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ÍORDU TA ERABAKI GARRANTZITSUAlf]
REINTEGRACIÓN FORAL PLENA

La Diputación Foral, reunida en sesión plenaria ex-
traordinaria en el día de la fecha, ha adoptado el si-
guiente acuerdo:

l.o Expresar al pueblo navarro que por parte de
esta Corporación Foral, única depositarla del legado irre-
nunciable de nuestros Fueros, existe el propósito decidido
de lograr la plena reintegración foral, restaurando las tra-
dicionales instituciones del antiguo Reino, entre las que
se encuentran, como organismo fundamental las Cortes
de Navarra.

2.° Someter al preceptivo informe del Consejo Foral
Administrativo de Navarra, el desarrollo de la presente
decisión.

3.o Notificar este acuerdo a los parlamentarios na-
varros, a los efectos de su conocimiento y colaboración
en la finalidad señalada.

4.o Hacer pública esta resolución a través de los me-
dios de información social.

Pamplona, 20 de Agosto de 1977
El Vicepresidente,

AMADEO MARCO ILINCHETA

Gizakien eta errien ordulariek batzuetan ordu ga-
rrantzitsuak jotzen dituzte. Eta ordu oietan —onerako
ala okerrerako—, garrantzi aundiko erabakiak artu
bear izaten dituzte. Ontan dago orain Naparroa, bere
nortasuna dela-ta, batez ere etorkizunari begira.

Naparroa'ko Diputazioak Agorrilla'ren 20'an artu-
tako erabakiak (aldamenean ematen dugun Agerian
dagonez) au adierazten du: Fueruen Etzulera Osoa es-
katzeko asmoa duela, «Forudun Aolkulari-Batzarra'ren»
iritzia jakin ondoren.

Erabaki txalogarri ta arrigarria, aurreko Diputa-
zioek orain artekoan sekulan artu gabea. Dei orrek,
beste alditan, zutik jarriko zuen Naparroa osoa bere
Diputazioa'ren ondoan.

Izan ere, mamia duten itz burutsuek beren alde-
rako irabazten dituzte gizakiak. Eta «Fueruen Itzulera
Osoa» esateak, ñapar guztientzat Naparroa'ren «buru-
jabetza» adierazten du; ongi ulertzen dute au kanpoko
etsaiek eta aurpegira botatzen digute. Uda batean,
1949'gnekoan., Riaño'ko kanpamentuan, Madrid'eko na-
gusi baten agotik entzun nuen: «navarro, carlista, fue-
rista, separatista!» Dena, lerrokada sutsu batean ate-
ra zitzaion, dena orobat ba'litz bezala, dena gorroto be-
reko saminkeriz...

Diputazio agurgarriak azaldu duen eskabide-as-
moa, egia esan, betikoa ta zuzentasunezkoa da, erri
baten eskabideak sekulan ez baitira indarrik gabe gel-
ditzen.

(Jarrai urrengo oirían)

Santakara erriko gaztelua; 1516'gn. urtetik, or dago ondatuta; orma bat bakarra,
orf ez da gaztelu, itxura baizik. Gure Foru, Lege-Zaar eta Buru-jabetza puska-

tuaren irudirik egokiena.



KALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMiE DE LA LANGUE BASQUE

«Wafarroako gazísluak Berorrek boía-arazj zituen
ondoren, andiusíean apaiik dabil Nafarroa; orain

ez dago emen burua jasoizen duen gisonsk...»
(Vlllalba Koronel'ak, Castilia'ko Errege-orde zen Cis-

neros Kardenali).

(Aurreko orritik daíor)

Jarri duten baidintza, iegean da-
gona da. Baiña nai ta ez, bearrez-
koa ote da Batzar orren «iritzia»
bete-betean baizkoa izaíea? Ez ote
gare galduko legekerietan/

Gauza bat dago guziondako arras
garbi: eskabide au, Naparroa'ren
betiko eskabidea déla, eta orrega-
tik gaur ere balio duela. Lerin'go
Kondeak berak ere etzuen sekulan
ukatu Erreinuaren huru-jabetza.

Gogoan artu bezate Maroto kar-
listak eta liberal naparrek: besar-
kada eman eta «Paktoa» zutenean,
beraiena etzen zerbait saidu zuten,
betiko Naparroa'rena.

Orra or argazkian, Fueruen bidez
genduen gure buru-jabetza zapal-
duaren irudirik egokiena: osorik eta
zutik iraun zuen bitartean, euskal-
dunen Santakara gazteluak («Ca-
renses in Vasconia», Plinio III, 24}
ongi zaindu gure Erribera zabala.

Baiña, Kastilla'ko soldaduek pus-
katu ta zatitu zizkiguten gure gaz-
telu zaarrak, zer adierazten dute
gaur? Erreinuaren babes eta zain-
dari denez, deus ere ez; betirako
galdu nai ez duen izate baten aitor-
pena denez, guztia.

Erdi-erorian dauden gazteluak ez
ote qenituke berriz jaso ta osotu
bear?

«Fueruen Itzulera Osoa» eska-
tzean, ez da jazkera zaarkitua be-
rritu bear dena, auts egindako arriak
ba'lira bezala; Naparroa'ren arima
ta amasa dirá berpiztu bearrekoak,
au da, buru-jabetza.

AGIRIEIH! LABÜBPENA

Uztaüaren 29'an, Iruñan. G. Manterola euskaltzain ohorezkoaren hil-berria.
a) HAR-EMANAK: "Txomin Agirre" sariketarako epai-mahaikoak. Diru

laguntza eman digutenen zerrenda berria.
b) GOIZEKO BILKURAREN BERRI: Heldu den urtean (1978), L. Elizal-

deren ehunurteburua ospatzsko, bere jaioterri den Bergaran lau eguneko batza-
rra izango da, 10 urte hauetan euskararen batasunari buruzko lana aztertzeko.
Zuzendaritzak hiru batzordeetarako jaun hauek proposatzen ditu: Hizkuntz ba-
rzordea, L. Mitxelena, buru; J. A. Letamendia, idazkari; Haritschelhar, Lafitte,
Irigoyen, Sarasóla, Akesolo, Oregi, Kintana eta L. M. Mujika, batzordekide. So-
ziologi eta estadistika batzordea, buru, J. San Martin; idazkari, J. Intxausti;
batzordekide, X. Mendiguren, J. M. Torrealday, M. Ugalde. Antolakizun batzor-
dea, buru J. M. Satrustegi; idazkari, J. L. Lizundia; batzordekide, M. Lasa, I.
Laspiur, G. Slorza eta S. de Arroyabe. Proposamenak onartzen dirá eta batzor-
deak izendatuak gelditzen dirá. Bakarrik, Irigaray Jaunaren eskariz, hizkun-
tzarena irekirik gelditzen da, norbaitek gehiago proposatzeko aukera emanaz.
Batzarrea 1978ko irailaren 4tik 9ra izango da. Ta 1978an, S. Altuberen ehunur-
teburua izango denez, Arrasaten beste Batzarre Nagusi bat, baina gramatikari
loturik.

Euskaltzaindiaren babespean Nafarroako Unibertsitatean argitaratuko da
"Erizkizundi irukoitza", Ana Etxaideren aurkezpenezko sarrera batekin.

Alfabetatze-Euskalduntze Erregela Bereziak probisionalki onartu dirá.
d) SUSKARA HERRIKOIAREN MAGNETOFOI BILKSTAZ : J. M. Satrus-

tegiren ekaineko txostenaren jarraipena; bilketa honako arautegia onartzen da.
e) EUSKAL ARTEAZ ETA ARTE HIZTEGIAZ J. San Martinen txostena.
f) "A" ORGANIKOAZ AMAITUTAKO HITZEN DEKLINAZIOAZ J. Baste-

rretxea jaunaren txostena.

Abuztuaren 26an, Donosiian. a) HAREMANAK: Gipuzkoako Diputazioaren
gutun bat, herri ta herritarrei gure lanegatik eskerrak emanaz eta 1976ko EUS-
KSRAREN separata gehiago eskatuz. Hartu diren liburuen berri eta emaile
direnei eskerrak emateko agiria.

b) GOIZEKO BILKURAREN BERRI: Elebitasunari buruz, Parlamentarie-
kin bilerak. Alfabetatze-Euskalduntze batzordearen proposamena, dagoen dagoe-
nean onartzen da. Hezierako ministroarekin izandako bileraren berri. Mitxelena-
ren exzedentziaz, berak eskatu du ezer ez egitea. Mitxelenaren hiztegiaz, zuzen-
daritzakoak Mitxelen jaunarekin batzar bat egingo dute. Nafarroako Ikastola Fe-
derazioari Euskaltzaindiaren babesa. Aditz sintetikoa onartzeaz, euskaltzainburu
jaunak eskerrak eta zorionak batzordekoentzat. Sz da etorri proposamenik Berga-
ran egingo diren biltzarretarako Hizkuntz batzordea osatzeko; lau berri hauk
jartzea erabaki da: Aita P. Iraizoz, A. Irigaray, J. A. Loidi eta M. Zarate jau-
nak. Biltzar eratzaileen batzorderako, Arroyaberen ordez, beste bergarar bat.

d) UZEI Euskal Unibertsitatearentzat aurregitura batez J. Intxaustiren
txostena.

e) GABIRIA-REN ETIMOLOGIAZ X. Kintanaren txostena.

f) EUSKAL IZENDEGIARI BURUZ AGERPENA: J. M. Satrustegiren txos-
tena, aburua eta lan prozedura agertuaz, eta aldizkarien bidez A. Irigoyen jau-
nagandik jaso dituen kritikak adieraziz. Irigoyen jaunak bere arrazoiak agertu
ditu. Idazkariak, gure barneko gauzak gure artean eztabaidatzea eskatzen du,
kazeten bidez kanpora begira jardun gabe.

g) OINARRIZKO EUSKARARI BURUZ ZENBAIT OHAR, Ifarraldeko "anal
izan" eta "ezin izan" aditzen erabilkeraz. (I. Berriatua).

h) EUSKARAREN ERABILKERARI BURUZKO OHAR BATEZ. X. Kintana
jaunak aditzera ematen du Euskal Herriko parlamentarien aburua: gure hiz-
kuntza "lengua complicada" déla, eta eskatzen du Euskaltzaindiaren erantzuna,
baita parlamentar iei gure harridura agertzea.

Irailaren 2±ean, Bilbon. Batzar irekia, Juan Mateo Zabala euskal idazlearen
berreungarren urteburua ospatuz.

Bidebarrieta kaleko Udal Liburutegian bildu dirá: Alkate den Berasategi
jauna, zazpi euskaltzain, ogei euskaltzain laguntzaile, A. Agustin Biain hizlari
jauna, irakasle titulua hartzera datozenak eta sala be te hiritar.

Aita Biain, Zarauzko Prantziskotarren Nagusiak J. M. Zabalaren berriak
eman ditu. A. Lino Akesolok "J. M. Zabala, euskal idazle". A. Irigoyen jauna,
Zabalaren ohorez, Bilbo eta euskara gaiaz mintzatu da.

Azkenik, J. M. Satrustegi jauna, euskaltzain eta nafar bezala, mintzatu da
Nafarroa Euskal Unibertsitateko Distritotik landa uzteaz, bidegabekeri hau sa-
latuz.

Bukatzeran, aurtengo irakasle tituludunei agiriak banatu zaizkie.
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EUSKAL
ERR

Txipre'n ingSes-gobernadore izan zen
Lord Cardo-n'ek esan du:

ÑAPAR DIPUTAZIOA LEYREN

O i tura denez, Done Permin'en aurreko
igandean, Forudun Aldundia Leyre'n izan
zen, Naparroa'ko Erregeen alde eman zen
iiieta-meza entzuten. Salbatore Eiizari oitu-
razko emaitza eskeiñi zion.

Otxagabia'ko dantzariak trebetasun an-
diz ari izan ziren dantzetan. Beste alde, Ar-
tieda, Ripodas eta Artajo erriak llunberri'ko
Ur-bildegi Txikiak urpetu ta ondatuko di-
tuenez gero, ajetako bizi-lagun batzuk Ur-
bildegiaren aurkako arrazoiak agertu nai
izan zizkien Diputaduei; baiña, iileta-me-
zaren bitartean, baituak izan ziren.

ZEZEN-LASTERKETAN SL ZEN

Espartza Saras iba r Yokin, 17 urteko mu-
tiila/iruña'ko Zezen-plazan i! zen. Yendeke-
ta gaitza zijoan korrika zezenen aurretik,
ankapean izan zuteia, ito egin zen; eta,
gaiñera, zezen batek —askazalez— «cava»
izeneko zaina ap'urtu zizkion.

