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M7UTE
DITUEN
GIZONERI

G A U A D A . . .
1968. Eguberri. Beste urte bat bizkar gainean. Nun geldituak diren asierako

asmo berri eta ametsak! Len baño obeak ote gera gaur gizonak? Zer dio hil-
tzera dijoan urte zaharrak? Nik esango nuke gaua déla orai bi milla urte be-
zala. Gizonen bihotzeko ostatuak etsiak ditu Jainkoak; dirua naguse. Betiko
Herodes maltzurrak gesurraikin Jainko billa. Karzelak, odola ta negarra. Gizo-
naren gaua.

Lotsa da izar bidetan dabillen mundu bati gosez itz egitea; baiño aurtengo
goseak ba du bere izena: Biafra. Ezin lur eman da, txakur gose guzien janari
gizonen gorputzak. Haurrak beren ama gaixoen altzoan negarrez, erdi ustel-
duak... eta nunbaiteko ilargi otz baten billa zerura begira, mundua. Ez al du goi
hortan iñungo astronautak izar bat topatu, Belengo izarra? Ba ginuke gizonen
bideak argitzeko zerbaiten beharra. Gaua da.

Negu otza herrien arteko hartu-emanetan. Viet Nam, edo gizon hiltzen ikas-
teko tresnen eskola, ango jendeak amarik ez balute bezala... Txekoslovakia,
udaberriko txoria, bihotz gabeko ehiztariaren saretan sartua. Afrika, Mao ta
zuriak...

Otza da gerra eta elkar ezin ikusia; bere nortasuna ankazpian zapaldurik
ikusten duen herriaren pakea bezain otza. Eta buruik ezin jaso duen gizon bel-
tzak, besoak jasotzen ditu zerura, Jainkoari begira. Gizonen gaua, bihotzen
otza.

Gauazko lana gizon onen ametsak segatzen dituen eriotza, Luther Kin, Ro-
bert Kennedy bezala. Gau beltza.

Nun dago Belengo izarra bi milla urteren buruan ez argitzeko mundua?
Nun Jainkoa? Noiz arte gaua eta odol iturriakü Jainkoaren izenean karzelak
idekitzen dituztenak, edo Jainko billa an sartu direnak ikusiko dute egun be-
rria? Noiz arte gizonen gaua?

Atoz Jauría; ez berandu. J. M. S.
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Jorge Cortes Izal jauna, Pedro
Diez de Ulzurrun Etxarte jaunaren
ondoko eta jarraille berria; honekin
batean José Maria Satrustegi eta
José Manuel Lasarte apez yaunek
lan egingo dute euskeraren alde Na-
parroko Diputazionaren «Euskeraren
aldeko Saillaren» harnean. Gogo be-
tez lan egín dezatela euskeraren
onerako. lrurei gure agurrak.

IRUGARREN
"AXULAR"
P R E M I O A
1968 -

«Diario de Navarra», Iruña
Iriburuko Egunkariak sari edo
premio bat eratzen du lehen
maillako Naparroko Eskolate-
gietan, 1.500 eta 750 pezeta-
ko AXULAR izeneko bi sarie-
kin, euskerazko izkribu lan
oberenendako euskal ¡dazlari
nagusi aren oroitzapenetan.

Sarian parte artzeko, bal-
dinkizun hauk bete bearrak
dirá:

1.—Sari hontara sar ditaz-
ke Eskolategiko adinean dau-
den aurrak. Euskeraz idatzi
lantxoak igorriko dituzte:
«Diario de Navarra'ri» Pam-
plona, «Para el concurso de
artículos vascos» izenburua
rekin.

2.—Lanak, goienaz, bi orri-
alde edo kuartillako edadura
izan beharko du. Maisuak,
apezak edo adineko batek be-
harko du, bere izenekin, au-
rraren idatzia egiztatu. Laña-
ren beitiko aldean aurrak ere
bere adiña eta izen-deiturak
ezarriko ditu, arriaren eta
etxearen izenekin batera.

3.—Kurso azkenean lantxo
obereneri «AXULAR SARIA»
emanen zaizkie, bai aurrari,
eta bai maisu edo gidariari
ere. «Diario de Navarra»
egunkariaren «EUSKAL ORRI-
ALDEAN», aldi bakotz argita-
ratu dirán lan aipagarrienek
ere, 150 pezetako sari baña
izango dute.

4. — Sarirako artikuloak,
edozein gaiaz Izan ditazke:
Erri oitura, edo kanta, yoste-
ta, ibillaldi edo gertakari iza-
nen dirá kontu eta ipuiñak
baino lehenago. Aurrek berek
idatziak izan behar dute,
inoren laguntzarik batere ga-
be.

5.—Aurrek behar dute,
mintzo dirán bezala ¡datzi.
Geiago konta da sarirako,
errateko, airea, edo gatza,
utsik gabeko idatzitako gra-
fía baino.

6.—Sari hontarako idatziak
igortzeko epea GARAGARRI-
LLAREN 15 EGUNEAN BUKA-
TZEN DA. Saria emango da
(eta argitaratuko) Naparroko
Zaindaria den Jaundone Fer-
miñ bezpera egunean.

Iruñean, 1968 urteko Aza-
roan.

Egundanik, zoko hontan gai jene-
ralari buruz artikulo batzu argitara-
tzeko ahala eginen dugu. Ahal de-
nez gero beraz, irakurle maitea, zu-
rekin izanen nauzu hilabetero.

Garrantziko gauza bezala, eta guz-
tiendako hainbeste irakaspen dakar-
kigulakotz, azaltzen dugu egun Txe-
koslobakiako gertaera.

Aunitz mintzo diré huni buruz;
eta mota askotako ikus moldeen bi-
tartez aztertzen da problema.

Lehenbiziko gauza bezala, derra-
kegu Rusia-ren itzal-ona ondatzen
ari déla, gertakizun hau déla kausa.
Orai artio, Rusiako politiko-joerak
halako ekar-arazteko indar berezi bat
izan du, batzuendako naski; eta ba-
tez ere, sartaldeko Europako parti-
do comunista deituendako; hauk
itsuturik zebiltzaten eta dabiltza ha-
rén gibeletik. Eta, norberaren lu-
rraldean egiten duten hainbeste in-
perialismokeri, hortan dago. Errea-
lidadearen aldetik astundutako ikus-
moldeak alegia.

Egungo egunean, intemazionalis-
mo proletario deitua, leku bakotxe-
ko langillen mugimenduaren aurre-
rapena geldi-arazteko besterik ez
da; benetako urrats demokratikoak
eman ez ditzaten. Ametskeri batf
internazionalismo proletario delako
hori, bainan xede garbikoa. Eskuz
esku kapital nagusiarekin dabillen
ametskeria...

Ara non, aspaldidanik bakarren
batzuendako ezaun zena, ñola den

azaltzen argi eta garbi guztien ain-
tzinean: Rusiaren inperialismoa.

Nahiz eta oldar ikaragarria izan ba
da ere, txekoslobakoak, oro bat
egon diré; eta bere buruari kalte-
garria baino kaltegarriagoa dakioken
estropiziorik ez dute sort-arazi. Noiz
eta ñola jo, ba dakite txekosloba-
koek alegia...

