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Urteen joanean gauza asko alda-
tu oi dirá, batzuk galdu ta besteak
sortu. Euskalerri'an ere gauza asko
aldatu dirá, Naparroa'n ere bai.

Baiña, ez da guztia aldatzen; ne-
gutik udaberrira, oianak eta soroak
orlegi eta loretan aldatu oi dirá;
mendiak, ordean, beren izaeran
sendo irauten dute.

Izan du euskal-aldizkari onek ere
ixil-aldia. Ixil eta mutu egon da al-
di batez. Negu luze baten otza izan
déla esan bear; udaberriaz batera,
ordea, emen dator bizirik eta gazte.
Berriz ere, emen duzu —irakurle
ñapar orrek— zeure eskuetan; be-
rriz ere bizirik, euskeraz eta Euske-
raren aldeko lanean dator.

Gertaera aundia izan dirá Napa-
rroa'n. Naparroa'k badu Lege-Bil-
tzar berria, badu Aldundi berria.
Atzo bezala, gaur ere ñapar batzuk
ditu gure erriak ordezkari. Atzo be-
zala, gaur; biar...

Naparroa'k sendo dirau eta na-
parra iraunen du bere euskal sus-
traiari uko ez egin bitartean. Antzi-
ñetan, gure gurasoek, euskera ta
euskaltasuna oiñarri zirelarik, Na-
parroa'ko Erreinua sortu zuten. Ur-
teak joan direnean, Naparroa'k jen-
de asko artu ditu bere euska! jato-
rria, nortasuna ematen diona, gal-
du nai gabe.

OARRA
Urtebete ta erdi ondoren, zenbaki

ontaz asiko gera berriz Hiero ager-
tzen.

Baiña, azkeneko iru ez ba lau
zenbakiak ez zitzaien ongi e!du gu-
re irakurleei. Bidalfzeko tresna beti
gaizki ibiili zen, azkenik guztiz au-
tsita geSdituz.

Bitarte ontan, badira irakurle
franko beren aleak eskatu dizkigu-
tenak, eta eskuz bialdu dizkiegu.

Igortzeko era berrituz gero, orain-
goa artu ondoren, bidaliko dlzkizue
atzeratuak agortu arte.

Agur! Barkatu! Aurrera!
G. M.

Lekurik dagonean, lanik eta ogi-
rik dagonean, egia esan, ez da ego-
ki iñori eragozpenak jartzea. Baiña,
a I d i berean, kanpotik datorrena
etxeko jaun eta nagusi jartzea, eta
etxekoa kanpora botatzea, ori askoz
okerrago dago; badu bere izen ego-
kia: lapurreta, zapalketa, jauntxo-
keria ta menperatzea izanen da.

Naparroa'k euskera zuen bere
izkuntza, «lingua navarrorum» gure

Errege aundi batek esan bezala.
Orain ere bai naiz batzuek ez dute
ezagutzen eta beste batzuek uka-
tu nai dute. Gorroto itsua eta bu-
rugabeko naikeriak ez dirá Napa-
rroa'ren nortasuna salbatzeko bi-
deak.

Joanak joan, eta aldi berriak da-
tozen auetan, gu berriz ere euske-
raz gatoz irakurle euskaldunenga-
na. Euskaldunak elkartzeko lokarri
bikaiña dugu euskera; gurasoen
mintzaera ez dugu semeak banatu
ta zatitzeko. Euskeraz mintzatzen
geranean urbillago gaude.

AUTATUTAKO FORU-DIPUTAZIOA

Ona emen Naparroa'ko zazpi Diputadu berriak. Forudun Aaldundia da. Kondaira-
ra igaroko den argazkia. Une ontafik aurrera, kondairan sarturik geldituko diren
zazpi izen. Zutik: J. Bueno Asín, P. Sánchez de IVIuniáin, A. Lasunción Goñi, A.
García de Dios, J. Gortari (Idazkaria); eserita: J. !VL Arza5 Dtputazioaren Buru
den J. I. Del Burgo, efa J. Malón Nicolao.
Geroak ez ditu nolanai txalotuko. Epaitu ía neurtu egingo ditu, ez beren stzak
bakarrik aztertuz, beren egintzak neurtuz baizik.
Ñapar erriaren ordezko direnez, zazpi gizon oien esku izanen da Erriaren kez-
kak artu ta zuzenfzea, Erriaren eskaerak eta bearrak ezagutu, eta egoki eran-
tzutea.
PoEilika-partidu bakoltzak bere ordez aurkezfu zítuen zenbait gizon; osen artetik
aukeratuak dirá. Beren iritzsak ez-berdiftak izan arren, nsparrak dirá zazpi gizonak.
Eta oaparrak ere aukeratu zituzíesiak, Naparroa'ren aSde Jokatuko dutelako ustean.
Orregatik aundia fa arriskugarrsa da erñ baten zaina edo erantzukizuna darama-
ten gizonen adurra.



EUSKAL Z-ZH
ERRIKO LEIOA

AITA SANTUEN ZERRENDA

Aldi oso laburrean, iru Aita Santu eza-
gutu ditugu: Giovanni B. Montini, PAULO
VI, Eliz-Batzar edo Kontzilioa burutu zue-
na. Amabost urtez Aita Santu izan ondo-
ren, 1978'ko Agorrüla'ren 6'ean il zen.

lllabete beraren 26'ean aukeratu zuten
Albino Luciani, JUAN PAULO I, aurreko
bien izenak arturik, aien bideak jarraitu
nai zituena. lííabete egin zuen doi-doi Aita
Santu. Bereala il zen, Irailla'ren 28'an;
kristau-erria arritu ta txunditurik gelditu
zen.

Bitarte iabur ortan, Naparroa'ko Apez-
pikuak bere ikustaldia egin zion. "Iruña"
aditu zuenean, Juan Paulo l'goak esan
zion: "Iruña izenak bi Santu aundi orost-
arazten dizkit: Xabier eta Loiolakoa".

Gaur, berriz, 1878'ko Urrilla'ren 16'tik,
Karolus Wótyla, JUAN PAULO II, dugu Aita
Santu. Aspalditik ez bezala, Itaiia'z kan-
potik etorritako Aita Santua dugu: Polo-
nia'ko seme, kristau-giro oso berezian bi-
zi ¡zana. Bere soin eta mamian nabaitu
izan ditu lana, esku-lan gogorra, etsaien
erasoak eta naigabeak.

Zalantzarik gabe, Jainkoaren asmoetan,
gaur Elizak bear duen Artzaia. JUAN PAU-
LO II, biotza Jainko-zaletasunez betea dau-
kalarik, bere senide dituen guauarko giza-
kien billa dabil.

...gaur Elizak bear duen Artzaia, JUAN PABLO II

OÑATIBIA'TAR JON
MAIXU TA ADISKIDE KUTUNARI

Gure Aldizkari ontan bearrezkoa da
Oñatibia'tar Jon zenaren oroitzapena egi-
tea. Orain baiño leen egin zituen bere
urratsak Jon aundiak bere idaz-lanen bi-
dez, eta beti bere aolkuz, bere biotz guziz.

Joan zen udan, Ekaina'ren 30'ean, ix-
tripu edo ez-bear itsu baten ondorioz, gal-
du genuen euskal-irakasle aundi bat eta
adiskide maite-maite bat.

Lan asko egin zuen; beti Euskalerri'aren
alde, onen serbitzuan. Bereziki ta batez
ere, euskeraz eta Euskeraren alde; Napa-
rroa'ren alde ere bai: or dugu Jon'ek sor-
tutako eresia, "Naparroa'k iraun du". Eta
Naparroa'k iraun dezan eta Euskerak ere

bai Naparroa'n, zenbat lan eta ekintza bu-
rutu zituen Oñatibia'k, besteak etorri ziren
baiño leenago ta zintzokiago. Aipa ditza-
gun bere "Euskera irrati bidez", bere "Jo-
las-bidez" eta berak eragitako Udako Eus-
kal-!kastaroak ñapar Foru-Diputazioa'ren
babespean.

Eredutzat artuto dugu Jon Oñatibia'ren
bizitza. Otoitz bat... otoitz baña, euskal-
tzale guztiok, Jon'ek betikotasunean zorion
izan dezan. Eta arek, bere baikortasunez
piztu gaitzala goietatik begira. Euskalerri'aren maitale, euskaltzale, lege-gizon, mai-

su, idazle, musikazale zen gure Jon Oñatibia.

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMíE DE LA LANGUE BASQUE

BATZAR AGIRIEN LABURPENA
(1978)

Uztailaren 28an, Donostian. Ekaineko batzar agiría onartu da.

a) Herremanak: Hartutako liburuen zerrenda. CIEMEN delakoaren bile-
rarako gomita. Kepa Enbeaita "Urretxindorra"'ren omenaldiari babesa. Irakasle
titulurako egingo diren etsaminak.

b) Goizeko bilkuren berri: Atzo Matienan izandako batzarrea "Bai Euska-
rari" kanpainaren azterketa. Esku artean diren beharizanak. Barne azpiegitura.
Ordezkaritzatako lankideen egoera. Bergaran Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarra.
"Siadeco" Soziologi-estadistika. Aditz batuaren argitalpenaren mentsa. "Hitz
egin!" finantziaketa. "Liburu Zuria'"ren kreditoa. "Estudio Socio-lingüístico
del Euskara'"ren laburpena argitaratzea. Egintza hauek 1-4 milloi zuloa uzten
dute. Proposatzen den Ekonomi Kontseilua. Beste premiak: "Euskara eta Eus-
kal Literaturaren lekukoak" argitaratzea; proposatu da egile eta lan nabar-
menen zerrenda, XVI. menuean hasi eta egunerartekoa. Seber Altuberen men-
deurrena.

d) "Bai Euskarari" aurre kontua: asmoa, historia, ondorioa. Sarrerak, 55
milloi; gastoak, 20 milloi; irabaziak, 35 milloi. Geroagoan, kontu zehatzagoak.
Eskerrak eman beharrezko jaun eta taldeak azpimarkatzen dirá.

e) Bergaran Bützarreko egitaraua: Batzordeen programak; hartu diren
txostenen zerrenda; zenbait ohar.

f) "Euskararen izter lengusuak airela eta", L. Mitxelenaren txostena.
Otoitza.

Abuztuaren 25ans Donostian. Ezer baino lehen Euskaltzainburuak ongi eto-
rria cmaten dio F. Krutwig euskaltzaindiari.

a) Harremanak: J. B. Merino Urrutia, ohore euskaltzainaren "e vascuence
en la Rioja y Burgos" liburuaren argitalpen berriaren aurkezpenean, Logro-
ñora joango direnak. "A. Ibiñagabeitia" Sarirako izenda^uak. Jasotako libu-
ruen zerrenda. Baionan, bilera xede onekin: "Création d'un Institut d'Etudes
Basques; euskal alorreko ikerkuntza. Bórdele, Pabe eta Toulousseko Uniber-
tsiteen babespean". Bilbon Frantziako Kontsularekin, eta Baionan Prefetarekin,
Euskaltzaindiaren Iparraldeko nortasun ofiziala tramitatzen da.

b) Goizeko bilkuren berri: Bergarako Biltzarrearen prestalanak; xeroko-
piak; prentsa-bulegoa; kanpoko harremanen arduraduna. Euskaltzaindiaren
argitalpenak eta beste, bertan salgai. Hizkuntz Batzordearen Idazkariak bere
lana aurkeztu du. Bergaran, lau motako mintzaldiak: hitzaldiak, txostenak, es-
kabideak, elkarrizketak. Txartelak banatuak dirá.

d) P. Xarritton jaunaren txostena: "P. Broussainen paperak"; 1900-1920
arteko euskal gauzak aztertzeko, behar-beharrezkoa da Broussainen gutuneria.

e) X. Kintanak Georgiako bere egonaldiaren berri eman du: harrera ezin
hobea; ikerlanari ekin dio, batez Georgieraren Euskerarekiko dukeen ahaide-
tasunari. Krutwig jaunak azpimarratu du egitekoaren zailtasuna.



ALDIZKARI BERRI BAT:

Saski-naski
Ona emen azkenaldi onetako berri ga-

rrantzitsu bat. "Selecciones" delakoaren
tankerako euska! Aldizkari bat, 112 orrial-
detakoa argitaratzea, ez da egunero ikus
daiteken gauza. Izen egokiz "SASKI-NAS-
K!" bataiatu dute. Idazle zerrendan izen
ospetsu ugari eta onenetakoak gaiñera.

Zorionak sortzailleei eta zabal dedilla
gure errian.

EUSKAL SEME BAT
IPAR-AMERIKA'KO

MUSIKA ZUZENDARI

Gasteiz'ko musikazale bat Larramen-
di'tar Antonio, bere klarinetea besapen ar-
tu eta Frantzia aldera jo zuen 1916'ean.
Or soldaduska betetzen ari ziren amerika-
no batzuk ezagutu zituen eta, guda on-
doren, aiekin batean Ipar-Amerika'ra anka
egin zuen. Ainbeste urte ondoren, Anto-
nio'ren seme bat, Mister Jhon Aranburu,
Ipar-Amerika'ko gudari eres-talde guzien
zuzendari izendatu dute.

