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Azaroa Euskalerri'an, Illen
aroa, ildakoen oroit-denbora eta
otoitz-denbora izan da emen
agian, agían, kristautasuna sartu
baiño lenagotik.

Euskaldunek ez diote eriotzari
bildur ikaragarririk izan.

Emen, ezkontzerakoan, andre-
gai illeta-jantziz apaindurik joaten
zen elizara. Oitura ori gogoratzen
digu «Orixe»'k EUSKALDU-
NAK deritzan bertso-lanean, Ga-
razi (Poemako protagonista),
amonaren gorputz illa illeta-jan-
tziz beztitzen ñola asi zen konta-
tzen digunean:

Ondo zekian Garazi'k ienik
illeta-jantzia zer zan:
jantzi orretan, pozenik zata,
elizara joan baitzan.
Zerimoni au bearra zuten
Naparroa'ko oituretan,
il-obietan etxeandretzen
baitzan egunean bertan.

ildakoen gorputzak elizaren
barnean edo elizaren inguruan
obiratzen ziren. Eta etxekoandrea
izaten zen illobi oien txukuntasu-
narçn ardura eramaten zuena, il-
dakoen animen alde otoitz-egin
bearra zena.

Denok il bear dugula, ongi da-
kigun gauza da. Bertso au entzun
zion norbaitek «Zepai»'ri illeta
baten ondorean. Alargunari esan
zion bertsolariak, eta ixillean, go-
xo-goxo, esan:

... Kontxexi,
guk ein bear deguna de
illartean bizi.

Ez da, askotan, erreza izaten
samintasunen artean bizitzen
jarraitzea. Ori bazekien «Zepai»

bertsolariak. Eta kristaua bait zen
bera, itz auekin bukatu zuen ber-
tsoa:

Jaunak emango digu
ortarako grazi.

Illartean bizi! Eta pozik bizi!
Eta lan-egin eten gabe, bizi garen
artean, gure bizia oparo eta abe-
rats izan dedin.

(urrengo orrialdean)



(aurreko orrialdetik)

Baiña, gizakumeak ez ezik, il-
tzen dirá erríak ere.

Gizakumeok berbizten garela,
argiago edo illunago mundu gu-
ziak usté duen gauza da. Kris-
tauek ziurki siñesten dute; kris-
tauak ez direnek ere, badute gi-
zona betirako iltzen ez delaren
susmoa.

Erriak ere berbiztu ditezke.
Arras illa zegoen -Estadu bezala-
Israel erria. Baiña, berbiztu da;
eta ñola, gaiñera, berbiztu!

Euskalerria ez dago illik orain-
dik, eta biziagorik iraun-arazi de~
zaiokegu, nai ba'dugu. Ñola?

Gure izkuntza gordeaz, eus-
kara. Euskalerria Euskararen erria
bait da.

Eta Euskara ñola bizirik gorde?
Itzegiñez, irakurriz. Mintza zaitez
euskaraz beti. Ez zaitez ogeratu
euskaraz zerbait irakurri gabe.

DIPUTAZIOAREN
ERABAKIAK

BIDETAKO SAILLA

ARESO. Iruña'ko «Arbeloa S. L. Elkar-
teak» konponduko du Areso'ko zubia
979.162 pezetaren trukez.

GARRALDA. Arregia'n dagon Telikuskin
iragorietako argindarra eramateko,
3.171.988 pezeta.

UDAL-ZAINTZAREN SAILLA

BAZTAN. Baztan'go Udaiari Urdategi'ko
4.658 metroko erri-lurraren truk egiteko
baimena, Gorramendi'n José Etxandi Eli-
zetxe jaunaren beste lur berdiñarekin.
Beste truke bat, M.a Karmen Durruty
Meaka andrearekin: Iñarbegi'ko 647,15
metroko erri lurra orrenbeste metroko lu-
rragatik bazter berean.

GOIZUETA. Oraingozko Osagille-mutilla
izendatzeko baimena.

BERA. Bera'ko Osasun-Etxea ornitzeko,
2.774.514 pezeta.

AEZKOA. Aezkoa'ko Arau Berria ontzat
artu du Diputazioak.

EÜSKAL -". - -
EPPiKO LEiOA

KRITIKAK MIN EMATEN DIE

Peru'ko idazle oso ezaguna da Mario
Vargas Llosa: andik kanpora ere eza-
guna ta... ezker-zale sutsuetakoa da
gaiñera. Ala ía guztiz ere, Peru'ko
«Caretas» aldizkarian idazlan zorrotz
bat argitaratu zuen, URSS'ek edo Erru-
sia'k Ego-Korea'ko egazkin aundi bat
leerkaiz-bota zuelako ta guztiak il zi~
reiako.

Min artu dute Errusia'ko komunistek
eta ango gazte komunisten egunkaria
den «Komsomolskaya Pravda» izene-
koan, asto beltzarenak esan dituzte
peruar idazlearen aurka: ez ornen da
gizartean agertzeko gai den poiitika-
ria... Beste gauza batzuengatik ederki
txalotu izan dute, bada...

Ari berean, beste gertaera bitxi bat,
au ere adierazgarria Alemania'ko izadi-

Vargas Llosa idazleak Errusia saíatu du

zaleen arteko gidari den PETRA KELLY
emakumea, beste bi lagun pakezalere-
kin, Errusia'ra deitu zuten batzar ba-
tera.

Joxemiel Barandiaran
lendakari

Bear bada, ez duzu «Eusko Ikaskuntza»1 ren entzuterik ¡zango.
Erderaz «Sociedad de Estudios Vascos» esaten zaio. Bá..., «Eusko
Ikaskuntza» ori garrantzi aundiko gauza dugu gure Euskalerri on-
tan. Lagunarte bat da. Euskalerri'ko jakintsurik aundienak bere
baitan biltzen dituen lagunartea. Euskalerri'koak eta baita erbeste-
koak ere.

Aurten, «Eusko-lkaskuntzak», Joxemiel Barandiaran izendatu
du Lendakari. Lau urterako. Jaungoikoak emaiola lau urte oietan
lendakaritzan osasuntsu irauteko grazia, larogeita amairu urte be-
terik bait dauzka Joxemiel Barandiaran'ek, eta larogeita amalauga-
rrena betetzera bait doa.

-Ñola bizi izan zera orrenbeste urtetan orrelako osasun ederra- '
rekin, D. Joxemiel?, galdetu nion bein Ataun'en. Nekerik ez zaizu
beiñere faltatu, eta lana ere..., erruz egin duzu lan.

-Gaitz hati zor dizkiot nik nere osasuna eta nere bizitza ¡uzea,
eranzun zidan berak. Gazte-gaztetik sortu zitzaidan urdaiileko
gaitza. Sendagilleek, orduan, errejimena edo jate-era estua eta urria
ipiñi zidaten, gaitz ura arriskugarria zela-ta. Eta era ortan jan dut
nik beti arrezkero. Era orrek eman dizkit osasun ederra eta bizitza
¡uzea.

Ataundarra da Joxemiel Barandiaran. Apaiza. Gasteiz'ko Apaiz-
gaitegian bigarren agintari eta irakasle izan zen guda-aurretik.
Ordurako lan ederra egiña zeuken Euskalerria'ren alde, lenen-le-
nengo euskaldunen ezaguera sakontzen eta guri erakusten. Liburu
askoren egille da. Gizon gutxi izango dirá munduan edesti-aurre
edo preistori-gaietan berak baiño geiago dakitenak.

Neke ugari ere izan du bere bizitzan. Bizia salbatzeko, arin eta
uso, erbestera aldegin bearrean aurkitu zela gudatekoan esatea
naikoa déla usté dugu.
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Baiña benetako pakegille jatorrei
dagokienez, Errusia'ri ere pakerako bi-
deak eskatzen zizkieten. Ortarako, be-
ren elastikuetan itz auek zeramazkiten
idatzirik: «desegin zuen misillak» eta
«zaindu giza-eskubideak». Eta ain zu-
zen ere, zirsioiar izks bereziz idatzita
zeuzkaten itz oiek.

Aserré baiño aserreago agertu ziren
errusitarrak, bixitarien ?tz aiek ikus-
tean. Baiña zer egin bear zuten? Os~
tera bidaii? Ateraldi parregarri auxe
artu zuten: Stz aiek izki egokiz edo
idazkera zuzenean zeuzkatela esanez
egin zieten ongi-etorria.

Goian esan bezaia; min artzen duteia
besteren kritikak bizkarrera doazkie-
nean. Sesteen kaitezko kritikak egiten
zorrotzak dira, basña bestek kritikarik
egiten dienean, dena mindurik, ase-
rretu egiten dirá arras.

EUSKALDUN EZ DiREN BANKU
TA AURREZKI-KUTXEK

EUSKALERRIARi EZ DIOTE
DIRU-LAGUNTZARIK EMAH NAI

España'ko «Ministerio de Economía
y Hacienda» delakoak 50.000 milloi
pezta aurreratu edo aidi baterako utzí
nai zituen Euskaierri'ari laguntzeko,
uroldeen kaitez ondaturik dagoeia-ta.
Dirutza ori ez zuen utsean ematekoa:
aidi baterako aurreratzea bakarrik zen,
baiña korritu merkeagoan.

Baiña... Euskalerri'tik kanpoko espa-
ñar Banku ta Aurrezki-Kutxek ezezkoa
eman dute. Beraiek ez daudela la-
guntza ori emateko asmotan. Laguntza
ori ematekotan, Estaduak sartu dezala
urteko kastuetan, eta kito.

Euskalerri'an bertako diru-etxeek bai
eman zuten beren iaguntza, 12.500 mi-
lloi pezta aurreratuz.

Elkartasuna benetan gauza oso ona
da, baiña itz utsa baiño geiago denean.
Zenbait politika-gizon or ibiili dira «so-
lidaridad» eskatuz euskaidunoi. Eqo-

Jakintsuen

elkartasuna

eskatu du

Aita Santuak

pakearen alde
Erroma'n batzartu diren 85 zientzizale jakintsuei, pakearen al-

deko ekintzan elkartzeko eskatu die Aita Santuak. Eta ortarako,
buru-biotzetatik kendu ditzatela armak eta armetarako joerak; eta
urrena, elkarte indartsu bat egin dezatela guztien artean.

«Zuen ikerketak eta saioak egitekoan, elkar iltzeko arma berriak
sortzeko ba'dira, utzi itzazute alde batera».