Beste batzu berriz, gertakizun hau
déla medio, komunismoakin, bai eta
sozialismoakin ere, gauzak inharro-
siz, deplauki diré sartzen. Hortaz
diré baliatzen, zer-nahi gauza erra-
teko; zentzurik gabekoak naski.
Oroit-arazi beharko ote zaie, hola
mintzo direneri, Txekoslobakian ru-
soen oldar eta zapaltzearen kontra
altxatu abotsa, ez déla kanpoan da-
bilien talde bat edo besterena, ber-
tako eta poderrean dagoen partido
comunistarena baizik? Erran nahi
bai da, mota aunitzeko komunistak
(edo hobeki errateko sozialistak)
ba direla. Batzu ondatzen ari dire-
nak, eía demokraziaren landan, dau-
dezin bezala beintzat, deusik egiten
ahal ez dutenak: Rusiako ortodoxia
deitua ron jarraikileak, stalinismo
egoeran sorturikakoak.

Ikusten dugunez, ez dute ameri-
kanoek bakarrik inperialismokeririk
egiten, leku guztietan ere leihoak
atarira beira... eta besteen bizkarra
zapaltzeko delarik are gehiago. As-
ki adi-biderik eta maltzur-jokaerarik
ditugu urrutira jo gabe...

JOSÉ ÁNGEL IRIGARAI
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BI EUSKALDUN APEZPIKU IL
ZAIZKIGU

Lorenzo Bereziartua Balerdi eta
Mateo Mujika Urrestarazu Apezpi-
kuak il berri dirá yoan den Urrillean.

Donostiko Apezpiku Lorenzo Bere-
ziartua Yaun Agurgarria Iruñeko
«Clinica Universitaria» deiakoan bi
operazio sufritu ondoren il zan 73
urte zitualarik.

Bereziartua Yauna Gipuzkoako se-
mea zen, Bidaniako erri poílitean
sortua. Bitoria, edo Gazteizen egin
zituen bere apaiz ikasgintzak. San-
tanderreko kalonjea (kanonigoa)
izendatu zuten eta andik Zaragoza-
ra juan zan ango Artzapezpikuaren
laguntzaille izanik. Zaragozatik Si-
guenzakd Apezpikua izendaturik lu-
rralde artara juan bear izan zuen
eta andik azkenean Donostira Do-
nostiko Elizbarrutiaren Apezpikua
izatera.

«Zeruko Argia» Euskal Astekariak
oso ederto esaten duen bezala Be-
reziartua Yaunak Donostiko Elizba-
rrutian egin zituen egintzetan bi
auek izan dirá onen eta bikaiñenak:
«Liturjia euskeratzea», eta pasatu
berri den Agorrillean bere Gipuz-
koako seme guziei bialdutako
«Apezpiku-Deia Agiría».

Mateó Mujika Urrestarazu Zarau-
tzen il da 98 urte pasatziak zituala-
rik. Zarautzko errian bizi izan da az-
ken urte hauetan itsu eta indarrez
auldurik baño bere arimako inda-

rrak kementsu eta argi iraunerazi
zuten bere biziaren azken ordueta-
raño.

Mujika Yauna Gipuzkoako Idiaza-
bal erri ederrean jaio zan, Iruña eta
Bitoriako Apezpikua izana, bere
Euskalerri maitean i I berri da urte
mordoxka kanpoan pasatu beartu-
rik.

GOIAN BEUDE gure bi euskaldun
Apezpiku Yaun Agurgarri maite-mai-
teak.

«TXOMIN AGIRRE» NOBELA SARIA
«TXILLARDEGIK» IRABAZIA

Euskal Akademiak (Euskaltzain-
diak) bi urtean behin «Txomin Agi-
rre» izeneko Nobela Sari bat anto-
latzen du, eta aurten tokatzen ze-
la-ta, aurtengoa José Luis Aivarez
Emparantza «TXILLARDEGI» izenor-
dez ezagutzen denak irabazi du.

José Luis Aivarez Emparanza as-
paldin ezagutua da «Euskeraren ida-
tziaren zelaian», eta gaurko euskal
¡dazlari onenetan dago.

Sari au bere «Elsa Scheelen» ize-
neko nobelarengatik jaso du.

Euskaltzaindiaren J u r a d u kuak
hauek izan dirá: Gabriel Aresti, Sal-
bador Garmendia eta Ibón Sarasola.

Aurtengo saria ogei milla peze-
takoa zan. Lehengoak amar milla
pezetakoak izan ziran baño aurten
Euskal Akademiaren Urre Eztaiak
dira-ta beste amar milla pezeta gei-
agorekin aunditu dute Saria.

Batikanoko II Eliz Batzar nagusia

Eliza eaurko munduan
II. Gizarte giroa. Gaurko eguneko munduan ugaritu dirá gi-

zonen elkarren arteko artu-emanak, teknikaren aurrerapenak au-
nitz bultzatzen díete bata besteaz beartzera eía serbitzera, baño
ben-benetako senidetzaren itur-burua gizonak bata bestearen
nortasuna, espirituaren malí berdiña ezagutze eta aitortzean
dago. Gizarteko lokur ok estutzeko, kristautasunak laguntza aun-
di bat eman dezake, gizarteko legeak ere, Egilíeak gizonaren
espiritu muñ muñean asieratik ezarriak, sakonago adierazi de-
zazke.

Aita batek bezela denon ardura deramakin Jainkoak, gizadi
guztia sendi edo famili bat izatera naí du eta elkarrekin gizo-
nak senide bezela tratatzea. Ain zuzen, «Jainkoaren antzera
egiñak gizon batengandik denak sortuz, lur gañean bizitzeko»
(Act. 17, 26) elburu ber-bera dute denak, Jainkoa bera.

Orrengatik, agindurik lenena eta nagusiena, Jainkoaren eta la-
gun urkoaren maitasuna da, eta Idazti Deunak erakusten digu-
tenez, Jainko maitasuna lagun urkoaren maitasunetik ez diteke
berexi; «beste agindurik bada ontara biitzen da azkenean, lagun
urkoa zeure burua bezela maiteko duzu. lege bete betea mai-
tasuna de» (Rom. 13, 9-10). Olako agindu batek izugarrizko ikus-
kizuna du, gizonen elkargoa eta munduaren bateratzea aundi-
tzen dan alñean.

Oraindik geiago, Aitari eskatzen dionean Xristo gure Jaunak
«Denak bat izan ditezela. gu geran bezela» (Jn 17, 21-22) esan
naia bezela du, alako antza bezelako bat Jainkozko iru personen
batasunean eta Jainkoaren semeen batasunean, egi eta karida-
dean. Antz onek agertzen du, gizona oso-osorik ez dala gizon,
besteren serbitzura egiz jartzen dan arte.

Gizona bakarrik bizitzeko ez baita jaio, gizakia osotzen dan
aiñean, elkargoa ere azitzen joango da. Elkargo guzien zain eta
elburu gizona da, bera baita, berez, bestetaz beartzen daña,
elkargoan ornitu bear daña. Bata bestearen artu-emanetan, el-
karrekiko laguntzetan, elkar itzketan azi bear du gizonak.

Gure goresmenak «Txiliardegi»
euskal idazlari trebe eta onari.

BIZKAIKO LAS ARENAS ETA
PORTUGALETEKO LENENGO
EUSKAL KANTARIEN SARIKETA

Las Arenas erriko Zinema Aun-
dian «Lenengo euskaldun Kaníarien
Sariketa» ospatu da.