Azitik datorrela landarea...

IÑAKI ZABALETA LEITZARRA
«XALBADOR» SARIAREN

GARAILLE

Ez da aurreneko aldia leitzar olerkari
onek irabazi duela "Iruña'ko Aurrezki-Ku-
txa'"k eratutako "Xalbador Saria", igaz ere
bera izan bait zen garaille. Iñaki'k 27 urte
ditu eta Periodismoa ikasten ari da. "Es-
kuaren fereka" izendatu du bere olerki
bilduma. Zorionak Iñaki'ri eta ez dedilla
aitu iturri zoragarri ori.

GASTEIZ'KO AIREPORTU BERRIA

Otsailla'ren 16'ean irekia izan zen. Sei-
reun milla lagun balia daitezke artaz aur-
ten eta egin diren azterketen zenbakiak
kontutan edukitzen ba'ditugu, bi milloi ta
erdi izanen dirá aurreneko amar urteetan
andik igaroko direnak.

ÑAPAR TELEBISTA OTE?

Etxeño bat erosi du Naparroa'ko Diputa-
zioak Iruña'ko "Media Luna" izeneko lu-
rretan, Naparroa'n ikusirrati berezi bat jar-
tzeko asmotan. Ogei ta sei milloi kosta
omen zaio ura. Napar ikusirratia aurrera
doala dirudi.

GURE MENDIGOIZALEAK
EVEREST GALLURRERA

Joan den Azaroa'n irten ziren Nepal ai-
dera bi lagun, kargamendu guztia jaso
eta legezko baimen guztiak ango aginta-
riekin lortzeko asmoan. Orain berriz, beste
amar euskaldun joan dira aien atzetik. Lau
giputz, bi bizkaitar, bi arabar, bi ñapar
eta beste bi lapurtar, taldea osatzen du-
tenen arte.

Gauz bear bezala ba'doaz, datorren
Maiatz'erako, Everest gallurra euskaldunen
oiñetan izango da.

EUZKADI'KO GORA-BEERAK

Gure Aldizkari au agertu ez den bitar-
tean, gertakizun garrantzizkoak izan dira

GALDERATXO 6AT
Ez, ez da il joan dan Eguberrian ospatu ditugun pesta

alaien oiartzuna. Bai eta ez da oraindik itzali ere egun aietan
ikusi genuen Izarraren dir-dira.

Aurrera joan baño lenago, galderatxo bat egingo nizuke,
Euskalerrian bizi zeran gizon orri.

—Zer zaitugu, zu? Gizon zintzo, fedegabeko gizona, gizon
lurtiarra bakarrik? Ala, gizon fededuna, Jesukristo'ren anaia,
gizon Jainkozalea?

Euskalerrian, Eguberritan, Gabon-kanta eder naiko en-
tzuten da etxe ta elizetan. Eta bear ba'da, baita ere Gaberdiko
Mezara joan, elizkizun zoragarri ortan parte artzera. Baiña,
gutako askoek bai ote dakite «Eguberria»'k zer esan nai dun?

Galdera oneri bear bezela erantzuteko, «gizona» eta Jesu-
kristo ñor dirán jakin bear litzake. Jesukristo «Gizon» egin
zanez geroztik, berriz, gizonari buruz zerbait esatekotan, nai
ta nai ez, Jesukristo aipatu bear da. «Gizonari buruz zerbait
adieraztea, Jaungoikoari gai ortan zor zaiona aipatu gabe,
zentzugabekeri utsa izango litzake». (X. Leon-Dufour).

Ara ñola ari zaigun, «Concilium» aldizkarian, «El Huma-
nismo en crisis» zenbakian, W. Pannenberg, filosofo eta teó-
logo bikaiñenetakoa den bat: «Lenbiziko gizona, Jaungoikoa-
rekin zer ikusi aundia daukalako, eta Jaungoikoarekin bat
egiñik bizitzeko egiña dalako, da «gizon». (Esan nai du, bes-
telaz ez zalá «gizon» izango: beste zerbait izan bearko luke-
la). Gaur, egi galanía ori ez da ontzat artzen antropologian;
orregatik ez dute gizonaren edertasuna, bikaintasuna ta oso-
tasuna bear bezela erakusten. Gizona ez da betikotasunean illa
egoteko sortua, baizik-eta bear dan garaian berpiztutzeko be-
re senide dan Jesukristo'ren antzera.

Gizona da lurrean arkitzen dan kreatura guzietan bikai-
ñena. Baiñan, alaz ere, berez, ez dezake iñolaz ere Jaungoikoa
ikusi, gorputz gabeko «misterioa» bait da. Orregatik «garaiak
bete ziranean, Aitak bere Semea bidali zuan, emakumearen-
gandik jaioa, Lege-pean jaioa, Lege-pean zeudenak askatu
zuzan, guztiok semetzakoa artu genezan».

Orra or zertarako egin zan «gizon», gure Jesukristo Jau-
na. Ori zan Aita Jaungoikoak betikotasunetik bere baitan zu-
kan asmo ederra: «Bera —Aita Jaungoikoa— gurí aurkeztea
bere Semearen bidez, Bere Seme Jesukristo'gan danok ikusi
genezan, Jesus'ek Felipe'ri esan zion bezela, «Felipe, Ni ikus-
ten nauna, Aita ikusten ari da». Orduan geroztik, gu danok,
munduko bazter guztietan bizi geranok, naiz beltzak, naiz
beltzaranak, naiz zuriak izan; naiz guk ez jakin, naiz guk ez
nai, pertsonak, giza-pertsonak baldin ba'gera, danok Jesu-
kristo'ren anai-arrebak gera, Aita Jainkoaren seme-alabak
eta zeruko jabe-gaiak.

Ori guztia esan nai digute Eguberrian ospatu ditugun
pesta alaiek. Eguberri-ezkilaren soñua ez ba'da il, ta ez ba'da
itzali Eguberri-Izarraren dir-dira, zer zaitugu, zu? Gizon lur-
tiarra bakarrik, ala gizon Jainkozalea?

A. F. TELLETXEA

gure senide diren Probintzietan: Araba,
Bizkaia ta Gipuzkoa. Gertakizun oiek ez
dira aienak bakarrik, gureak ere badira
zati aundi batean: senideenak dirá, alde
batetik; forudun mugako lurretan izan dira,
bestetik.

Lan eta borroka aundien bidez, Ma-
dril'en "Autonomi-Estatutoa" onartzea lor-
tu zuten. U r r e n a , 1979'ko Urrilla'ren
25'ean, Euskalerri'ak botazio berezien bi-
dez, onartu egin zuen "Estatuto" ori.

Urrilla'ren 25'gna. Euskalerri'arentzat
oroitzapen txarreko eguna izan da: 1839'ko
Urrilla'ren 25'ean Euskalerri'ko Fueroak
¡tota, ilda, gelditu ziren. Naparroa'k ere

kalte aundia izan zuen. Baiña 140 urte-
ren buruan, egun ura bera. Urrilla'ren
25gna., argitsu ta itxaropentsu biurtu zen.

Urrena, Martxo edo Epailla'ren 9'an, gu-
re senide euskaldun diren arabarrak, biz-
kaitarrak eta gipuzkoarrak, Euskalerri'ko
Lege-biltzarra aukeratu bear zuten.

Aukeratu zituztenak auek ditugu:
EAJ-PNV, 25 ordezkari; HB, 11, PSOE,

9; EE. 6; UCD, 6; AP, 2; eta PC, 1.
Ordezkari edo parlamentaria^ guztira,

60. Politika-partidubat bakarrak ere ez ditu
lortu erdiak eta bat geiago. Ala ta guztiz
ere garbi dago EAJ-PNV'k garaipen aundia
lortu duela iñork usté baiño aundiagoa.
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EUSKAL AURREN
AD1SKIDE AUNDI BAT

Euzkadi zapaldurik g e I d i t u zenean,
1936-37 gerratean, Euskalerri'tik a t e r a
bear izan zuten umeen ardura bere gain
zuen apez botoi-gorria edo kalonjea, Her-
mán Frateur il zaigu orain berriro Beljika'ko
erri batean.

Orduan artu zituenen artekoak askotan
joan izan zaizkio ondoren, eta badira be-
rak ezkondutakoak ere.

ÑAPAR GAZTEEN IBILLALDIAK
XABIER'KO GAZTELURA

Gure Xabier aund.i ta maitearen santu-
tasuna, gauza erreza ote zen? Ez orixe!
Nekea, ukapena, lana ta oiñazea izan zi-
ren —mailluak arri bezala— Xabier'en
santutasuna landu zutenak.

Santutasun -bidean jarraitu nai dioten
kristauentzat, Xabier bera dute ixpillu ta
laguntzaille. Eta... Xabier'ko Gaztelura ibi-
llaldia oiñez egitea, ez da asiera txarra.

Luzea ta gogorra da ibillaldi ori. Ne-
keak moteldu ditu indarrak. Eta nekearen
nekez, atzera gelditu ta bidea uzteko, bai
arrisku aundia! Bizitzan bezala: gelditu,
dena utzi...

Aurten bezala, elurra, aize otz eta euria
ba'dira bide-lagun, askoz zaillago gerta-
tzen da bidea. Baiña zartada otz bakoitzak,
gogor astintzen ditu nekea ta loa. Eta ba-
tez ere barrua, kristauaren anima astin-
tzen eta irazartzen ditu. Nondik eta ñola
jakin gabe, baiña...indar berriak sortzen
dirá aurrea egiteko.

Ñapar zintzo ta Santu aundi au bezala,
beti aurrera!

Martxo edo Epailla'ren 9'an eta 16'ean
Naparroa'k mutillak eta neskatxak izan
ziren Xabier'ko Gazteluan. Beste urtetan
baiño gutxiago? Izan leike: baiña, sekulan
ere baiño poz aundiagoz aurkitu zuten
Kristo, gure Xabier aundia bitarteko déla.

Eta bai pozik artu zituztela Goi-Apezpi-
kuaren itzak, itz sutsu ta sarkorrak, gaz-
tediaren nekeak goratu, Jaunari eskeintze-
ko itzak.

Euskeraz ere mintzatu zen naparren
Apezpikua, Xabier'en euskera berean. Xa-
bier'ek berak idatzi zuen: "euskera da ne-
re mintzaera"; eta aren azken-itzak eus-
keraz izan ziren Txina'ko itxas-ertzean.

Toki egokia Xabier'ka Gaztelua, bertan
Xabier'en anaiei, Ñapar Aundienaren me-
zúa aren mintzaeraz emateko, Zirarda
Goi-Apezpikua Jaun Agurgarriak egin zuen
bezala:

"Bi gauza diré, gugandik Jabier'ek es-
pero dituenak.

Lenbizikoa: siñismenez be te-be te a k iza-
tea gu: fede onek eskatzen dugu biziera
zintzoan azkeneraiño jarraitzea, eginaalak
egiñez.

Bigarrena: egunetik egunero Naparroa
obeagotzen, gizabidean, siñismenean, sen-
dagotzen, saia gaitezela, aurridetasun ede-
rrean danok.

Orrela, Eliza ere saindutasunean, mi-
xiolaritzean, aurreratzen jarrai dezan, guk
lagunduaz".

iRAIZOZ:

BOST UME SABELALDI
BAKARREAN

Jaio-kontrolari buruz orri, egunhkari eta
aldizkariak betetzen ari zaizKigun bitar-
tean, zer déla eta, ara non Otsailla'ren
10'ean, ardi bat, Iraizoz'koa ain zuzen,
jakintsuen alkuoak bost axola ba'litzaiz-
kio bezala, larru gorri-gorririk jarrita, bost
ume, eta ez nolanaikoak, axuriak alajaiña!,
mundu ero onetara ekartzea ausartu den.
Eta zer esan, ardi orrek, jakintsu, politiko
eta denori sortu dizkigun buru-austeez?
"Planificación familiar" delakoa eta onek
berarekirç daramazquien eskakizunak kon-
tutan izan ote dituzte ume oin gurasoek?

Xabier, Saindu ibilkaria, Erronkari'ko gaillurretan.
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EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE

BATZAR AGIRIEW LABURPENA
(1978)

Irailaren San., Bergaran. Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarra. Eskerrak Ber-
garako Udalbatzari eta UNED Zuzendaritzari eta Biltzarra eratzen lagundu du-
tenei. Euskaltzainburuaren hitzak: bilkuraren garrantzia eta Euskaltzainburua-
ren arauak. Erabaki batzuen beharra: euskararen batasun bideari jarraitzeko,
irakasle eskoletan euskara sartzeko. Batzordatxo bat izendatzea, hitzaldi eta
elkarrizketak publikatzeko. Irailaren 8an., 1923an., Euskaltzaindiak Donezteben
egin zuen Batzarrean eman zen L. Eleizalde bergararraren hilberria.