«Gure gizadi osoa, eriotz-arriskuan edo il-zorian dagoen gaixo
baten antzera dago gaur. Egoera orren aurrean, sendagilleek egiten
duten ziñaren antzekoa egin bear duzute: gaixorik daudenak SEN-
DATZEKO egingo dituztela beren egiñaal guztiak alegia. Zuek ere,
beraz, kultura-elkarteekin eta erakundeekin elkarturik, gizadiari
osasuna ematen saiatzeko erabakia artu bear duzute».

«Egiten dituzuten ikerketa, aurrerapen eta idorokuntza guztiak,
otoi, ez daitezela izan, eriotza ekartzeko. Izan bitez, baizik, bizia
zaindu ta babesteko, baiña iñola ere ez, eriotza, indarkeria ta
beldurra sortzeko».

«Pakea ez da sortzen, senideok, gerra-lekuak garbituz eta gerra-
iturriak agortuz bakarrik. Pakea lortuko ba'da zuzenbidea da bene-
tako iturri jatorra».

kiera ederra dute orain, beren ser-
moiak or barrena egiteko ta beren
sermoietan «solidaridad» eskatzeko,
baiña euskaldunei ez. Eska dezaietela
beste lurraldeetako «laguntzaille» on
oiei.

Euriek ekarri, aizeak eraman. Aitor'ek trixteki erran zuen: «Nere semeak, erdaldunaren
agintzak gezurrak diré»

NAPARROA'KO BIDEETAKO
ZIGORRAK

Naparroa'ko bideetan barna 46.411
laguni ezarri diete diru-zigorra edo
multa. Guzti oietatik, 33.822 lagun izan
dira ordainketak egin dituztenek. Eta
zenbat diru bildu ote dute? Guztira,
102 milloi pezta.

Oietatik geienak, bideetan ariñegi
edo laisterregi ibiili direlako ezarriak
izan dira. Baiña zenbat, ordea? Irutatik
bat beintzat bai, au da, 15.270 multa,
agindutako neurriak baiño laisterrago
ibiili direlako.

Guztira jota, 173.011 ibil-tresna
daude Naparroa'n; motordunak noski.
Estadu osokoen artean, zazpigarren
maulan dago Naparroa. Eta milla bizi-
laguneko, 341 lagun dira motordun
ibil-tresna dutenak, bataz beste jota.
Ez dago gaizki.

Astiroago edo geldiroago ibiili bea-
rra dago, beraz, Naparroa'ko bideetan.

GIZAKIAK ETA ZAKURRAK
ALTXOR BILLA

Boil edo grisola izenekoa, gazteleraz
«trufa» deitua, ugari da Naparroa'n.
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Era bereziko onto bat da. Lur arritsue-
tan gorderik egoten dirá. Batez ere Lo-
kiz mendian, Lizarra'ko lurraidean.

Gutxi ziren, noski, ezaguízen zituz-
tenak. Beti szkutuka ibüízen ziren, Az-
kenik, bereziki ezitako zakurren la-
guntzaz. aurkitzen dituzte. Lurra arrotu,
labanaz edo ganibeíaz ebaki, artu boil
edo grisola ía ostera íurrez estaü zuloa
ta... urrengo urtera arte.

Kilo bakoitzeko, bataz beste, 10.000
pezta artu oi dituzte. Zenbaitetan baita
15.000 ta 18.000 pezta ere. Bere neurri
batean azi arte, debekaturik dago eba-
kitzea. Abendu'tik Epaill'era bitartean
izaten dirá.

Onto berezi auek dauden tokietan,
debekaturik daude txerriak, bereala
ondatuko bait lituzkete. Usai aundikoa
da, ta gauza ona da gozokiak egiteko.
Patata koskorren neurrikoak izaten
dirá Naparroa'n.

XABIER'KO GAZTELUTIK, 24
OPARI NAPARROA'KO

MUSEORAKO

Xabier'ko Gazteiuan bizi diren jesu-
lagunek, opari bikaiña egin diote Na-
parroa'ko Erakustoki edo Museoari,
antziñako irudi ta tresna baüotsuak
emanez. Ona ernen 24 gauzen arteko
nagusienak:

-Brontzezko orratza, erromatarra,
Kastelar'tik jasoa.

-Brontzezko edontzi txikia, erroma-
tarra, Kastelar'tik jasoa.

-Urrezko eraztuna, gerkerazko itzez
ornitua, Andion'tik jasoa.

-«Umetxo edari-serbitzaria» izeneko
irudi bat brontzezkoa, erromatarra, Ai-
bar'tik jasoa.

-Amabi gezi-mutur, brontzezkoak,
Kastelar'tik jasoak.

-Lau iantza-mutur zorrotzak, burniz-
koak eta Kastelar'tik jasoak.

-Lepoko baten bi ale, arrizkoa ta
leiarrezkoa, Kastelar'tik jasoak.

-Arrizko sei ezten eta karraska bat,
Kastelar'tik jasoak.

—«Sigillata» esaten zaieten buzti-
ñezko beste ontziak, Xabier'ko ingu-
ruetan aurkituak.

-Ogei t'emeretzi aizkora, arlanduz-
koak.

BIZKAIA'N IZENAK ETA
ABiZENAK ALDATZEN

Bilbao'ko poiizi-buruek esan dute-
nez, 1982'gn urtean 480 lagunek egin
dute beren izenen aldaketa: gaztele-
razko izenaren ordez, euskai-izena artu
dute. Garai batean esan bear! Euskal-
izenak jartzea bera ere debekaturik
bai-zegoen. Orain, ordean, euskeraz-
koak jartzeaz gaiñera, gaztelerazkoak
eta arrotzak trukatzea ere zillegi da.
Zori onean!

Baiña geiago ere bada: Urte ortan
berean, Bízkaia'n irurogei lagunek

beren abizen edo apellidoen aldaketa
egin dute. Ñola, ordea? Lenengoa
gaztelerazkoa ta bigarrena euskalduna
dituztenek, euskal-abizena lenengotzat
jartzea lortu dute. Izan ere orrela, be-
ren seme-alabek euskal-abizena era-
man dezaten aurrerakoan.

Beti aurreratzen dugu zerbait, zori
onez! Urte luzeetan barna, egia esan,
bestaldera jokatu dute askok. Batetik,
beren abizen bikoitzetatik, euskeraz-
koa baztertu ta galdu-eraziz: Pérez de

Beortegi ta García de Indurain abizen
bikoitzetatik, Pérez eta Garcia bakarrik
gorde dituzte, euskal-kutsua arras gal-
duz. Onelako asko dirá Naparroa'n.

Bestetik, euskerazko abizenak erdal-
dun biurtzeko joera ere izan da toki
askotan. Oneia, Aberasturi abizena,
«Villarrica» biurtuz eta «Sturria» alda-
tuz «De la Fuente» artzeraiño. Tama-
lezko garaiak!

Badator aidaketa, zori onean eta zu-
zeneko erara aldatuz.

Geroago ta okerrago?
Gaur askok esaten duten eran esanik, «Proletargoaren Dikta-

dura» dago indarrean Polonia'n ere, Errusia'n bezala; beste itz
batzuen bidez esateko, langiileen izenean, baiña langilleen gain
ezarntako diktadura da.

Eta diktadura oiei min eman dse, Polonia'ko Waiesa langilleari
«Nobel Pake-saria» emana izateak. Miñik aundiena, berriz, Poío-
nia'ko diktadurari, bertako iangille bati eman dioten arren.

Bereala asi dirá gezurrezko salaketak egiten eta izen ona ken-
tzen: batetik, «Gdansk'ko yanki» ta bestetik, «atzerritarrei saldutako
poloniarra», eta antzekoak egotzi dizkiote. Eta bitartean, müloika
poloniarrek jarraitzen diote pakezko dideetan barna askatasunaren
billa.

Baiña zergatik eman diote Nobel Saria? «Bere ¡urraldeko ara-
zoiei aterahide egokia eman nairik, eikar-izketaren bidez burutu
dituen ekintzeagatik, eta indarkeriak baztertuz jokatu duelako».

Izan ere, O.I.T. elkarteak (Nazioarteko Lan-Erakundea) dioen
bideari jarraitzen bai dio:

«Gizarteko pakerik ez daiteke izan, langilleek beren sindikatuak
eratzeko askatasun jatorrik ez baidin ba'daukate».

Eragozpen eta zaütasun ugari jartzen dizkiote Walesa'ri bere
aberriaren aldeko lanean. Orregatik, Nobei Saria artzera aterako
ba'litz, ziur aski ez lioteke aberrira itzultzen utziko. Beraz, Oslo'ra
ez joatea erabaki du, itz auek esanez:

«Danuta, nere emaztea joango da eta kito!»
Trebe ta ausarta bezain burutsua da poloniar Iangille au.

Waiesa senar-emaztea eta bien 7 umetxoetako bat. Danuta erri-erriko emakumea
dugu, bera Iangille borrokalariaren iagun zintzoa
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Osasuna,
edertasunaren
onarn

Osasuntsu ta liraiñ arkitzea
nai duten guziek, egunero-egu-
nero, eginbear batzuk bete bear

L

dituzte nai ta nai ez, osasuna
zainduz batere utsegiterik gabe.

Ortarako ona emen zer egin
bear den: egunero jaiki bezain
laster, ez utzi sekulan gimnasi
arin bat bederik egin gabe; on-
doren dutxa arin bat, ur otzare-
kin egiñezkero obe, eta ondoren
igurtzi gogotik gorputz-alde gu-
ziak.

Ta egunero ordu beteko ibi-
llaldia egin gabe ez da utzi bear,
aize osasungarria artuz.

Jan-edariekin ere neurri jakin
batzuen barruan ibilü bear da; ta
ez aztu, bederatzi orduko ¡oa ta
atsedena bear bearrezkoak di-
reia.

Arnasa ongi artu bear da; ta
ortarako, euki kontuan aztu
gabe, bi baidintz auek: jantzi
esturik ez soñean, eta gorputza

MEDIKU ZAARRA

tente, zutik arki dediila. Egoera
orretan arkiturik, artu amasa
gogotik sudurretik, aoa stxita ar-
kitzen deia, eta ondoren atera
sudurretik !en sartutako aize
guzia; indartsu atera barrutik
kanpora aize guzia, sabeieko
aragi-giñarrak gogortzen direía;
ortara jokatuz, birikak aize osa-
suntsuaz bete-bete egingo dirá
arnasa artzen den bakoitzean.