Bizkaiko erri aunitzetan aurten
egin dirá onelako Sariketak eta de-
nak éxito aundia izan dute.

Teatroa gendez betea zagon eta
baña banaka kantatu ondoren jen-
deak emandako botoak kontaturik
onelako moduan gertatu zan Sari-
keta:

Argoitia anaiak txapeldunak eu-
neko 50 boto arturik. Bigarrena Bit-
tor Egurrola.

Zorionak Ondarrutar anaieri eta
Gernikako Egurrolari.

EUSKALERRIKO EUSKAL LIBURU
ETA DISKOEN ERASKUKETA
DURANGON

Joan den Azaroko lenengo egune-
tan Durangon Euskalerriko euskal ii-
buru eta diskoen Erakusketa bat
egin da. Euskal Akademiak nahi izan
du an egon eta bere illeoroko bille-
ra ospatu du Durangon.

«Erronkariko uskara» deitzen den
liburutxoak Sari eder bat artu du.
Liburua Erronkariko euskera erraz
erakusteko ikasbide edo gramatika
bat da. Erronkariko semea den Jo-
sé Estornes Lasa yaunak da bere
egillea eta Naparroko Diputaziona-
ren laguntzarekin argitaratu da.

Bi hauei eskerrak, Estornes Lasa
eta gure Diputazionari eskerrak,
agertu da. Zorionak biei.

EUSKAL AKADEMIA IRUÑEAN
ABENDUAREN LAUGARRENEAN

Aurten Euskaltaindiaren Urre Ez-
taiak dira-ta ezdira bere illeko bil-
tzarrak Donostian bakarrik egiíen
beste Euskalerriko toki batzuetan
ere ospatzen dirá. Azkenengoa Du-
rangon ospatu bazen Abendukoa Iru-
ñean egitekotan da Naparroko Di-
putazioaren saloietan. Abenduko
laugarrenean. Ogi etorri izan dedi-
lla gure Euskaltzaindi maitea.

DEUSTOKO UNIBERSIDADEAK
EUSKERA IKASI BEHARREZKOA
JARRI DU

Deustoko Unibersidadearen Füo-
sofia-ikaskintzetan euskera ikasteko
beartuak izango dirá ikasie guziak.
Euskera ikastaldiak asiak dirá era-
kusten Deuston, eta Filosofiaren Ti-
tuloa jasotzeko euskera ikasi behar
dute ikasle guziek. Gure goresme-
nak Deustoko Agintariei, eta bidé
batez gure eskari eta erreguak Na-
parroko Unibersidadearen Aginta-
riei beste ainbesteko erabaki txalo-
garria ar dezaten. Geroak esango...

ERRAMON MENENDEZ PIDAL
YAKINTSUAREN ERIOTZA

Yoan den Azaroko 14 egunean
Madriden il zan Españako izkuntza-
lari yakintsurik oberena zen Erra-
mon Menedez Pidal yauna 99 urte
zituelarik. Españako «Gaztelania Iz-
kuntzaren Erreal Akademia»ren Len-
dakaria zen, baita ere «Euskaltzain-
diaren «ohorezko Akademikua. Go-
yan bego.
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LA ACADEMIA
DE LA

LENGUA VASCA
Este año se cumplen cincuenta años de vida de la

Academia de la Lengua Vasca. Celebra pues la Aca-
demia este año 1968 las Bodas de Oro de su exis-
tencia.

En efecto: En el primer Congreso de Estudios Vas-
cos celebrado en Oñate el año 1918 con la asistencia
de S. M. el Rey Alfonso XIII, se acordó la creación de
un Organismo de investigación y tutela del euskera.
Este Organismo fue la Academia de la Lengua Vasca.

La Academia comprende pues dos Secciones: La Fi-
lológica o de investigación cuyo fin es el estudio de
todos los problemas de la lingüística vasca, y la Tu-
telar, o encaminada a llevar a cabo una labor práctica
en defensa del euskera, teniendo bajo su responsabi-
lidad la tutela, restauración, prestigio y fomento de
nuestra lengua vernácula en el País Vasco, así como
publicaciones, enseñanza... etc.

En Oñate se nombraron los cuatro primeros Aca-
démicos fundadores que fueron: Don Resurrección M.a

de Azcue, don Arturo de Campión, don Luis de Elizalde
y don Julio de Urquijo. Se redactaron los estatutos de
la naciente Academia en los que se establecía que la
Academia estaría compuesto por doce miembros nu-
merarios (posteriormente fue aumentado el número) o
«euskaltzainak» y un número indefinido de Académicos
correspondientes, o «Laguntzalleak».

Un año más tarde, el día 19 de septiembre de 1919
en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa se consti-
tuyó la Academia oficialmente y se completaron hasta
doce los «euskaltzainak», nombrándose a don Domingo
de Aguirre, M. Pierre Broussain, M. Ademar, don Ra-
món Inzagaray, don José Aguerre, don Juan Egúzquiza,
Rvdo. P. Olabide y el P. Pierre Lhande.

Las defunciones de don Domingo de Aguirre y M.
Pierre Broussain y ausencia obligada del País Vasco del
pamplonés don José Aguerre requirieron la entrada co-
mo Académicos al Rvdo. P. Dámaso de Inza, don Se-
vero Altube, M. Landerretche y Lacombe. Se nombró
primer Presidente a don Resurrección M.a de Azcue,
sacerdote de Lequeitio.

La Sección Filológica inmediatamente entró en fun-
ciones realizando la unificación de la Ortografía. Acor-
dó el empleo de la TX para el sonido que en caste-
llano corresponde a la CH. El empleo de la X para
el sonido que en francés corresponde al de la CH.

Las letras L, R y T minúsculas con tilde dejó liber-

E U S K A L T Z A I N D I A

tad para escribir dobles o con tilde, aconsejándose
ya en nuestros días el empleo doble de las letras
definitivamente.

El uso de la g, k y z fue un acuerdo general ante-
rior a la existencia de la Academia, por lo que ésta
no hizo sino sancionarlo.

En líneas generales hemos querido dar a nuestros
lectores una explicación de qué es la Academia de
la Lengua Vasca, que en euskera se denomina «EUS-
KALTZAINDIA», o sea conjunto de «Euskaltzainak» o
de Académicos de número, o de «Guardianes de!
Euskera», que es la traducción literal de «Euskaltzain».

Este año, el de las Bodas de Oro, la Academia de-
cidió celebrar unas jornadas en Aránzazu con el fin
de tratar de lograr una unificación del euskera lite-
rario, del euskera escrito, de la misma forma que otros
idiomas hicieron en otros tiempos, no precisamente
muy lejanos como alguno podría suponer, teniendo en
cuenta las diversas formas dialectales del euskera,
que en líneas generales podríamos resumir en vizcaí-
na, guipuzcoana y navarro-labortana. Nada mejor para
celebrar sus Bodas de Oro que este intento de uni-
ficación del euskera escrito para que todos los eus-
kaldunes entiendan cuando leen en vascuence, al
paso que aprenden a escribir en su idioma nativo,
sin perjuicio de que cada zona de Euskal Erria man-
tenga su peculiar manera de hablar.

Al mismo tiempo la Academia, que normalmente
se reúne todos los últimos viernes de cada mes en el
Palacio de la Diputación de Guipúzcoa, en San Se-
bastián, ha querido iniciar un recorrido por las capi-
tales y zonas del País Vasco celebrando sus reunio-
nes mensuales o Batzarres con un sentido de rotación,
de forma que todas las partes del País conozcan su
existencia más de cerca, la valoren de esta forma y
respeten.