Yokin ikasle ona zen eta korrikalari bi-
kaiña. Leenagoko egun batzuetan, C.O. U-
distiraz burutu zuela, gazte-mailako kirole-
tan Naparroa'ko lenengo domina eman zio-
ten.

llletetan, Iruña'ko Goi-Apezpikuak onela
azaltzen zigun aren antza:

«Jainkozalea ta seme ona ía ikasle ere
ona ía kirolzale bikaíña zen Yokin. Blotz
garbsko gaztea ta alaia ta eginMbearrari
emntzuten zeMena. Gaorko ñapar gazíeen-
ízat anítz eredu egokia».

J. R. CASTRO ÁLAVA, TUDELA'KO
SEME OSPATSUA IL DA

Naparroa'ko Tudela'n jaio zen eta, 81 ur-
tetan Tudela'n ¡I da; lenengoz, begi-senda-
giile bezala ian egin zuen bere errian amar
urtez. Gero, berriz Unibertsidadera itzuli
zen, «Edestia»'rendako ikasketak burutu
arte raí ño.

Iruña'ko Institutoan irakasle izan zen;
eta 25 urtez, Naparroa'ko Artxibu-zain. Eun
jiburu utzi dítu idatzirik; oien artean: 36

tomo «Cámara de Compíos» deíako Ar-
íxibuaren arkibideekin. Baita idatzirik utzi
ditu «Carlos II! el Noble»'ren bizitza ta,
bere errikidea zen «Yanguas y Miranda»
zenarena.

ÍRUÑA'N
UDAKO EUSKAL-UNÍBERTSITATEA

Aurten íruña'n egin ditu bere batzar eía
ikas-saioak «Udako Umbertsítatea» izene-
koak. Uztailla'ren 18'tik 30'era izan dirá
ikastaldiak, billerak «Larraona» ikastetxean
izan direlarik.

ünibertsitate edo ikastetxe Nagusietan
erabiltzen dituzten gaiak aztertu dítuzte
emen ere. Esate baterako: Aljebra, Artea,
Deretxoa, Elkolojia, Filosofía, Fisika, Jeo-
grafia, Kondaira, Kalkuloa, Kimika, Litera-
tura, eía abar. Baiña, baita «Enrtakusrî aren
arazoak» eta «langiüe-arazoak» erabilli d¡-
tuzte.

Guztira, 593 lan-ordu; 510 klase; 40 min-
tegi edo azíerketarako billera; 13 itzaldi;
irakasle-lanean aritu izan direnak baziren
99 irakasle. Dena euskeraz, edo geiena
beintzat; euskeraz ez dakiteneri irakasteko
iardunak ere izan dirá.

Gelditu den lau miiloiko zorra, artuko di-
ren iaguntzetaz garbituko dute.

MAKARIOS GOI-APEZPIKUA
AZKATASUNAREN GUDARI

Agorrilla'ren 3'an il zen. Gaztaroan, ar-
tzain izan zen; geroago, Atenas'ko Uniber-
tsidadean ikasle; geroago, Boston'go Goi-
Ikastola'n ere bai. Apeztu zen 1946-gn. ur-
tean, eta 1948'an gotzai izendatu zuten. Or-
duz geroztik, aren bizitza eratxikirik dago
Áberriaren askatasunari.

Inglesak urrundu zuten Txipre'tik; baiña,
1959'an, Txipre'ren askatasun osoa lortu-
rik, bere gaiñeko yarri zen.

Beste amar urtez borrokatu bear izan,
Txipre Turkia'ren me ripean eror ez zedín.
Bere ametsik nagusiena, baiña buruturik
eta amaiturik íkusi ez dueña, grezitar erri
guziak batera ekartzea izan zen.

Gas-bídea, Naparroa'ko Erribera zabalaren barna, Ekaina'ren azten egunetan.

ezagutu nuen etsai z&n ga-
Y&lffli, baita ord'un ertsitasun andletan iku-
si ere; baña se lailán ez naasirik, asarte-
turik. Aurrera eramanez beti Txlpre'ko gain-
tasuna, ongi baiño obeki hete zuen aberria-
re-nga-nako nvaitasuna. Ez zituen sñoiz era
apurtu gurekin eglndako itunak eta beti
bete oi zuen emandako itza. Benetan gizon
andia izan dugu».

GASOLIMAREN SAL-NEURRIA
GORA

Geroago ta odeietara urbillago jartzen
digute alako gasolima; ona emen, Uztai-
lla'ren 24'eko gauerditik ditugun oraingoz-
ko sal-neurriak: merkeena, 31 pezeta li-
troz; erdikoa, 37 pezeta; garestiena, 40
pezeta.

NAPARROA'KO PARLAMENTARIEN
BILLERA D!PUTAZiOAREKIN

Agorrilla'ren 6'an eta Naparroa'ren Jau-
regian, Foru-Aldundiarekin bildu dirá ña-
par erriak aukeratutako 9 biltzarkideak:
U.C.D.'koak, PSOE'koak eta Jeltzale bat
bakarra den Irujo yauna.

Batzar paketsua eta biotz-pizkorgarria.
Guzíen xedea, oroz gain, Foruen egoitza
obetzea. Denek agertu zuten geiagotan
biltzeko asmoa, ñapar guzien alde geiago
lan egiteko.

Bl MENDIZALEEN ERIOTZAK

Xabier Pastor Arriazu ta Yulen Lasterra
Huarte, Naparroa'k izan dituen mendigoi-
zaleetan onenetarikoak, biak il dirá Agorri-
lla'ren erdian, Ohamonix'eko klinika batean.

Érori ziren Mont-BIanc mendira igoten
ari zirenean; Xabier, ordu batzutan baka-
rrik bizi izan zen; Yulen, orde, egun ba-
tzutan.

Joan zen urtean, ñapar mendizale sail
bat «Hindú Kush'era» (7116 m.) igo zen.
Eta gazte biok ere batera igo ziren. Biek
zituzten giza-tasun nabarmenak samiñago
egiten dute miñezko galtzea.

NAFAR DIPUTAZIOARF.N
V-GN. EUSKAL IKASTAROA

Agorrilla'ren lenengo erdian, 230 eus-
keraren ikasle bildu dirá Naparroa'ko Ins-
titutoetako klasetan, euskera ikasteko Ia-
nean geratu gabe. Zuzendaria, J. M.a La-
rrarte, Iruña'ko Normal'ean euskera'ren ka-
tedratiko irakaslea dagona; eta irakasle
onekin Bilbo'ko «Escuela Oficial de Idio-
mas» delako beste irakasle batzuek ere.

Goizeko 10'tan asi ta arratseko 6'etarai-
ño ziren ikastaldiak; gaiak, euskal gramatí-
karenak, baita Euskal-Gizabidea, Euskal
Edes t i a ta Euskal Literatura; azkeneko
auek, J. Lasa Apalategi'k eta A. Santi
Onaindia'k emanak.

Aunitz ikasle aurkeztu ziren azterketara,
ta geienak ongi atera ere maila bakoítzean;
titulora, berriz, batzuk bakarrik eldu dirá.

Euskal Ikastaroa ez da bukatu: datorren
kurso guzian, larunbatetan, ikastaldi zen-
bait izan en dirá leku bertan.
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«II VOYAGER»'EN
ZERU-EREMURA BOTATZEA

Irailia'k 1: «I Voyager» asten da bere ametsetako
ibillaldian.

Agorrilla'ren 20'an, amerikarrek «II Vo-
yager» zeru-eremuetara bota izan zuten.
Tresna miresgarriak, 12 urtez, milloi ta mi-
lloi kilómetro millaka egingo ditu, eta Jú-
piter, Saturno ta Urano planetetara urbil-
duko da; eta aiengandiko berri anitz jakin-
garriak igorriko dizkigu.

«II Voyager» onek era orotako yakin-
tza-tresnaz orniturik dijoa; eta «míezua ere
badarama ezagutzen ó'wen izkuntza guzietar
idatzia, pertsonarik baldin ba'da aietan eta
ulertzen baldin ba'dute, aiek ar dezaten».

«HERRIA», ALDIZKARI ZARRENA

Baiona'ko «Herria»'k bere 90 urtebeteak
egin ditu; euskal aldizkari zarrena dugu,
ba. Eta ¡garó den denbora luze ontan, anitz
ongi eraman du sortzekoan artu zuen xe-
dea: erligioaren, familiaren, Euskalerria'ren
alde egitea. Ta, jakiña, beti euskaraz, eus-
kara bakarrik erabilliz.

Euskara onean idatzia, «Heriría» asteka-
ria euskalduntzeko tresna ona izan da anitz
urtez; orrenbertzez izan deila!

PIERRE LHANDE'REN
100 URTE-BURUA ZALGIZE'N

Anitz jende bildu zen Zubero'ko Zalgize
irian, Agorrilla'ren 10'gnean, Aita Pierre
Lhande zena, zuberotar euskaltzaindiko fa-
matua ospatzeko, sortzetik eungarren ur-
teJburuan.

Naiz Baiona'n sorturik, zuberotar jato-
rra dugu josu-lagun eta idazle au, Zube-
roa'n baitzuen aren jatorria. Zalgize'n, azi
zen lekuan eortzi zuten, Atarratze'n i I on-
doren, mundu guzian ibilliz gero.

Alkate edo Mera jaunak «ontsa jin»
erran zuen; Euskaltzain-Buruak ere bere
«ongi-etorri» esan zuelarik.

Meza burutu-ta, illerrietan, Aita Althabe-
goity mintzatu zen Jesus'en Lagundia'ren
izenean. Davant eta Lafitte euskaltzaindi-
koek ¡P. Lhande'ren bizitze ta egin zituen
lanak kondatu zituzten.

El iza, Jesus-Lagundia, Zuberoa ta Eus-
kalerri osoa ooratu zuen eliztar eta euslcal
kulturarendako gizon aundi onek; guzion
aldetik, ooreko «ordea» zor zaion. Aita P.
Lhande'ran illobian irakur daiteke:

PIERRA LHANDE ZALGIZTARRA
1877-AN ÜZTAILA'REN 9-AN SORTHÜRIK
APHEZ HARTSÜ, JAKINTSÜN, ERAKASLE,

PHEREDI ARÍ ETA ÜSKALZAIN AIPHATÜ
IZANIK,

1957-AN APHIRILA'REN 27-AN ZANTHÜRIK.

LAUKINiTZ ERRSAK LAUAXETA'R!

«Lauaxeta» olerkaria (1905-1937) ospatu
dute Laukiniztarrek, Irailla'ren 18'an; Ix-
tebe de Urkiaga zuen egiazko izena ta, be-
rez, laukiniztarra zen.

Anima on eta sentikor baten jabe genuen
«Lauaxeta». Kristau, abertzale ta olerkari
bikaiña zen. Maitasuna, Aberria ta Jainkoa
abestu zizkigun bere «Bidé Barfmjak» eta
«Arrats-beran» olerki-Iiburuetan. Orrelako
gizonik ez zen sekuian il bearko...

Baiña, gudatean, sutan zegoen Gernika'n
arrapatu-ta, Frankotiarrek su-izkülutu zuten
Gasteitz'en, 1937'gn. urteko Santiago egu-
nean.

BIZKAIAN ETA BIZKAIERAZ ASI DA
AGERTZEN ILLEOROTAN «ZER»

ALDIZKARI BERRIA

«Zer» izeneko aldizkari berri bat ager-
tzen asi da Bilbo'n. Orai-arteko aldizkariek
politika-gaiak eta gauza «sakonak» ekar-
tzen dituzte gure erria pixkat aspertuz.
Orregatik, bada, euskal-kultura emanen du-
te «Zer» aldizkarian, baita gauza errexak
eta gai ariñak ere.

¡Bizkaieraz idatziko dute «Zer» aldizka-
rian; arrazoinez, ez baitda bizkaieraz bes-
te aldikaririk, eta asko dirá euskalki abe-
rats ortaz mintzo direnak, bai Bizkai ba-
rruan eta Gipuzkoa'n ere bai.

Badakite aldizkari berriaren arduradunek
euskera batu bat bearrezkoa déla, eta egi-
ñen delakoan daude; eta aiek esan dute
bezala, bizkaiera ongi batuz eta landuz, ba-
turako lan egiten dabiltz.

Biotzez agur egiten diogu Bizkai'ko «Z^r»
aldizkari berriari.

77-7-7
edo aurtengo
'Sanfermiñak'

Gauza bitxia gertatu da aur-
tengo «Sanfermiñetan». Orra
ñola agertzen zaigu, lau 7 edo
«zazpiko»'z idatzirik, egun be-
rezi onen idazkera: 77'ko 7'ren
7'a; gizaki baten bizian bi al-
diz gertatzen ez dena, mende
bakoitzean bein bakarrik. Eta
orra a u r t e n , gure Zaindari
maitearen egunez izan da gau-
za bitxi ori: 77-7-7; ez al da?

