da a rg i tara atera duana.

Liburu aundi ta mardula da, be re 675
orrialde ta 250 argazki apaiñekin. pixura
ere baditu iru kilo. Dotore ta egoki egiña
dago, guztiz atsegiña da begietarako.

Liburu onen aurkezpen edo zabalkun-
dea bes te toki ge i agotan ere egin dute.
Esate baterako Barcelona'n, Bilbao'n, Do-
nostia'n, Baiona'n eta toki geiagotan ere
egin dute gauza bera.

Liburu aiu argitaratzean. bear ba'da,
geigegi begiratu dute Euskal erri'ti k kan-
pora. Badirudi, euskaldun ez dirán jendee-
ri ikus-erazi nai dietela, euskal idazle uga-
rien zerrenda luzea.

Baditu gauza onak. Adibidez, 1937'tik
asi ta 1976'gn. urte arte, berrogei urte
oí eta n a rg i tara tu dirán euskal I i bu rúen
izenak ematen di tu, bere zeaztasun eta
guzti. Jakingarria da benetan.

Bestalde, idazle askoren argazkiak ema-
ten dizkigu. Onela, ezagutu ditzakegu
aurpegiz ere zenbait eta zenbait. Ematen
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J. M. Torrealday: bere liburuarekin, Euskal Litera-
turaren ikuspide soziologiko berri bat.

ditu idazleen berri geiago ere: noiz eta
non jaioak, zer ikasketak egiñak dirán, ne-
kazari artean jaioak dirán ala ez, apaiz
eta praile dirán ala beste zerbait dirán,
e. a.

Liburuaren zati aundi bat, idazle ba-
tzuen erantzunez egiña dator. Ona emen
zeaztasun batzuk: 400 idazletatik, 150 la-
guni bidali galderak; eta 83 erantzun jaso;
ta, oietatik... 61 idazleren erantzunak ba-
karrik onartu.

Gauzak onela, ez da arritzekoa, gero
idazle batzuk neurriz gora jasorik ageri
ba'dira ta beste batzuk bear baiño baz-
tertuago. ¡Erantzunak gauza bat esan arren
eta liburuan agertu, egilleak bazituan be-
re esku zenbait egoki era onak, okerrak
zuzentzeko; baiña ez du egin.

Adibidez, Lartzabal antzerki - idazleari
askoz geiago zor zitzaion: amar idazle
onenetan sartzekoa zan, baiña ez. Lekuo-
na'tar Manuel eta Etxaniz'dar Nemesi jau-
neri ere askoz geiago zor zitzaien. Zara-
te 'tar Mikel eta Akesolo'tar Lino bizkai-
tarreri ere askoz geiago zor zaie.

Argitaldariak eta argitaratzen dabiltzan
taldeak ere ezagutu-arazi ditu. Baita eus-
kal aldizkariak ere, baiña gure «PRINCIPE
DE VIANA» au, AMABI urtez bizi dalarik
ere, izendatzen duan arren, ez dio opa

txoko txiki bat, bere aurpegia ezagutzera
emateko.

Askoz obea izan zitekean liburua, Eus-
kera idatziaren arazoa leiatilla bakarre-
tik begira ikusteko ordez, zabalago artu-
rik ikusi izan ba'iute.

Nolanai ere, or dago liburu aundi ta
mardul bat. Or dago, etorkizunean azter-
keta sakonagoz osoto ta aberastu deza-
gun zai.

GAZTAÑAGA'TAR JESÚS

"PATRIARCA
DE LA CULTURA VASCA"
Barandiarán Joxe Migel jaun

agurgarriaren bizitza dugu liburu
au. "Euskalerria'ren Historiaren
zati bikain bat", Lekuona zaarrak
esan duenez. Orregatik, garrantzi
aundiko liburua, noski.

On Joxe Migel'en illoba propioa
den Luis Barandiarán apez eta idaz-
le trebeak idatzi du. Ta, era egokiz,
Donostia'ko Aurrezki Kutxa'k argi-
tara eman, M. Lekuona'k Aurrei-
tza jarri duelarik.

Baditu 257 orrialde, 51 argazki ta
irudi. Salneurria, 580 pzta.
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