El pasado mes de noviembre la Academia se re-
unió en Durango, y el próximo día 4 de diciembre la
Academia tendrá su reunión en Pamplona, en el Sa-
lón del Consejo Foral, amablemente cedido por nues-
tra Diputación. Sabemos que el próximo año celebra-
rá una reunión en Elizondo.

Con este motivo felicitamos a la Academia en sus
Bodas de Oro, y le damos nuestra bienvenida más
afectuosa a Navarra, a Pamplona y a! Palacio de la
Diputación Foral.

LITERATURA EUSKERAREN
BATASUNARI BURUZKO BERRIA
Elkartasun gogoa nagusi

Arantzazun

Gaztiatu zan bezala izan ziren
Euskaltzaindiaren billerak Arantza-
zun, urriaren 3, 4 eta 5-ean. Idazle,
irakasle eta euskaitzaindikoen ar-
tean aski jende bildu zen. Lehenen-
go egunean larogeitik gora eta biga-
rrenean eta hirugarrenean ehundik
gora ziran bilduak.

Literatura euskeraren batasuna-
ren alde egin zituzten beren hitzai-
diak N. Lekuona L. Mitxelena, L.
Villasante, A. Zatarain iaunek. S.
Garmendiak ezin etorria adierazi
zuen eta Villasantek irakurri zuen
berak idatzita biali zuena. Hamabi
euskaltzainek bete zuten mahaibu-
rua. Beretarik Satrustegi jaunak egin
zuen arautzaile.

Hanitz agurrezko idazki eta zen-
bait txosten jaso ziren etorri ezin
ziren idazleengandik.

Elkartasun giroz hartu ziren hi-
tzeri eta morfologiari dagozkien era-
bakiak. Ortografían buruz izan zi-
ren eztabaidarik aski, elkarrizketa
bizi xamarrak, H letra onetsi ezi-
nez. Hizlari, Luis Mitxelena hizkun-
adierazpenen argi-bidez, bere jaki-
tzalari bikaina zelarik, zentzuzko
adierazpenen argi-bidez, bere jaki-
turia handiarekin, gauzak agiri gar-
bian jarriaz johan zan, letra horrek
tokian-tokiko dituan korapiloak as-
katuaz: H-ren ainízinatasuna agiri
zaharretan, euskal literaturan, egun-
go zenbait euskalkitan zeian erabil-
tzen duten eta zelan ahozten duten

bere hotsa, eta azkenik gaurko idaz-
le gazteen joera aipatuaz. Errazoi
bidez, kontra zeudenetariko asko al-
de ipinteraino jardun zan gure gi-
dari argi eta jakituna; mintzatu zi-
ren guztiei unez-une behar ziren ar-
gitasunak emanez. Gainerako gai-
etan ere zentzunezko aholkuz era-
man ginduzen bidé zihurretatik.
Euskaltzainburuak ere aholku onez
eta apalkiro eraman zuen bere buru-
tza eta Satrustegik taxuz bideratuaz
elkarrizketak. Hauen gidaritzapean
anaitasunez johan: ziren batzarreak.

Han hartutako erabagiekin liburu
bat osatuko da: hitzaldi, elkarrizke-
ten laburpen, H letraren hiztegitxo
batekin eta euskeraz mintzatzeko
beharrezkoen diren 1.000 hitzekin.

Jakina, Euskaltzaindiak ezin du
iñor behartu hartu diren erabakiek
nahi ta nahiez erabiltera, beretzat
ofizialki hartuarren ere. Horregaitik,
biíeren bukaeran agiri hau irakurri
zuen:

Arantzazun batzarrea egin ondo-
ren Euskaítzaindiak eskerrak agertu
nahi dizkie etorri diren nahiz beren
iritziak bidali dituzten guztiei.

Lehenik ikusi deguna da guztion
ustez gure hizkuntzaren batasuna
behar-beharrezkoa duguna. Batasu-
na, noski, ez da Euskaítzaindiak egin
dezakean gauza, eta are gutxiago
bat-batean egin dezakeana. Batasun
hori, euskera idatziaren batasunaz
mintzatu geranez gero, euskal-idaz-
le eta irakasleen eskuetan dago,
Euskaltzaindia gidari eta laguntzai-
le dutelarik.

Arantzazun izan diren eta ez diren
euskaltzaleak argibide bat izan de-
zaten, Euskaítzaindiak geroago eta
astiroago argitarako dituen erabaki
eta lañen aurrerapena agertu nahi
du orain.

1.—Ortografiaz hortarako hautatu
zen batzordeak adierazi dituen pun-
du gehsenak onhartuak izan dirá,
ikusi dugunez.

2.—H-ren hauzian, izan diren iri-
tziak entzun ondoan, erdí-bide bat
aukeratu da hasteko: alegia, begi
onez ikusiko lukeala Euskaítzaindiak
letra hori bi bokal berdin nahiz ez-
berdinen artean erabiltzen hartzea.
Honek ez du esan nahi gorago jo
nahi dutenen saioak ez direla ongi
ikusiak izango.

3.—Morfologiaz, izenen erabile-
raz batzordeak prestatu duen ain-
tzin-lana pundu nagusietan oinharri
bezala hartuaz jokatuko du, aditza-
rekikoaz beste aldi baterako utziaz.

4.—Aztertu dirá, orobat, batzor-
deak euskal-hitz zahar eta berrien
formaz gertatu dituen lanak, gero
ere gai hori bidé beretsutik hobeki
lantzeko asmuz.

Atsegin hartu du Euskaítzaindiak
elkar-hizketa honetan agertu den gi-
roaz, gendetasunaz eta elkar lane-
rako gogoaz eta usté du, gero ere,
guztion laguntzarekin, bere eginki-
zuna beteko duela. Hortan saiatuko
déla.

EUSKALTZAINDIA

José Zulaika Arregi, «Aita
Donostia»

Enrike Zubiri Gortari,
«Manezaundi»

Zubiri - lliiiii'Ziiiiiiilr ivii
bi Harta Aita Dnnostiari igorriaK

AITA DONOSTIA-ren ARTXIBO edo AGIRITEGl-ko gordezaille dan
Aita Jorge Erriezukoak Luzaideko seme zintzo eta euskal izkiribi-
tzaiile jator zenaren bi karta igorri dizkigu «Principe de Viana»-n
argitaratzeko; usté dugu, Áita Erriezukoak usté duen bezelaxe, «Prín-
cipe de Viana»-ren irakurleek atseginez irakurri egingo dituztela.
Bi karta hauk Aita José Antonio Donostiko seme, kaputxino agurgarri
eta niusükalari famatu zenari zuzenduak izan ziran 1934 urtean.
Paper edo agiri jakingarri hauek merezia dute argitaratzea denok
ezagutu ditzagun.

Esker aunitz Lekarotzko Eskolategian beti lanean dagon Errie-
zuko Jorge Aita Kaputxino Agurgarrieri.