Len esan bezala, gorputza
tente, era bat zutik egon bear du
beti; ta ori iortu ieike, geSdirik
zutik egonez, ta baita exerita
egonez eta baita ere ibiltzen
joanez. Erne bada, bular-aidia
makurtu antzera erorita arkitu
ez dedin.

Aiki batean edo exertzera-
koan, ez exeri ñola nai; bizkar-
aldea erortzen ez deia ta ko~
kotza bular-aldera jetxi gabe
izan bear du; arnasa sakonki
artzeko egoera ori bearrezkoa
bait da; ta ori exerita egon arren
egin Ieike.

Lurrera makurtu bearra iza-
tean, jetxi-aldi ori gerritik egin,
bizkar; aldea geyegs makurtu
gabe, atzera antzera eukiz. Eta
exer-lekutik aitxatzekoan, ezarri
lenengo bi ankak sendo íurrean,
egoera ortan arkiturik bat al-
txatzen denean, gorputza bear
bezala tente ta zutik arkitu de-
din.

Eskuak ere zasndu bearrak
dirá, ta ori ez da lan zaiíia. Ori
lortzeko, egon zutik, eta luzatu
aurrera bi besoak, ta beso mu-
turrak ¡ida bezala lasai-iasai
daudeia, astindu ta igurtzi bi es-
kuak alkarri; ondoren, jaso bi
besoak goruntz, eta erabiü beatz
guziak batera ta bestera.

Begi-ondoko bi betazaiak
ñola zaindu? Ikusmenean gai-
tzik ez ba'da «cream» berezi
batzuk badira ortarako; arpegi-

aide ori oso biguna ta aula iza-
ten bait da.

Ukendu berezi oiekin igurtzi
legun-legun begi-azpi ta begi»
gañak; asi igurtzi oiek ematen
goiko betazaíean, barrutik kan-
pora aidera; ta beko betazalean
ondoren, kanpotik barru aidera
egiñez, sudurrera iritxi arte:
orreia egiñez gero, betazaleko
zimurrak arindu ta kendu ere
egin leizke-ta.
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LENGO JENDEA: Juanes Areyzaga
Zarrak, bai; 1526'garren ur-

teko kontu zarrak dirá; alare,
ordea, ben-benaz adigarriak.

Juanes Areyzaga dalako ori,
jaiozez zestuarra, Zumaia'n
apaiz izana, aldi artako itxas-
txango batean, «Santiago» ize-
neko ontzian kapellau zan. Agi-
danez, Loaysa-Elkano txangoa
osatzen zuten lauetako bat.

Ekaitz izugarriren eragiñez lau
ontziak sakabanatu ordukotxe,
larrialdi ta istilluak ere pillatzen
asi ziran; ontziskan irurogei
mariñel elkarri galeraziaz, nola
edo ala beren zeregiñetan irau-
ten zuten beintzat. Janariak
ontzi nagusian ziralarik, zer ja-
nik jabe zegozen; egoera larri
ortan erabakiren bat artu bear,
eta orra gure «Santiago» ontzi-
ak Mexiko'ko itxas-ertzeruntz
jo; an, ordea, bertako inditarrak
zai zegozen, begi-zoli ta erne
egon ere, arraiepola...! Gizon
ausartaren bat bear zan inditar

aiekin ar-emanean jartzeko ta
eginkizun larri ori betebearrean,
orra Areyzaga kapellaua gertu...!
KapeMau-jantzi astunak alperri-
kako, soil-soilki gizona bear
zan, nolako gizona gero!

Txalupa egokirik ezean, noía-
baiteko kaixan sartuta, ara dijoa
Juanes lurralderuntz...; abiatu,
bai, urrutira baiño len, ordea,
kaxa irauli ere bai... Gizonaren
igarilari-kemenak agirían azal-
tzeko estuasun artan, Areyza-
ga'ren sasoiak ez zuan aitzekirik
izan; baiña..., itxasoa asarre ta
arro azaltzen, lurraldea urrun
xamar, «milla» batera edo, ta
igaralariaren kemenak gero ta
makalago, gero ta aulago...
Areyzaga gizajoa gutxitzen eta
gutxitzen... Nai, bai; baiña ezi~
ñean ezin..., zearo ler eginda,

Bitarte artan, mexikar indita-
rrak adi-adi begira ornen zego-
zen eta aiek ere, gizakiak ziran
aldetik ezagutzen zituzten gizo-

AROZENA

nen kezka ta estuaídiak; aíek ere
bazuten bakoitzak bere biotza.
Igariian arrotzaren estuasunaz
kupiturik, ara joan omen ziran
gure Areyzaga'ri ¡aguntza es~
keintzera ta bai guziok lurrera
onik itzuii ere. Ondorioz, «San-
tiago»'ko mariñelak izan zuten
zer jan eta ekaiízaren ondoren
bareaidia azaldu oi danez...

Beste batean, Tierra de Fuego
inguruan, gau üíun batez, pata-
goi inditarrak deadarka inguratu
omen zitzaizkien eskuetan illi-
kiak zstuztela; arrixku-susmo
larriak noski! Osu, deadar, ka-
í'raxi ta naspíí izugarri artan, el-
karri nola adierazi ez zekiten
artan, Juanes Areyzaga euske-
raz asi omen zitzaíen oiuka naiz
irrintzika, ez ba jakin no!a, baiña
batera naiz bestera, ez zuten el-
kar jo, ez kosk egin...

Euskal deadarrak goxo ta xa-
murrak iruditu agian patagoi in-
ditarrei...!

GRAMÁTICA
DE LOS

CUATRO
DIALECTOS

LITERARIOS
DE LA LEN-

GUA EUSKARA

IRUÑA
1 8 8 4

EUN-
URTEBURUA

EUSKAL-ERRPKO SEME
ON PRESTUAI:

Zuen Lege Zar beneragarriak galdu ziñituzten
atzo. Zorigaitz aundi bat da galtze au.

Ez itzazu, arren, galdu orain zuen izkuntz pa-
regabea; lotzez bçteko zaituzte galtze orrek Jaun-
goikoaren eta Kondairaren aurrean.

Iruña'n, 1884'gnean.

Arturo Campion



Aitón
Pakerik noia ez dagon emen
ni bizi naizen íokian,
eíxetik irten nintzan eguna
igaro nairik mendian.
Ordu askoan ibili eta
netorreia itzulian,
baserritxo baí ikusi nuan
bi muñoren sakonian,
aitón batekin aurkitu nintzan
urreratu nintzanian.

Urritx makiüa esku artean
okots azpian jarrita,
itzalpe artan bakarrik zegon
aulki baten exerita.
Bere begiak gora begira
zeruetan ipinita.
Gure jaunari otoitz egiten
ondo zeukan ikasita.
Arriturikan gelditu nintzan
aitón ura ikusita.

Une batean egondu giñan
biok begira alkarri,
baño bereala nungoa nintzan
ark egin zidan egarri
Zu kaietarra zera itxuraz
zerk zaitu ona ekarri?
Erantzun nion; -Jauna: kalean
ñola bizi geran larri,
mendietako bakartadera
pake billa naiz etorri.

Aitonak dio, au entzutea,
neretzat da naigabea;
pakea degu maitasunakin
ondasun dañen abea.
Zer da ¡urrean gizonarentzat
pakea baño obea?
Ni emen goian izanagatik
zelai, zugaitzen jabea,
sekula'etzait aztu naizela
Jainkoaren mirabea.

Baiña aitona zu bezelako
gizonik ezta kalean;
danok gabiltza gau eta egun
alkar ondatu naiean.
Bekaizkeri ta gorroto utsa
daukagu biotz barnean.
Begirapena zer dan azturik
burrukan geure artean.
Sendi bateko semeak eta
ezin bildu mai batean.

batekin
JOSÉ MARI AZPIRI

Aitona arek au esan zidan
maitekor begiratuta:
-A/ere ustean bizi zerate
sinismenean oztuta.
Jainkoa eta lagun urkoa
zer dirán ere aztuta.
Alkar ikusi eziñik be ti
¡ñon gaitzakin poztuta.
Bidé ortatik gure erria
geldituko da austuta.

Emen goietan, zorionean
ezta orreiako gauzik,
larogei urte soiñean ditut
ta, oraindik nago bizik.
Pake gozoan lana egiñaz
beti egondu naiz pozik.
Nere artean ez det izandu
aunditasunen ametsik;
ez naiz emendik inora joango
i 1 lobira izan ezik.

An be-aldean eztago jauna
zu bezelako gizonik;
guk gaur daukagun jokabidetik
ez datorkigu gauz onik.
Arrotz bezela bizi gerade
danok anaiak izanik;
askok ez dute entzun nai gure
Jainko onaren izenik.
Bidé ontatik Euskalerriak
ez dauka etorkizunik.

0! Euskalerri maitagarria
nere Aberri kutuna,
kaletar onen itzak entzun da
biotzean det ituna.
Une onetan aurkitzen zera
argirik gabe illuna.
Baño gau danak izaten dute
beti atzetik eguna.
Ez det sinisten Jainkoak bere
eskutik utzi gaituna.

Aitón maitea azken itz oiek
egi gertatzen ba'dira,
erria laister jasoko degu
leño zegoan tokira.
Gorroto danak aztu ta itzul
maitasunaren kabira.
Zu bezelako gizon zintzoak
lan ortako bear dirá.
Gelditu zaitez gure artean
etzaitez joan lilobira.

Edurnetxu
J. A. GOSRIA

Neguko goiz bat da ta
edurra mara-mara
goiko mendian;
baso-mendi, muiño ta
solo-baratzak ara
edur-tartian.

Ez da agiri artzairik
alaiki jotzen txistua
an gallurrian;
txabola utsik itxirik
artaldea du sartu
etxe-zarrian.

Otzez dardaraz doaz
ixiük meza tara
andre-gizonak;
mus-íodiian bilduaz
sukalde berotara
amon-aitonak.

Soio-barrendikzear
ume bat agíri da
errian bera;
itun, negar ta negar
dator ume gaxoa
bakarrik bera.

Edurnetxu da; beira
begítik mara-mara
negar-maikoa;
amaren illobira
doa negar eitera
ume gaxoa,

Atzo goizean ama an
itxi eben sakonkí
lurperatua;
ituna barrenean
doa bertara ixilik
neskatxotxua.