Egun orrek gaztetasuna da-
karbu:rura; etaorrekin ibiltzen
diren gauzak: soiñu ta dantza
karriketan; Erraldoi, Kiliki ta
Zaldiko-maldikoak; iepoko go-
rriak, su-ziria ta zezenak; ar-
doa, poztasuna, farra ta zara-
ta...

Badira ere «Sanfermiñetan»
goizeko Meza ta Prozesioa,
Prozesio xarmangarria bene-
tan; baiñan, elizkizunak ez dirá
geiegi ikusten. Eta oraindik
gutxiako ikusten dirá gure
Saindu «beltxa»'ren aldare-au-
rrean otoitz egiten duten mu-
tikoak, eta negarrez dauden
amak; ala ere, badira noiznai
bat eta bi baiño geiago.

Elkartasunezko egunak izan
dirá «Sanfermiñak» beti, ta la-
gunarteko egun izaten jarrai-
tu bear dute. Poztasunak guzi-
guzien ondasun izan bear du:
iruinsheme, ñapar, euskaldun
eta beste guziendako ere poz-
tasuna. Azaieko ez-berdintasu-
nak ez du garrantzirik egun
auetan; egun berezi auetan,
Iruña'n denak berdin, lagun
eta senide.

Eta guzien Zaindari ta Ba-
besle, gure Done Fermín mai-
tea, iruinsheme jatorra ta be-
netako Saindua, ardurapekoen
zorionari ta Jainkoaren aintza-
ri begira.

Ez du nai gure Zaindariak,
Iruña'ko jendeen artean elkar-
tasuna ta lagunartea oinpera-
turik ikustea. Ez du nai ere
ez, zezenen adarretan eta ze-
zenen oinpean iñor erortzerik.

Eta iñolaz ikusi nai ez luke-
na, aspaldiko I r u ñ a maitea
zenbait gauza kaltegarri be-
rrien oinpean zapaldurik.

LARRATE
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NOIZTIK ETA NUNDIK DATOR EUSKERA?
Noiz jato zan euskera? Nun

jaio zan euskera?

Ona emen bi galdera erantzu-
nik izan ez dutenak. Lenagoko
gizonen jakintza asko saiatu da
ontaz argi egin naian, eta bada-
bil orain ere lanbide buru-auts-
garri ontan. Gizon jakintsu aipa-
garri asko dira (ta ez bakarrik
etxekoak, baizik eta batez ere
atzerritarrak) ordu asko darabil-
tzkitenak lan da lan gai ontan.
"Paleolítico superior" d e i t z e n
duten aldi artan itz egiten zala
azterkatu dute, bañan oraindik
ez dute jakin noiz izan zuen sor-
tzea. Eta ez usté "Paleolítico su-
perior" aldi ori oraingoa dala. Al-
di orrek milloi urte asko ditu
izan zala. Gutxienez amar milloi
urte bai. Eta izkuntza bat ezta
nolanai sortzen; urte purrusta
igaro bear da izkuntza bat sortu
ta sendotutzeko.

Izkuntza reiiresgarri bat sortu zuen, arri-zuloetako
marrazki ta margoen ederra egin zuen erriak.

Euskaldunak, bada, ez gera
oraingoak, aspaldikoak baizik.
Odol zarra daramagu geren za-
ñetan. Ardoa zenbatenez zarra-
go ta obeagoa, goxoagoa. Irrela
ere gure odola, gure izaera Ardo
zarra, maiteki gordetzen da. Guk
ere gure odol, izkuntza ta izaera
sortzea emen ziguten gorputzak
bezela gordeko ditugu. Orregatik
naigabea ematen d u t e euskal
odola ta abizenak dauzkaten ba-
tzuk euskeraganako agertzen du-
ten ezetztasuna ta ajolagabeke-
ria, ta okerra daña, gorrotoa.
Orrekin beren zañetako odola
ukatzen dute, b e r e n gurasoak
ukatzen dituzte. Seme endeka-
tuak eta galduak dira.

Eta euskerak ba ote du beste
izkuntzaren batekin berdintasu-
na ta antza? Oraindikan bein-
tzat ez degu jakin.

Len esan bezela, or dabiltza
gizon jakintsuak lan da lan or-
taz argi egiteko naian. Ziotenez,
Kaukasi, Europa erdiko ta goi-
zaldeko izkuntza batzuekin ba
zuen euskerak bere antza pixka.
Ala iduritu zitzaien, bañan ezta
alakorik, orain a r t e beintzat.
Itzen batean edo beste baliteke.
Esate baterako, Japon'darren iz-
kuntzan badute iri bat Yoko-
ama deritzana. Japon'dar neska-
tilla bateri galdegin nion nik
bein zer esan nai zuen itz orrek.
Eta eratzun zidan: "Yoko itzak
Jaungoikoa esan nai du; eta ama
itzak, ama esan nai du". Eta
n i k : —"Orduan, euskerarekin
badu antza zuen izkuntzak. Eus-
keraz, Jaungoikoa da Yainko, ta

AITA SANTUAK, 80 URTE
Ez da oso gaztea gure Alta Santu Paulo VFgna. Iraillaren 26'an bete izan

ditu 80 u?fre. Eta bitartean zenfoat I&n, zenbat kezka ta buruaustei

Guiña Aita Santu onek berak esan aurtengo udan, mintzaldi batean, bere b¡-
ziaren azken badatorrela; luzaro baiño leenago eman bearko dituela bere bizitzako
gora^beera guztien kontuak.

Eta itz oiek direía bidé, zenbait esamesa sortu dirá: laister utziko ote du
Arta Santu izatea? Gaixorik eta eziñean ote dago? Zer egin bear luke? Ez ote
luke obe, utzii Aita Santu izatea ta atseden artu?

Baiña Paulo Vl'gnak. aurrera jarraitu du eta aski segur gaude Aita Santuak
—osasunik duen bitartearn— aurrera jarnaituko duela.

Sortalde'ko zenbait errialde urrutiekin artu^emanak lortu ditu; munduko na-
zio asko ikusten ibiilia da; Erwma'ko elizgidaritza edo «Curia» al da tu edo era*
berritu du; mundu guztitik autatuijiiko Apezpikuen Siinodo edo Batzar bereziak
eratu ditu... Eta beste lan bikaín asko burutu ditu.

Aurre^egunean, igandetan eguerdiko-ezkilan egiten oi duen bezala, Aña San-
tuak itz unkigarri batzuk esan zituen. «Nere laurogei urteak, esan zuen, gizakiaren
makaltasuna ta Ama Elizaren sendotasuna ta iraunpena senditu-arazten dizkidate».

amari ama esaten diogu". Ortik
Jaungoikoaren Ama ta Yoko-
ama berdiñak. B a ñ a n antza
orrek eztu guzia esan nai. Orre-
gatik, euskerari "lengua isla",
uartea, deitzen dute munduan
dirán izkuntza guzien artean ba-
karra dalakoz, iñorrekin antza-
rik ez duelakoz. Esan genezake,
bada, euskera pare gabeakoa da-
la.

Orregatik saiatu bear giñake
euskera gordetzen, ta aztu baí
zaigu, euskera ikasten. Guk dauz-
kagun erraztasunak askok ba'li-
tuzkete... Erakusten da euskera
Zaragoza, Paris, Alemaniako Go-
tinga ta Pekin'go Ikastetxe Na-
gusi edo Unibersidadetan. Guk
ez degu ara joan bearrik. Gure
inguruan, gure artean dauzkagu
erakusleak. Aspaldiko b a t e a n
Suezia'ko Lund iri Ikastetxe Na-
gusian irakaslari zegon Nils M.
Holmer gizon jakintsu eta adis-
kideak esaten zidan: "Zuek, ber-
tan jaio ta bizi zer aten euskal-
dunok etzerate konturatzen zer
urreta ta d i r u t z a daukazuten
euskeran. Ez dezute bear aña
onesten". E t a z e r erantzungo
nion? Arrazoia zeukala. Kanpo-
t a r r a k ainbesteko onespenean
badute euskera, euskaldunak aiek
baño gutxiago izango?

Eta nundik dator euskera?
Noiz sortu zan ez baldin ba'da-
kigu, nekez jakin genezake nun-
dik datorren edo nun dan euske-
raren abia. Beti esan oi izan zai-
gu euskaldunak, bai itzen bai li-
buruetan , Euskalerria deitzen
degun txoko ontan izan dala, eta
Naparru'n dirala eunenbat urte,
Tafalla'ko inguruetakoan e r e
euskera itz egiten zan eta baz-
tertu da e u s k e r a Naparru'n,
mendi tartean estali da. Gure
eginbearra? Ekin eta jarrai eus-
kera bear dan lekuan jartzen.
Baditugu euskeraz ongi dakiten
gusasoak: baditugu ere euskal-
dun ikastolak euskera ikasi de-
zaegun iastetxeak. Ez utzi biar-
ko; asi gaur lanean gure umiei
euskera erakutsiz.

LIZARRUSTI
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ARALAR'KO EGUNA

"GAMAZADA'"REN OIARTZUNA
Egun guztiak ederrak izan oi

dirá Jaungoikoak sortutako Iza-
d i a r e n edertiak bereganatzen
dakitenentzat.

Jaungoikoak agirian ematen
dizkigun doaiak aundiak izan
a r r e n , aundiagoak derizkiogu
azaiean gutxi ikusten diranak.
Gizatasunaren atxurraz tarrata-
ratzen ba'degu, uzta oparotsua
ematen digute. Orrelakorik bat,
adibidez, maitasuna degu; mal»
tasunaren ondorio ta uzta na-
taarmena, berriz, elkartasuna da.

Maitasunaren ondoriozko el-
kartasunaren eguna bazitzaigun
Irailla'ren 25'gna., Aralar'ko Mi-
kel Aingerua ospatzeko zori pa-
regabekoa i z a n gendunontzat.
Ura zan, ura, maitasunaren egu-
na ta eíkartasunarena ere!

Egun gogoangarri artan, eliza
nabarmen bat ematen zuan Ara-
lar mendiak; biidu giñan 80.000
euskaidunak, gureak genituan
Kristautasunaren erakuspen na-
gusienak: maitasuna, elkartasu-
na. An genbiltzanok, euskal baz-
ter guzietako e u s k a l d u n eta
urrundik etorritako anaiak, de-
nok Naparroa'renganako maite-
tasunean genbiltzan, baita bein,
gure buru txarrez, galdu genuan
eikartasuna b e r r i z indartzeko
ere.

Gaur egun gure bizitza gida-
tzen duan barne-argia bizkaitar
ospatsu bati zor diogu Euskaldu-
nok: "anaia direnak, ama baten
seme dirá", esan zuanari, ain zu-
zen. Ez da iñor ere euskaldunok
anaiak gerana ukatuko duan ai-
ñako tontorik. Baiña Sabin'ek

erakusi zigun ama ori. Ta zabal-
du ere; Sabin'ek asmoz, itzez eta
egitez zabaldu zuen egia xee ori.

Bai, egitez. Bizkaitar arek be-
rezitu zuan Naparroa, batez ere,
"Gamazada" deiakoaren e g u n
samin eta pozgarrietan. Madrid'
en Naparroa'ri Poruak kendu nai
zizkioten. Logroño, Zaragoza eta
Santander sutan zeuden Napa-
rroa ta euskaltasun ororen aur-
ka; baiña ñapar guztiak ere el-
karturik zeuden, Lerin'go Kon-
tearen itzala ez baitzen agertzen
ere ausartu. Eta Naparroa'rekin
batera an ziran Araba, Gipuzkoa
ta Bizkaia ere,

Eta, 1894'ko Otsailla'ren 18'an,
Ñapar Forudun Diputazioa Ma-
drid'etik garaiile eldu zanean,
jendetza sutsua zegoen zai Kas-
tejon'en baita Arana Goiri ere
bere bizkaitarrekin. Ta, eusko-
tar denen arteko batasun eta
maitasun ikurriña lenengo aldiz
kalean jasorik, a n t x e agurtu
zuan Arana Goiri'k Naparroa
ta onen Diputazio abertzalea.
Bizkaitar aren itz sutsuak denen
biotzak piztu ta berotu zituan.

Diputazioaren Buru-Ordezko
zan R. Eseberri' Jaunak, labur-
ki eranzun zion:

—"Eskarrik anitz, bizkaitar
anaiok, ordu ontan egiten digu-
zuen arreragatik, ematen digu-
zuen laguntzagatik. Aurrera gu-
re egiazko ta betiko maitasuna.
Gora Bizkaial".

Berealaxe, Sabin'ek berriro:
—uBizkaitarrok\ Gorabeti Na-

parroal"
Ondorengo txalo otsa izan da,

Elíza nabarmen bat ematen zuen Aralar mendiak, Irailla'ren 25'gnean.: anaitasuna, maitasuna, Euskalern'ko
Aingeruaren ondoan.

noski, Euskalerria'n egin dan
"referendum"'ik. benetakoena.