I RUÑEN, Otsaillaren 4~an, içj4.-an

Aita Donosti beginmekoari

Atsegin gochoenarekin irakurtu ditut zure hitz amultsuak. Ene
eskual sailek ez dute garrantzi haundirik. Gerthatzen da idazle ge-
hienak ez baitira sortzez eskualdunak, ez baitute eskuara ikhasi
ohakoan (cuna), bere anteen bulharretan, erraiten den bezala, hor-
takotz ez dute gure trebetasuna. Nik ibiltzen dutan eskuara ez da
liburuetan ikhasten ahal. Horren mamia, itzulikak eta erroak ene
herritarren arthean ikhasiak ditut.

Galdegiten dazu hea zoin diren Luzaideko dantzak. Hangoak
dirá Yantza-yauzia, Yantza luzia eta Boiant-yantza.

Boiant-yantza hau ihauterietan (carnavales) edo karrosa but egi-
ten dutelarik dantzatzen da. Kairrosa hori da (mascarada mat (kara-
kotchak) egiten dutelarik trufa (burla) gerthakari irringarri batez
nahi dutenean egin. Nechkato bathen haur egitea, bi alargunen es-
kontzea: zahar bat nechkato gazte batekin ezkontzen delarik, eta
holako bertze. Bolantak dirá muthil andana bat soineko churiez
yauntziak, eta chingolaz (cintas) eta edergailuz aphainduak. Badi-
tuzte bizpahiru aire.

Yantza luzia iduri zaut ez denetz Grecia-ko ohiduretatik har-
tua. Lerro luze bat, nechkato eta muthikoak aldizkatuak, eta mo-
kanesez (pañuelos) eskuz esku elgartuak. Aitzinekoak eta gibele-
koak eremaiten dute eskian, besoa altchatua, makhil bat udarez eta
chingolaz betheak. ¿Ez othe da hori Grecia-tarren kirso-a, eta bes-
ta hori Céres yainkosaren ohoretan egiten zituztenetarik?

Aita Policarpo-ri ene esker khartsuak, nahiz ez dutan harén
ezagutzaren ohorea.

Eta zuk onhartzkitzu ene esker eta goraintzi arnultsuenak.
En. ZUBIRI

¡RUÑEN, Neguilaren 2Q-an, icj¿f-an.

Aita Donosti-ri,
Lekarotzen

Ene begirune edo errespetu guziko yauna:
Ángel Irigaray, «Irular», gure adichkideak eman dauzkit zure

partez goresmen bizienak ene idazti eskuarazkoak hain gochoak
kausitu dituzulakotz. Zure amultsutasunari itzultzen ditut bihotz
zolatik ene esker beroenak. Zu bezalako gizon argitu eta biphil
baten goresmenek ohore haundia egiten daate. Milesker, yauna.

Aspaldidanik gogoratzen zait ene idazti hoberenekin liburuchka
baten egitea, sari merke bathean saltzeko gisan. «Irularr'ek» ere ho-
ri bera erraiten daat: behar nukela liburuño batían bildu, sail polli-
tenak hautatuz. Bainan ez baitakit izain duen arrakastarik, ez niz
ausartatzen chahubide hortan sartzerat.

Orai barka nezazu, yauna, zure musikatzalezko eremuetan ene
sudurraren sartzea, bainan eskual-herriko zer guziak suharki maite
baititut, horra zergatik ausartatzen niz ene chede bat zuri ikhusa-
raztea.

Badakizu Chubero, Benabarre eta Laphurdiko dantza hutsa déla
Yantza-yauzia (le saut basque). Enetzat, (barka nezatela Baztan-
darrek) Mutil-dantza handik hartua da. Heien soinuak edo aireak
eskualdun errokoak dirá. Yantza-yauziaren aireak deitzen dirá
Laphurtarrak, Chuberotarrak, Bachenabartarrak, Luzaiderrak, Chi-
bandriak eta Muchikoak.

Huntakoak igortzen (bialtzen) dauzkitzut paperrian finkatuak
ikhus ditzazun nolakoak diren. Eta beiratu (gordetu) nahi baitut,
othoitzten zitut ikhusi ondoan itzul nezazun, aitzinetik nekheaz
eskerrak emanik.

Ze lan ederra egin ahal zinezake zuk idazti batían dantza ho-
rietaz mintzatuzl

Barkha berriz, Aita Donosti, eta badakizu zonbatetaraino ohora-
tzen ñuten zure laudoriak ene idazti chumeentzat; «Manezaun-
di enak».

Amultsuki emaiten dauzkitzut bihotzeko eskerrak.
Enrique ZUBIRI

P. S.—Behin mintzatu nintzan zurekin, orai duela hamabost bat
urthe, hernen, Iruñen, Antonio Irurzun ene ahaide zenare-
kin zine'larik.

Avenida Carlos III, i6.
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«Jaiotza»

EGUBERRI.
EGUBERRI... bortua zuriz bezti!!!

Munduko ilundurak zoin diren ezti
Gauaren erdian argi bat jinik

zerutik.

Bego; bego ardí xakurra etxian,
Ta egin kantu... sort-Iekuko kantuak;
Arditan dabiltza gaur Aingeruak

mendian.

Aitak ekarri du sukibeleko
Trunku motz, adar biziko mokorra;
Bai-ta aurrak galdegin, ain den gogorra

hausteko.

Amo xahar hunek, —aitatxik dio—,
Engoitik badu batek ainbat kemen...
Eta orduko lau sos bezik ez ornen

balio!!!

Gaixo ollar gorri, beste orduz kantari!!!
—Betiko murritz—, afaitera doatzi;
Gaztainik aski ezin erre, elakari

amatxi.

• m

Mahitik ama baztertu da polliki
Aur ttipiaren begiak hanturik,
Eta antxe du, —besotan lo—, ixilik

atxiki.

Eztiki egin dio kantu pollita
Biak bezik etzuketela aitzen,
Gaberritako suyetez oroitzen

asi-ta:

«Goizeko izarraren jeikitzeko atsa
Arros gorri baten ezpain garbian
Iduritzen zait, aurra, zure aurpegian

amasa».

«Su-garretan gainezka dut odola
Jzar-izpi baten argi senditzen...
Zerutikako eguzki hura ñola

ote zen?».

EGUBERRI... bortuan elurra ari!
Otsoak joan dirá betiko emendik.
Bero da gauza; ez beldur izan gaurtik

otzari.

J. M. S.

EGUARRITAKO KANTU BATZUEN ITZAK. FAMILI
BAKOITZAK BEUREN ETXEAN KANTATZEKO

Goazen, artzaiak
segi dezagun,
laixter Belenera,
Jesús adoratzera
Al dan laixterrena. (bis).

Artzai buru txuri bi,
Antón eta Perú,
Belengo portalera
Etorri zaizkigu.
Sartu dirá barruna,
Manueltxorengana,
Presente egin diote
Arkumetxo baña.

Aingeruak esan du
Or mendi gañean,
Jesús jaio zaigula
Belengo estalpean.
Gloria zeruan da
Ta pakea lurrean
Borandate oneko
Gizonen artean.

Belengo portaleko
Estalpe batean
Jaio da Jesús umil,
Ganadu tartean.
Asto eta idia
Dauzka aldamenian
Arnasez berotzeko
Oztutzen danean.

Txit egun ditxosoa
Degu Eguberri
Zergatikan da Jesús
Gugana etorri.
Guztiok bear degu
Debozioz jarri,
eskerrak emateko
Jaio dan Aurrari.

Ogei-ta laugarrena
Degu Abenduan,
Deseio ginduena
Erditsi ginduan
Gabeko amabiak
Jo zuten orduak
Gure Saibatzaüea
jaio da munduan.