Antxe, dardarka otzez
aurkitu dot gaxoa,
ate-ondoan:
belauniko, negarrez,
amatxogaz izketa
ixil-goxoa.

I Legunka laztandurik,
biaidu dot umea
bere etxera;
edurrak gogortuta
i! ez zedin txikia
aman antzera.
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Paulo Yantzi bertsolaria (I
Bai, irakurle; pozik gaiñera, berriz Paulo Yanízi dakarkigu gaur gure

elkar-arteko jolas-aldi onen gaitzat. Naparra izan zelako? Bal, noski;
baiña, baita bertsoiari bikaiña izan zelako ere.

Joan den iüeko jolas-aldian, Yantzi, bertso garrantzizko eta astunen
abeslari bezala agertu genuen, Afrika'ko guda zikin artako ondamenak
eta gaitzat izketa rnardulean kantatzen. Oraingo ontan, Yantzi'ren alderdi
alaia eta jostalaria agertu nai genduke «Neska gazte batzuei» bertso-
saüla emanez.

Naparroa'k izan duen bertsoiari-
rik onenetako bat da, noski, Pablo
Yantzi. Baditu -eta nork ez?- bere
akatsak eta utsuneak; nere ustez,
bertso Janean bakarrik ari izateak
sortuak. Orduango bertsolariekin
maiz elkartu izan ba'lintz...

Neretzako, Yantzi'ren bertsoen
akatsik aundienak bi auexek di-
tuzu: «Cesura» edo etenketak egi-
tez maizegi aztutzea, eta itz bat bi
bertso-lerroetan zatitzea.

ETENKETA
Ongi dakizuten bezala bertso bat

Ierro askotan edatzen da. «Zortzi-
koa», zortzi lerroetan, naiz «pun-
túa» pare diren lerroak bakarrik
eraman. Ikus eredu bezala Iparra-
girre'ren «zortziko» au:

Ume eder bat / ikusi nuben
Donostia'ko / kalean;
itz erditxo bat / arri esan gabe,
ñola pasatu / parean?
Gorputza zuben / liraña eta
oñak zebiltzan / aidean;
politagorik / ez det ikusi
nere begien / aurrean.

Lerro bakoitza bi zatitan eten
edo ebaki bear da. Eredutzat
«zortziko nagusi» bat ekarri dugu;
ortan, boskarren izkin edo silaba-
ren ondorean egon bear du eten-
ketak; eta bere lekuan dago Ipa-
rragirre'ren zortzikoan.

Munduko izkuntza guztiek dute
bertsogintzarako etenketaren lege
orí. Euskeraren Olerkizti edo Poe-
tikak, berriz, etinketa beti bi itzen
tartean sartzea eskatzen du Ez
diteke etenketa egiteko itz bat er-
ditik ebaki. Eta utsune ortan maiz
erortzen zaigu Yantzi. Ikus itzezu
bertso auek:

Erriko bizi / ya bat da eta
menditakua bertzia;
egunaz ardí i yak zaitu biar ta
baita egosi eltzia .

Lenengo eta irugarren Serroetan
etenketak gaizki jarriak daude, bi
itz «bizi I ya» eta «ardí I yak» erdi-
tik moztutzen bait dituzte.

ITZA BI BERTSO-LERROTAN
Lerro bakoitzeko itzak osorik

sartu bear dute lerro bakoitzean.
Itzaren muturra goiko lerroaren

azkenean utzita, itz beraren
amaiera urrengo ierroaren asieran
jartzea ez da gauza txukuna. Ez da
iñungo izkuntzako Olertiztian on™
tzat artzen den gauza. Ala ere,
Yantzi'k bein baiño geiagotan egi-
ten digun gauza da. Bereak dirá
bertso auek:

...nere zorriyak ema-
ten dizkitek ianak...

...iduri du biri-
tikan dirafa nastu.
...okerrarik baldin ba'rfa-
go gure arrian...

«Zaldi zuriarena»
Yantzi'k Bilintx aipatzen du, Bilintx'en «Zaldi Zuriarena». Zaietasun

aundia izan zion Yantzi'k Bilintx'eri. Eta ez arrazoirik gabe. Aldizkariaren
zenbaki ontan esaten dugun bezala, bederatzi puntuko bertsoak ongi,
sendo, garbi eta txukun antolatzea oso-oso gauza zailla da.

Ara, ba, nere ustez, zalantzarik gabe, bederatzi puntuko bertsoak on-
gien erabilli zituena -Xenpelar'eri zor zaion eraspenik galdu gabe- Bilintx
izan zen. Orregatik, Bilintx'en bertso auek azaldu nai ditugu emen, bein
betirako bederatzi puntuko bertsoen eredu bezala.

Orra sei bertso ka le
garbitzalleari,
zeña bere izenez
dan José Mari:
erreza lezazkike
iru Ave Mari,
indarra etortzeko
zaldi zuríari,
Animali orí
urriki zait neri;
falta du ugari
egoteko gurí;
kartoyakin egiña
dala diruri.

Goizero bear diyo
eraso lanari,
zikiñak bildu arte
erri danaii:
berriz ere obeto
bizi ez danari
nabarbenduko zaizka
ezurrak ugari:
ez nalz txantxaz ari
eta, Joxe Mari,
zaldi gaixoari
nai aña janari
eman zayozu, ea
jartzen dan lori.

Dago eskeletuen
itxurak arturik,
diña fon ezak dauka
orrela galdurtk.
¿Ñola ez da egongo
oso argaidurik,
irukitzen badute
askotan baraurik?
Zaldi orreri, nik
ez det esperorik
ezer ikusterík,
ezurrak besterik;
ez du, beintzat, izahgo
odol golperik.

L

Lana sobra du, bañan
janaria falta;
urrikigarria da
dakarren planta;
gaixoak ez lezake
luzaro aguanta;
flakiarekín ezin
mugjtu du anka;
pentzu gutxi Jan ta
kaiean jiraka;
gaizki bizi da ta
indarrik ez daka:
ezin karriatu du
karro bat kaka.

Munduan ez liteke
zaldirik arkltu,
duenik orrek aña
pena sufritu;
biotzik gogorrena
lezake kupitu,
ez du zartzera txarra
gaixoak atxKu,
pausua nagltu,
ezin da mugitu;
zaldi orrek ditu
zazpi espíritu,
bestela bízirikan
ezin gelditu.

Gaizagaixoaz danak
pena ar zazute,
baldin biotz biguñak
ba'dituzute;
asi zan egunetik
eta orain arte,
serbitzua egin du
eerrian bastante,
igande ta aste
jayarekin naste
makiña bat urte
pasa dizkizute,
orain erretirua
merezi luke.

ZALDIAREN ERIOTZA

Indarra zekan arte
zikiña karrayo,
eragiten zioten
makiña bat sayo;
bañan miñez jarri da,
indarra Juan zayo,
nekearen pagua
balaz eman zayo.

ILLOBI-ARRIAN

Azkenak eman daude
zaldi argal baten,
zeñak ez zuen Iñoiz
pentzu on bat jaten;
gelditu zaizkan maml
puskak eramaten,
belíak lan askorlk
apenas daukaten.

«ñequiescat in pace»
betirako. Amen!

BILINTX
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Ez; ez da Yantzi bakarrik orre-
lako okerretan jausten den ber-
tsolaria. «Basarri» berbera bezala-
koek ere badakite orrelako pauso
okerrak ematen. Yantzi'k ordea
besteek baiño gaiagotan ematen
ditu; eta Yantzi bezain bertsoiari
eder, aundi eta bikain batenízat,
nabarmentxoegiak dira utsune
oriek. Bear ba'da «plaza» falta izan
zitzaion Yantzi'ri; denbora artako
Txirrita, Udarregi, Alkain eta beste
bertsolariekin plazan errietako
jaietan bere indarrak neurtzea,
Aiekin ariaz asko legundu eta do-
toretuko zuen berez bertsoetako
bazuen yayotasuna; eta ez zuen
orduan beste inoren lotsarik
izango.

BERTSO-NEURRIA
Yantzi'ren beste akats bat ere

agertu nai nizueke: bein baiño
geiagotan ez zituela bertsoetako
Ierro bakoitzaren izkiñak ongi
neurtzen. Bertsolaririk onenak ere
egiten dute au noizean: sei izkiñen
ordez, zazpi sartu; edo, zazpi es-
katzen zituen lerroan, zortzi jarri.
Ona emen Yantzi'ren eredu txar
batzuk:

kaleko edo baserri
neskame ta jostuna/c
despeditzeko eskatu
didazu bostekoa

Bigarren eta laugarren ¡erroetan,
6 izkinen ordean, 7 sartu ditu.

Yantzi'k ez ere, Yantzi baiño izen
geiagoko bertsolariek ere egíten
dute okerkeri orí. Eta izkin bat
geiago dituzten Ierro oiek doñuan
sartzeko, bi izki batean aozkatu
edo pronuntziatzen dituzte kanta-
tzerakoan, biak laster-laster esa-
nez:

/Ves/<a~me-ta-jos-tu-nak
D/da-zu-bes-te-ko-a

Esan dugun bezala, goi-goiko
bertsolariek berak bein baiño
geiagotan sartzen digute «erbi or-
dezko katuak» diren okerkeri oiek
denak. Bertsoiari on bateri, ordea,
ez zaio orrelako «xikinkeririk»
egitea zillegi. Emendik aurrera beti
aterako ditugu argitara aurkezten
ditugun bertsoiari bakoitzaren
akatsak, gazteek ikas ditzaten eza-
gutzen.

Eta bein da berriz esan dezagun,
aipatu dizkiogun errutxo oiek ez
duteSa Yantzi'ren grazirik lauso-
tzen, ezta ere aren meriturik
gutxitzen.

BEDERATZI PUNTUKO
BERTSOAK

Bederatzi puntukoak dira gaur
ekartzen ditugun Paulo Yantzi'k
bertso jarriak.

Zorioneko bertsoak, bederatzi
puntukoak! Nere ustez ez luteke
bertsolariek bederatzi puntuko
bertsorik egin bear, oso zaiiíak bait
dira. Eta zaillak direíako, zentzu
gabeko izketa geiegi sartzera
beartzen bal dute bertsolaria,
puntuetan utsik ez egiteko. Oker-
keri orren eredu da gaur ematen
dugun bertso-sai! ontako 13'ga-
rrena. irakur ezazu; berealaxe
konturatuko zera alperrikako itz
geiegi dagoela bertan; puntúa sal»
batu bearrak egin-arazíen dio ori
bertsoiariari.