Ondorean, ano batez onartu da honako AGIRÍA:

EUSKALTZAINDIAK BERE VIII. BILTZARRAREN
ADIERAZPEN HAU AGERTZEN DU :

ONDOAN

1.—Biltzarrerdko egin diren azterketei esker, garbi ikusi du duela
hamar urte Arantzazun eskainitako batasun asmoak eta arauek
izan duten baietza eta eragina.

2.—Hori hórrela delarik, orduan hartu zen bidetik, euskararen ba-
tasun lanak aztertzea, sakontzea eta aintzinatzea nahi du.

3.—"H" letrari buruz, Iparraldeko zazpi euskaltzainen lana balioz-
koa iritzirik, oinarritzat hartzen du. Horretarako hainbat las-
ierren argitasun zehatzagoak emango ditu.

4.—Bustiduren grafía alde batetik, deklinabidea eta erakusleen
formak, bestetik, aski ikertuak daudelakotz, erabakiak hartzeko
premia ikusten da.

b.—Euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak aztertu eta landu behar
direla usté du, ortografía eta hizkuntzaren azpiegitura zainduz.

6.—Gure irakaskuntzaren behar gorriaz jabeturik, "Ministerio de
Educación y Ciencia" eta "Ministére de VEdUcation" direla-
koei eskaria zuzenduko die: Irakasle prestakuntza-eskoletan
biderik zabalenak eman ditzaten, beharrezko baita:
a) Edozein sailetan, eta maila guztietan ikasten ari dena eus-

karaz irakasteko gai bihur dadin eta,
b) Euskal Herriko eskola horietan guzietan sor dadin Filología

Euskal saila.
1 .—Batasunerako bidean ari diren Erakunde eta Elkarte guztiekin

premiazko harremanak indartzeko nahia aditzera ematen du.

Irailaren 29an., Donostian. Ohi den otoitza. Aurreko bi agiriak onartu dirá.
Bigarrenean, adierazpeneko punduak erabakitzerakoan, A. Irigaray jauna alde
beharrean aurkitu zenez, oraingo agirian bere eskari bat jartzea eskatu zuen.
Dena déla erabakia, botoetara gabe zeuden guztien artean ano batez hartu zen.

a) Harremanak. Liburuen berri. "Arrese-Beitia" eta "B. Garitaonaindia" Sa-
riketarako epai mahaiko izendatuak. L. Eleizalderen alaba-bilobak azaldu dirá
Bergarako Biltzarraren berri lehenagotik ez jakiteko pena agertuz; L. Eleizal-
deren oroiz brontzezko domina baña emateko erabaki da.

b) Goizeko bilkuraren berri. Batzorde bat, Hezkuntzako Kontseilariak igo-
rritako Elebitasunaren Aurre-Propiektoa ohartzeko. Azpeitiko Udalaren eskaria:
euskaraz dakien ala ez onezpena emateko ahaldun bat. Haristchelhar jaunak:
idatzi duten gutuna, Frantziako Estaduak Euskaltzaindia on har dezan. Gipuz-
koako Aurrezki Kutxak gertatutako G. Arestiren "Agiriak" poesi bilduma. Ber-
garako Biltzarrari buruz hitz batzuk; lanak begiratu eta zenbait erabaki zehatz
hartzeko, lagun batzuk izendatu dirá.

d) San Martin jaunak: Eibarren ezagutzen diren txori izenen zerrenda.
e) "Bai Euskarari" kanpainaren batzordekoei esker ona, eta jaun batzuk

bereziki saritzea.
f) X. Kintanak: Konstituzio berriak euskara legez baztertzea dakar. Ekaine-

ko batzarrean San Martinek esan zuen. Elkarrizketaren ondorean, agiri bat
Gobernuari, Goortetako Buruari, Eusko Kontseiluari, lau Diputazioei eta Prentsa-
ri igortzeko.



BIOTZEKO GAITZ TXAR BAT
Benetan gaitz txarra da, bu-

larrean biotz ondoko miña edo
«angina de pecho», eta askoz
txarragoa oraindik, onen ondo-
ren etorri oi dan «infarto de
miocardio», au da: biotzeko ara-
gi giñar zati baten iltzea daka-
rren ondamena.

Gaitz oien zer dirán, eta be-
ren atzaparretan ez erortzeko
artu bear dirán neurriak, azal-
tzera noa.

Danok, jaio baiño len, amaren
sabelean asten gera biotzari la-
nak ematen. Gau ta egun, il arte
gure biotzak ez dirá gelditzen,
minutu bakoitzean, batez beste,
70 taupada emanez.

Biotzak, barrutük, utsak edo
odol lekua daukate. Biotzak, goi-
tik odola artu ta betik ustuz, es-
tutu ta zabalduz, jarduten du
gelditu gabe, geldituz gero erio-
tza datorrelako. Estutu-zabal-
tze ori, biotzak daukan mamia
edo aragi giñarraren lana dugu;
artu ala, odola berriro odol bi-
deetan zear gorputz guzira za-
balduz; orrela urdailla ta estee-
tan odolak artzen dituan Jana-
riak, gorputzeko bazter guzieta-
ra banatuz.

Biotzak eten gabeko lan ori
ongi betetzeko, nai ta naiezkoa
da, biotzak berak ere bear duan
janaria artzea. Ortarako, biotz-
mamiak, aragi giñarrak, baditu
beretzako zain-odol edo zain-
gorri berezi bereziak, erdaraz
«arteria coronaria» izenez eza-
gutzen diranak.

Biotz barruko zain-odol bere-
zi oiek era bat osasuntsuak di-
rán artean, ongi dijoa gauza;
baiña, zain odol berezi oiek ga-
xotzen diranean, orduan estu ta
larri.

Biotzeko zain-odol txiki-txiki
oiek bi eratara gaxotu leike:
«angina de pecho» edo zain oien
estutzea, era bat itxi gabe, alde
batetik; eta bestetik, «infarto de
miocardio» agertuz, au da: odol
bidé berezi oietako bat, era bat
itxiz.

Zain oien gatxotzeakin bate-
ra, agerian dago, biotzak bere
lana egiteko bear duan janaririk
gabe gelditzen déla; ta orrela
beralaxe neurri bereziak artuz,

MEDIKU ZAARRA
odol-bide oiek zabaltzeko modu-
rik ez ba'da egiten, biotza, ian
egin eziñean, gelditzen da; eia
orren ondorena eriotza dala, ez
dago esan bearrik.

Ikusi dugu, gaindik benik, zer
dan biotzeko gaitza; gaitz ori
uxatu edo aldentzeko artu bear
dirán neurriak, ikus ditzagun
orain.

Biotzeko gaitz ori, gero ta
geiago, ugaritzen ari da; eta
gazte asko darama beste mun-
dura, sasoi onenean arkitzen di-
rala, gañera.

Ona emen, Amar Agindu edo
amar arau, beti gogoan euki
bear ditugunak, gaitz bildugarri
oietan ez ba'dugu erori nai:

1 —Ez bizi geiegi lanpeíuta, lanari era bat lotuta.

2 —Ez asi goizean goiz lanean, eta ez orrela jarraitu berandu oeratu arte.

3 —Lan tokitik ez ekarri lanik etxera, eta estuasunik gabe lasai garai oeratu.

4 —Lan gora-berak dirala-ta, ez ibiüi sarritan bazkari aparietan geiegi jan eta
gefegi zurrut egiñez.

5 —Errekiñak, tabako-zigarruak al dan gutxiena erre eta batez errez gero obe.

6 —Oñez ibiüi ai duzun geiena, ta Joan sarritan, lan gora-berak aztutzeko, bai
seníde arteko biüereetara, bal zine ta antzerkietara, írakur alaiak eta
aztu gabe.

7 —-Artu utsik egin gabe, urteroko opor-aldi edo bakazioak.

8 —Lan-tokian, lan guzien erantzunkfzuna ez artu zure blzkarraren gain; Ingu-
ruko lankideen artean banatu al duzun lan geiena, zure lañaran astun-
tasuna arínduz.

9 —Ez jan geiegi, eta ez edan geiegi. Jan ondoren atseden pixka bal artu, jan
eta bereala lanari eldu gabe.

10 —Lanak aurreratu edo geitzearren, joan-etorriak egiten ez ibiüi gabez; gabez
etxean lo, ta atze-aurreak egin egunez, patxadan.
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BI EUSKALDUN AUNDIEN GORATZARREA
Otsail'aren 15'gnean. gaur Euskalerria'k

dituen bi gizonik ospetsuenei egin zitzaien
Gasteiz'ko1 Apaizgaitegian omenaldia. Bi
gizon oiek, Lekuona'tar M. eta Barandia-
ran'dar Joxemiel dirá; jakintsuen artean
ongi ezagunak, baita Euskalerri'tik at ere.
Omenaldia: bi gizon jakintsu oiek, Gas-
teiz'ko Teoíogiazko Unibertsitatean "Doc-
tores HonorisCausa" ¡zendatzea.

Araba'ko Gotzaia, Larrauri'tar Joxemari,
ederki egon zen goratzarrea egitean. Izu-
garriak dirá bi gizon oien merezimenduak!

Barandiaran, ataundarra dugu; lenen-le-
nengo gizakumeen biziera beste iñork gu-
txi bezala ezagutzen du; gai ortan, mundu
guztian, onen-onenetakoa da gure Baran-
diaran. Eta Euskalerri'ko Edesti-Aurrea
ezagutzen, ez du berdiñik, bera nagusi.

Lekuona, berriz, beste gai batean: Eus-
kal Eíertia edo Literatura ezagutzen, ba-
tez ere erri-elertia, agoz-agozkoa. Lekuo-
na oiartzuarra dugu.

Biak, ñapar mugaidekoak, gipuzkoarrak,
benetako euskaldunak; biak jakintsuak,

rnaixu bikaiñak; biak gizon egokiak eta
apaizak. (Eta nolako apaizak, gañera!)
Esan dezagun oraindik, Euskalerria'ren

BARANDIARAN
- LEKUONA

Au da bidia, jakituria,
gizonen jokabidia:
erritar izan, errian batu
bertan dagoen gauzia.
Irren eredu izan ditugu
bate lez beste aundia,
aurrerantzáan argi, dakusgu
nun dagoen oiñarria.

PAULIN

maiíaie sutsuak zirelakoz, gorriak ikusiak
zituztela biak azkeneko gerratekoan.

Zenbat txalo, zenbat gora-oiu, zenbat
pozezko malko izan zen guziz bete-beterik
zegoen antzoki ederrean Barandiaran'ek
eta Lekuona'k "Do_ktoretza"'ko ikurrak ar-
tu zituztenean!

Antxe Santiago, Iruña, eta Bilbo'ko
Apezpikuak eta Gasteiz'ko irakasleak; an-
txe bildu zen jendetza!.

Eta zein ederki, zein dotore egon zen,
gero, bere itzaldian Lekuona "Doktorea"
euskal aditzaren aginte-eraz mintzatzen.

Baita Barandiaran ere Euskalerria'ren
sustraiak aztertzen. A, nolako indarra, ga-
rra ta argia, Euskalerria'ren sustraiak az-
tertzen. A, nolako indarra, garra ta argia,
Euskalerria'ren gizatasunaz, zintzotasunaz
eta kristautasunaz mintzatu zanean!

Egongo giñan gu an gustora, Don Ma-
nuel eta Don Joxemiel, egongo giñan gu
an denbora luzeagoan zuei gustora en-
tzuten.

ERRENA
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MUXUKETAK
MARIATXO'REN AURRENEKO MUXUA

( IPUl A)

Mariatxo izeneko neskatx altzasuar batek kon-
taut zidan bere bizitzako gertakizun au. Neskatx
ona da Mariatxo; eclerra, atsegiña, eta ona; bai,
arras ona.

«Ni neskato nintzeia —esan zidan Mariatxo'k—
banuen nere adiñeko muttiko adiskide kuttun bat.
Oso lagunak giñen. Atsegin zitzaidan mutikoa, eta
bere gustokoa nintzen ni ere.

Egun batean, illunabarrean, jai-bezpera batean,
ezkilak jo ta jo, bigaramuneko pesta aizatzen ari
ziren bitartean, nere mutikoarekin nengoen
etxearen saietseko labearen atzean.

ni

Muxu bat eman «zitten» mutikoak, gizon ba-
ten ezpañetatik nere masaillak artzen zun aurre-
neko muxua. Aski lotsaturik gelditu nintzen ni; bai-
ña, baita aski pozez eta arrotasunez beterik ere.
Eta muxu batez erantzun nion mutikoari.

Muxuteka ortan arrapatu gindun, uste gabean,
nere amonak.