Eta 83 urtez geroago, orduko
"Gora\" aien oiartzuna dugu mi-
llaka ta millaka eztarriek Ara-
lar'ko mendi gaillurrean, euskal-
dun guztien batasun eta maita-
sun-ikurrinpean, oiuztatu dute-
na.

Bakoitza dan bezelakoa da;
batez ere, sustraiak nolako, izaki
biziak a 1 a k o. Txertoak ez du
irauten; kanpotiko eraskiña al-
di laburrerako ta frutu-emaille
agorra. Tontorik tontoenak ere
badaki Naparroa'ren oiñarriak
euskoak direna, ta euskal izate
osoaren sustrai Naparroa bera
dena.

Sabin'ek elkartasuna eskatzen
zigun, Naparroa'rekin bat giña-
nean elkartasuna uraxe: "lingua
navarrorum" edo "nafar izkun-
tzaz", au da euskeraz, mintzatze-
ko elkartasuna; m e n d i , aran,
ibai, baso, iri, baserri ta beste le-
ku-izenei itz berdiñak ipintzeko
generabillen elkartasuna; elka-
rrekin bizitzeko, maitatzeko, ez-
kontzeko ta etsaien aurka egite-
ko generabillena. Lerin'go Kon-
tearen antzekoek beti urratu nai
izan dutena: leenik euskera gal-
du-araziaz, gero anai-arteko ase-
rré ta liskarrak errezago sort-
arazteko uizkuntza aldatzea, go-
goa aldatzea daZa'"koa egia ga~
lanta baita.

Maitasunezko elkartasun bi-
detik genbiltzan, egun a r t a n
Aralar'en g i ñ a n o k; orregatik
nolako txaloak Irujo jaunak ja-
so zituenak ongi baiño obeto "Ni
naparra naiz eta, bidé batez,
euskalduna naiz", esan ziuanean.

Ekaitz pean bezelaxe egin zuan
ikara Aralar m e n d i santuak;
Orreaga'tik eta Kastejon'go lu-
rraldetatik zetorren trumoiak
zionen ostotsez:

—"Nafarroa, euskaldunl"
Eta itsas aldetiko oiartzun un-

kigarriak erantzuten:
—"Naparra anaia dut\"
Mendi ontan beti otoitz egin

duan Erri baten Letari Nagusia
zan Maitetasun eta Elkartasu-
n a r e n Letaria. Eta Aralar'ko
"tregu arrietan", Euskalerri'ko
leen-gizonaren ezurrak erantzun
zuten samurki:
—"Kalaxetl Kalaxetl Kalaxetl"

UXOLA
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"£auaxeta>nkett ameaez
Esteban Urkíaga
Bízkai'ko semea,
Aberri maitasuroez
ilriako I orea;
gazterik agortu zan
erreka guaieal
Euskalerrí ma'tean,
abizen berea
«Lauaxeta» zalá ta,
egoan jentea.

Ezagunago ziñan
«Lauaxeta» moduz
zeure olerki bid^z,
eto ez gure erruz.
Ad i ski de izan arren
«Lauaxeta» deituz,
umetako laguntza
elkaniiegan geituz,
mungitarrak geranok
gomutan zaituguz.

Josu'ren Lagundiko
írakatsíetan
ezí ziñan, bíenetan,
gaztaro urtetan.
Andík kanpora Iaster,
euskal errietan
asi ziñan izketan
eusko mitmetan,
kezka naikoa sortuz
euskaldun otzetan.

Bilbo'n Eusko-Gaztedi'n
ekiñik lanean
goiz, arratsalde, bai ta
—batez be— gabean.
Ainbat antzarki eder,
zeute babespean,

Urkiaga'tar Ixtebe «Lauaxeta», 1937'
an Gasteiz'en izkillatuta

an gertatu genduzan
euskera utsean;
erderaz ziranak,, be,
euskal usaiñean.

Eusko-Gudarostean
ate-zain nengoan,
antxen ezautu nuan
norañoko zuan.
Erramon Azku^'kin
alkarren ondoan,
gudari taldearí
laguntzeko asmoan,
Izpar-Zabalkuntzaren
Nagosi genduan.

Beren egin bearra
bete nairik zíntzo,
G emi ka' n, i n g u rúan,
sartu zan ba^runtxo.
Etsaiak lotu eben
katigu lastertxo,
Gasteiz'a eroanik
an zigortaizeko,
azken epai gogorrez
bizia kentzeko.

Siñismenean Ioka
dogun Euskalerri;
errudunak bein dirán
nok leike ígaiirí?
Obatzat zalakoan
guda izugarri
anai artera yakun
—tamalez— etorrí,
geituz, gure artean,
gorroto ugari.

«Ez dot zetan Iotsatu
zuzentasun alde...»,
euitrez esaten eban,
naizta bere ka I te.
«jainko zaletasuna
beti daukat este,
oker ¡bidetik azke
eriotzararte...
Orain, banoa... Eta,
agur, gero arte!»

«Azken ordua dala,
—ene Ama maite!—
iitera naroie, ta...
pozik egon zaite!
Euskalerri guztiart
ezagutu be i te
ñire azkenarnasa
parkatasun eske:
geyago pekaturik
ezin egin neike!
AU POZA, AMA MAITE!
AURRERANTZ PEKATURIK
EZIN EGIN NEIKE!»

LERTIBE

u

GAIXOA
Negu gordiñaren aizeak

sastakaiak sartzen zituan.
Artega ebillen, erria,
gizart-auziko matxiñadan.

Laiñotsu egoan ortzia,
neguko laiño illunez, estal.
Eresi its bat ebillen, aizez,
biotz samurren billa, tamal.

Kitarra eskuetan eta
kanta minbera ezpanetan,
kale-ertzean zegon, itsu bat,
txakurra lagun, aro itsean.

Argi bako begitxu baltzak,
leku bat-batera, adi-adi.
Argiok ez dakusgun zerbait
ikusten ebala zirudin.

Kítarra-ariak minberatuz,
biotzaren barru-barrutik,
kanta sarkor au abeste-eban,
gizonai gentza adiraz nairik:

«H daigun gorrotoa;
daigun alkar maite:
maitasun barik, iñun,
bakerik ez daite.
Ez gaitezan itsuak,
ikus daigun kalte:
iskillupeko gentza,
Errientzat kate».
•Guda gudeari,

gentza errieri!»

«Ez daigun ¡ñor itxi,
zapaldu-ta, ittoten.
Jaungoikoak emonaz
ez gaitezan ustel:
txiro, geixo, atxillo
ez daiguzan bazter.
Ankerkerien aurka
adoreak zuzper».
«Guda gudeari,
gentza Errieri!».

Oleskari errikoia zan.
Gudak kendu eutsan, argia.
Arrezkero, giza-burrukak
gaitzesten adore guztia.

Abestu ta abestu ziardun,
eresi sarkor ta kadenez:
Artega ebillen erria
itzarri nai, kanta ta eres.

Gogor ebillen matxinada
ausi, apurtu ta zarata:
Era batera atondu nai
gizarte-auzi ta bizitza.

Ta kale-zear, urrats itsuz,
galga barik yoian moitzoa;
bake ereitzaille zan itsua,
zapaldu-ta il eben, gaizoa.

Aldendu ziran, matxiñoak.
Odolezko illuntzea ikaraz.
Itsu ¡tuna, txakurra alboan,
otz, begiak zabal zerurantz.

Illun kalea, ixilik oro;
txakur-uluak itun ta itzel.
Itsu-kanten anots zolia,
aizean dabil, sarkor, goibel...

Aurre - Apraiz
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IX Amar Agindua\

Jaunak jarri dizkigu
amar iMandamentu.
Lenengo Agind-ua:
«JAINKOA MAITATU»;
gauz guzien gañetik
Bera ezagutu.
Egi au sinistera
beartutzen gaitu.

II
B i garren Agindua:
«JURAMENTU GUTXU;
nai duna esatera:
mingañai ez utzi.
A!de ederra dago,
biar edo etzi,
zerura igo, edo
inpernura jetxi.

III
«MEZA BAT ENTZUTERA»
igande egunean,
bearrezko zaizkigu
irugarrenean.
Obra onak egiñez,
goiz eta arratsean,
zerua iristeko
egunen batean.

IV
Laugarren: «GURASOAK
AINTZAT CÜIíITZBAí».
Gure zarren esanak
zintzo ¡betetzea.
Alegirrduaz beti
elkar maitatzea.
Ai , zer nolako poza
orla bizitzea!

Bosgarren Agindua:
«IÑOR EZ ILTZEA».
Zeñen gauza garratza
bizia kentzea.
Gure íagun urkoa
zeatz rrjaitatzea.
Kaiterik egin gabe,
zuzen jokatzea.

VI
Garbi jokatu daigun
Seigarren orretan:
«EZ GA1TEZEN IB1LLI
LIZUNKERÍETAN».
Kontuz gogapen, itz, ta
beste egintzetan,
arrisku asko bait da
mundu latz onetan.

VII
Zazplgarrenak dio:
«EZBRTXO EZ O9TÜ».
Besteren gauzarekin,
geiegi ez poztu.
Okerbide guziak,
bereala moztu.
Norberena ez dana,
jabeai biurtu.

VIII
Zortzigarren onetan,
egia goraldu.
«QEZURREZKO AKATSIK
IÑOIZ EZ ZABALDUn.
Gauzak diran bezala,
gizonkl azaldu.
Geure erruz, betlko
ez gaitezen galdu.

IX
Bederatzigarrenez,
nai foa'da pakerik,
«EZ NAI IZAN INOREN
SEÑAR - EMAZTERIK».
Jaunak ez du agintzen
odolez na~sterik;
ortik ez da¿orkigu
kaltea besterik.

X
Amargarrenez, gauzak
zuzen egitea.
«BESTEREN ONOASUNIK
EZ NAI IZATEA».
Lagunen ibizkarretik,
gezurrez jatea,
gure animarentzat
nolako kaltea.

Amar Agindu abek
zorrotzak ba'díra,
Jaungoikoak Be^Berak
ípiñiak dirá.
Sinisten ez dutenak
oraindik bait dirá,
Jauna, iduki izazu
oietzaz kupira.

Bizi gaitezen denok
maitasun betian.
Jaunaren aginduak
jarraitu gaitian;
mundu au utzi-eta,
bestera joatian,
Jaunak artu gaitzaia
zeruko atian.

ANOONEGITAR Z.

LABURPENEZ
«Ainbesteko
iiburu mardul,
idazti lodi
—luze zabalen—
aundi-maundizko
alperreko
esan-mesan,
itzeteria...

Bearrezko dan
itz egoki
ta, mamitsuz,
lau lerrotan
laburkiro,
adierazi
ditekeanean

Zergaitik ez, ba,
irudi bizi
giartsuetan,
gogaiak
argiro
azaldu?

Zergaitik ez
udaberrian
usai gozoz,
burutzen dan
larrosearen
antzera
beren ederra
itz gutxitan
muinkiro
atxiki?
MÜNIATEGI'TAR S.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••«•••••••••••••••••••
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0RREA6A'K0 KANTUA

Uskai Herrian gü girade nausi.
Bainan bestek dütie bazterrak nahasi.
Behar üken dügü borrokatzen hasi;
etsaien zanpatzia etzaikü itsusi,

etzaikü itsusi.
Ibañeta'ko naban garaitziak
boztaria gitzala Uskaldun güziak.
Hola ziren salbatü gure Probintziak,

gure Probintziak.
Jei hunen geia zen aspaldikoa;
bena Uskaldunentzat, bardin oraikoa.
Hau ere günian oihüstatzekoa
bizi nahia déla gure Xiberoa,

gure Xiberoa.
R. I.

(«Herria-'tikarturik)
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zu
IKUSITA

Egunero zugan pentsatzen nabil;
barneko maitasun grifra ezin i l .
Gautegun amasa estu ta larri;
nalz izan negua, nik beti izerdi!

Zu ikusi-ta nere
biotzak ipil-pii.
Bizi nai dut, bizi,
ta bein ere ez 1L
Makurtu-ta ere
arrastaka ibil.
Biotza gazte dut,
kanta-kantari;
txoriak bezela
goiz-argiari,
beti kanta zuri,
ez foeste iñork

Loretxo polita
zu, txuri-gorri.
Zure begitxoak,
zeruko izar bi.
Aunpegi alaia.
eguzki argi.
Izatez apala;
gogoa garbi;
zugandik bekaitza
dabil urruti;
izketa gozodun;
beti far-irri!

Egunero zugan pentsatzen nabil;
barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun amasa estu ta larri;
naiz izan negua, nik beti izerdi!

SATARKA

egutera

Bizitzako gora-bérak
astinduta, odei beltzez
jarri da gure zerua.
Argia gugana nekez.