Benderatzi puntuko bertsoak iru
zati izaten ditu beti; sarrera, gor-
putza, eta hukaera.

Sarrera zortzi Serrokoa da, eta
ia-ia «zortziko fx/7c/a«sren antzera

P YANTZI'REN «BEDERATZI PUNTUKO» BERTSO SAIL BAT

Paulo Yantzi'k bederatzi puntuko
bertso auetarako, neska gazte ba-
tzuen ibiílera artu zuen gai:
1948'gn. urteko ínguruan. Fran-
tzi'tik «maki» zirelako aiek zirefa-ta5
soldaduz beterík zeuden Napa-
rroa'ren iparraldeko bazter guziak.
Soldaduk Lesaka'n ere ugari! Eta,
jakiña, soldaduen artean, neska
gazteak pozik!

Orduango modak arritzen zuen
Yantzi; nesken gonak belauneraiño
doi-doi iristen ziren. Eta onela dio:

.. erakusten dabütza
daukaten grazia...
...aragiyak ageri
cien fantasía...

Eta aurrerago doa esaten:

Ageriyan dabütza
beíaiirt-kozkorrak,
iya erakutslyan
sekretuko obrak..

Zer esango ote luke Yantzi'k
gaurko minigonak ikusiko ba'litu?

Garaí arlan gauzak garestiak zi-
ren eta bülatzen zaillak. Neska aiek
erositako apaingarriak karrikara
ateratzea ez zuten aski: ordaindu,
pagatu egin bear ziren, gero, pitxi
eta jantzi aiek denak. Nondik atera
dirua? Esaten digu Paulo Yantzi'k:

Norengo txokotik?
Ortako ateríko da
«estraperíotik».,.

Bilintx'en «Zaldi Zuria»'ren doñuare-
kin kantatzea nai zuen Yantzi'k bertso
auek. Doñu ori bera jarri dugu emen,

eratua. Ia-ia, esan dut, laugarren
lerroa ez bait da sei izkiñekoa,
bostekoa baizik. Besteak, aurrene-
koa, irugarrena, boskarrena, eta
zazpigarrena, zazpikoak dira; pa-
reak, -bosteko laugarren ori izan
ezik-, seikoak. Puntúa bertso pa-
reek dararnate. Ona emen Xenpe-
lar'en «Betroya»'ren bertso ospe-
tsuen lenengoa:

Bertso berriak jartzen
orain naiz abiyan,
predikatzera nua
Euskalerriya'n.
Betroi bat artu nuben
Emani'n perian,
ganantzia egingo
nueía agiyan

(7 izkin)
(6 izkin)
(7 izkin)
(5 izkin)
(7 izkin)
(6 izkin)
(7 izkin)
(6 izkin)

Ondorean, bertsoaren gorputza
dator, sei izkiñeko lerroz osatua.
Sei lerroek puntudunak izan bear
dute. Ta ortik dator bederatzi
puntuko bertsoen zailtasuna. Mot-
zak bait dira, gaiñera, lau Ierro
puntudun oiek. Sei izkiñekoak!
Zenbat txatxukeri ez dute esan
gure bertsoiariek maizaski lau
puntu oiek bata bestearen atzetik
«potto» egin gabe kantatzeko! Ala
ere, gustatu egiten zaie gure ber-
tsoiari batzuei bederatzi puntuko
sare arriskugarri ortan burua sar-
tzea. Ona Xenpelar'en bertsoaren
gorputza:

Tristura begiyan;
beti auleriyan;
ez aren premiya
nere familiyan

(6 izkin)
(6 izkin)
(6 izkin)
(6 izkin)

Bukaera zazpí ta bost izkiñeko bi
lerroen bidez egiten da. Sarrerako
irugarren eta iaugarren Serroen
antzera. Ikus ñola egin zuen Xen-
pelar'ek bere bertsoaren azkena:

Xenpeiar'ek dakizki
Errenderiyan.

baiña Xenpeiar'ek erabiltzen zuen
eran. Xenpelar errikoiagoa zen Bilintx
baiño; orregatik, Xenpelar'en doñua
ere Bilintx'ena baiño errikoiagoa
izango deia iduritzen zaigu.
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Neska gazte batzuei

BERTSO BERRIAK
PAULO YANTZI'K JARRIAK

@
Besteri garbirazs etxeko zikiñak
eurek kontserbatu iduri Ama Birjiñak.
Lanako artutzen ditu buruko miñak:
oyian pasatu nai rato atsegiñak.

Onak esamiñak,
tranpaz irakiñak.
Oien mediziñak,
kolonia fiñak;

jasako sendatuak arin-anñak!

Bertso berri batzuek nai nituzke atera,
ukysuruk oraingo nesken tankera.
Goiko Jaunan ordenak botarik oinpera,
eben kapritxuekin dijuaz aurrera.

Oriyen janzkera,
modazko aukera.
Noa esatera,
gutxi gora-bera,

damatxo gaztia oien ibiliera.

Igandero, goizetan, lenbaiziko, eiizan
kunpiitzen dute kristau finaren gisan.
Gero, arratsaldian, dibertitu plazan:
fandangua utzita, geienian baStsan,

Jendiak naiz esan,
ajol gutxi izan;
mutillekin saitsan
zokotako dantzan,

asko pentsatu gabe noia dabiitzam.

Beste oiek bezala, señorita fiñak;
oiek ere badituzte eben griñak.
Lana ematen diyo sendatu eziñak,
gorputzara azaidutzen zaizkiyon mi-
ñak.

Tankeraz berdiak,
aragiz egiñak,
momentu jakiñak.
etan alegiñak...

Aldarian jartzeko, zer ¡rnajiñak!

Nonbait biliatzen dute nai duten klasiya,
naiz izan askondako neurriz pasiya.
Erakusten dabiltza daukaten graziya:
aragiyak agiri oien fantasía;

oraingo eskasiya
dute ikasiya;
gisa ortan jantziya,
zer eiengantziya!

Orlakuen etxian, zer desgraziya!

Jendiak ala dio batzuen auzotik;
neu're erreparatua naVz ondotik:
geienak dabiltzaia katiak lepotik,
ezpañak pintatuak, pultxerak besotik.

Ordaintzera ondotik,
norengo txokotik?
Batzuek gogotik,
andik edo ortik;

ortako aterako da esiraperiotik.

Jotzen asi orduko elizako ezkillak,
bidez ikusten dira alako piilak;
alde guzietatik nolako kuadriilak!
Oiua daditeia oien eskambiilak!

Bueltako isillak,
utziak naspillak,
jeniyoz umillak,
izketan abiiiak,

biltzen dituzte eben gustoko mutiffak.

Batzuk sartu dituzte Eiizako praktikan,
lagun gaiztotik aldatzeagatikan,
Zintzilikan jarriak zintak lepotikan;
ortaz gaiñera, insigniak petxutikan:

«Acción Católica» 'n
eta apostolikan....
Ala're, ondotikan,
dabiltz gogotikan,

ezerengatikan etzaie ajoiikan...

Pruebak ere badira, ez denak esanak
ikusten díradela mendira joanak,
tnodu itxusiyetan iurrian etzanak,
egiten gorputzarentzat gustoko ianak,

Orra oien fama!
Eme egon, jaunak!
Obe ez izanak
orrelako damak!

Zer suertia oietatik ifbre danak...

Errian badauzkagu neskatxa jatorrak:
ageriyan dabiltza beiaun-kozkorra;
ez dizkie estaitzen soñeko atorrak:
ia erakutsiyan sekretuko obrak...

Ageri pantorrak
-eze'do idorrak-
empeño gogorrak!
Dantzako pizkorrak,

dantzan ariñak, lanerako sendorrak.

Gauza ederra ibiitzia bat bere neurriyan,
ez, ordea, orrela, lasaikeriyan.
Umen moduz jantzita dabiltza kaiian,
iotsa geiago gabe eben arpegiyan;

jiraka penan,
jendian aurrian,
plazaren erdian,
janzkera urriyan

eben sekretuak iya ageriyan.

Hiiak kuzkur jarri -itxura arrokuak-
permanentiak dirá oien gogokuak.
Ortikan bera, berriz, beren lepokuak
seda fiñaz egiñan, konfiantz osokuak

Neska eroskuak,
odo! berckuak...
Orain orlakuak,
gero noíakuak?

Zer ikasi bear dute oien ondokuak?

Probatutzen dabütza daukaten indarra,
ezin aplakaturik eben sukarra;
geienak orla dabiltz -sua eta garra-
formalak izateko alderdi eibarra.

Artu bat azkarra,
atzera utzi txarra!
Bertakuari farra
betor militarra!
Zein dan obena dute autatu bearra.

KaSeko edo baserri, neskame ta jostunak,
ez parterik artu kulparik ez dunak.
Umiaren antzera jantzirikan gonak,
azpitikan ageri dituzte belaunak...

Gaurko solteronak
-erne egon, gizonak!™
pasa leizke onak
oiekin egunak..

Blziya ateratzeko, ai zer lagunak!

Nik ez nuke sartu nai guziyon kondutan,
ez det txarrik eman nai ona kenduta;
ñola batzuk dabiitzan bidé onak gaiduta,
oriyek zuzentziaz nengoke poztuta.

Mutillak artuta,
tasketan sartuta,
naikua zurruta,
joradak bilduta,

eben onradeza guziyaz anztuta.

Neska gaztia oien atarramentuak,
naiz gero ebentzat izan tormentuak!
Soidaduk adiskíde, baita sarjentuak,
alférez ta teniente ondo presentuak.

Mullí atentuak,
oien kontentuak,
paseatu juntuak,
onak momentuak...

Gero izaten dira beste kontuak!

Modu ortan badireía erriyan ugari,
alako pertson batek esan dit neri.
Zer gertatutzen zaion orrelakoari?
Egia ezin esanaz aitari ta amari;

jartzen dira eri;
koloriak zuri;
gorputzera lodi;
mugitzea nagi...

Geiago plaza aldian ez dira ageri!

Orra dama gaztia orientzat bertsuak,
o¡ek jarri dituzteíakoz kasuak.
Oriyek ere eben kontuak gaxuak!
Gaztetan nai pasatu momentu goxuak:

zabaldu besuak,
elkarri musuakl
jenioz iasuak,
orrela pausuak...