—To!

—Ooo...! egiñez, arin eta uso alde-egin zun
andik nere «zalduntxo» izutuak, bere «damatxoa»
an, arriskuan, bakarrik utzita.

Buruko illeen zaiñetaraño gorri-gorri eginda,
ixilik, lotsez ia-ia iltzeko zorian, an nengoen ni,
lurrera begira.

—Ator onera, neska!, oiu egin zidan zorrotz
nere amonak. Eta joan nintzen ni, erailtzera dara-
maten arkumetxoa bezain errukigarri.

—Entzun zan au ondo, Mariatxo! Eta sartu itzan
nere itzok ire buru arin orren barruan: Muxuketak
ez diñe aurrik ekartzen, baiña aur-ekartzearen bez-
perako ezkil-otsa dittun!

Nere lotsarako, jo ta jo ari ziren oraindik ez-
killak dorrean...

—ooo—
Geroztik, jai-bezperetako ezkillak entzutean,

neskato nintzeneko muxuketa ura etortzen zait bu-
rura, eta gizonezkoren batek nerekin ausardikeriren
bat saiatu nal izan duen guztitan, jai-bezperako ez-
kil-otsa gogoratu izan zait beti».

—OOO—

Muxuek ez dute aurrik ekartzen; baiña, aur-
ekartzearen hezpera dirá.

DON BIXENTE

PELLOKOKOKERIAK

Jatorriz, Koko-errikoa zen Pello. Orre-
gaitik, "Pellokoko" esan oi zion jendeak.

Bein, "Peüokoko" Iruña'ra joan zen. Eta
txori bat erosi zun an. Oso itxura balda-
rrekoa zen txori arraio ura.

—Adi zak, Pello! Zer txori demontre
duk ori"?, galdetu zion berak ere Iruña'ra
joan bear zun ultzamar adiskide batek.

—Ez zekiak, motel! Oraintxe erosi diat
—erantzun zion "Pellokoko"'k— baña ez
zekiat ze egazti-mota cien.

—Ze arraiotarako erosi duk, orduan?

—Baaa! Begira zak! Eun urte bizi tzen
déla esan zidatek, eta egia esan zidatek
edo ez ikusi nai diat.

—OOO—

Lasai-lasai lo zegoen "Pellokoko" udaz-
keneko gau goxo batean.

Ixil-ixilik Pello!, Pello!, deika, esnatu zun
bere emazteak.

—Pello! Iso soñu kezkagarriak entzun
ditut-eta, joan bearko duzu lapurrak sartu
ote zaizkigun ikustera!.

Apal-apal joan zen, ezer erantzun gabe,
gure "Pellokoko", emaztearen agindua
betetzera.

—Egoaizea izan da ateari kanka eragi-
ñazi diona; ez dago zertaz kezkaturik, esa-
naz, tzuli zen joan zen bezain apal eta
paketsu.

—Jainkoari e s k e r r a k!, dio "Pelloko-
ko"'ren emazteak. Eta bereala: —Adi'zu,
Pello! Zer egingo zenun zuk, lapurrak izan
bal ira?

—"Esaten zidatena egin! Agindutakoa
bete! Egin al dut nik iñoiz beste gauza-
rik etxe ontan?

—OOO—

"Pellokoko" Ultzama'ko erri batean bi-
zi zen.

Bein batean, erriko pesta-bezpera egu-
nean, ezküiak bigara moneko jaia adiera-
ziz jo ta jo ari zirala, pestara etorritako
baztandar batekin izketa bizian eta jolas
aiaienean egoen gure Pello. Ezkillak, ezkil-
torreak, torreetako erlojuak, zituzten bi
adiskideek berriketa aren gai.

—Gure erriko erlojua ez duk iñoiz gel-
ditzen. Irurogei ta amabost urte bazizkik,
eta ibilli ta ibilli, gelditu gabe ari izan duk
beíi irurogei ta amabost urte auetan...,
esan zun baztandarrak.

Onezkero urrutiraxamarrera joana izan-
go duk, ba; denbora izan dik beintzat nai-
koa, erantzun zion irriparrez "Pelloko-
ko"'k.

MEARRA
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TXAPELKETA NAGUSIA
Bertsolaritza noiztandikoa dan, ene..., auskalo!
Nolanai ere, aspaldikoa dala badakigu, ta gaur

ere, bizi-bizi, berritua bezela azaltzen zaigu.
Itxura danez, gaur egun, Euskalerri guzian 110

bertsolari ezagun bai omen dira; ez-ezagunak berriz,
erdi ixillean dabiltzanak, zenbat ote?

Poztu gaitezen, bada, oraingoz beintzat... Au-
rrera goaz!

Laurogeigarren urteak, asiera bertatik, VIFgn.
Bertsolari Txapelketa Nagusia ekarri zigun. Iru
txandetan egin zan: Arrasate'n (Mondragón), Ger-
nika'n, eta azkenik, Donostia'n Errege-egunez.

Txapeldun berria Xabier Amuriza izan zan;
bigarren, Jon Enbeita; biok, bizkaitarrak.

Aipatuok eta beste sei bertsolariek, bakoitzak
bere sari ederra jaso zituzten: lenengoak, Txapela
ta 200.000 pzta.; bigarrenak, 100.000 pzta.; beste
seirek, 50.000 pzta. bakoitzak. Bi sari berezi ere ba-
ziran: doiñu geien erabilli zituenari: Patxi Etxebe-
rria, ogei doiñu; bestea, doiñu berri geien kanta
zituena: Xabier Amuriza.

Zorionak, bada, bertsolariei! Tamalez, goi mai-
llako zenbait bertsolari ez ziran txapelketara azal-
du. Zer dala-ta? Bere arrazoiak izango zituzten nos-
ki... Alare, urrengo batean plazaratuko dirala usté
izan diteke; bertsozaleok pozik ikus-entzungo ditugu.

Oraingoz, agirian eta nabarmenki azaldu da-
nez, euskaldunon bertsozaletasuna ez da epeldu, ez
gutxitu. Bestalde, bertso saioen inguruan alakoxe
giro bizi ta beroa ernetu da, ta orren ondorioak onu-
ragarri izango zaizkio gure erriari.

Amabi urte baziran bertsolari arteko azken
Txapelketa ospatu zalá; baiña, alare, bertsolaritzak
ez zuan etsi, ta aurrerantzean len baño areago in-
darberritzen joango da noski. Indarberritzen eta
obetzen, bai doñu aldetik, bai eresi aldetik.

Baiña, iñolaz ere, bere kutsu j atorra ta txin-
parta galdu gabe. Batera naiz bestera, bertsolari-
tza-barruan geien aintzat artzen dana «ziri», griña,
txinparta, gatza, piperra ta... beste zera guztia...

Dana-dala, bertsolari bakoitzak bere nortasu-
nari dagokion erara jotzeko eskubide oso-osoa eza-
gutu bear zaio, ta entzuleok begirapen ori kontuan
izan bearko dugu.

Irakur ditzagun, aldamenean, Amuriza ta Jon
Enbeita'ren zenbait bertso.

A-BI

"GAI ORREK BADU MAMIA"
("Gizona ez da ogiz bakarrik
bizi" gaiari buruz.)

Gai orrek badu mamia
baldin ez ba'nago gor,
ainbat jende gizaseme

^ ikusten ari naiz or.

Ogiaz gain, gizonari
anitz gauza zaio zor;
bestela, mundu ontara
obe ez gaitezen sor:

ogiakin justizia
bear dugu derrigor;
au siñisten ez duenik,
ba al da emen ¡ñor?

XABIER AMURIZA

Xabier Amuriza bertsolaria, Vll'gn. Trapelketa Nagusian
Txapeldun.

BEOEINKATZEN ZAITUT. AITA"
(Gaia: "Aita".)

Itz au, batera, biurtzen zaigu
maitea eta poztasun;
bion artean igaro dogu
—bizitzan— ainbat laztasun...
Zu izan zera, aita, neretzat,
neke-alditan osasun,
nere sorrera, nere indarra,
gaiñera nere maitasun.
Biok dakigu, aita, zuk zenbat
neretzat eman daustazun.

Zure laztanak, zure barrea
ta zure zigorrak baita,
danak dituzu biotz barnetik:
alaxe nauzu ni maita.
Ta ni zuretzat seme egin naiz,
Jaungoikuak ala nai-ta;
poza daroat zure izatea
egizko aitarena baita.
Denen aurrean, gaur milla esker!
Bedeinkatzen zaitut, aita!

JON ENBEITA
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ATZOKO BERTSOLARIA BETI ATSE6INGARRIA
Aurtengo Txapelketa Nagu-

sian, Jon Enbeita'k esan zigun:

"...bertsoa beti izan da
Euskeraren salda..."

Esan dezagun, ordea, euskal-
dunen bizi guztia egosten dala
bertsotan, bertsolaria sukaldari
dalarik, bertso-eltzean sartzen
bait dira eguneroko gora-berak.

Ez da nolanaiko gizona bertso-
laria; batzuk, izen aundikoak
bait dirá ere. Illero-illero, aldiz-
kari ontan, Euskalerri'ko bes-
tsolari ospetsu baten bertsoak
agertu nai genituzke; antziñako
bertsolarietatik asi-ta.

«Txirrita» bertsolaria agertu-
ko da gaurko ale ontan, «Txirri-
ta»'ren izena anitz maite bait
du gure erriak. Orain dala iru-
rogel ta amar urte, zalantzarik
gabe, «Txirrita» zan lenengoa;
onen itzala ez da oraindik itzali.

«Txirrita», José Manuel Lu-
janbio Retegi, 1860'gn. urtean
jaio zan Ernani'ko «Latze» ba-
serrian, Naparroa alderuntz.
Mutil koxkorra zan, 14 urteko
mutikoa, berak esan zuenez, pla-
zan asi zanean:

"...lenengo plazan kantatu nuen
nik Ernani'ko lurrian..."

Nekazaritza utzi-ta, argintzan
asi zan; ezin konta alakoak dira
bere ofizioan gertatu zizaizkion
«ateraldiak», «Txirrita» mingai-
ñez arin eta zorrotz zan eta.

A. Zabala'k argitaratzen duen
«Auspoa» bildumako 18-19'gn.
alean, batzuk irakurri ditut.

«Txirrita» lan billa zebillen
eta nagusi bati galdetzen dio:

—Aizu, nagusi! Lanik bai al
dezute neretzat?

Nagusiak esan zion:

—Lan gutxi zeukagu.

Ta «Txirrita» orduan:

—Lan gutxi aski det nik, ba!

Ez da makala beste au. «Txi-
rrita» lanean pareta egiten ari
zala, mediku batek esan zion:

—Ondo ziok, «Txirrita». Argi-

ñen okerrak igeltseruak tapatu-
ko ditu-ta.

Ta «Txirrita»'k:

—Bai, jauna; gureak igeltse-
ruak tapatzen ditu; beronak,
berriz, enterradoriak!

Bertsolari bikaiña zan gure
«Txirrita». Bere bertsoak punttu
garbi egokiz antolatzen gutxi ez
bezelakoa.

Xenpelar dugu, euskal bertso-
larietan, punttuen txukuntasu-
nari garrantzia ematen asi zan
aurreneko bertsolaria. Xenpe-
lar'en geroz, entzuleek ez diote
bertsolari bati punttuetan potto
egiterik barkatzen.

José Manuel Lujanbio Retegi — «TX1RR1TA»— 76 ur-
tekin eta 140 kilo ta geiagoko gizona, nolako ber-

tsolaria 1936'gn. urtean!

Punttuen egokitasunaz gañe-
ra, baditu «Txirrita»^ doai eder
bikaiñak. Gaia itz gutxitan eta
itzik egokienez esateko iaiotasu-
na, adibidez. Eta i t z a k ondo
neurtzeko ipintzen duan arreta.
«Txirrita»'ren bertsoak, legun,
gozo errez, sortzen dira bata
bestearen atzetik, iturri oparo-
ko uraren antzera. Ez d u z u
«rx2rnía»'ren bertsoetan i t z
biurriturik, indarrez sartutako
itzik, arkituko. Ez ta zentzurik
ez duen alperrikako bertsorik
ere. Azkeneko Bertso-Txapelke-
tan, betegarri uts besterik ez zi-
ran lerroak asko izan dira. «Txi-
rrita» 'ren bertsoetan ez duzu
orrelako gauzarik arkituko. Da-

na da emen egokia, garbia, txu-
kuna, zentzu egokiz betea, alaia
ta bizkorra: bikaiña.

Bat bateko etorri ugarikoa ba
zan «Txirrita». Ziri-zartzalle zo-
rrotza. Umore onekoa beti; bai-
la zartzaroan, ankik ezin mobi-
tturik gelditu zanean e r e . Bi
makuluen gañean ibiltzen zan
gizagaixoa, 150 kilokogizonura;
baña ezpañetan irria zuala beti,
bere barruko alaitasuna inguru-
ko guztien artean banatuz.