Espíritu Santuaren
Obraz sortu zana,
Trinidade Santuko
Bigarren Persona,
Amari galdu gabe
Dontzellatasuna,
Jaio zaigu Belenen
Gure Jesús ona.

Zorionean Jesús
Zu jaio ziñaden
Bestela zeruetan
Sartzen ez giñaden;
Gu salbatzeko gizon
egin zera emen,
Glorian gozatzeko
Elkarrekin. Amen.

Zein polita,
Zein ederra
Eta zoragarria,
Animak salbatutzera,
Zerutik etorria.

1

Ongi etorri zerala
Jesús, Artzai maitea;
Arrisku izugarria
Zegoan artaldean;
Bañan begiralde utsez
Dator berriz bidera. (bis).

Artzaiak etorri dirá
Estalpera lenenak;
Zuk daramazkizulakoz
Artzaien señaleak;
Ar itzazu gogo onez
Dakarzkitan ofrendak. (bis).

Pobretasunez jantzirik,
Sortu zera mundura;
Pobretasuna da
Zure adiskide maitea
Pobreak artu bear dute
Gaur atsegiñ aundia. (bis).

2EIN POLITA...
Agur nere Jesús maitea,
Zeruko atsegiña,
Maite zaidan nik oraiñ,
Ziñez Aur bat egiña,
Etzaiteala nitaz aztu,
O amatzalle fina. (bis).

(Saldisko «Artzai Deia»-tik artua)

I L L U N P E T A N
ZEGON ERRIYARI,
ARGI AIIMII RAT
S O R T U Z A I O

jO gau argiya
mundu illuna
su gar bixtutzen dezuna.
¡O arrats bakar
agurgarriya,
zu zera egitan Gau ona,
mendik eztiya
ta esne gozua
ugari izurtzen dutena.

jEne, Jaungoikuen
Seme bakarra
aragi illkorrez jantzi da.
Bere biotzian
laxter jaio da
gureganako naimena.
Gurekiñ izan,
gurekiñ bizi
bere gogo beroena.

Gorutz ortantxe
barman dauka
Jainkotasuna ber-bera
sinismenezko
argi bitartez
ongi ikusten deguna.
Maite zaitugu
on uts bakarra
ta itxaropena zerana.

¡O ze alaia
dauden familiak
Gau on Gaba arratsian,
bildu baitira
senide guztik
sukalde epel babesian,
antxe aitakiñ
eta amarekiñ
elkartuta afaltzian.

Iñork atia
joko balu gaur
arratsa desgaraian,
eskalia dala
edo ume zuriza,
sartu zuen sukaldian.
Ura da Jesús
zalantzik gabe
Jainkotasuna gordian.

Abestu, gazte,
ta kanta, zarrak,
Jesús jaio berriyari.
Txukatu itzagun
negar malkuak
Ama digun Birgiñari.
Gure hosanna
eta alleluiak
Irutasun Aundiyari.

JOAQUÍN ALDAVE

EGUBERRI ETft URTEBERRI Z<
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BASÜRDEAN BERTSOAK (ULTZAMA'TIK)

(Ultzamako ballean dagon Auza erriko Erreteorea dan

Emilio Goldarazena yaunak Sgorrl dlzkigu bertsu hauk

«PRINCIPE DE VIANA»'n argitaratzeko. Gogo onez ekar-

tzen ditugu orri hauetara. Goldarazena Apez jaunak «El-

tzaburuko bertsolariaren agotik» artu ditu, berak digu-

nez eta usté dugu bertsolari hau Joshe Mari Mutube-

rria izanen déla. Biei gure eskerrak, eta jaun hauk egi-

ña bestek egin dezatela eskatzen dugu emendik).

Millabederatzi eunda,
Ogueita seyian,
Kantak jartzera nua,
Arraizko partían;
Grazia eskatuaz,
Jaunaren aurrian.
Eizilari batzuek,
Ñola ibilli dirán.

Almandoztik etorri-ta,
Ulzama aldera,
Gazteluzar deitzen den,
Baserri batera,
Basurdia sartzen zalá
Alortxo batían,
Beren usté guzien
Ura arrapatzera,
Eztira etorriak
Txarraren ustian.

Propio sartu eta
Automobillian,
Eizilari onenak
Batzuen ustian,
Baña erori dirá,
Descuido batían;

Etorri ta lenbizi
In dute afana,
Dudíkan gabe etzan
Batere gabia;
Gero digiritzeko
artuta kafia,
Puma artu eta
Azkar zen gendia.

Denbora ederra zagon,
Gora illargia,
Deskansura etorri da,
orko basurdia.
Batek leyó batetik
Ein du beiraldia,
Oartu ziran bezala,
An zan komeria;

Eizilarik onena
Juanda lendabizi
Bañan basurdia ezta
Batere juan igesi;
Eztirade ok broman
Lan ortara asi
Dudik gabe bazuten
Munizio aski.

Bi t iro eman dazkio
Lenbizko asiera,

AMA MINTZO din
Berriz emen naiz, seme-alabok,
zuekin solas-aldian.
Nere itzekin aspertzeraño
aserik zauzte agían.
Gezurrek ondameneko lana
egiten badu errian,
Amak zuzendu eta sendotu
bearko denak egian.

Oraiko umeak eldu direía
arro ta ezin eziak,
guratsoen ta nere itzari
buru-biotzez etsiak;
nereak ezin ditezkelako
gezur ikeragarrlak
bere nagusitasunek dauzke
guratsoetan iarriak.

Saiatu zara, guratso orí,
gezurtto unen garaitzen?
Egin-alikan egin ote zuk
umen eskuara aditzen?
Ez ote zara, axola-gabe,
nere lanean nagitzen?
ikusik ere nere etsaia
zure umez nagusitzen?

Guratsoaren ioera balitz
bere itzkuntza zaintzea,
nekez gertako gauze litzake
itzkuntza umek galtzea.
Berea bazter utzi ondoan...,
berri bat etxeratzea...
berea maitetu bearrean,
bertzean truk bialtzea!

Mundu zabalak dituen txoko
ta erri urrunenetan,
baditut zenbait guratso zintzo
maite nautenak benetan.
Nerekin beti bizi nai dute,
ni nabil eken itzetan.
Ni naute erein, pozik alare!
umetxoen biotzetan.
Guratso-ume, itzkuntz batean
dabiltz beren aferetan.

Oken umeak, etxetik kanpo
berze itzkuntza batean.
Ortara daude bearturikan
an bizi diren artean.
Baña kanpoko lanak akítu
dituztenean berean
etxera doaz ni aupatzera,
bertzea utziz atean.

Parisen dauden aiten umeak
Franzeraz ari bearra
ni zokoratu ta ondatzeko
liteke naiko indarra.
Alare beren sukaldetxoan
ni nabilkete bakarra.
Ok naute maite. Oken biotza
bal déla egiz azkarraí

Arjentinen ta Mejikon ere
nere ume zintzo danak,
ni ez antzeko, ni zaindutzeko,
eginen ditu bai lanak.
Euskal erri en, euskal tartean,
gaur bizitza daramanak,
zabarkeriez ez bitza utzi
nik maitasunez erranak.

Nere zaitudan guratso maite,
zu orrelaxe baziña,
zure etxean nik irautea
litzake lan bat ariña.
Parisko edo Arjentinako
sukaldetxotan egiña
egiz diozut, zure etxean
iñolaz leike eziña!