Etxian negarrez oien gurasuak!
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GflUZfl BÍTXÍHK
r,

KAMIOIRIK LUZEENA U.S.A.'N? .

Ipar Ameriketako U.S.A. edo Estadu Baíu'etako Pennsylvania'n
egin zuten kamioi bat, beren ustez munduko aundiena; orageri da
argazkian.

Baiña, orra Suiza txikian, beste bat izugarria: luzean, 42 m. ditu;
eta 108 kurpiila, gaiñera. Pentsa, zeiñen aundia ¡zango den, gure
txoko ontan ez bait zen kabitzen.

KRISEILLUA DIRUDI
Zortzi zentimetro luze,

Fred Sander amerikatar
onen sudurra.

Kriseiliua dirudi
aren sudurrak...

Maindire bear du gizonak
egia ba'da esakera: «No-
iako sudurra, alako zapia».

ENE BADA! NOLAKO BURUAK, EUSKALDUNENAK!
Oraingo txapelketa ontan ez dute kanpora

eraman txapela; bertan gelditu da. Baiña bai
¡eiaketa bitxi ta berezia de!a, Bizkai'ko Korte-
zubi errian antolatu dutena. Norbaiti burura-
tzea ere ez da gutxi.

Garaia zen, izan ere, euskaldunok gure be-
gitartea edo aurpegia, beti zimurturik eta serio
eukitzeko ordez, argitu ta alaitzeko. Osasun-
garri da, bai, bizitzari seriotasun geiegizkoa
arintzea edo kentzea.

Leiaketa edo txapelketa au onela izan zen:
«Euskalerri'ko Buruaundi Txapelketa».
Bai, bururik aundienarentzat, TXAPELA, ta
aundiena gaiñera.

An agertu zen Arteaga'ko Aberasturi'tar
Juan Antonio, 35 urteko mutilla leiaketara. Bi-
kaiña mutilla ta galanta burua: metro bat eta 39
zentimetroko burua txantxetan ere. Sinistea
ere... ez da erraza.

Berak eraman zituen sariak, jakiña; ongi
merezita, noski: 10.000 pezta, bakaillao ka-
zuela ta sekulako txapela. Or ageri da argaz-
kian pozik,

Zaindu dezaiola Jaunak buru eder eta ga-
lant ori, baiña, otoi!, geiagorik azi gabe. Bes-
tela...
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BI ANAI BESTE BIREN AURKA
Gure gerrartean, makiña bat gauz gertatu zan.

Gure erria txikia cía. Polita bai, eta bere kaialdia
beteta egon o¡ da, baldin ontzi guziak bertan
ba'daude.

Arrantzalea zanez aita, bederatzi seme zitun, ni
bigarrena izanik, Zarrena ta ni gudari joan giñan
leñen egunetik eta azkenarte jokatu. Zarrena ordea,
itxas ontzia ondora bota zuten, urpera, zearo au-
tsiaz. Berrogeita amar íagunetik amabost artu zi-
tuzten uretik. Nere anal orí zaurituta zegon; bes-
teak berdin. itxas ontzi ura, ondora bota zun ontzia,
aundi ta arroagoa zan eta txindurriaren antzera
edo'ta, Goliat eta Dabid ziranez, Dabit apurtu zun
Goliat'ek. Nere anaiari zigorra eman zioten: ILT-
ZEKO, alegia. Berdin arnabost aierL Ala ere, ba-
teonbati eskerrak, ez zituzten eraii eta an egondu
ziran B! URTEAN Ondarreta'ko espetxian. Bi urte
ondoren atera zituzten zigorra barkatuz. Nere AMA
gaixoak, makiña bat bira egin bear semeari egu-
nero janariak eramaten; besíela, goseak ilko zan!

Oiek orrela dirala, beste millaka gertakizun
utzirik, goazen aurrera, ta begira zer gertatu zi-
tzaion nere aitari. Errian sartu ziranean areriyoak,
bereaian eraman zuten nere aita Komandante jau-
narengana. Onek galdetu zion:

-Aizu, nun dirá semeak?
Aitak erantzun:

~~Nik ez dakik bien berririk; joanak dirá kanpora,
eta ez dirá geiago emen azaldu. Beste semeak,
ostea, gazte diranez, emen daude nerekin arrantzan.

Ordun Komandanteak esan zion:
-Begira; zu zer zera? Zetaríko ideiak dauzkazu?

Eta aítak erantzun
-Nik? Ni libérala naiz. Nere aitonak ala esan

bear zun eta nere aitak ere bai; nik zer esan bear?
Baiña, zu ez ai zera «separatista»?
Eta aitak:

-Separatista zer da...? Nik ez dakit olako gauzik;
nere aita españo! zanez, ni ere berdin naizelakoan
nago.

Komandanteak antz eman zion nere aita on ta
koitau bat besterik ez zalá. Erri ortan ez zuten ezer
egin, ez espetxeratu ¡ñor eta ezta ezertxo ere. Erria
txikia zanez eta danez, denak sendi bat ba'giña
bezela dirá.

Komandantea arrítuta ge!ditu zan eta esan zion
nere aitari:

-Erri onek suerte ona izango du; baiñan, zuri
milla pezetako zigorra emango zaizu.

Ordun nere aitak onela erantzun zion:
-Jauna, nik ez daukat diru orí. Famili aundia

daukadanez, egunero irabazten detan guzia jaten
degu. Baiña, itz ematen diot, jauna, ordainduko
dioteia txipiroiakin. Ain xuxen aurten egundako
arrapaketak egiten ari gera.

Komandanteak ors entzunez, esan zion:
-Bueno, bueno; zoaz etxera; nik lagunduko dizut

ateraino,
Eta, atean, agurra egitekoan, Komandanteak

esan zion nere aitari:
-N! ERE LIBÉRALA NAIZ...
Ortarako begiratu zun atzera eta, arrezkeroz,

nere aita egunero ara joaten ornen zan txipiroiak
komandanteari erametara...

Guda aurrera zijoan bezela, bereaian beste bi
anai eraman zituzten. Auek frankotarrakin. Nere
amak esaten ornen zun:

-Ene bada, bi anai beste biren aurka!
Eta gajoak makiña bat ate joaz ibilli oi zan beste

seme zaarrena erail ez zezaten. Komandanteari
esaten zion:

-Jauna, bi anai beste biren aurka; beraz kito
gera!

E. OZKIN

Perú Txiki'ren
Gaur goizean Iruña'ra joan

naiz eta kaie batean, ni nenbillen
erdiz-erdi, muti! koskor bat etorri
da «binbiiketan», ni arrapatu ía
ankaz gora bota izan ñau.

Ni ordun jeiki eta esan diot:
-Ez a! dakizu txirrina (tinhrea)

jotzen?
-Bai, jauna; txirrina jotzen ba-

dakit, baña ez «biribilketan»
ibiltzen.

Lengoan bi muti I txiki ikusi
nituen kaiean, eta esan nien:

-Zer ari zerate emen, ikasto-
lara joar, gabe?

-Gu igandean joaten gera
ikastoiara.

-Noia? Igandetan...? Igange-
tan ez da ikastoiarik; ikastola
ítxita dago...

-Bais orregatik joaten gera
igandetan...

Peru'k bi mutikoei:
-Biok anaiak zerate?
-Bai, biok anaiak gera.
-Eta anas geiago al zerate?
-Bai, emezortzi.
-Emezortzi! Ta denak bizirik?
-Ori ez; au eta ni bakarrik,

besteak ¡anean daude.
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ERPi ERR
Tolosa
XV'GN. ABESTALDEENTZAT LE1AKETA Uxola

Urtetik urtera irabazten doa Nor-
geiagoka au.

Mundu guzian ari da zabaltzen
jaialdi onen ospea; orrengatik,
pozgarri da, ekintza txalogarri ori
indartzen doala ikustea.

irabazleen zerrenda ematekoan,
bereziki nai dugu azpimarratu
adieraziz, Naparroa ere agertu ze!a
Tolosa'ko Txapelketa onetan? ta
ain xuxen, Etxarri Aranaz'ko Tai-
dea. Ona ba emen sarituen ze-
rrenda:

GREGORIANO SALLA:

1'go Gazteiz'ko Samaniego (Gizonez-
koak).
2'en Etxarri Aranaz'ko Taldea (Erna-
kumezkoak).

FOLKLORE SALLA: (Abots berdiñean)

1'go Hungría, Budapest'eko ¡kastetxe
Nagusi'koak.
2'en Donosti'ko Corazón de María Tal-
dea.

FOLKLORE SALLA: (Abots naastuak).

1'go Hungría, Budapesí'eko Ikastetxe
Nagusí'koak.
2'en Lisboako Cámara Taldea.
3'en Etxarri Aranaz'ko Taldea.

POLIFONÍA. (Abots berdiñean).

1'go Hungría, Budapest'eko Ikastetxe
Nagusi'koak.
2'en Corazón de María Taldea.

POLIFONÍA. (Abots naastuan).

1'go Lisboako Cámara Taldea.
2'en Hungriaé Budapest'eko Ikastetxe
Nagusi'koak.
3'en Belgica'ko «Laetare Musika» Tal-
dea.

MARIONETA EDO
TXOTXONGILIOAK TOLOSA'N
Yayuak beneían tolosarrak jaial-

diak antolatzen; orrengatik dirá ain
ospe aundikoak berak eraízen di-
tuzten Karnabal edo Iñauteri jaiak
eta abesíaldeen txapelketak.

Orain beste jaialdi berezi-berezi
batekin atera zaizkigu, Tolosa'ko
jai-eraízaüe pixkorrak; marioneta
edo Txotxongillo jas-aldí pozga-
rriarekin; eta ain egoki antoíatuz
giro on bat sortu dutenez gero,
esan ieike, eman diotela asiera,
urtero berrituko den beste ekintza
bateri.

KONTU BITXIAK

Dirudinez, komunismoa nagusi
den errialdeetan, ez dirá denak po-
zik. Rumania'KO «Viva la Música»
Abesbatza, Tolosa'ko Txapelketan,
bere ekiñaldia bukatu ondoren,
itzuli da Rumama'ra; bañan, bi
abeslari gutxiagoekin, beren errira
joan gabe emen gelditzea erabaki
zuteiako.

Abeslari Taldeekin zetorren
«Comisaria política» and rea, ne~
garrez asi zen berri ori jakin bezain
laister. Bildurra noski...

Tolosarrak, apartak dirala jayak ospatzen, TXOTXONGILLOEKIN atera zizkigun; aurrera!