Epailla'ren 22'gn. egunean,
1936'gn. urtean, pesta eder bat
egin zitzaion Errenderi'n. Ber-
tsolari zarrari agur-egiteko, ber-
tsolari lagun talde bikain bat:
bildu zan: Sailburu, Telleri Txi-
ki, Txapel, Lizaso, Alkain zarra,
Basarri, Uztapide, Alkain gaz-
tea... Ariztimuño'k egin zuen
itzaldi bat, «Txirrita»'ien mai-
xutasuna goratuz: «Bertsolariak
dirán bitartean, gure Erria ez da
ilk o » Bere bi makuluekin
Joan zan poliki-poliki «Txirri-
ta» zaarra pestara; bertsolariek,
berriz, makil dotorea, ederki
apaindua, eskeiñi zioten. Iruga-
rren makilaleendikbizituanari!
Irriparrez onartu zuen «Txirri-
¿a»'k; irriparrez eta bertso txu-
kun egoki au kantatuz:

Irurogei ta amabost urte,
ía amasei kunplitzeko,
ezer askoren faltarik ez dut
maidan beera amiltzeko.
Bi makii auek aski nitun nik,
munduz-mundu ibiltzeko...
Irugarren au? Andregaiantzat,
arkakusoak iltzeko!

Andik bi illabetetara il zan.

Kristau ere bazan «Txirrita».
Maiatza'ren azkenean, N a p a -
rroa'ko Goizueta'tik deitu zuten
bertsotara joateko esanez. «Lo-
yartenea»'tik plazara zijoela,
«Txirrita» arrizko alki batean
exeri edo erori zan. Goizueta'n
apaiz zan Don Pedro Diez de Ul-
zurrun jaunak, gaizki ikusita,
Azken Untzioa eman zion. Alza
errira eraman zuten. Konfesatu
aal izan zan; Jauna artzean
malko lodiak itxurtzen zitzaiz-
kan «Txirrita»'ri begietat ik .
Ekaina'ren 3'gnean. il zan. Ez
litzake gaizki etorriko «Txirri-
ía»'ren illobian, berak kantatu
zuena:

"Txirrita" zarrak beti izan du
aurreko zarren Fedea;
zenbait bezeia ez da izandu
sinismenikan gabea.

EGI'TAR BI
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PERNANDO AMEZKETARRA
TXIRRITA'REN BERTSOETAN
"Tx¡rrita'"ren bertsoak kantatzeko, argitaratzen dugu "Txirrita'"k berak oso maiz

erabilli oi zuan doñu bat.

Bear ba'da, zuk ez dakizu musikarik; bai, ordea, zure lagun batek, edo iagunen
baten semeak, edo erriko apaizak. Pozik kantatuko dizkizute, zuk eskatzen ba'diezu, eta
errez ikasi aal izango dituzu zuk.

In-j i - ni-A - r© fea—ttn e - txe-ra. zan

fea-ti -a
1 1 • > • I •'.'•

PERNANDO ETA PRAILEA
Bein praiíe zar bat etorri zan da
zorrotz artu zion kargu:
—"Errotarriak zerutik bera
zenbat denbora bear du?"
Pernando zanak erantzun zion:
—-"Jauna, ez noski bi ordu".
Arro etorri zitzaion, baña
laister aurretik bialdu.

"Zenbat denbora bear lukean,
orain noa esatera:
Errotarria, praiüea ba'Iitz
—konparazio batera—
gaur amaiketan bota ba'zuen
Jainkoa'k zerutik bera,
amabitako etorriko zan
bikariuen etxera".

Pernando ez zan olakoetan
ixilik egonzalia,
asko pentsatzen ez zan aldetik
ematen zuen "dalia";
arentzat ere sumatu zuen
usté ez zuen alia:
orduko, zopa maian zan eta
barrura joan praülia.

Orduko oien pasadizua
iñork nai ba'du ikasi,
bikarioa balkoian zan da
andik zituen ikusi:
—"Prailleak asko dakite, bañan,
gaur artzaia da nagusi:
atoz, Pernando, bazkaldutzera
zure makilla ta guzi!"

PERNANDO ETA

AMEZKETA'KO APAIZA
Pernando noia bizitzen bai-zan
Bikariuan auzoan,
egun batean abixatuta
etxera ekarri zuan.
Biak izketan egondu ziran
ordu bete bat osuan:
txerria ¡Ida, partiziua
ñola gordeko ote zuan.

Ta esan zion: —"Pernando, laster
il bearko det txerria,
baña badago nere bar rúan
kezka bat izugarria;
igaz nundik-nai etorri zaizkit
odolkia ta urdaia;
orain ordañak partitzekotan,
besterentzat det erdia!"

Erantzun zion: —"II beza, Jauna,
neri esan didan gisan;
bañan odolki gutxi partitu,
ez bedi tontua izan;
gero balkoian jarri bear du
jendeak ikusi dezan;
gero, gauean, barrura sartu,
ta ostu diotela esan!"

Laster neskatxa bialdu zuen
arakiñaren galdean;
il da balkoian ipiñi zuten
ta odolkiak baldean.
Pernando'k berak lapurtu zion
gaueko amarrak aldean;
apenas ako partitu zuen
Amezketa'ko kalean!

PERNANDO ETA INJINIEROA
Injjniero baten etxera
juan zan egun batían:

Neskameari oiu egin zion:
—"Zabaldu zaitzu atiak!"

—"Urre barra bat aundi xamarrak Erantzun zion: —"Pena ematen dit
zenbat balio lukian".
Erantzun zion: —"Etorri, gero,
esango dizut jatian;
bazkal onduan, gero, kontuak
egingo dirá kafian".

—"Urre bar ori nun dezu, bada,
nere baserritar ona?"
— '̂Por si acaso billatzen ba'det.
galde egin diot, jauna!"
—Danak debalde uzten dizkizut
gaurko edana ta jana;
naiago nuke, etxe ontatik,
baldin ba'zeundeke joana!"

asarretuta joatiak".
Berari parra eragin zion
Pernando'ren esatiak:
—"Bein alkarrekin bazkalduko ta
artu ditzegun kafia!"

Neskameari, bigarren txandan:
—Bultza, María, atia
Lastima dala, dio jaun onek,
asarretuta joatia.
Ontaz ezkero igualtsu da-ta,
eman zaiozu kafia;
arraio onei, kostako zaio
berriz gurekin jatia".

PERNANDO ETA APAIZA
Egun batean, astoarekin
abiatu zan etxetik,
lepogañean palakatuaz
—maite zuen biotzetik—
ipurdi-pean zatarrarekin
ez ebakitzeagat.ik.
Bazijoan, da Apaiz jaun batek
arrapatu du atzetik.

Burla egiten asi zitzaion
gure sazerdote jauna:
—«Jesús, Pernando, au da lujua
zure astoak daukana!
Tela oberik iñun billatzen
izango da naiko lana;
nik ere pozik artuko nuke...
Zenbatean dago kana?»

Sazerdoteak itz ori esan,
Pernando'k buelta urrena.
Eskuarekin asto zipotza
altxatu zion aurrena,
esanaz: —«Jauna, or dago denda
tela-jeneru orrena;
bertan ederki ikasiko du
sartu liteke barrena».

Dendako ate itxusi ura
zuan denboran ikusi,
sazerdotea, ikaratuta
abiatu zan igesi.
Oiu egin zion: -«Jauna, ez zuen
gutxiagorik merezi.
Ordañak, entzun nai ez ba'ditu,
neri burlaka ez asi».
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ALDIZKARI MAITEA
Urtetan egon zera
mutuan antzera,
aidizkari maitea;
berriro kalera!
Bertsolariak eztu
zurekin galera.
Nik etzaitut egingo
beiñere atzera;
pozik artuko zaitut
etortzen ba'zera.

Beteko ditu zure
orri geientsuak
idazlariak eta,
gañera, bertsuak.
Tartean ere jarri
argazki batzuak,
txit apaingarrirako
dira beartsuak,
irakurleak artu
ditzala kutsuak.

«TXIMELA»

EUSKERAREN MAGALEAN
Euskera, jarri nai det
zure magalean
kulunk egin zaidazun
oieratzekoan;
laguntzaille izanik
nere ametsean,
euskaldun jaiotzeko
goizero, esnatzean.

Eman zaidazu arnasa,
goizero-goizero,
zaitudala ezpañetan
pozik ao-bero;
ez bait du euzkotarrak
—Jaungoikoa'z gero—
aingeru esnatzaille ta
zaindari obego.

Argatik, ene euskera,
kalera irtenik,
eman neri doaiak,
indar ta kemenik,
ibiltzeko munduan
gelditu gaberik,
nik ez bait det bizi nai
euskera galdurik.

«UXOLA»

INAUTERIAK
Gure errietako Iñauterietan erritar-

agiria irabazi dute "Caldereros de la
Hungría" esaten diogun Taldeak eta
bere abestiak.

Orrexegatik eskeintzen dut nik egin
dudan beraren euskal-itzulpena, gure
pertzagille gerokoen ateraldietan ez
duela gaizki joko, ustez.

Lur politak ikusgarrik
ikusten ditugu an-emen.
Tolosar erri onari
agur dagiogu atsegiñez!

Ungari'ko pertzagillek gera,
gatozenak Tolosa aldera;
gaur bidali gaitu Momo jaunak
badatorrela esatera.
Iñauteri alaiaren
aintzindari bezela,
ai, gure atsegin da gozamena!

(Bis)
Kanta! Bai, bai!
Goza! Bai, bai, bai, bai! (Bis)

Lur politak ikusgarrik.... (Berriz)

Igaroaz ainbat errialde,
ikusiaz neska eder anitz;
baiñan ikusi ez ditugu iñoiz
emen bezin neskaix politik:

(Bis)
zumitz bigun da beren gerria,
ezpañak korala bezin fin; (Bis)

GURE

IÑAUTERIA
Gure Iñauteria
da jai berezia;
asaba zarrek erein
ziguten azia.
Tolosarra, onela
ezi eta azia,
pozkiraz jarraitzen du
alaisu asía.

«UXOLA»

berak ba'lira pertzagilleak,
burnia, urtuko legiekin.
Burnia, burni, burni!
Lagun maiteak, ekin
guztiok lanari!

Konpontzen ditugu ongi
eltze ta txokolaterak,
braseroak eta pertzak,
ongi ta merke guztiz.
Ta xoxik gabe lan egin
—naiz asarretu maixua—
balkoi ortako neskatxek
begiratzeagatik.

Sorgiñak ta zoragarrik,
joan baño len, deitu guri.
Oroipen eder bat degu
eramango emendik;
ta ez aztu, gaur urtean,
pertzagilleok, zuen erri,
goazela abeslari,
egiñez burnin:
Tin! Tin! Tin! Tin!

Euskeratzaülea: «UXOLA»

VH'GN. BERTSOLARI - TXAPELKETA NAGUSIAN
NAI BEZASN GOIZ

Euskalerria'n libre
izan giñan iñoiz;
Orain esklabo gaude
indarren arrazoiz.
Berriz libre gerade,
baña ez dakit noiz;
beintzat, ez da ¡zango
zuek nai bezain goiz.

X. AMURiZA

ESPIRÍTUA JAN-DA

Auek dirá gizonak
egindako gaitzak:
espiritua jan du
aunditasun-zitzak.
Alperrik propaganda,
diskurso ta itzak...
Animarik ez al du
pobreen bizitzak?

J. ENBEITA

AINBAT SEME ZITAL

Euzkadi, garai baten
izan ziñan zabal;
bañan, gaur badituzu
ainbat seme zital.
Ala ere ba'gera
gizen edo argal,
Ama, izan ezazu
gutzat aña magal.

ETXEBERRIA

ORAÍND1K FEDEA

Naiz nunaitik eduki
soka ta katea,
alare ez degu galdu
oraindik Fedea.
Jauna, betetzen dunari
Zuk dezun Legea,
iltzean iriki iozu
zeruko atea.

GORROTXATEGI
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NOLA? ZERTAZ? ZEREN B1DEZ? NOREK1N?

Orra zenbait galdera. Nola erantzuten diegu
galdera oieri euskeraz? Galdera oieri ta beste asko-
ri erantzutekoan, —Z ipintzen dugu bear izen edo
itzaren azkenean.

Euskeraz mintzo zeranean, ongi ta zuzen era-
billi izan duzu geienetan. Adibide batzuk ipiñiko di-
tugu, aixago edo errazago oartu zaitezen, irakurle
euskaldun ori.

NOLA? Nola etorri zera Iruña'ra? Ni oiñez etorri
naiz; gure anaia berebilleZ etorri da, ta gurasoak
treneZ. Beste batzuk egazkiñeZ etorriko dirá. Lee-
nago mendiZ eta bideZ etorri oi ziran, batzuk oiñeZ
eta batzuk zaldiZ.