Ekaitza sortu ta gero,
daña illun eta goibe!.
Barnetik atera iñor
ezin iñolaz ere el.

Neu, berriz, ekaitz artean
poz eta lasai; gomuta
zar-gozoak gorde ditut-
eta gogoan biztuta.

ETXEBERRIA'TAR J. A.

Ikurrin gureakin
karta det artua,
irakurri det daña
ondo aztertua.
Gurasoen izkuntza
dezu baztertua,
erdeltasunarekin
zaude uztartua:
utzi dit biotzean
arantza sartua.

Vailladoli'n dituzu
zeure ikaskintzak.
Oinbeste buru-auste
eztu ikazkintzak!
Ñola kendu ditezken
gaixoaren gaitzak:
osasu ditezkenak
eta sendakaitzak.
Euzkeraz ez al daude
bear dirán itzak?

Batzuk aditu nai ez
beraren izenik

G. ALBIZU

Esanez ñola dezun
izena aldatu,
bertso batzuek neri
zenidan eskatu.
Orra nere erantzuna,
ez zaitez damutu:
—"Euskerak euskerazko
izenak nai ditu;
izena eta izana;
au ondo aditu!

Euskeran maitasunik
ez ba'zaitzu pizten,
euskal izena artzeko
etzera irixten.
Besteren lapikoan
babarrun egosten,
oso ondo dagonik
e det nik ikusten.
Asi zaitez, illoba,
euskeraz ikasten.

Orain arte entzuna
ez ba'litz naikua,
Yone, aditu zazu
azkenaolkua:
ikasitzea dala
bearrenezkua.
Askok dirua dute
beren Jaungoikua;
neretzat, mintzaiera,
dañen gaiñekua.

Ontaz, gogora naitzan
al degun maizenik:
Europa'n lenengoa
gurea izanik,
batzuk aditu nai ez
beraren izenik.
Ez derizkiot oso
ondo goazenik,
ez baitet uste Euskera
gabe ezer naizenik.

Ez ba'degu zaindutzen
guk ama euskera,
gu aren egitazko
semeak ez gera.
Zapuztua daukagu;
ain dago minbera!
Auxen, esan nai dizut
gutxigora-bera:
izena aldatu arren,
zu lengoa zera.

Len "Joani" ziñaden
eta orain "Yone";
erriko urteko jaian,
zure santu egune.
Bitartean, badago
makiña bat une
—neskatx egin zerade,
gaur etzaude ume—
ordurako, idazten
asten zeran xume.

Eta dañen artetik,
lenengo, guria:
Aitor'ek ezpaiñetan
zintzo ibillia.
Ikusiko ba'nuke
arnasik gabea,
illunduko litzake
nere barrunbia;
lorez jantziko nuke
aren illobia.

Degun jardun-bidea
gure galerazi?
Geurean, gure Ama
nai dute ill erazi;
semeengandik ori
ez luke merezL
Bakoitzak nai dueña
dezala berezi:
Euskera ill ezkero
nik ez det nai bizi".
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San Fermin bezperako gauerdian, ikus-
íefcoa se?i gwre Luzia, berak asmatutako
bertsoak kantatzen Iruña zarreko karrike-
tan barna; ongi lagundurik —alabatxoa,
auspolari— ta "umore onez".

<•«•»•••<

Bc.datozte gure foestak
umore onez beteta;
garbj dezagun Iruña,
zikiña daukagu-eta.

Lotsagama daukagu
gure txoko maitia;
paperez josita dago
poreta zar guztia.

Iruña nal degu danok
txukuna ta garbia;
orrengatik jaso degu
Euzkadi'ko íkurtriña.

Zeruan, izarrak kiñuz...
Emen, napar zintzoak
gora dezagun Euzkadi;
auxe degu asmoa.

Euskalerri'ko semiak,
anima garbiekin,
sartuko gera zeruan
gure San Fermin'ekin.

í -uña nai degu danok...

•*••«••••«»•*•«»••«•*«•••••««••»••««•••«••«••«*«•»•««•«••••««•••«•«•••••««•«•««••
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Anima guk beti argi
ta mingaña garbia:
auxe izandu da beti
euskaldunen legia.

Autoridade guziei,
bai Alkate Jaunari,
«Sanfermiñak» ondo pasa
pakean da kantari.

Iruña nai degu danok ..

Gorroto guziak aztu;
izan bestak alaiak...
Zerbait gaizki esan ba-dut,
barkatu, nere anaiak!

Agur, adiskide onak,
zorionak denari;
oyu bat egin dezagun:
«Gora ta gora Euzkadi!»

I ruña nai degu danok. .

LUZIA GOÑI

BERTSOLARIEN PIKOA (u)
Rima egikeran bestes zerbait

ere arduraz gorde oi dute.
Zer ote? Ritmuak eskatzen

duen zerbait, itzan barruan du-
en igierak eskatutakoa: pun-
tuaren amaikerak ez du nai itz
berdiñik.

Geiago oindio: M. Lekuona'k
dionez, estrofa edo aapaldi bu-
kaeran ezin leike ber-esan, ez
erabilli itz bat-bera, ezta estro-
fa barruan ere. Bein erabilli dan
itza ezin dezakegu berriz erabi-
lli, ez bukaeran ez estrofa ba-
rruan. "Poto" egitea litzateke
ori. Bertsolariak badauzka, ba,
bere lege estu ta ertsiak, bere
trebetasunari esker, ederki bete
oi ditunak.

Ritmuaren igierari gagozkio-
la, ez bedi iñoiz ere biziegia izan;
eman emeki doiñuari, baiña ez
astiroegi: musikan andante esa-
ten zaiona dute eredu. Oiengan
ez duzu aurkituko gaurko kan-
tarien garraxirik, ez jauzi bizi-
rik, ez ao-biurtze itsusirik. Itu-
rritik ura bezela, berez datorre-
na da guztia, itz, ritmu ta amai
aberats.

Ritmu ori, gaiñera, euskaldu-
nak ez du artu alboko erri-musi-
katik, bere arimatik sortua du.
Guri ez digu ezer esaten ego-al-
deko musikak, andaluziarren iji-
to-kantak, esate baterako; ezta,
bear bada, aiei gureak ere. Gu-

retzaz aiek gogorregiak, ozene-
giak dirá; gureak aientzat, ba'
liteke, gozo ta belaskaegiak iza-
tea. Erri bakoitzak du bere ari-
ma; eta nare, ezti ta jabal duzu
gure musikaren igiera, bertso-
lariena batez ere.

Ez duzu alan eta guzti ere ain
estua. Bertsolariak badu askata-
sunik, bai ritmuan eta bai me-
lodian; kantu gregorianuan be-
zela edo. Onek, ordea, arx iznr
bezela jarten ditu musikalariak.

Auxe da izan ere gure bertso-
larien jatortasuna, jator izatea;
ez du, ez, iñoregandik artu, be-
re-berea du zalantza gabetanik.
Guztiz aske ta ausart zaigu sa-
rritan. Askatasun eta ausardi
auek nabari ipinteko, musikala-
riak —R. M. Azkue ta Aita Do-
nosti tar teko— zuberotarrak
abestu oi duten au, jarri oi di-
gute eredu bezela:

Oí xarmagarri, otoí, entzün nezazü,
leihula jalki eta hunat so egidazu.

Urrunti hunat nüzü;
gala ulhun dlüzü;
ebia ari diizü;

kmdela ez-pa'zira, pietate har zazü:
borta idok adazü.

Letra onek duen melodia
etzion Aita Donost i ' r i errez
izan idatziz aldatzea. Alkar iz-
keta duzu neska bere etxeko le-
ioan, eta maite-mindutako mu-

til gaztea kanpo aldetik leio az-
pian kantari.

Iru aldikotik laukora errez
jauzi dagi kantariak: baita doi-
ñu nausitik txikiera ere. Geienik
ez da orrela bertsolarien joka-
bidea, baiña noizik-bein badi-
tuzte olako koxka, eta irulez
jokatzeak.

A.ONAINDIA

Orra or euskal bertsolarien oroit-arria; gure men-

iietako errekak emeki landutako arriak, eta oler-

kari berak maiteki landu zituen itz zaarrak...
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A T A R Í A

"Asaba zaarren baratza'1 izeneko olerki zoraga-
rria eman zigim "Lizardi" olerkari aundiak. Eta ona-
ko sarrera au jarri zion, "ATARÍAN" aitorpen au
egiñez:

Asaba zaarren baratza,
untzadun orine k es la,
eguzkiak leen maítea...
Oízaldi zoro baten itzuli,
yoka nagokik atea».

Bai, Lizardi euskal-olerkari bikaiña, asaba zaar
edo aurrekoen euskal-baratzatik urrun ibilii zan.
Baiña, ez-jakiñean eta oarkabez, erdal-giroak era-
ginda.

Oartu zanean, arin eta laister itzuli zan Lizardi
euskal-baratzara. Eta gogotsu ta kemen aundiz lan-
du zuan euskal-baratza; taeste iñork gutxik bezain
eder eta apain jarri zigun bere lañaren lanez,

Baiña zein da "euskal-baratza" ori?
Euskera bera da Lizardi'rentzat "euskal-bara-

tza" ori. Gaztetxo zalarik, Euskera baztertu ta erdera
ikasten ibillia dugu Lizardi. Oartu bezain laister, or-
dea, euskal-idazle ta olerki bikaiña izatera eldu zi-
tzaigun.

Auxe da guk, euskaldun guztiok ere egin bear du-
guna; landu gure euskera, bai mintzatuz eta bai ira-
kurriz. Landu dezagun gure izkuntza zaarra, asko
irakurriz eta ikasiz, mintzatuz eta idatziz.

Baratza bat sasiak artzen du, atxurtu ta landu
gabe uzten danean. Eta landu gabeko baratzan ez
da barazki onik etortzen, landu gabeko baratzatik
ez dago barazki onak ateratzerik.

Euskaidun guztion baratza ederra dan Euskera
ere, erabiltzen eta landutzen ez ba'dugu, zearo gal-
duko ta ondatuko zaigu. Eta ori ez, euskaldunak!

ERNE, EUSKALDUN \
Bear ba'da, zuri ere Lizardi'ri bezala gertatu zai-

zu: gure Euskera, bazterrera utzi duzula. Mintzatu
bai, Euskeraz mintzatzen zera, baiña besterik ez.

Eta zergatik ez duzu irakurtzen? Zergatiz ez du-
zu euskeraz idazten?

Zailla dalako? Ez dakizulako? Zergatik ote da?
Batek baiño geiagok esan dizute, bear ba'da, ez

dakizula edo-ta zure Euskera ez dala ona.
Zuk ez sinistu orrelakoeri. Zuk badakizu euskeraz.

Eta geiago oraindik: zuk asko dakizu ta ongi daki-
zu euskeraz.

Gauzatxo bat falta zaizu: lotsak eta beldurrak
botatzea, eta GEIAGO irakurtzea, PIXKA BAT ikas-
tea. Eta bereala, jo ta ke IDAZTEA.

Euskalduna! Zuk usté duzun baiño obeki daki-
zu, usté baiño geiago dakizu. Bakar-bakarrik, emen-
dik aurrerakoan, txoko ontan, EUSKAL BARATZA
ontan, oar batzuk egingo ditugu. Zertarako? Dakizun
Euskera, obetzeko ta aberasteko.

GAZTAÑAGA'TAR J.