Baztan
Behin eta berriz erranen dugu

Elizondo'ko Koraiak izen ohore-
garria ematen dioSa gure he-
rriari, Baztan lurraldeari. Orai
ere egina du kantaldi aipagarria,
Azaroa'ren 24 eta 25'ean, Eli-
zondo'ko elizan bat eta Iruñe'ko
«Gayarre» Aretoan bertzea. Bi
kontzertuetan «Réquiem de
Faure» erakutsiz, eta Iruñe'ko
«Orquesta Santa Cecilia» soñu-
lariekin batean, M. Roajaunaren
gidaripean, Ortzegun hortan Eli-
zondo'ko eliza aditzaiez bete
zen. Kontzertua «Orquesta»'ren
soiñualdiarekin hasi zen, lau
musikaldi eginik. Gero Koraiak
G. Faure'n Réquiem kantatu
zuen «Orquestarekin» batean.
Kontzertua arras ongi, aditza-
leak lorietan esku-zartaka.

M. Izeta

Biharamunean Kontzertu hori
bera Iruñe'ko «Gayarre»'n. He-
men ere Elizondo'n bezala
Kontzertuak sekulako arrakasta
ukan du. «Gayarre» bete ornen
zen eta aditzaleek ere beren
bozkarioa ongi aski erakutsirik.
Egunkariek edo kazetek aipatu
dute Elizondo'ko Koralaren
kantaldia eta bai goretsí ere
heien eginkari xarmanta. Aipa-
men ohoregarria ere ukan dute
Josune Makibar'ek eta Basilio
Sarobe'k, bakarka kantatu bait-
zuten «Pie Jesu» eta «Libé-
rame», ederki eta sendimendu
haundiarekin M. Roa «Orques-
taren» gidariak eta Eraso jaunak
Koralaren Buruzagiak ere lau-
dorio eta goresmen haundiak
ukan dituzte. Zorionak.
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BEGOÑI'REN TXIMELETAK DON BIXENTE

Milla izen baditu euskeraz, aidean ibiltzen den
xomorrotxo polit pinpiriñ orrek. Erderaz «mari-
posa» esaten zaio. Euskeraz izen jatorra «inguma»
du, baiña euskaldun geienak «tximeleta» esango
diote noski, eta tximeleta esango diogu guk ere
ipui ontan.

Tximeleta asko da gure lurralde auetan txorsen
eta mutikoen jostaillu.

«Begoñi» berriz, ... zenbat Begoñi ez ote da
Euskalerri'ko emakumeen artean, batez ere Biz-
kai'n?

Gure ipui ontako Begoñi au ez zen bizkaitarra.
Iruña'n jaioa zen. Ogeitabost urteko emakume
gazte bikaiñ ederra. Maitagarria benetan. Egun ar~
tan iñoiz baiño ederragoa eta politagoa zegoen
gaiñera, eta negarrez egonz zela adierazten zuten
bere begi urdiñek. Eta aurpegiaren axalak zerion
gauza miragarrizko batek, bere negarra damu-ne-
garra izan zela adierazten zuen.

-Zer duzu, Begoñi?
-Ara. Aidean dabillen tximeleta orrek urratu dit

biotza.
-Tximeletak? Tximeleta batek ez du baüorik,

neskato! Tximeleta batengatik ez dezake emakume
batek negarrik egin!

-Begira, asi zen Begoñi mintzatzen. Ume giñela
gure amonak ipuitxo bat kontatu zigun. Ipui artan
bataiatu ondorean iltzen diren aurrak aingeru
biurtzen direla esan zigun. Eta aingeru biurtuta,
zerura joaten direla.

-Amona, galdetu zion nere lengusu batek, eta
bataiatu gabe iltzen diren aurrak ñora joaten dirá?
Zer biurtzen dirá?

Ixillik gelditu zen une batean amona.
-Zerura joaten dirá, amona? galdetu nion nik.

Garazi
¡ZERNAHI IZANIK
BIZI BEHAR!
Zer giren bestenez!

«Hori da ontsa erran a,
hainan behar dugu ¡antu gure

baratzea».
VOLTAIRE, «Candide».

Diela ehun mende, hemengo herrian,
jende jakintsunenak, harpe beltz batían,
bildu ziren ta jarri supazter xokoan,
ikertuko zutela zer zuten gogoan!
Zuhurki hasi ziren, beraz, eleketan,
denak utzirik eta, erran eta merran...

Hunek, erraiten zien, gizona zerutik
erori déla hunat, Jinko bat izanik.
Bai eta orai ere, hortaz orhoiturik,
ametsetan bederen, baduke geroztik
argiño bat gogoan ardura pizturik,
bere bihotza nunbait iiuntzen delarik.

ERE,

-Ez; ez dirá zerura joaten, erantzun zidan berak.
Ez dirá aingeru biurtzen.

-Zer biurtzen dirá ba? gaidetu genion danok. Ta
ixillaldi luzetxo baten ondorean, ... aidean tximeleta
txuri bat ikusi zuenenan...

-Ara!, erantzun zigun. Bataiorik gabe iltzen di-
ren aurrak tximeleta biurtzen dirá.

-Urtea urtearen atzetik, arin pasa zen denbora.
II zen amona, Iritxi nintzen ni ogei urteko neskatilla
izatera. Ezagutu nuen mutil atsegin bat. Maite-
mindu nintzen. Asi giñen muxuka eta muxuka. Mu-
xuetatik pasa giñen aurrera. Egin genduen egin
bear ez giñuna, eta azkenean aurdun gelditu nin-
tzen ni. Ogei urteko neskatilla, ezkongaia, ... eta
aurdun!

Ikaratu nintzen. Ikaratu zen nere mutíila ere.
Aurkitu genduen nork egiña-eta, ... okerra okerra-
ren gaindik, aurra galdu nuen. Zentzua kenduta
atera zidaten erraiñetatik, neronen baimenarekin i!
zidaten aurra. Muttikoa ornen zen, ikusi nai nuen.
Ekarriarazi nuen. Ontzi batean zegoen, odoletan
bildua. Oso txikia zen.

Aurtxo ura begien aurretsk kendu zidatenenan,
mitxeleta txuri bat ikusi nuen leiotik egaka gela itun
artara sartzen. Amonaren ípuía oroitu zidan.

Ura zen, zalantzarik gabe, nere semetxoa, txi-
meleta biurturik! Eta neregana zetorren. Bere
amarengana zetorren!

Kristaua naiz. Koníetsatu nintzen aspaldi. Lortu
nuen nere pekatuaren barkamena. Baiña biotzeko
pakerik ez dut iñola ere lortzen.

Nere semea ikusten dut tximeleta bakoitzean.
Tximeleta biurturik bere amarengana datorren nere
semea.

PIARRES HEGUiTOA

Mende huntako izigarrikerien artetik, zer egin gi-
nezake bihotz-mina edo kexaduraren baztertzeko?
Zorionez, Jinko Jaunak emana dauku irria. Eta gure
filosofek erraiten dute, François Rabelais'en ahotik:
«Rire est le propre de l'homme» Hamasei garren
mendeko mediku jakintsun hura ohartu baitzen, mun-
duan bizi direnen artean, gizonak bakarrik irri egiten
bazakiela. Beraz, trufa handi bat bota dezagun hemen
ere jende nardagarrieri, gure begien aintzinetik joan
diten iasterka debru zaharraren ganat!

Horrek, segurki baietz, eta berehafa
zimizta bat burian agertzen zakoia,
jakitate handia hortik heldu zela!
Gizona balin ba'da Jinko bat bezala,
egiaren zaintzeko ukanez axola,
zergatik agertzen da, hemen, hain ahuia?

Harpiaren jabia, leherrina baitzen,
ihizitik jin eta, zanpez lokartu zen!
Gure hiztun ederrak, hek beti mintzatzen,
solasari loturik, denbora pasatzen,
eta zilo hortarik nehor ez jalgitzen,
Kakin beharrez ere, etziren higitzen!
Jakin.

Harpe guzia baitzen arrunt usaindia,
hasarrian jeiki zen lekuko nausia.
-Nik ez dakit badenez gogoan argia,
ba, bainan atxeman dut zertan den egia:
Ziek utzi orduko, hor, zikinkeria,
nork garbitu behar du ene sukaldia?».

Egungo jaunak ere, dirá ene ustez,
mundu zikintsu huntan, kezkatiak zinez,
alferretan mintzatuz, lanak ez eginez,
gero ta gehiago goxoan egonez,
kakaren garbttzeko sehia beharrez,
iagun aski zozo bat ezin atxemanez!
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PELOTARIEK
GALTZEN DUTEN
DENBORA ERASO

Gauza asko dauzka gure pelota-
jokuak, garbitu bearrak. Joan den
Urriila'n «atxikia» edo delako zi-
kinkeri ortaz mintzatu giñan lu-
zaro.

Atxikiaren borroka bizi-bizi dago
oraindik gure frontoietan, eguno-
roko paperetan, eta pelotazaleen
billera guztietan, Bizkai'n eta Gi-
puzkoa'n batez ere, Baita Araba'n
ere, atxiki-egillerik aundienetako
bat eta lenengoenetakoa, Oion'go
Okiña, Arroyo boiíobolaria bait da,
Naparroa'n ere ez da arrotza atxi-
kiaren iskambilla, naparrak bait
dira Lajos, Pierola, IV'gn. Bengoe-
txea eta ll'gn Retegi. Onek ere..,,
naiz txapeldun izateko atxikiaren
bearrik izan ez, maizegi gelditzen
bait du eskuan, beatzen artean,
pelota! Batez ere, etsaiaren sakeari
airez erantzuten dionean.

Gaur, ordea, pelota-jokuaren
beste gaitz bat jorratu nai nuke:

peiotariek, partidu-barruan,; aipe-
rrik galtzen duten denbora.

Gaur-egungo pelotari auek noiz-
nai frontoietik kanpora dijoazkizu,
jazte-geletara. An zer egiten duten
ez dakigu; baiña partidua illik uz~
ten dute, eta jendea, batere erres-
peturik gabe, esertokietan jama,
munduko pazientzirik aundienare-
kin, berriz jokua noiz asiko den zai.

Beste iñongo kiro! edo depor-
teetan ez da orreSakorik ikusten.
Tenislariek ez dira sekulan plazatik
ateratzen, Ezta ostikolariek, joku-
zelaitik. Askoz gutxiago boxelariek.
Noiz etorri zaio gogora boxelari
bateri larruzko guantiak kenduta,
borroka-lekutik salto egin da, jaz-
te-geletara baso bat ardo edatera
joatea?