Nola ibiltzen zera? IgandeZ, jai egiten dut eta
mendiZ-mendi ta erriZ-erri ibiltzen naiz. Aste-egu-
neZ, la asko egin bear izaten dut, batzuetan gogo
oneZ eta besteetan txarreZ; baiña beti, laneZ eta
nekeZ aspertuta bukatzen dut eguna.

ZERTAZ? ZertaZ mintzatu da apaiza? Jain-
koaZ, JesukristoZ, EbanjelioaZ eta elkar-maitasu-
naZ mintzatu zaigu. Aurreko igandean, aserreaZ
eta gorrotoaZ egin zigun elizako mintzaldia. Euska-
lerriaZ eta NaparroaZ ere gauza asko esan zizkigun.

ZertaZ baliatzen zera euskaldun irauteko? Gu-
re izkuntza dan EuskeraZ baliatzen naiz. Baita gure
guraso ta aurrekoen jokabideetaZ, usadio ta oiture-
taZ, gure Lege ZaarretaZ edo FueruetaZ baliatzen
naiz, eta ez erbesteko iritzietaZ eta pentsakeretaZ.

ZEREN BIDEZ? Zeren bideZ egiten dituzu la-
nak? Idazlanak, esate baterako, batzuetan, lumaZ
egiten ditut; besteetan, arkatzeZ baita makinaZ ere.
Baserriko lanak segaZ, aizkoraZ, sardeZ eta neka-
zari-tresnaZ egiten ditut. Jolasean nabillenean, es-
kuZ jotzen dut pelota baita palaZ ere.

Gogoan artu ez dala esan eta idatzi bear onela:
buruareüí/iV jo dut baloia, aizkoraflT/iV egin ditut
lanak. Ikasi ere, ez dugu buruareKZW ikasten; ori
oker esana da. Ikasten ari naizenean, gogoZ artzen
ditut gauzak eta buruZ ikasten ditut.

Beste gauza ezberdiña da -KIN ori, «NORE-
KIN?» galderari erantzuten diona. Adibidez: Nore-
KIN joan zera? Lagunak diranean, pertsonak dira-
nean, bakarrik erabilli bear genduke -KIN ori.

NOREKIN joaten zera? AitareKIN joaten naiz
lanera eta am&reKIN elizara. Mendira noanean, la-
guneKIN joaten naiz. Nere laguna bere emazte-
gaiareíf/TV joaten da berebilleZ dantza-lekura.

Arau edo legetzat, auxe ar zenezake: gauzak
adieraztekoan, -Z; pertsonak diranean, -KIN; one-
la: berebilleZ eta treneZ joaten gera lagunelHTV
erriZ-erri.

GAZTAÑAGA'TAR Jesús

AU RTXOE
TXOKOA

ARTZAIAREN ARDÍA

Txoriek beren abestiak ixildu dituzte; zerua ilíun-
tzen asi da. Baserriko sukaldean, argia piztu bearra
izan dute.

Baserriko nagusiak aterkia artu du kanpora atera-
tzeko, bordara joan bear bait du ardiei jana ematera.

Langarra asteko ez da asko falta. Soroetatn, satai-
ñak eta satorrak ere, gorde dirá; beren etxeetara joan
dirá. Lendabiziko tantak: soro guztia bustitzen ari da,
belar punttak lurrera erortzen.

Gure gizona, taka-taka, bere burupenekin buruan:

—Bai! Ardi-bordatxoa urruti baiña oso gordeta
dago.

—Ez! Ez dituzte beiñere ardiak lapurtu.

—Ez! Ez dirá galduko. Ekaitza ba'du, ardiak bor-
dara joango dirá eta an geldituko dirá ekaitza bukatu
arte.

—Bai! Bitartean, baserriko beste abereek itxoin
egin bearko diote nagusiari. Bai, noski!

Artzaia bordara aillatzeko momentuan euri jasa
aundi bat asi du. Bein da berriro ardiak zenbatuz gero,
an artzaiaren arrigarritasuna!

—Arraso!, atera zaio gizonari, ardi bat falta dala
ikusitakoan. Eta bere buruarekin mintzatzen asi da.

—Gaur gertatu daña, sekulan ez da gertatu! Ardi
bat bordara etorri gabe gelditzea! Non galdu? Nola bi-
ilatu? Ez dakit, ez dakit zer egin...

Artzaia bordako atera dijoa. Euri jasa gero eta
aundiago da. Tximistak urratzen du zeru illuna eta,
aldi berean, artzaiaren buruaustea argitu.

—Eta ardía ostu ba'dute? Naiz eguraldi txarrena
izan, ardiak beti bordara joaten dirá; baiñan, oraingoan
ostu ba'dute...

Artzaiak aterkia artu du eta bordatik atera da;
illuntzen ari da. Artzaiak, bidé txenda segituaz, bazter
guzietara begiratzen du ardiaren itxaropenarekin. Bein,
zerbait txuria mugitzen ikusi du; txakurrak belarriak
mugitu ditu ta txutituta dauzka. Artzaia lasterka asi da
ardiaren ustean. Baiñan, alperrik! Gauz txuri ura, paper
pusketa baiño besterik ez zan. Desesperatuta zegoen
gure artzaia.

Baiña, urrutiragoxen, zugaitzen artean zer mugitu
da? Gizon baten itzala ematen du. Txakurra zaunka.
Gure artzaia abudo mugitu da; gizon ura ez zalá oso
kontentu jarri, bera ikusitakoan, itxura du artzaiak. Eta
arrengana ailíatu danean, lapurra zalá ain zuzen ikus-
ten du. Gizon gaztea zan ardia arrapatu eta, eraman
egin nai zuena. Ez zuen gose-itxurarik eta artzaiak pen-
tsatzen du jokoan eta gozagaillu-belarrean, gaurko egu-
nean ainbeste gauza entzuten dala-ta.

—Egun on!, dio artzaiak.
—Berdin! Ez dago oso ona baiña!, erantzuten du

besteak.
—Bai! Arrazoia dezu; ez dago oso ona. Ikusi a!

dezu emen ardi bakarrik?
—Ez; ez det nerea baiño besterik ikusi.

—Baiña, ardi ori zurea al da?
—Bai; gaur goizean etxetik aldeegin zait eta

oraintxen arkitu det.
—Gezurra diozu! Zein señale dauka?
Eta gizon gazteak ez zekien eta ixilduta gelditu da.
—Zuk lapurtu duzu! Begira ezkerreko belarrian

duen koxka: señale ori nere ardiena da.
—Egia, ¡auna! Ostu egin dizut ardia; barkatu! Eta

mesedez, ez salatu!
—Oraingoan barkatzen zaitut, gazte; baiña, urren-

goart, salatu egingo zaitut.

Ai ez ba'lu iñork gaztea iñoiz salatu bear!

ALEMÁN YURRAMENDI Xabier

LEITZA, 13 urte
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SUKALDEKO TXOKOTIK
MODA BERR1 BATEN AURREAN

— I —

—Amatxo! Galtza berriak bear
dittut.

—Zer? Orain deia denbora gutxi
erosi genituen urdin aik, eta ongi
garestiak gainera.

—Baiña, ez al dakizu orain moda
berria eidu dela? Orain pintzakiko
galtzak eramaten dira. Leengoak,
astegunetan ibiliko dittut, baiña
jaiegunetarako pintzakikoak b e a r
dittut. Oso politak dira. Goian pin-
tzak dituzte eta erosoak gelditzen
dirá. Amatxo, aal duzunean kalera
joan bear dugu, noiako galtzak era-
maten diren ikustera. Eskaparate-
tan agiri dira ia.

—Bueno, bueno, oraingoz bein-
tzat, ixildu da gure neska eta gero
gerokoak!

— II —

Andik egun batzutara pelukerira
joan nintzen, pixka bat irakurtzeko

asmotan, Oihenart'en bertsogintza
kultoari ekin nion: «Detxepare'ren
olerkiak emeak zirela, hitzak arrak
ízanik eta...».

Orrela nengoela... «Semana»,
«Hola», nik zer dakit zenbait aldiz-
kari zeuden an. Eta nere aurrean
zegoen andre bat, moda ikusten ari
zen. Antxe begiztatu nituen pintze-
taz apaindutako galtzak. Ori ere
ikusi bearko dugu, bada... Eta ira-
kurleak utzi bezain aguro artu egin
nuen «Hola» ura.

Galtza berriak nere aurrean.
«Pailaso galtzak», asteko. Goian
zabalak, gure atzeko aldeak, gure
inguruak nabarmentzeko espezia-
lak; eta au aski ez dela, beean es-
tuak eta motz antzakoak. Ze trake-
tsak, mutiiiek! Leen, jateko bildu-
rrez ez gizentzeagatik, eta orain
modistoak galtza zaar oriek buru-
ratu. Ze uste dute!

Gainera, m o t z a k izatearekin,
gorputza ttikittu ere bai noski. Alde
batetik, zabaldu eginarazten dutela;
bestetik, ttikittu?

Noski, or, aldizkarian ez dira
gaizki ikusten neska berexiak dire-
lako, orrelako arropak daramazkite-
nek. Baiña gure neskarentzat ere,
urrutirago joan gabe, kaltegarriak.
Tipo ona du gure neskatillak eta
askotaz politago eta eleganteago
egonen da leengo galtza urdiñekin,
baita beltzekin ere.

— I I I —

Igaro ziren bost edo sei egun;
galtzei buruz, pake pakean; eta jai
egun batean kalera irten nintzen
nere senarrarekin. Eta zer?

Antxe ikusiko nituen pintzakiko
galtzak, eta ez eskaparateetan, soi-
ñean baizik. Gure auzoko Arantxa,
baita Malentxo nere lankidea ere,
nik baino urto mosdoxka geiago
izanik eta guzi, an zetozkidan gal-
tza modernoak soiñean zituztela.

Eta riere alaba utsik? Ñola ditte-
ke? Ark duen gorputzarekin...

Eta neronek ere... erosiko ba'nitu
zer? Arantxa ni baino lodiago dago,
e? Ez uste izan ezetz. Eta galtza
aiek zirela medio, alaxeko gazte
itxura ikusi nion. Egia da. llusioz
betea eta alaiagoa zirudien.

Ni ura baiño zaarragoa, lañoe-
tuagoa eta traketsagoa azaldu?

Ez eta ez!

— IV —

«Zurren poltsak bi zulo» ornen
ditu eta: «aita, dirua bear bearrez-
koa dut bada». Batere galtzarik ga-
be gaude ama-alabak eta bi pare
erosi bearko dittut, bat Maitte'ren-
tzat, bestea neretzat.

Bi galtza pare eta pintzakiko.

PRAXKE

IJ ITO - BESOA
NAAS GAIAK: 6 arraultza; 6 kutxare azukre; 6 kutxare írin.

Sei gorringoak alde batetara artu eta sei kutxare azukrekin naasi, ongi naasi.
Sei zuringoak eragin eta, "punto de nieve" delako arrotasuna ar dezaten, ongi
iraakin.

Juntatu.

Sei kutxare írin bota; dena bat egin, ongi naasiz.

Butano iabea ba'da eta fuerte xamarra ango berotasuna, ordu laurden bat
aski da ongi egiña gelditzeko; bestela, ogeiren bat minutu.

Noski, naasketa bandeja xabal batetan ezarri bear dela, eta an gaiñera, na-
tatxaz edo guriñez egurtzi ondoren, paper zuri bat bandejaren gaiñean jartzen
ba'duzu, obeki.

La be ti k atera eta, forma emateko, serbilleta eze baten gaiñean utzi; onen
gaiñean, forma errez eman dakioke. Serbilieta kenduta, prest daukazu bizkotxo
txapaia gero kremaz betetzeko.

Ezeagotu nai ba'duzu, poliki-poliki bota-ezazkiozu almíbar (azukre ura ego-
sia) eta jerez pixka bat.

Zoragarria geldituko zaizu eta, gaiñera, merkea.
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L e i f z a
PRINCIPE DE VIANA. Ola

deitzen den errebista berriz ar-
gitaratzera ornen dijoaz. Ikasi
dutenean, len bezala itz batzuk
jarri izan nai ditut; badakit, ba,
irakurle batzuk banituela. Ai a
ba; or dezute, berriz ere, eta pix-
ka bat alaitzen ba'zerate nere
ergelkeriekin, oso saritua izango
naiz.

OITURA ZAARRA PIZTUE-
RA. Garai bateko Errege bezpe-
retan, etxe bakoitzakoak, gaue-
ko amaikak aillatzen zirenean,
almaiza edo almireza bat artu
eta leioan joka asten ziren. Au-
rreneko soiñulariari, bere auzoak
ematen zion erantzuna, oni bes-
te batek eta onela etxe guzieta-
koek amabiak jo arte. Amabietan
denak batean itxiltzen ziren.
Etxe bakoitzak bere jo-aldi be-
rexia izaten zuen.