Ain saminkiro ni mintzatzeaz
baldin asper ezbazera,
nere umetxo oberenetan
ziur arkituko zera.
Neke geiago ez emateko,
orai noa ixiltzera.
Nere izateaz ez urrikirik!
Nerea zaitez! EUSKERA.

IBARRONDO

Zazpi posta sartu ta
Basurdia aurrera;
Tiro oyen otsa
Aditu eskero
Beste lagun bat dator
Orren laguntzera.

Basurdia súber zagon
Erio moduan
Beste bi tiro orrek
Ikusi orduan.
Amerikano bat zan
Guzizko apuruan,
Orixe or juanda
Galzak ya galduan.

Amerikanoarekin
Chakurra Surio
Orise beretako,
Propina eman dio.
Gau illunian asko
Ez liteke fio,
Basurdia delakoan
Tiratu ornen dio

Etzan txorakeria,
Oyek zuten poza;
Basurdiori janez
Bear zutela goza,
Baño oker aterada
goguan duten gauza,
Basurdia delakuan,
Cherri puzten motza.

Suertia egin dutela
Alkarren ertían
Denak juntatu eta
Konsoluz betian,
Modu ontan bildurik
Alkarren artian
Etxetik linterna bat
Ekarri artian

Yautsi dutenin cherria
Denak esaten zuten
Lastima garría.
Obiago da len bai len
Egín sangería
Bota baño askoz obe,
Aprochatzia

Etxera eraman eta
Segidu apaindu
Gíbela prestatuta
Berriz ere afaldu.
Ezta gose denbora
Oyentzat azaldu,
Bañan guziengatik
Nai zuten itzaldu.

Ongi pensatu zuten
Ñola manejatu
Jendeak etzezala
Asko murmuratu;
Esaten dute baño,
Ñola siñestatu,
Etxeko beyek diola
Adarren bat sartu.

Eizilari oyek
Amaikak aldian,
Abiatu ziraden
Baztanan bidean.
Orren guziengatik
Umore ederripn,
Sartu izan bi'aute,
Beren errian.

Ara amasei berso
Oraingo berriak
Zer pago eraman duten
Txakur eta txerriak.
Noiz nai konbeni dirá
Olako eiztariak
Beste aldian obeki
Ernatu begiak.

«SAYOA»

«Olentzero»

Eskoletako aurrentzat
Frantzi aldeko Euskal Errian Belloc-eko Ama Birgiñaren Beneditarren

Monasterioa dago. Ango Fraílleen artean bi Aita badira ozo ezagunak di-
renak mugaz alde ontako Euskal 7rrian: Aita Dihartze, eta Aita Lertxundi.
Bata, lenengoz esan dudena, euskal poeta iaio, itzal aundiko eta bikaina
da, bestea musikalari ona. Amar urte baditu bi euskaldun Aita Beneditar
hauek bi euskal kanta igorri zizkigutela: «ÑAPAR GUZIEK DUTELA...» ize-
neko dan bata Migel Gortari Errea zenaren jaun eta Ñapar guzieri eskein-
du zietena, eta bigarrena «ZUK EGINA DA MUNDUA» izenekoa, Eskoleta-
ko aurrentzat egokia dena.

Argitaratzen ditugu emen bi euskal kantak eta bidé batez gure esker
eta agurrak Aita Dihartze eta Aita Lerxundi Aita Jaun Agurgarrieri blal-
tzen dizkiegu.

ÑAPAR GUZIEK DUTELA...

Zu baitan, da, Naparroa,
Sortia eskual mintzoa.
Zu baitan du, Naparroa,
eskuarak bere geroa.

Maíz ibili naiz Baztanen
Zoin dutan nik hor gozatzen.
Bainan noiz dute Iruñen
Ñapar guziek erranen?

Naparrak erderaz ari
Castillanoak iduri...
Hain baíta hori mingarrí
erran ohiuka deneri:

Jaun gazte bat Iruñarra
etorri zait gaur bidera
«No, yo no sé el Euskera
mi hijo lo aprenderá».

Iruñetik ¡tzultzean
bertsuz nabil otoitzean:
«OS! Beren eskual mintzoan
Mintza diten Naparroan».
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(Gortari Jaunari eta
Ñapar guzieri).
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ZUK EGUNA DA MUNDUA

Zuk piztua da bizia
Zuk iduzkian argía.
Zuk piztua da bizia
eta begian irria.

Zuk emana dut guzia
odola eta grazia,
Zuk emana dut guzia
Zuk bihotzeko lehia

Zuk sortua dut bihotza
bai arima, bai gorputza.
Zuk sortua dut bihotza
zuk nahiz hartan egoítza

Zuk egina da eguna
Bai goíza, bai gau illuna.
Zuk egina da eguna
Zure dedilla den-dena

1957- III - 16

(Eskoletako aurrentzat)

IONTSU7SK EUSKELDUN GUZIEI
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ÍKR/l
¿LENAGO ELIZEK, TA ORAIN TXURRERIAK?

—Beorrek nai bado, seithuko duu elkar-izketa...
—Nere aldez, pozik.
—¿Nok ithe o Lenengo Mandamentuun kontra?
—Erlijioko gauzetaz siñestatzea edo egitea uzten duenak, eta siñes-

keri burugabekoak siñestatzen eta egiten dituenak.
—Euskaldunen artean, ezta olakoik izango...
—Jainkoai eskerrak, euskaldun errietan etzen erlijioa txantxetan ar-

tzen. Esan zatela gure artzai, bordari ta baserritarrak, meza entzuteko bi
ordu bideaz bildurtzen etzirenak. Baño, baita ere, esan bear da gure lena-
gokoak, jakintza gutxi zutelako, erlijioan edo arrazoien oñarri dufen si-
ñiste ta oituran ondoan, sorginkeri ta siñeskeri parregarri batzuk bazituz-
tela. Ara emen, Euskal-Akademiko Zuzendari, Azkue jaunaren «EUSKALE-
RRIAREN YAKINTZA» izena duen üburutik bildu dituden banaka batzuk.
Geiago ikusi nai duenak, irakurri dezala «LENENGO LIBURUA: Oitura ta
Siñeskeriak»:

—«Kandeíera egunean, apezak argizarla bizturik atratzen duenean,
elizera itzulitzen deneko iltzen baldin bada, negu ondarra gaiztoa izain da.
Bizturik sar baledi, negu ondarra ona izaín da. (Aezkoa'n).

—Erramu-egunez yauntzi berri bat estrenatzen dualarik, deabruai begi
bat kentzen omenzako. (330 orrialdean).

—Bazkon martxoz denean, yende anitz iltzen omenda. (Luzaide'n).
—Goizean yayotzen daña, ezta bízi izaten ¡rurogei urtetik gora. (Arro-

na'n).
—Aur egiteko deren emakumeak, eskillera igotzean eskuiko anka au-

rrena botatzen badui, semea egingo dui; aurrena ezkerrekoa bada, alaba.
(Larraun'en).

—Aur bat yayotzeko dagonean, semea aia alaba izango dan yakiteko,
sardina zarraren ezurra sutara bota bear da; salto egiten badu, semea; bes-
la, alaba. (Larraun'en)

—Sorgiñen batzartegirik ospetsuena, AKELARRE zan. Euskerazko itz
au: Aker-Larre, Europako izkera aundi guziak dezagute, Zugarramurdiko ze-
lai bat da AKELARRE. (377).