Edozein kiroletan, jokalaria joku-
lekutik, jokua bukaíu duenenan
ateratzen da. Orduan..., eta zauri-
turik gelditu delako jokua ezin ja-
rraitu duenenan. Bi une oietan ba~
karrik; eta beste iñoiz ez!

Pelotan, dirua jokatzen déla?
Baita boxeoan ere! Gaiñera, ikus-
leek badakite pelotariak ogeita-
bana gelditzen ba'dira jokuak gel-
ditu bearra duela dirua jokatu du-
tenek apostuak borobiltzeko astia
izan dezaten. Ortaz ez da iñor ke-
jatzen. Baiñan orduan ere, pelota-
riek ez dute frontoitik zergatik
atera bearrik. Len etziren beiñere
ateratzen. Eseri bear ba'zuten jue-
zen aulkietan eseritzen ziren, eta
edan nai ba'zuten an egoten zen
«botillerua», edaria serbitzeko
prest,

Orain, berriz, pelotan jokatzen
baiño denbora geiago -¡askoz
geiagoi- pasatzen dute tantotik
tantora jazte-geletara joanez, edo
alperrikako boteak pelotari ematen
eta ematen.

Eta Retegi'tar Julian'ek IV'gn.
Gartzia-Ariño'ren aurka azkeneko
txapela irabazi zuenean ORDU-
BETE eta AMAIKA minutu iraun
zuen partiduak, basña pelotan jo-
katzen AMABI minutu eta IRU se-
gundo besterik ez ziren pelotariak
egon. Lotsagarria! Ordu eta laur-
denetik amaika minutu bakarrik jo-
katzen. Zenbat kobratu ote zuten?
Ondo minutu garestiak dira amaika
minutu oiek.

EUZKADI'KO
AIZKOLARI TXAPELKETA Bikote-Txapelketa

Azaroa'ren 13'ean, Tolosa'ko Zezen Píazan ospatu zen
Euzkadi'ko Aizkolarien Txapelketa.

Txapelketa au goizkeko 12 ta erdietan asi zen. Antxe
Mindegia nafar aizkolari trebea irabazle gelditu ere; biga-
rrena, berriz, Mendizabal gipuzkoarra, baiñan orain Nafa-
rroa'n bizi dena.

Moztu bear izan zituzten egurrak mozturik, oiaxe gelditu
ziren Txapelketa onetan:

MINDEGIA 35'22"
MENDIZABAL 3604"
UGARTEBURU 3807'

ARRIA i! 41'00
ARRSA III 46'20
ARROSPIDE 48'47

Ospatzen ari den Txapelketan, ongi ta obeki dabi! Ben-
goetxea ta Maiz napar pelotarien bikotea. Illabete ontan iru
paríidu jokatu ta irurak irabazi.

Lenengoa, Gasteiz'en, illak 13'garrenean; galtzailleak, li
Bergara ta Gorostiza: 22-16 geiditu ziren.

Bigarren partidua, Bergara'n, 19'garren egunean, Beris-
tain-Tolosa'ren kontra: 22-20.

Joan den 26'ean, Iruña'ko «Labrit» frontoian, Urkiri-Ga-
lartza IH'gnaren aurka. Eta 9-15 galduz joaten zirenean,
IV'gn. Bengoetxea ta ll'gn. Maiz'ek zuzendu egin zuten par-
tidu ori, 22-18 irabazi arte.

Ona emen Mindegia, Ezkurra'ko aizkolari pizkorra, Tolosa'ko Pía- Anitz ongi asi dira Bengoetxea IV'gna. ta Maiz ll'gna. Bikote-Txa-
zan. pelketan.
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SUMARIO

1: EmOTZA&EN GAIÑETIK. Sobre la muerte,
la victoria de la fe. ¿Si el Euskara mutre o se
corrompe -corrupción es muerte- subsistirá
este Pueblo? Ninguna causa está p#rdida
mientras un hombre la dafftenda.
2-3-4: EUSKAL ERRIKO LEIOA. Ventanal:
Barandiarán, infatigable; el Papa, ios ckmtfti*
cos y la Paz; «...irá Dan uta a recogerlo», re-
piteó Walesa -Premio Nobel d« la Paz- a las
dfficuiíades de su Polonia comunista.
5: OSASUNA. EDERTASUNAREN OIÑARRI.
Salud, base de la belleza. MEDi&U ZAARBA.
6: LENGO JENDEA: Juanes Areyzaga. Desde
América, una hazaña de antiguos marinos
vascos. AROCENA

7-0-9-10: siRTSOLARIA, Paulo Yanl i i (11).
Buen estudio del bertsolari de Lesaca: cuali-
dades y fallos; la estrofa de nueve rimas; iro-
nía moralizante. EGITAR Bl. Otras firmas.
11: OAÜZA BÍTXIAK, El carmen más largo, la
más larga nariz... Todo norteamericano. P#ro
en Kortézubi, aquí al lado, la cabtzota más
noble -con su txapela, claro— qu® haya #« Q\
mundo.
12: Bl ANAI BESTE BIREN AUHKA. Dos her-
manos contra dos hermanos. Y el Coman-
dante, «liberal». Cosas de aquella guerra, E.
OZKIN.
Rincón de Perú Txiki.

13: ERRIZ-ERR!. Por los pueblos: TOLOSA,
Festival internacional de Coros; y dos ruma-
nos que vinieron, prefirieron la libertad,
UXOLA. BAZTAN: mis actuaciones de la Coral
de Ehzondo, M. IZETA. QARAZI: desde Baja
Navarra la estimable colaboración d@ P. He-
guttoa.

14: BEGOÑI'REN TXIMELETAK. Las «maripo-
sas» de Bego. Cuanto: íaovante como el des-
garrón de las entrañas a las que se arranca
una vida. DON BIXENTE.
15: GALTZEN (HITEN DEN0ORA. El tiempo
que pierden ios pelotaris profesionales» Un
caso: hora y media d« partido, once minutos
de luego real; ERASO. AI2KOLARIS; el nava-
rro Mindegta, Campeón de Euzkadi. CAM-
PEONATO DE MANO WÜñ PAREJAS: buena
marcha de B#ngottxea SV^MAIZ II.
16: ATZERRITIK EUSKARA GORATZEN. Es
tima del Euekaf* en Escocia, El Prof. Gilforci
Douglas, buen conocedor de Navarra y de sus
variedades del Euskara: «Lo mejor que Nava-
rra guarda para ©I mundo». Y por aquí sin
enterarse.

ATZERRITIK
EUSKARA GORATZEN

Gazteok jakingo duzute Eskozi
non dagoen. Zarrak, bear bada, ez.
Inglanderria'ren gaiñean dago? Ez-
kozi esaten zaion lurraldea. Ez dirá
odoiez inglanderriarrak. Zeltak
dirá. Gales'ko eta Irianda'ko jen-
deak bezaia, zeltak.

Douglas Gilford, Eskozi'ko Edimburg'eko
Snt. Andrews Unibersitatean Euskara era-

kusten duen irakaslea
Ez da Euskaldunentzat eredu makala

Ezkozi'tik etorri zaigu Dougias
Gifford jauna Euskalerri'ra. Dou-
glas au, Eskozi'n bertako Uniber-
sitate edo Ikastetxe Nagusi bateko

LAN-EZA BAZTER GUZIETAN
Egunero ari gera ikusten kalez-kale lan-gabeak lan-eske, ta egoera

orí egunetik egunera ugaltzen ari zaigu.
Egoera latz ori zalla izan bear du zuzentzen; ba egunetik egunera,

arazo beltz ori arindu bearrean geitzen ari déla, denak ikusten dugu.
¿Nortzuk errudunak? Esan leike nagusiak errudunak dirala bear be-

zala jokatu ez dutelako. Ta langilleak ere, ¿ez al dirá askotan errudun,
berak ere bear bezaia beti jokatu ez dutelako? An ta emen, ¿zenbat eta
zenbat huelga edo lan-uzteak ez dituzte egin, askotan utsaren ondoren?

¿Gaurko giro beltz ori ñola zuzendu?

irakaslea da. Euskalerri'ra zertara
etorri den jakin naiko duzu. Ona:

Eskozi' rako euskai-irakasleak
billatzera. Asko ornen dirá ba an,
Eskczi'ko bere Unibersitate artan,
euskara ikasten ari diren ikasleak.
Berak erakusten ornen die euskara,
baiñan erakusketa ori sendotzeko
irakasle euskaldunak bear ornen
ditu. A!, ta ez ornen dute nolanai
ikasi euskara ango gazte oiek!
Euskaraz kontuak eta ipuiak idaz-
teko ere bai ornen dirá gai!

Ez al da lotsa? Naparroa'n eus-
kara aztutzen ari garen bitartean
Eskozi'n euskara ikasten ari dirá!
Erri aurreratu artan gaztedirik au-
rreratuena euskara ikasten ari da!
Ta ernen, gure artean, bateri baiño
geiagori euskaraz mintzatzeak
lotsa ematen dio!

Euskalerria bir-ikustera etorri
ornen da, emen Eusko ¡kaskin-
tzaren billera egiten zelaren aitze-
kiarekin. Atsegin ornen zaio ba,
Euskalerria, eta bereiziki Euskale-
rria'ren zati nagusi den Naparro
au. «Nere eskua hezain ongi eza-
gutzen dut nik Naparroa», esan
digu. Batez ere Naparroa'n itzegi-
íen den euskara ornen zaio izugarri
atsegin. Bai ornen ditu Naparro'ko
errietan itzegiten den Euskara ba-
koitzak edertasun zoragarriak.

Bai noski. Ta ori da Naparroa'ko
euskaldunon eginkizunik nagu-
siena: gure euskara gordetzea.
Gure erriko euskara maitekiro gor-
detzea, eta Naparroa'ko beste
errialdeetako euskara-moduen
edertasun bereizi oiek begirunez
ikastea.

Naparroa'k ez du munduari es-
keintzeko edertasun bat besterik:
Euskara. Ots ordea! Naparroa'ko
euskara! Ori da gure Diputazioaren
bearkizunik aundiena: Naparroa'ko
Euskara zaintzea eta indartzea.
Munduarentzat ez bait du Napa-
rroa'k beste aberastasunik.
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