IZTEGI-TXOKOA ;
A

•
1

1 B

D

£

aantzi, ahantzi
adore
aloballa
aldizkatu
aiezan
akerkeri
arrangura
arrastaka
artega
atondu
atxiki
atxillo

bako
barik
beila
beite
beiaskaegi
bena
borta
bortu
bortz
burdina
boztari

daiguzan
dakusgun
düfie

eban, eben
ebia
ebiilen
egoitza
egoan
eigarreratu
emon
erdietsi
ereman
eroan
eutsan

aztu, atzendu
gogo, indar, nai (

bukaera, amaia, azkenekoa {

txandaka egin <
gorrixka, gargorrf i
gogorkeri, basakeri <
kezka, ardura (

errestaka, narraztaka
kezkati, kexu, larri
konpondu, moldatu, eraíu (

eustsi, estekatu, lotu (

arrapatu, baitu, katigu (

gabe, bage
gaberik, bagerik '
eliz-txango, jai-aldí '
bitez '
berantegi, bareegí <
baina, baiña, baña i
ate, atari, sarrera
basaburu, larre, eremu
bost
garramantxa, zarrakamalda
poz, alai

ditzagun
ikusten dugun
di tute

nuan, nuen i
euria ,
zebillen, ibiltzen zen
bizitze, bizi-ieku
zegoan, zegoen
bateratu, elkartu
eman (

íortu, atzeman, bereganatu <
eraman, eroan, jasan i
eraman, jasan <
zion ¿

G

H
\

J

K

1

M

N

0

gaigun
gaitzetsi
gaia
galerazi
galga
garaitze
garen
ge i a
genduzan
gentza
gomuía
gordin
gunean

ííunat

idoki
ihiziari
i ts
itzarri
ixtripu
izaitea
izigarri
izkiliu

jabal
jaiki, jalgi
¡el
j in , yin

kaden
kalaxet
kartzeko
katigu
klika

lehiula

mahain
maiastru
matxinada
matxiño

naba
nare

oarkabe
oihüstatu
oindio
oleskari
oraino
ortzi

dezagun
gorroíu izan, zapuiztu
gaua, gaba
debekatu
txarrantxa, geldikai
garaipen, goitura, gerunda
geran
gaia
genituen
pakea
oroipena
gogor, gorrí
orduan, garai artan

onera

ideki, ireki
eiztari, einzlari, azturí
triste, ülun
esnatu, ernatu, etzarri
ezbear, oker, makurgune
izatea
izugarri, beldurgarri
zauritu edo iltzeko tresna

koldar, indar-gabe, ustel, bare
jeiki, zutitu, altxa
jai
etorri

berantia, bare
alaxe
ekartzeko
giltzapeko, espetxeko
eresbatz, musika-talde

leiora

maai
zurgin, arotz
asalda, nastu-aldi, zalaparta
asaidari, erri-nasle

mendi-arte, sakan, errekagune
bare, lasai, trankil

ustekabe
oiu egin, aldarrikatu
oraindiño
olerkari, bertsolari, koblakari
oraindik
zeru

H

S

T

U

X

prima

santioak
sarkor
so

tamal
tamalez
trantsitu

ukan, uken
ülhun

xede, txede
xeeki

sana

Santiagoak
barrenkor, sartzen dena
begira

damu
damuz, zoritxarrez
mindu, ukitu

¡zan, eduki, ekun
ilu, illurt

asmo, elburu, jo-muga
zeajz, zeazki, zearo

Y

Z

yakun

ziardun

zaigun

ari zen
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ORAIN 50 URTE DIRELA
MANUEL IRURITA ALMANDOZ
ULTZAMA'KO SEME OSPETSUAREN APEZPIKU-SAGARATZEA

M. Irurita, bere gaztaroan «Orfeón Pamplonés» abes-
taldeko kide berezia.

Epaiila'ren 25'ean bete ziren
50 urte, Irurita ta Almandoz'tar
Manuel, Iruña'ko Katedralean,
Apezpiku sagaratu zutela.

Irurita J a u n a Lerida'rako
Apezpiku izendatu zutenean, po-
zik ziren alde guzietan; Iruña'n
oso ezaguna zen apez jator ura.
"Orfeón Pamplonés" izeneko tal-
deán ibilli zen zenbait urtez.
Abeslari ona bazen beste guzien
artean. Esate baterako, 1897-99'
gn. urtetan abestu zutenean Ma-
drid'en, Bergara'n, Tolosa'n Kas-
kante'n, Irurita jauna zen azke-
neko "Gernikako Arbola"'ren ba-
kar-abesle, ain eztarri bikaiña
zuenez.

Sagaratzea, Tedeschini Nun-
zioak egin zuen, Valencia'ko Goi-
Apezpiku Prudentzio M e 1 o ta
Iruña'ko Apezpiku Mateo Muji-
ka Urrestarazu, laguntzaille zi-
tuelarik. Naparroa'ko Diputazioa
izan Aitabitxi, ta berak eman

zion oroigarritzat gotzai-gurutze
berezia.

An ziren, Diputazioa'ren ondo-
an, Gobernadore biak, eta erri
auetako Alkate ta Erri-gizonak:
Iruña, Lérida, Valencia, Ultzama
ta Larrainzar. Leku berezia opa
izan zitzaien bere senide Benito,
José Maria, Aita Biktoriano, Rai-
munda ta Rejina'ri.

Diputazioa'ren Jauregian izan
zen bazkaria, "Biana'ko Prin-
tzea" izeneko aretoan. Arratsal-
dean, berriz, Apezpiku - Jaure-
gian muxika-saio bikaiña eskai-
ñ i zuen "Orfeón Pamplonés"
eres-taldeak, Remijio Mujika'ren
gidaritzapean, beren bazkide ta
taldeko abeslari izan zen Apez-
pikuaren omenez. Pozik eta zo-
rionez beterik ibilli zen Irurita
Jauna, doiñu ederrak entzuten,
eta bere aspaldiko adiskideekin
itzegiten.

Bere lenengo Apezpiku-Meza
nagusia, Epailla'ren 29'an eman
zuen bere sorterri Larraintzar'
en, Uitzama'ko zazpi apez jau-
nak aldarean lagun zituelarik.

Mintzaldia euskeraz egin zuen
Iruña'ko Apezpiku Mateo Muji-
ka Jaunak, Ondoren, Irurita'ren
sortetxean oroitarri bat ezarri
zuten eta bera euskeraz idatzia.
Garai artan euskeraz mintzatu
zen bertako Alkate jauna Eula-
lio Mariezkurrena. Eta Apezpiku
berria e r e euskeraz mintzatu
zen, biotza bor-borka zuelarik
eta eskerrak emanez.

Berri-emaille e d o periodista
batek galdera au egin zion:

—"Lerida'ra yoanen zarenean,
zein izkuntzatan mintzatuko za-
ra?"

Eta Apezpiku berriak onela
adierazi zion:

—"Edozein mintzalari ta ira-
kasle, berari ulertuko dioten iz-
kuntzan mintzatzen da. Egin-
bear edo obligazioa da izlarien-
tzaiy beti bere eliztarren izkun-
tzan mintzatzea".

Ederra izan zen erantzuna, ta
askoz obea Irurita'ren jokabidea.
Josep Ricart i Torrens apezak
idatzi du Larraintzar'go Apezpi-
kuaren bizitza eta an, liburu ar-
tan, onela dio:

"Katalanez mintzatzen diren
errietan, beti katalanez mintza-
tzen zitzaien Irurita Jaun Apez-
pikua".

Pozik egon daiteke Ultzama, ta
pozik Naparroa dena ere, alako
gizona eman ziolako Elizari.

Mailla ta neurri ortako gizon
aundiak eman ditzala ugari, opa
diogu Ultzama'ri. E u s k e r a ta
Euskalerria jasotzen lan aundiak
egingo dituztenak bear ditugw
batez ere.

XIL

Uitzama'ko Larraintzar: erriko el izaren irudía.

"Eusko-lkaskuntza" ber-pizturik
« E u s k o Ikaskuntza»

edo gazteleraz «Socie-
dad de Estudios Vascos»
1918'gn. urtean sortu zen
Oñati'ko B a t z a r Nagu-
sian.

Lan aundiak burutu zi-
tuen bere bizítzan. Berari esker sortuak dirá, ba-
tetik «Euskaltzaindia» ta bestetik «Revista Interna-
cional de Estudios Vascos».

Elkarte berari esker sortu ziren guda aurre as-
paldian, «Udako Ikastaroak» eta, zenbait tokitan,
euskeraz ikasteko Ikastolak. Azkenik, baita euskal

«Estatuto» bat ere berak landu zuen, gero politika-
gizonek aurrera atera zezaten. Elebitza edo bilin-
guismoa ñola eratu ikusteko ere egin zituen azter-
lan sakonak.

Baiña, etorri zen gudatea eta... ankaz gora bo-
ta zuten «Eusko Ikaskuntza».

Eta orain ber-pizturik dator. Ea, bada, asieran
bezalako indarra ta garra ekartzen dizkigun.

Çlkarte ortan orduan lan asko egindako sei gi-
zon datoz orain dena gazteturik: Barandiaran José
Migel, Garate Justo, Irigaray Aingeru, Irizar Jokin,
Irujo Manuel eta Lekuona Manuel.
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ARTZAIN ZAKURREN SARIKETAK
Euskal H e r r i a n arrakasta

haundia dute artzain zakurren
sariketa hoiek. Hogei urte baino
gehiago badira oñatiarrak hasi
zirela lantegi hortan, eta bai os~
pe haundikoak ere herri hortan
egiten diren Sariketak.

Aurten egin diren aipatuenak,
Baztan'go Amaiur'ko "Txanpar-
tenea" bordako Patxi Etxeberria'
ren "Ldbri" zakurrak merezi-
mendu guziekin irabaziak ditu.
Zakur ttipi hunen garaipenak
ots haundia sartu du Euskal He-
rri osoan, Baztan'go Amaiur'ko
izena gorasko ezarririk. Ez da
aurten bakarrik; igaz ere "La-
bn'"ren eginkariak guzien gai-
nekoak izan baitziren.

AMAIUR'KO SARIKETA
I g a z b e z a l a , aurten e r e

amaiurtarrek antolatu dute Ar-
tzain Zakurren Sariketa. Abuz-
tu'ko 15'eko ikuskizuna hola joan
zen.

Hamairu zakur ari izanak di-
rá. Lehenbiziko saioa egin ondo-
ren, sei zakuç pasa aintzinat;
bertze zazpiak, ez.

Bigarren saioan ari izanak di-
rá: "Ldbri", Amaiur'ko F. Etxe-
berria'rena; "Lindo", Amaiur'ko
Pilar Elizalde'rena; "Txato", Ei-
bar'ko A. Atxa'rena; "Kati", Ur-
basa'ko S. Fernandez'ena; "Bél-
txa", Amaiur'ko Istilart Elizalde
J. Mari'rena.

Bigarren lana eginik, Maibu-
rukoek "Labri", "Lindo" ta
"Txato" berezi zituzten azken
saiorako.

Hiru zakurretatik, "Labri"'k
bakarrik erdietsi zuen aginduta-
ko lana, ta merezimendu guzie-
kin Amaiur'ko Sariketa irabazi

NAFARROA'KO XAPELGOA
Abuztua'ren 28'an, H u a r t e -

ArakiFen Nafarroa'ko Xapelgoa
ospatu zuten, berehartan nafar-
tarrak bakarrik ari izan direla.

Artzain talde polita Huarte'n,
denak beren zakurrekin eta ga-
raipena erdiesteko nahikeriare-
kin. Artzainen artean, bortz baz-
tandar. Baztandar artzainek lan
ederra egin daukute Xapelgo
huntan, lau lehenbizikoetan hi-
ru sartu baitira, Baztan'go izena
berriz ere aipatua izan da.

Igaz beza l a , a u r t e n ere,
Amaiur'ko Patxi Etxeberria, "La-
bri" zakur ttipiarekin, irabaz-
tale.
1RABAZTALE: «Labri», P. Etxeberria,, Amaiur
2'GN.: «Lista», Pedro Ansa, Araño

3'GN.
4'GN.
5'GN.

«Beltxa», J. M. Istilart, Amaiur
«Lindo», P. Elizalde, Amaiur
«Moro», Joxe Lakuntza, Urbasa.

Hoien ondotiK gainerakoak,
amabitaraino. Amaiurtar hoiek
badute merezimendu. Ta bertze
gauza bat erranen dut: Joxe Ma-
ri Istilart, 12 urteko artzain mu-
tikoa, M.a Pilar Elizalde'ren se-
mea déla; hortaz bada, ama-se-
meak ari izanak dirá.

EUSKAL HERRl'KO TXAPELGOA
Iraila'ren 4'ean, Euskal Herri'

ko Xapelgoa ospatu da Araba'ko
Araia herrian.

Hemen ere, denen gainetik,
berriz ere "Labri" eta Patxi Etxe-
berria, garaile. Bigarrena, ara-
notar Pedro Ansa'ren "Lista".

OÑATI'N NAZIO-ARTEKO
SARIKETA

Azkenik, urtero bezala, Oñati'
ko Sariketa Haundia. Xapelgo
hau "ínternazionala" da eta izen
haundikoa Europa guzian. Aur-
ten, Catalunya eta Euzkadi'ko
artzainak bakarrik ari izanak
dirá nor-gehiagoka. E g u r a 1 d i
ederrez ospatu da Xapelgo hau;
e t a ikuslearrak ere, millaka,
Iraila'ren ll'gn. egun huntan.

Joan den urtean bezala, eta
bigarren aldiz, Oñati'ko Sariketa
Haundiaren irabaztale, "Labri".
Garaipen h u n e k i n, Baztan'go
A m a i u r herriko "Txanparte"
bordako Patxi Etxeberria eta za-

Patxi Etxeberria aurten ere Txapelduna.

kur ttipi horrek erakutsi dute
beren ahalmen haundia. Aurten,
lau Sariketetan ari izan dirá eta
lauetan, garai! Aurten, behin-
tzat, ikusia dago "Labri" bezala-
korik ez dagola iñon.