Ez dakigu noizdanik datorki-
gun oitura au, betire aspalditxo
aaztuta geneukan. Baiñan orain
urrengo Errege bezperan norbai-
ti almaiza jotzea bururatu zi-
tzaion eta berak usté zitzakeen
baiño erantzunle geiago izan zi-
tuen.

Ez zaigu dena galdu dirudie-
nez.

LEITZA ZIUDADEAN. Jo, jo,
jo, egingo dute batzuek eta
esango dute: «Ara Leitza'ko
arrandiosuak. Ziudadea deitzen
dute erri txar bat dena». Ara
ba; oieri esango diet nik ez du-
tela liburu bat ikusi. Erria da lu-
rreko lanetik bizi den lekua, on-
garria ateratzen eta ola. Ziuda-
dea da, berriz, f abrikatik eta ko-
merziotik bizi dena. Ortara Lei-
tza ziudadea dugu. Esan bezala,
Leitza z iudadean Iñauteritan
gaude, jende ugari eldu da eta
gazteria oso alai dabil.

BIZKORRENAK. Arrandio-
suak gerala diote, baiña, ñola ez
izan? Ona emen zer ditugun Lei-
tzan: Perurena, gizonik indar-
suena, munduan baldin ba'da.
Bengoetxea III pillotan txapel-
dun. Cestau, erremontez, eta pi-
llota pisu xamarrarekin kontra-
riurik gabea. Zabaleta ere, lais-
terka, ez da batere gabia. Geiago
ere esango nituzke, baiña nai-
koak izango dirá gaurko. Gañe-
ra, ez ditut nere irakurleak as-
pertu nai.

Ah! Batzuk pozik daude Peru-
rena laister, (orain ezkondu be-
rria) motelduko ote dan; baiña,
berdin izango litzake. Badegu
beste mutiko kozkor bat (ama-
bost urte, 90 kilo), Bodegón Ega-
rri'ko Joxe Migel, 150 kiloko
arria nik boligrafoa bezela ja-
sotzen dueña.

ILTZEN LAGUNTZERA. Egun
batean, Arakindegi'ko kaletik
zijoan laisterka apaiz bat bere
sotana aundiarekin, bera e r e
aundia bait da. Arankindegi'ko
ateetan Miguel Joaquin zena
exerita zegoen, eta esan zion:

—Nora zoaz olako apuruare-
kin?

—Gizon bateri iltzen lagun-
tzera noa.

—Ori egingo dezute zuek bai,
iltzen lagundu, bizitzen lagundu
bearrean.

Apeza ez zan lendabizian kon-
turatu Migel Joakin'ek zer bota
zion; baiña, gero, asi zan parrez
eta ezin zan gelditu gizona.

«UXATEGIETA»

Bazta n

Lehenagoko ele-xaharrek be-
ti badute ikasbide; Martxo'ko
ilabeteaz erraten direnak ere
badaukate egiazko arrazoinak.
«Martxo martxanta, larru tra-
tanta». Ilabete hunen txarkeriak
ele-xaharretan aurkitzen dirá.
Ilabete kaxkarra delakotz da-
torkio izen-goiti hori, eta ez da
arritzekoa artzainek ere Mar-
txo'ari beldurra izatea eta «tza-
rrean» dagolarik gorrotoa ere.

Erran-merran h o i e t a n ere
aurkitzen ditugu gertakizun eta
izkirimiri franko, Martxo'aren
maltzurkeria adierazteko. Ager
dezadan hoietako historio bat
baztandar xahar bati entzuna.

«Behin gan ornen zen neska-
txa bat bere etxeko astoakin fe-
rratzalearengana, e t a hunek
galdegin ornen zion:

—Baituzue ardiek?
Eta neskatxak:
—Ez! Martxo martxantak de-

nak gan zazkun».
Gertatua edo irri-solasa beti

ere hor ageri da Martxo'aren
fama txarra.

Aurten ere ez dugu aunitzik
laudatuko Martxo hau, orain
ere bortizki zanpatu bait gaitu.
Euria, ortotsak, zizerkora eta

elurra auserki eguraldi beltzaz-
kin. Gainera naiko luze, eta bi-
ziaren martxarako aski kaltega-
rri. Elurra xuria delarik aski
beltza bait da. Alde batetik lan-
gabezia, diru eskaxia bertzetik
eta eguraldi txarra gainetik, al-
derdi ederra etxea goratzeko.
Yende aunitz neketan lantegi
hien ateak etsi diralakotz, eta
hunek luze irauten ba'du mixe-
rie bazterretan. Holakoetan ere
ele-xaharrek beti erne, badute
zerbait erakutsi beharra eta zo-
rra baldin ba'da zirto ederra
sartu ere; «Azken hilek pagatu-
koitik denak». Yendea larri aur-
kitzen ba'da ere beti ziri eta zir-
to. Balnan, hoiek guziak hola
eta ez izitu, ekaitzaren ondotik
udaberria etorriko bait da, eta
Yainkoaren laguntzarekin gau-
zak zuzendu ere. Agian bai.

M. IZETA

Az kar ate

Avalar magalean dagon Azka-
rate erria, Eguberri pozkiroan
zegoela, berri mingotz batek \n-
guratu zuen. Eta berria auxe
zen: Jexux Elosegi ü zela.

Jexux tolosarra zen, baiñan ia
ia Tolosa'n aiña bizi izan da Az-
karate'n. Emen, Apezetxeko ixil-
tasunean egiten zituen bere
ikerketa lan asko, izkuntzari
buruz, abereei buruz, itz batetan
esan-da, ainbat maite zuen Eus-
kalerria'ren zati geienak landu
zituen gure Jexux'ek.

Eguberri aurrean ere, bere
emazte Pilartxo eta biak, emen
ziren Azkarate'n eliza txukun-
tzen eldu ziren egunetarako.
Gabon gaueko 12yean joan zi-
tzaigun zerura Jexux.

Goian bego!
ARAIZ
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CESTAU'KIN ELKAR-IZKETAN
Migel Cestau pillotariarekin izketan ari-

tzea, munduan den gauzarik errezena idu-
ritu zaigu. Ez duzu gauzak bi aldiz gal-
detzeko premirik eta, erantzun aurretik,
adierazi dizu esatera dijoana: bere begi,
kopeta, aurpegi osoak, mingaiñak ainbat
itz egiten dizute. Nai ta ere ezin du izkuta-
tu beregan daraman biotz aundi ori: ume
andi bat dirudi, umearen egitasunarekin,
maltzurkeririk gabekoa.

Bere langintzaz lilluratua, lanari gorputz
eta animaz lotua; bein batetan, elurra ari
zuelako, ogei kilómetro egin omen zituen
oiñez partidua jokatzera joateagatik. Be-

rak esan digu txantxetako gauza bat ba'litz
bezalaxe, garrantzirik eman gabe, ainbes-
tetara beartua ba'lego bezala. Eta gu ere,
bera entzun eta, barrenean daraman su-
garra ikusi ondoren, beartua zegoelakoa-
ren ustean gelditu gara. Migel'ek gauzak
ez dizkizu esaten, sinistarazi egiten diz-
kizu.

—"Partidu bat galtzen dudanean —esaten
digu— askotan lorik ezin egiñez!"

Ezaugutu ondoren, sinisten dugu. Bai-
ñan ez dugu atzekoz asi bear; goazen
pausoz pauso.

P.V. —Noiz asi intzen pülotan, Migel?
Mig. —Asi, asi... Esate baterako, pillota eskuan nuela jaio nin-

duan, motel. Badakik, garai aietan, denok ere galtzak bete ipurdi
ibiltzen giñuzen, ez telebisiorik, ez zinerik, ez kistorik, arizko pi-
llota bat artu eta frontonera; orixe izaten uen gure dibersioa.

P.V. —Eta arizko pillotetatik saskira?
Mig. —Ez; eskuz egin nizkien nere aurren-pausoak. Napa-

rroa'ko Federazioari txapela bat ekarri nioan. Urte ura, oso ona
neretzat: Arroyo'ren kontra jokatu nian Logroño'n eta 13 tantotan
utzi nian; Lodosako Martinez ere, lauean. Ez pentsa! Jarraitu
izan ba'nu, gerra piskaren bat eman izango nian noski.

P.V. —Orduan, zergaitik utzi uen eskua?
Mig. —Zergaitik? Eskuetatik era batgaizkinenbillelako; orain -

dik ere pena ematen zeidek ura utzi bearra izatea!
P.V. —Denbora asko igaro al uen saskiaren bidé izkutuak ikas-

ten?
Mig. —Iru illabete eskas. Baiñan ikasi, ikasi, osotara beintzat

ez duk sekula bizian ikasten. Bai, saskiak badizkik bere txokoak.
Gaiñera, eskuz egiten dituk eta desberdintasun andia zegok. Jen-
dea ez da ortaz oartzen, baiña saski berria duen pillotariarekin
kontuz ibilli bear dik diru-jokatzailleak. Migel Cestau, Leitza'ko pelotari ona.

P.V. —Ez nian galdetzeko asmorik, baiñan
erorrek aipatu duk. Pillota jokoan gauza arriga-
rriak igarotzen dituk: gaur aisa aski partidu bat
irabazi, ta etzi partidu bera errezago galtzen du-
zue. Zer esango ukek?

Mig. —Orrek badik bere explikazioa. Gorpu-
tza ez duk beti berdin egoten eta pillotak ere ez
dituk berdiñak izaten: pisuagoak, ariñagoak, bi-
ziagoak, motelagoak, txikiagoak, aundiagoak; al-
de oiek denak baditek bere zer ikusia. Eta sas-
kien goraberak ere.

P.V. —Zein pillotarekin gustorago?
Mig. —Zenbat eta pisuagoa obeki neretzat.
P.V. —Migel, joko zikiñik izaten al duk?
Mig. —Zer esan nai duk, «tongoa»? Egia esan

orain beintzat ez. Eta garai batetan izaten zela
ziotek, baiñan ala ere dudan jarriko nikek.

P.V. —Orain urrengo «Punto y Hora» aldiz-
kari batetan, Leizaola, Ruipérez eta orrelako poli-
tikoen ondoan ikusi aut. Ez al zaik iduritzen ori
deporteari garrantzi andiegia ematea déla?

Mig. —Bai eta ez. Gaur egun dena politika
duk eta onek, noski, badik bere garrantzia. Baiña,
toki batzuetakoa, Euskalerri'koa bere berexitasu-
narengatik —adibidez—, alde batetara utzi-ta,
goiko mailletako politiko geientsuenek, ongi bizi
besterik ez dutela nai esango nikek. Deporteak,
berriz, on-egiña berarekin zekarrek. Eta obe izan-
go ukek askorentzat gutxiago politikaz itz egin

eta deporte geiago egitea. Politika, geienetan, ar-
tatik bizi direnentzat.

P.V. —Zein duk iretzat ezaugutu duken pillo-
taririk onena?

Mig. —Aurrelarien arte, Pablo Lekunberri;
ez diat ikusi beste iñor ura bezela 9'gn. kuadroan
jartzen denik. Atzelarietatik berriz, Ayerbe izan
duk geiena gustatzen zaidana; arengandik ikasi
diat geiena.

P.V. —Ni i baiño zaarrago nauk eta pilotan
asko ezaugutu diat irabazitako dirua bereala gas-
tatzen zutenek. Leengo pillotariak ez ituen batere
zaintzen, piskaren batzuk mendian ibiltzen ituen,
baiñan geienak ori ere ez. Alde ortatik ba al ze-
gok desberdintasunik?

Mig. —Latza, bai. Orain, denetarako ere asko
geudek eta loak artzen ba'zaitu, or dituk atzetik
bultzaka eldu zaizkizunak. Gaurko pillotariak on-
gi jan bear dik, janari garbia, jinasia egin bear
dik, noizean bein masajistarengaña joatea ere ko-
meni zaiok. Irabazi, egia esateko, irabazten diagu;
baiñan, gastatu ere erruz.

P.V. —Aspaldian pillotan ari aiz, eta gauza
xelebreren bat gertatu izango zaik.

Mig. —Gertakizun asko! Eskuz aritzen nin-
tzeneako bat kontatuko diat.

JON ZANARI

(Urrengo orrialdera)
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PILLOTARI BURUZ
Gure pillotari bere udaberria

aillatu zaiola dirudi. Pillota egi-
tarauz beteak azaltzen zaizkigu
betiere egunkari orriak. Su ta
saldu ari dira gure pillotariak
alde guztietan.

Bukatu zen remontezko Txa~
pelketa. Bi napar, Iriarte eta
Urteaga —au Donostia'n bizi de-
na—, txapeldun.