Hona hemen Oñati'ko Xapel-
goaren gorabera:
IRABAZTLE TA
TXAPELDUN: «Labri», P. Etxeberra, Nafarroa
2'GN.: «Txiki», Martín Martínez, Araba
3'GN.: «Zame», Joseph Mihura, Lapurdi
4'GN.: «Lista», Pedro Ansa, Nafarroa
5'GN.: «Txitik», Juan Osinalde, Gipuzkoa
6'GN.: «Tircho», jordi Molisaoh, Catalunya

Zorionak irabazteei eta parte
hartu duten artzain guziei, baita
Jaialdiaren antolatzaleei ere!

ANZANARRI

IGIRILARRI ARRIGARRIA
ALDABETAR RIKARDO IRUÑA'KO

MUTIKOAK,
URREZKO Bl DOMINA

iAIdabe'tar Rikardo, 12 urte dituen
Iruña'ko mutikoa, igerilari arrigarria
dator.

Itru urte zituenean asi zen igerian.
Geroztik, atsegin aundiz ibiltzen ige-
rian; eta ez da makala gure «mutil-
koxkorra».

Urtarrilla'n, Suiza'ko «Campeonatos

R. Aldabe mutil-koxkorra, Iruña'ko ¡gerílarl

internacionales» esaten zalen lejaketa
batzuetan izan zen. «Tximeleta» deri-
tzaion igerÍMniotan, 100 metro egiten, bi-
garren gelditu zen 60 lagunen artetik;
eta «crow!» izenekoan, 100 mletroko
saioan, Je ñengo.

Jorrailla'ren 2fgn. eta 3'gn. egunetan,
Luxembitrgo'n ibilli zen, leiaketara joa-
nik. «Europa'ko Gazteen Igeri-Txapel-
keta» zen.

Eta zer egin zuen? Beti 100 metroko
saioetan, bai «crowl» eram ta bai «txi-
meleta» erara, bietan lenengo atera

zen; orrela i-ritsi zituen urr̂ ezko bi do-
miña.

Igaz, bigarren gelditu zen «crowl»
erara igeri egiten «España'ko Txapel-
keta»'n.

Aurrerakoan bere amets auncliak ditu
mutiko onek. Orain, Iruña'ko Eskolapio-
tan E.G.B.'ko 7'gna. egiten ari da.

—tosketan, Rikardo?
—Igerian baiño gutxiago; «Notable»

ateratzen oi dut. Aitak esaten dit «ex-
kax» déla, geiago egin dezakedela...

Zorionak íruña'ko Igerilari gazteari!
Orreia jarrait¿en ba'du bestQ norbai-
tzuek ©ramandako urte guziak ekarriko
dizkigu Naparroa'ra.
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B A ZT A N
ARSZKUN ETA ERRATZU'KO

BESTAK

Bestak beti bestak, nahiz bi-
zia garesti egon eta prezioak ge-
ro ta gorago yoan; urte txarra,
arrangura bazterretan, yendea
kesu, baina bestak beti arrakas-
ta ona.

Arizkun eta Erratzu'ko herriek
ospatu dituzten beren bestak.
Urtero bezala naiko soñu eta
dantza eta gazteria jostakin.

Arizkun'en, bertsolari besta,
berehartan kantari ari izanak
direía. Baita ere Xuberotar dan-
tzariak ere ari izanak dirá.

Erratzu'n ere ukan ditugu ber-
tsolariak: Uztaila'ren 2'an, goi-
zean eta arratsean, Mixel eta Al-
kat baxenabartarrak eta Jesús
Goñi oronoztarra ari izanak di-
reia; baita ere ari izanak dirá
Etxemendi eta Larralde baxena-
bartar kantari xarmantak eta
M. Idirin eta "Oskorri" Taldea.

Jendea kontent zagon eta bix-
tan da Nafarroa'n baditugula
bertsolariak; kartzeko behar gi-
nuke bertsolari nafartarren ar-
tean zenbait bilkura eta besta.
Baxenabarra'n badugu bertsola-
ri andana bat, eta gure alderdi-
ko Nafarroa'n ere bilduko ginuz-
ke bertze hainbertze; anaien ar-
teko elkartasuna, gauza ederra.

EUZONDO'KO BESTAK

"Santioak" ospatu dirá Elizon-
do'n; aurten, 23'an hasi ziren,
larunbatarekin eta Santioa bez-
peragokoan.

Larunbatean, arratseko 10,30-
e t a n, "Baztan" pilota-lekuan,
Euskal-Herri'ko Dantza-Agerke-
ta; jaialdi huntan ari izanak di-
rá:

IPAR-EUZKADI: Lapurdi, Do-
nibane'ko "Begiraleak"; Bena-
farroa, Baigorri'ko Dantzariak;
Ziberoa, Urdiañarbe'koak.

E G O - E U Z K A D I : Bizkaia,
Erandio'ko Ezpata-Dantzariak;
Gipuzkoa, Oñati'ko Dantzariak;
Araba, Gasteiz'koak; Nafarroa,
Muskaria'ko Dantzariak. Zazpi
lurraldetatik, zazpi dantzari-tal-
de, baita etxekoak ere: Baztan'
go Mutil-Dantzariak. Jai a 1 d i a
ongi yoan zen Euskal-Herri'ko
Ikurriñaren itzalean; denek, ha-
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sieran, "Gernika'lco Arbola7' eta,
akaballan, "Agur Yaunak" kan-
tatuz.

Saniio eguna, denbora ilun eta
urizke, eta ez guk nahi bezala.
Meza Nagusi ondoan, plaza za-
harrean, Maurishio txistulariari
Omenaldi maitekor bat egin zi-
tzaion txistulari bezala berrogei-
t'amar urteak bete dituelakotz;
bere urrezko eztaiak ospatzeko,
Elizondo'ko herriak opari bat es-
keini zion. Ondotik, Dantzari-
txikiak Baztan'go Soka-Dantza
erakutsi zaukuten; a z k e n ik,
ohorezko Mutil-Dantza bat de-
nentzat.

Arratsaldean, aizkolariak eta
bertsolariak. Bazen yendea eta
jaialdia ere interesgarria. Mixel
urepeldarra eta Goñi oronozta-
rra aritu ziren kantaldi xarman-
ta eginik. Astibia-Mindegia, bu-
ruz-buru, gisa huntako lanean:
Astibia'k 6 kana-erdiko eta 5
ttipi; Mindegia'k 6 enbor kana-
erdiko eta 6 ttipi; biek batean
hasi eta zeñek lasterrago moztu.
Mindegi airabaztale, baina ez ai-
sa: aldea, 8 segundu bakarrik.

"Baztan" pilota-lekua, "kas-
kezurreraino" betea (1.300 la-
gun), 26?ean. Lehen p a r t i d a
arras polita; baina ez? ordea, bi-
garrena: Pierola eta Maiz'ek ai-
setasun haundiz garaitu baitzi-
tuzten Arroyo eta Aldazabal.

"Los Diamantes" soñulariek
arrotu dituzte bazterrak beren
euskal kantekin. Urtero bezala
mutil-dantza ederrak egin ditu-
gu; Maurishio eta Félix ez dirá
lo egon.

Zikiro-yate aeta besta ederra
Beartzun'en, 30'gn. e g u n e a n.
Eguraldi txarra, neguan bezala.
Arratseko "Baztan" pilota-le-
kuan, Oiartzun'ko "Intxisu" Tal-
dearen antzerki saioa. E. Arotze-
na X. Lete'ren "Dens ere ez iza-
tetik izatera" aurkeztu zuten.
Yende guti bildu zen: alde bate-
tik, eguraldi txarra; bestetik, so-
ñua plazan; haundiena, gure
h e r r i t a r r e n euskaltzaletasuna
eta auntzaren gauerdiko eztula,
biak berdintsu direla.

Eguraldiak ez gaitu batere la-
gundu; egundaiño ez dugu iku-
si "Santiotan" holako giro txa-
rrik.

"Bestak gan diré; oral bakea
ta bi sos".

M. IZETA

Maurishio Elizalde, 50 urtebetez Elizondo'ko txistulari
bezala.

ILLARREGUI

MARTIN ERBITI JAUNAREN
ILLETAN

Uztailla'ren 2 5'ek o arratsal
deán, Martin Erbiti ü zen Ultza
ma'ko Illarregi errian; berez, gu
re Bailara ontako bertze errikt
sernea zeny Alkoztarra, bañai\
IllarregVn bizi zena.

Iñoiz ez bezalako orlegiz jan-
tzitako uda batean, joan zaigx
gure Martin goi aldera; bera)
ain maite zuen izadi ederrak es-
kaiñi dio lorezko seaska.

Txikitatik asita ibilaldietan ja
rririk zegon, errialde aunüzeta?
barna abere sal-erosketan; ale
izan zuen lurraldeak ezagutzeki
aukera, bera ere oso ezaguna ze-
larik Nafarroa'ko rnugaz bi al
deetan.

Euskalerri'ko ezagueraz e t c
maiíasunez orniturik zegon, lu-
rrak, jendeak eta txoko guzial
ikusiak bait zituen. Eta ala ika-
siak zituen ainbertze gauza
ipui, historio, bertso ta kantc
zaarrak. Zoragarria, benetan
Illarregi'ko Martin tratulariare-
kin solasa! Eta gutxik erakuste?
zutenean zein eta nolakoa de?
gure Erriaren amasa, orduan



ÑAPAR FUTBOIÁ GORA AURTEN
«OSA8UMA» B1GARRENAREN

«A» MAILLARA
Ez da txarra izan, ñapar taldeendako.

orain bukatu den futbol-jokoaren aroa.
Nagusienak, beintzat, goragoko maillata-
ra igo dirá; adibidez: Osasuna, Tudelano,
Peña Sport, Sangüesa, Izarra.

Luzaro, nor-geiagoka ibilli da Osasuna,
Leonesa Taldearekin. Azkeneko igandean,
Osasuna'k puntu bat geiago bakarrik zuen,
Leonesa'k baiño. Igande artan, puntu bat
galdu zuen Leonesa'k, bere etxean ados
geldituz Palencia'ko Taldearekin. Osasu-
na'k, ordean, etxetik kanpoan ados geldi-
rik, beste puntu bat irabazi zuen Torre-
jón zelaiean.

Bestalde, Tudelano Taldea Bigarren
"£" Maulara igo da; Tafalla'ko Peña
Sport, Sangüesa Taldea, baita Lizarra'ko
Izarra ere, Irugarren Maulara igo dirá.

Ez da, ba, gure futbol-jokoari urte txa-
rra izan.

EUSKALERRI'KO
AIZKOL.4P.iEN TXAPELKETA

Iruña'ko Zezen-Plazan jokatu zuten eus-
kal aizkolariek beren arteko Txapelketa
Uztailla'ren 10'gnean. Gutxi gora-bera, zor-
tzi milla lagun bildu ziren ikustera.

Lau aizkolari agertu ziren, bakoitzak
amabina onbor ebakitzera: 4 onbor, 54
ontzakoak; 4 onbor, 60 ontzakoak eta bes-
te 4, 72 ontzakoak.

lizaltzen zigun berak errez giau-
'en harnean geneuken Mzia.

Aren Metan, euskal jende au-
itiz azken agurra ematera eto-
ritakoa. Meza, zoritxarrez, er-
leraz. Gure erri ixikietan, oral
lítela zenbaii arle erdalduntzen
lijoaztelakoz, karíhiaiu zen iz-
zuntza; erran dezakegu azken
trie auetako ondorioa déla.

"Xílarregi'n —Sánchez Carñón
aunak egindako liburuan leitzen
iugun bezala— 30 urte ta geiago
lituenek badakite euskeraz; 30
irte beerako geienek ulertzen
lute, baña erdera da erabiltzen
luten izkuntza. Elizkizunetako
nkuntza, erdera ere".

Mezaren harnean euskal kan-
:uak aditu ziren; erriko neska-
xek ñola abestul Ta antxe geun-
lenok, nolako indarrez lagundu
jenuen 1

Agur, Illarregi'ko Martin eus-
caldunal Zure gorputza illobira-
izean, Ultzama guziak negar
igin zuen txistuaren soiñuaz;
laita arratsaldeko euri-ttanttak
iré malkoak ziren.

Urbana andre alargunari; Ba-
'carne, Karmentxu ta Olaia ala-
jet; etxeko guziei, eta Alkotz'en
oizi den Fermín anaiari, gure
jiotzeko dolumiña, Jain koari
komendatzen diogun artean.

A. ELORDI

Ezkurra'ko Mindegia atera zen irabazle
edo garaille. Au da gizona, au!

1: MINDEGIA, 46 minutu, 41 s.
2 : ASTIBIA, 51 minuíu, 9 s.
3: MENDIZABAL, 64 minutu, 53 s.
4 : USATEGIETA, 102 minutu, 29 s.
Astibia'k bere 34 urte bizkarrean ditue-

larik, lan ona egin zuen; baña, lan ona ta
bikaiña egin zuena, Mindegia izan zen.
Aizkolari gogor eta trebea dugu ñapar au.
Zorionak!

IÑAKI PERURENA
ÁRRIJASOTZÁILLE ARRiGARRIA

Iruña'ko Zszen-Plazan eta beste leku-
tan ere, Leitza'ko seme indartsu onek —Pe-

rurena'tar Iñaki'k— ekintza arrigarriak:
burutu ditu.

Uztailla'ren 2'gnean., 200 kiloko arria
ESKU BATEZ jaso zuen bizkarrera iru
aldiz.

Illa bereko 10'gnean., egun ori arte bes-
tek egin ez duen lana: artu 225 kiloko
arritzar aundia artu ta bizkarrera jaso zu-
en bein eta berriz. Leenago, Endañeta gi-
putzak 7 aldiz jasorik zuen; Perurena'k,
ordean, denbora berean ZORTZI aldiz ja-
so zigun. Ain gutxi minututan 1800 kilo
jaso zituen bizkarrera.

Uztailla'ren 23'gnean., Perurena'k 250
kiloko arria jaso zuen aznabost aldiz ama-
bost minututan. Azkoitia'n lortutako garai-
pen ontaz, Aretxa Il'gnari irabazi zion
eta Endañeta'ren markak errez autsi zi-
tuen.

Oraindik 20 urte baiño geiagorik ez duen
"morroixko" au, noraiño elduko da, indar
ata trebetasuna ongi zaintzen da'ditu?

Be-Nafarroa maitearen berriak igortzen dizkigu, illabete
orotan, Garazi'ko Manex idasle trebe ta agurgarriak. Agerriz
eta errespetuki es'kerratk eman nal dizkiot aren laguntza ain
Daliotsuagatik.

Bertzaldeko nafartar lur aietan on, gaitz, ilun, argi edo
kexugarririk gertatzen den gmm, Garazi'ko Manex lankide
maiteari esker, xeeki jakiten dugu.

Idazle on orren lumak, gure erritarren aizkorak, burdiñak
edo aitzurrak bezala, garbitzen ditu berriz ere, Nafarroa zaa-
rraren bidé aantziak. anaia garenak elgartu ginduzten bidé
zaarrak, istorio triste batek galdu zituen bideak.

Bortuetako bertzaldean dugun Be-Nafarroa? Nafarroa
bakar baten puska bat baiño, ez cía besterik: gure "Ultrapuer-
tos", gure Seigarren Merindadea. Orregatik, Garazi'ko Ma-
nex'ek idazten duenak, anai-arteko oiartzuna iratzartzen di-
gu harnean.

Ala ta guziz, badira gure artean beren egitazko nortasuna
ezagutzen es dutenak. Es dakite aunitzek, aiek dituen deitura
pollitak, Be-Nafarroa'ko irietatik jin zazkigula. Ikus, adibidez,
Iruña'n, Taíalla'n, Zankotza'n, Tudela'n eta non-nai agertzen
direnak:

Alzueta, Ancil, Ar&eíoa, Armendáriz, Ayerra, Baigorri,
Beorlegui, Buzunáriz, Busíince, Domenech, Donamaría, Do-
raezáin, bonazar, Eleta, Gambarte, Garreta, Garro, Górriz,
Iharrola, Irisarri, Irulegui, Istúriz, Izpura, Izura, Jaso Jusué,
Lacarra, Landíbar, Marchueta, Mendive, Oráa, Orzanco, Oses,
Osta, Ostíbar, Pagóla, Sarrasqueia, Suescun, Urzaiz, Vizcay,
Yolái,Zaro. M. G.

ZONBAIT BEñRI

AlHERRA. Hiri hau transitua gelditu zen Malte D'lratxeta ¡hil zen •egunean; 23
urtetan, hórrela biziaren uztea ixtripu batean, ez ote da zinez izigarri? Bere
Herria ¡naitatu duen neskato gazte ¡honek, zilo handi ¡bat utzi du; sendituko
da bere ianíegian, bere rugby eta antzerki taldetan eta bere alderdi abertza-
le-an. Agur, Maite maitea!

AIN'TZiLE. Obra ederrak elizan; hola segituz, Garazi'ko eliza polütena izanen da.
ARMENOARITZE. Aurtengo pestak ¡bertsulariekin: Mattin, Xalbador seme, Xan-

pun, Alkat, Arrossagaray, Ezponda, Mendiburu; ez da gutti zazpi horiek le-
rrokatzea.

8AIGORRI. Baigorri'ko seme Mitxel Olzomendi, Singapor'eko Goi-Apezpiku nnixiola-
ria izan den , urrun hartan hi! zaiku, 76 urte dituelarik.

BEHORiLEGI. Herriko bortz etxek elgarreratu dStuzte beren artaldeak, hitzarturik
bortuko derboran aldizkatuko direla ardien inguratzeko.

HELETA. Amen besta. Gur-« amak ohoratu ditugu. Pesta ondoren, oro elgarretaratu
dirá mahain on baten inguruan, beti bertzeen zerbitzuko diren amek merezi
baitute —arteían— zerbitzatuak izaitea.

IHOLDI. Aunitz haur San Bladi'ko beilan; ez da oraino Fedea gaidua.
IR1SARR1. «Airoski» klikak hasiak ditu zoin-gehiagokak. Gure musikalariek ereman

dute lehen prima Beihauze'n, eta kopa ederra ekarri Milafranka'tik.
SZURA. Paul Laskor, maiastru berria, ezkondu da Landibartar neskato gazte ba-

tekin; beren lantegia ta egoitza gure artean izanen dirá.
MENDÍBE, Menditik faltatu da 4 urteko beor bat, alezan kolorekoa. Norbaitek zer-

bait berri emaiten ahal ¡ba'du, jakinaraz dezala.
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"PRiNÜPE SUPLEMENTO
MENSUAL DE
LA REVISTA,
D E S T I N A D O
AL FOMENTO
DEL VASCUENCE

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

LIBURUAK

Y
TRAJES

M.a Elena Arizmendi

"Vascos y Trajes'1 izeneko en-
ziklopedia aundi bat atera du
"Donostia'ko Aurrezki-Kutxa"'K
bi liburu marduletan. Arizmendi'
tar Mari Elena'k egiña da azter-
lan bikain au.

Ale b a k o i t z a k baditu 300
orrialde zabal, eta geiago ere bai,
aurkibidez ongi ornituak. Guzti-
ra baditu baita 287 irudi apain
ere. Eta ez oiek bakarrik: beste
100 argazki eder eta 102 lamina
geiago.

Liburu ikusgarri apain eta do-
toreak dirá; eder-ederrak. Bal-
ña ez da begientzako edertasu-
na bakarrik. Sarrera-itzak egin
dizkion Caro Baroja jakintsuak,
itz auek idatzi ditu:

u Arizmendi'r en liburu auek,
eskeintzen duten baiño are gei-
ago ematen digute. Izan ere, ez
dirá euskaldunen jantziak ba-
karrik ageri; jantzien bidez, eus-
kaldunen kondaira zati aundia
ere bai".

Or ageri dirá antziñako ar-
tzaien, baserritarren eta emaku-
meen jantziak. Gudari ta zaldu-
nenak ere bai, noski. Eta ezin

S U M A R I O

PAGINAS

1 REINTEGRACIÓN FORAL PLENA. Un derecho incuestionable; un Acuerdo his-
tórico; un riesgo.

2 ORDU TA ERABAKI GARRANTZITSUAK. Horas y decisiones trascendentes. Y
en esta hora singular, nos perderemos en triquiñuelas jurídicas?
EUSKALTZAINDIA. Resumen de las Actas de la Real Academia Vasca.

3 EUSKALERiR-l'KO LEIOA. Ventanal de Euskatoría. Noticias, cosas y hechos.
4 77-7-7: los sanfermines de este año. Curiosa expresión numérica del pasado

«sanfermín». LARRATE.
5 NOIZTIK ETA NONDIK EUSKERA?. Antigüedad y origen de] euskera. LIZARRUS-

Tl. Nos sorprende y apasiona el misterio del euskera; duele su secular ago-
nía; urge su aprendizaje, uso y expansión.

6 A1TA SANTUAK, 80 URTE. El Papa cumple 80 años. «Los 80 años del Papa —dice
él— descubren la debilidad del hombre y el vigor eterno de la Iglesia».

7 BERTSOLARIA. Versos,
10 BEiRTSOLARlEN PIKOA II. Características de los bertsolaris: cualidades y «ofi-

cio». A. ONAINOIA.
11 EUSKAL43ARATZA. J. GAZTAÑAGA inicia una nueva sección: gramática vasca.

Con un eco de «Lizsrdi» nos anima a cultivar «el huerto de los antepasados»,
el euskera, donde la «mala hierba ha borrado los escondidos senderos».

12 M. IRURITA'REN APEZPIKÜTZEA, 50 URTE DIRELA. Hace 50 años, consagración
episcopal de Mons. Irurita, X!L.. En su propio pueblo, Larrainzar, tomó la deci-
sión de hablar a sus feligreses catalanes en la lengua que ellos hablaban.
«EUSKO IKASKUNTZA BERPiZTURíK». La gloriosa Sociedad de Estudios Vascos
víctima de la guerra del 36, resucitando.

13 ARTZA1N ZAKURRAK. Capeonatos de Perros de Pastor. También este año, tras
múltiples triunfos, es campeón internacional el ibaztanés Patxi Etxeberría. Zo-
rionak! ANZANARRI.

U ERR&ERRl. Por ios pueblos. M. ÍZETA: fiestas en Baztán; A. ELORDI: los fune-
rales de Martín Erbiti; La Baja Navarra: con gratitud al fino colaborador Manex
de Garazi, en homenaje a nuestra Sexta Merindad, cuyos pueblos han dado
apellido a tantos pamploneses y riberos. M. G.

15 KÍROLAK. Deportes. Gora Osasuna, Mindegia y Perurena!
16 LIBURUAK. libros. «Vascos y Trajes», Elena Arizmendi nos brinda un tesoro de

línea y color con destellos de la historia vasca. «Fauna marina de Euskalerría»:
un trabajo iniciado en el siglo pasado por el fundador del «Aiquarium» se pu-
blica hoy bien «aggiornado». Edita la Caja de Ahorros Municipal de San Se-
bastián.

utzi izendatu gabe euskal dan-
tzarien jazkera bitxiak.

Liburu auetan garrantzi aun-
dikoa ageri da Naparroa. Adibi-
dez, Erronkari'ko "Iru beien Zer-
ga" aipatzen du, ta 1300'gn. ur-
tean zer-nolako jantziak erabil-
tzen zituzten.

Aipatzen d i t u Naparroa'ko
Errege batzuen garaiko berriak;
eta ñola ez aipatu Biana'ko Prin-
tze ospetsua?

Leitza'ko ."Ingurutxo", Otxa-
gabia, Erronkari ta erri oietako
dantzariak goraki aipatzen ditu,
beren jazkera ta guzti. Baita
Ituren, L a n t z eta Zubieta'ko
"Iñauteriak" beren jantzi bere-
ziz ornituak.

Euskaldunentzat gauza jakin-
garri asko ematen dizkigu Ariz-
mendi'ren lanak; eta, naparren-
tzat, batez ere, are geiago.

Txalotzekoa da A r i z m e n d i
E. anderearen lan bikaiña. Eta
aldi berean, ziñez eskertzekoa da
t'Donostia'ko Aurrezti-Kutxa"^
argitaratu izana.

"FAUNA MARINA"
Euskalerrifko

"ITSAS-ABEREAK"
Gazteleran "Fauna Marina" ize-

nez eta euskeraz "Itsas-abereak"
deiturapean, liburu oso polita ar-
gitaratu du "Donostia'ko Aurrez-
ki-Kutxa'k.

Donostia'k badu "Aquarium" ikus-
garri bat; orren sortzailleak eta
"Gipuzkoa"'ko Usas - Jakintzarako
Elkartea"'ven Lendakaria izan zen
OBizente Laffitte Obineta jaunak as-
paldi egin zuen azterketa bat, edo
Euskalerri'ko itsas-ertzean bizi di-
ren arrain eta bestelako bizidun as-
koren zerrenda.

Orain, J. J. Iraola Mujika ta M.
Ibañez Artika irakasleek berritu du-
te zerrenda ura. Iru gauza jakinga-
rri sartu dituzte liburuan: bakoi-
tzaren irudia, edozeiñek ezagutu di-
tzan bakoitzaren biziera edo izae-
ra, nun bizi oi diren eta ñola; gaz-
telerazko izenen ondean, jakintza-
izena ta euskal izenak.

Zorionak eman idazleeri ta eus-
keratu duen Gaztañaga'tar J. jau-
nari. Baita "Donostia'ko Aurrezki-
Kutxa'"ri ere, euskal-gauzen foabes-
le onari.
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