B u k a t u da ere «Empresas
Unidas» izeneko elkarteak, az-
ken urte auetan bezala, antolatu
dueña. Lau bikote parte artu
dute. Azkenean, Retegi zaarra
eta Il'gn. Aldazabal, txapeldun.
Usté genuen baiño lan gutxiago
izan zuten azkenean garaille
izateko: 22-7 irabazi bait zuten.
Ona emen errezkadan azken
sailketa:

Jok. Irab. Punt.

Retegi I - Aldazabal II
Oreja III - Nalda
Laduche - Tolosa
Retegi II - Barandiaran

3 3
2 2
1 1
0 0

Baita bukatu da ere egurrez-
ko Txapelketa. Parte artu duten

(Aurreko orrialdetik)

Aurreneko urtean, gaztea nin-
tzela eta adiñeko laguna jarri
zidateken, elkar ongi artzen gin-
tuen; baiñan, urrengo urtean,
laguna kanbiatu zidateken eta
egun batetan lengoaren aurka
ari bear izan nian. Partidua asi
aurretik, jantzi-tokian geunde-
la, zer moduz nenbillen galdetu
zidaan. Ezkerra mindua neukala
eta ez nenbillela gustora eran-
tzun nioan. Asi gaituk partidua
jokatzen eta era bat nere ezke-
rretara botatzen zidaan pillota.
Nik ederki jasotzen nizkion de-
nak. Aisa irabazten genian; bai-
ñan, partidua aurreratu xama-
rra zegoela, kontrarioa ezkerre-
tara jo bearrean ordurarte be-
zala, eskuiñera botatzen asi uen.
Eskerrak gutxi falta zen buka-
tzeko, nere eskuiñak aal zuen
bezala iraun zien. Sartzen gai-
tuk berriro jantzi-gelatara eta
dutxatzen ninduan bitartean,
esaten zioan bere aurrelariari:

—«Ori alúa, Cestau ori! Ezke-
rra gaizki zeukala esan zidak
eta eskuiña zien izorratuta!»

lauetatik, Beitia ezik, beste iru
pillotariak, napar. Nork esan
Aurizperri'ko semeari edozeiñek
naigabe bat eman liezaioke-
nik? Ba, Saibador'ekin, anka
soiñuak bertan izan zituen be-
tiere, tanto batez irabazi bait
zuen. Dena déla, Iturri aparte-
koa da; orregatik txapeldun eta
partidufik galdu gabe. O n a
emen azken-sailketa:

Jok. Irab. Punt.

Federazioen artean urtero jo-
katzen den Txapelketan, amar
probintzi parte-artzailleak dira.
Lenengo partidutik, Naparroa
beti «lider» edo «nagusi» agertu
zaigu. Txapelketaren erdian, le-
nengo buelta bukatuz gero, ikus
gauzak ñola dauden:

Punt.

Naparroa
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Errioxa
Gaztela
Balladolid
Kataluña
Zaragoza
Asturia

22
20
19
14
14
13
11

8
7
6

Iturri 6 6 6
Goldarazena 6 3 3
Salbador 6 2 2
Beitia 6 0 0

Beste zenbait Pillota-Txapel-
keta ditugu: «GRAVN», «Gala-
rreta»'koa, urteroko eskuz-esku-
ko nagusia; aiei buruz zerbait,
urrengoan.

ESKERRA

EUSKAL - MENDI60IZALEAK
Betidanik izan da Euskalerria'n mendi zaletasuna. Euskal gaz-

tediak ongi ezagutzen ditu Euskalerri'ko mendiak: Anboto, Gorbea,
Aitzgorri, Txindoki, Aralar, Ory, Iru Errege Maia.

Mendi zaletasuna kirol garbi ta osasungarria da, batez ere
gaurko egunetan. Gaur, bizi geran iri aundiak, ainbeste berebil ta
lantegiekin, aize ustelaz baterik daude. Arraiak urpetik ur gañera
ats artzera ateratzen dirán bezela, guk ere ats artu bearrean arki-
tzen gera. Bular auspoak zabaldu ta bete bearrean arkitzen gera.
Eta nun aize garbiagoa mendi gañetan baño?

Alaber, kirol ederra da mendi zaletasuna.
Gaur berri on bat datorkigu euskaldunendako. Amabi laguneko

euskal talde batek (Erro'tar Xabier ta Kike de Pablo oien artean),
Loreillean, munduan dan mendi aundieneko gallurreraño igotzeko
saioa egingo dute. Orain arte, bederatzi laterrietako amazazpi men-
digoizaie taldeek iritxi dute Everest mendi gailurreraño igotzea.
Mendi au 8.848 neurkin jasotzen da.

Beste bein egin zuen saioa euskal talde onek. Orduan eguraldi
txarra aurreratu zitzaien ta tontorreko 350 neurkiñeraño bakarrik ur-
bildu ziran. Ángel Rosen ta Uriarte izan ziran goren joan ziranak.
Urrengo urtean, 1975fgarren urtean, asi zituzten oraingo saioaren
gerkunak.

Rosen ta Uriarte'k gorriak ikusi zituzten 8.500 neurkiñetan.
Uriarte'k eskuiko bi beatz izozturik zeuzkan.

Nepaldarren agintariek 1982'ko urtean beste saioa bat egiteko
baimena eman zieten. Ortan zeuden. Bañan, aurten Erri Arteko Ki-
rol Nagusi Saioa Errusian dala-ta, errusiarrek aurten Everest'era igo-
tzeko zeukaten baimena beste aldi baterako utzi dute. Ta aien or-
dean euskaldunek egingo dute.

Erro'tar Xabier ta Kike de Pablo'k badaramazkite zenbait illa-
bete India ta Nepal aldeetan bear dirán gauzak antolatzen, ea nolaz
eraman dezazketen Lukla egazki kaietik 5.830 neurkiñean arkitzen
dan etzauntzaraño bear dituzten amabi mille kiloko jaki, sendagai
ta gañerako tresnak.

Ekin eta jarrai. Kemen izan zazute ta zuen gogoak bete ditza-
zutela. Everest gallurrean, zuen oroitzapenez ta zuen ekiñaldiaren
sariz, mundu guztiaren aurrean agertu ta ezagutzera eman dedilla
Euskalerria'ren ikurriña.

LIZARRUSTI
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EZ DAKIZULA APUSTU...
—Lekunberri, Naparroa'ko erria

izan zela, Cámara de Comptos de-
lakoaren Li bu metan azaltzen de-
nez, lurrari ka rea botatzen leen i k
asi zena?

—Hillary eta Tensing'i, Everest
mendira igo zirenean, aurreneko
zorionak euskeraz aillatu zitzaizkie-
la?

—Arrieta, Garex'ko musikoa, Es-
paiña'ko Isabel bigarrenaren adis-
kide andia zela eta musika ezezik
beste gauzak ere jotzen zizkiola
noizean bein erregiñari?

—J u I i a n Gayarre, Erronkari'ko
abeslari ospatsuak, Opera bat abes-
tu aurretik beti puru bat erretzen
zuela?

—Txirrita bertsolaria, naiz gipuz-
koarra izan, Goizueta'n il zitzaigula?

—Camilo José Cela, La Colmena
liburuaren idazleak, egunkari bati
esan dionez, ez ornen direla izan
idazle euskaldun asko?

—Egoki iduritzen zaigula, aipatu-
tako idazleak jakin dezan, "Mila
euskal-olerki eder " delako Aita
Onaindia'ren liburutxo orretan baka-
rra, 280 idazletatik gora azaltzen di-
rela agertzea?

—Kostako zaioía La Colmena eta
beste zerrikerien ¡dazleari Lauaxeta
baten maulara aillatzea?

—Jakin bear lukela Kamilo'k gu-
re Euskalerri maite onetan: Nai ez
duenarentzat, afaria beti prest da-
goela...?

EGIÑA

S_U_M_A_RJ_O
1" BERRIZ ERE! Otra vez! Otra vez con el lector euskaldun de Navarra. Y eso

solo dice bastante.
ERRIAK AUTATUTAKO FORU-DIPUTAZIOA. La Diputación elegida por el pueblo:
9-III-79, siete navarros de cualquier parte del Reino para servir con devoción
a Navarra entera.

2 EUSKALERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. Airear lo nuestro y contem-
plar lo de fuera.
EUSKALTZAINDIA. Real Academia de la Lengua Vasca. Resumen de Actas y de
actividades.

3 GALDERATXO BAT. Una pregunta. Y vaya preguntica la de F. Telletxea.
5 BIOTZEKO MIN TXAR BAT. Angina de pecho, infarto. Nuestro MEDIKU ZAARRA

une a su mucha ciencia la sensata sabiduría de unos consejos.
Bl EUSKALDUN AUNDIEN GORATZARREA. Investidura "Honoris Causa" a
Barandiarán y Lekuona, en la Facultad Teológica de Vitoria. ERRENA.

6 MUXUKETAK. Besuqueos. Cuento. No necesita paño el pulpito de DON BIXEN-
TE. El delicioso rubor de Mariatxo la neskatilla de Alsasua, pone su mejor en-
canto al cuento.
PELLOKOKOKERIAK. "Payasadas de "Pellokoko"? Mejor, "cosas de Pello":
junto a la graciosidad, la aguda observación y la sentencia profunda. El flaco
aitona MEARRA nos revive el mítico personaje de sus años mozos.

7 BERTSOLARIA. En Enero, Vil Campeonato Nacional de Bertsolaris: Amuriza,
Txapeldun: escribe A-BI. EGITAR Bl evoca al popular "Txirrita", con sus versos
de Pernando Amezketarra. Y poetas y bertsolaris de hoy: J. Enbeita, Etxeberria,
Gorrotxategi, Uxola, Tximela.

11 EUSKAL BARAJZA. En el jardín del euskera, el correcto cultivo de los sufijos
de modo, medio e instrumento y materia —Z, y el —KIN de compañía. J.
GAZTAÑAGA.
AURTXOEN TXOKOA. Rincón de los niños. El hermoso cuento que ha enviado
Xabier Alemán Yurramendi 13 años de Leiza, merece un premio; y lo tendrá!

12 SUKALDEKO TXOKOTIK. Desde el rincón de la cocina, FRASKE —que maneja
primorosamente la aguja, la pluma, el euskera y los pucheros— presenta a las
lectoras la nueva moda de ese pantalón "con pinzas y todo"; y un sabroso
"brazo de gitano". Eskerrik asko, etxeko andre!

13 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. UXATEGIETA sus regocijos; IZETA, el baztanés,
sus tradiciones; desde ARAIZ, el sentimiento por Yosu Elosegi (R.I.P.). Y aún
queda la preocupación por la despreocupación de los que nunca envían unas
líneas en euskera.

14 M. CESTAU ELKAR-IZKETAN. Charlando con M. Cestau. Nuestro redactor JON
ZANARI retrata bien al gran remontista: un chico grande, sincero y sin malicia.

15 KIROLAK. ESKERRAK: campaña triunfal para Navarra en pelota; LIZARRUSTI:
próxima ascensión del montañismo vasco al Everest (8.848 m.).

16 EZ DAKIZULA APUSTU... "A que no sabes..." Un termómetro mental de cono-
cimientos, datos y curiosidades, preparado por EGIÑA.
LIBURUAK: "Barandiaran'dar Joxe Migel". Un apunte rapidísimo de ANES LAZ-
KAUKO sobre el libro aparecido en torno a Don José Miguel, ese pequeño gran
hombre, Patriarca de la Cultura Vasca.

BARANDIARAN'dar José Migel
Barandiaran'dar Luis'ek egi-

ña da liburu au bere osabaren
bizitza erakutsiz. Juan Lekuo-
na'k euskeratua da eta Karda-
fteraz Bazkuna'k argitaratua.
Urtea, 1980.

—0O0—
Don José Migel Barandiarán,

euskaldun arazoetan j ak in t su
ospetsua da, mundu zabalean
oso ezaguna bere gai orretan.
Ataun'go, San-Gregorio auzoan
jaioa, Perune-Zarre baserrian...

—0O0—
Apaiza da. Euskalerriko iza-

tea, oraingoa eta aurrerakoa,
arkeoloji eta etnoloji aldetik,
orixe izan da gizon onen jakin -
tza gaiak... Iruña'ko Unibersi-
dadean maixu dago aspaldiko

urte auetan, desterrutik etorri
ondoren...

—0O0—
An egon zan desterruan ama-

zazpi urte; baiña, ez lotan. Ifar-
aldeko euskaldunen artean ibilli
zan triku-arriak eta leizeak az-
tertzen. Oiekin batera, Erri-ja-
kintza ere; Eusko-Folklorea,
alegia.

—0O0—
Munduko jakintsuen pareko

eta aien artean jakintsu. Laro-
geita amar urte ditu beteak eta
oraindik ere lanean jarraitzen
du.

—0O0—
Bere biziera. Bere pentsakera.

Aberatsak eta aipagarriak bene-
tan. Euskera errez-errez eta ja-
tor batean. Irakurri ezazu. Ez
zaizu damutuko.

Artes Lazkau'ko
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