—Sorgin bat agertzea nai danean, oilar baten biotzean orratz batzuk
sar beitez. (379).

—Erpuruaz (beatz aundiaz) esku-muturra yotzen dueña, sorgiña omen-
da. (380).

—Eiorri zuri bat etxeko atarin paratu ezkero, iges iten dute sorgi-
ñak. (383).

—Gaberdi-altziñean oNarrak kukurruku ein badeza, sorgíñak urran (ur-
bil) dabiltza. (Bizkaia-n).

—Sorgiñak gaitzik egín ezdezaten, gatza sakelan izaitea on da. (BN-
an).

—Eríeren bat kristalera datorrenean, norbai ilen da. (433).
—Erleai, etxeko nagusia naiz andrea ilezkero, «NAGUS1A 1L DA» naiz

«ETXEKO ANDREA IL DA» erraten zakote. Orí erraten ezpada, erleak il-
tzen direla usté dute. (Luzaiden)

—Amántala berez askatzen danean, senargaia beste bategaz dabii.
(Urkiolan).

—Moñoa askatzen danean, beste batekin dabii gizona. (Arrona'n).
—Zulodun perra batek, sakelan sartuta, zori ona ekartzen dau. (Elo-

rrio'n).
—Ispillu bat etxean autsi eskero, laister zori txarra. (Mondragon'en).

—Elizan dagola kartak sakelan daukazanari, mezak eztautso balio.
(M ungían).

—Norbait il-orduan euri aundia bada, zerura zuzen dijoa. (Amezketa-n).

—91 batí lurra emoeran ekaitz andiren bat yasotzen bada, ila lagun
txarra izan zalá ta inpernura doala adierazoten dau. (Elorrio'n).

—Ezkillak drindrots luzea edo dolua duenean, norbai fite ilen da. (Lu-
zaide'n) .

—II bat begiak zabalik gelditzen bada, beste baten eske dago. (216).
—Sagarako txilintxa eta ezkillarenak batera yoten badute, norbait fite

ilen da. (Luzaide'n).
—Sudurrean azkurarik bada, aitonen bat edo amonen bat iltzen dago.

(Larrabezua'n).
—Oiloa kukurrukuka ari bada, laster bat edo bat ilko da. (Garai'n).

—Bereala iltzen dute oiloa. (BN-gar, S).
—Etxean norbait gaixorik dagonean, oilorik edo iltzen bada, pozik ego-

tekoa da, ordezkoa yoan dala ta. (Dima'n).
—Norbait iltzen dagonean, etxeko bat tellatura yoaiten da tella bat

kentzeko, andik arima zeruratu diten. (BN-garazi).
—Norbait iltzen danian, obiratu baño ien, eskuak aldendu bear zaiz-

kio, bestela beyek ukullun berez askatzen baitire. (Larraun'en).
—Lutu berrikoa ezta zutundutzen (txutitzen) elizan ebanjelioan. (Di-

man).

—Zeinbat zoriune daukez emakumeak azazkaletan, ainbeste gezur.
(76)».

—Oik denak, jaune, lenaoko kontuk izango dee. Oaiñ jendeak ez du
gauze oitaz siñestatzen.

—Egi da zuk diozuna: gaur siñeskeri parragarri oitaz ez da siñesten,
naiz erriz erri gabiltzenak, zerbait ikusten dugu oraindikan.

—Amona zarrón bat izango da...

—Ta, gaztiek, ¿zetaz siñesten dute? Ez siñeskerietaz, ezta siñesmen
onetaz ere. Gaur, ¿zeinbat etxetan errezatzen da bazkal-aurrean? ¿Zein-
bat etxetan, errosarioa? ¿Zeinbat gizon eta mutil ikusten dituzu igandeko
Bezperetan? Ta ¡pozik denak meza entzuten badute! Lenago gure sukal-
deak elizek ziruditen: gabero errosarioa errezatzen zen, gabero mutiko
ta neskatoai Kistar-lkastia (Dotriña) erakusten zaien. Orain, ainbeste ra-
dio ta telebisiokin, gure sukaldeak txurreriak dirudite. Dena da deporte, ko-
medi, balett eta fíamenko...

—¡Denbo berrik, oitura berrik!

—Baño Jainkoa ta erlijioa, betikoak diré. Ta Jainkoa maitatu bear da
gauze guztien gañean, eta dena galtzeko prest egon bear gera, Jainkoa
ofenditzea baño...

—Radio ta telebisioakin ere, erlijioko gauzeentzat denbo piske, at bi-
ilatzen dutenak izango dee...

—Bai; ba'dire. Baño, ¡ZEIN GUTXI!

A. ASTIZ ARREGI

Arantzazu'ko
Andre Mariaren
Egutegia

Euskalerriko sukaldeetan ondo
ezaguna da «Arantzazuko Andre Ma-
riaren Egutegia». Izan ere ez da
atzo goizekoa. 1936 gn. urteak apar-
teko poza zekarren Euskalerriaren-
tzat. Arantzazuko Ama Birjiñaren
koroazioko «urrezko ezteiak» ospa-
tzen genituan. Ta orduantxe azaldu
zan lendabizikoz gure egutegia.
«Andre Mariarekin Eleiz egutegian
zear», bere izenburua. Liturgi-aizeak
eraginda zetorren ta Andre Maria
goratzeko asmotan gaiñera. Ederki-
aski adierazten zuan lendabiziko
orrian: «Kristau jator zintzoen gu-
rarik biziena Eleiz Amarekin bat
eginda bizitzea da. Ta zure biotze-
ko gurari eder orri erantzun ta la-
gun egiteko Eleiz egutegi mamitsu
bat eskeiñi nai dizugu aurten, kris-
tau Arantzazu-zale. Gaiñera lagun
bat izango dezu biderako: Andre
Mariarekin batean Eleiz-egutegian
zear joango zera. Eskatu zaiozu, ba,
Arantzazuko Amaren Koroazioko 50-
gn. urte ontan, zintzo zintzo ibiltze-
ko laguntza».

T'olaxe, astero-astero zekarren
bere orritxoa, ta egun bakoitzak be-
re santu eta berri zenbait. Ondo-
rengo urteetan ere azaltzeko asmoa
ba zuten, baiñan, zoritxarrez, luma-
berritan mututu zitzaigun kukua.

Amar urte luze igaro ziran ixillik.
Ta 1947-an azaldu berriro, eta orain-
goan «taco» bezela, gaiñera. Geroz-
tik orrelaxe jarraitu du urteak zear.
Ogei ta batgarren urtea izango da,
noski, aurtengoa, gipuzkeraz dato-
rrenarentzat. Bizkaierazkoa gaztea-
goa da: 1952-an azaldu zan. Ama-
sei urte eder betexeak ditu onek
ere.

GURE ASMO ETA XEDEAK

Leenik Eliza Amarekin bat eginda
bizi ditezela kristau dirán guztiak.
Ortarako dakarzki, ekarri ere, egu-
nean eguneko santuak, igandeetako
ebanjelio ta beste. Ta Eliza-bide on-
tan lagun egokia utzi digun Jesu-
kristo gure Jaunak: Andre Maria
Jainkoaren ta gure Ama. Ori dala
ta, Arantzazuko Amarenganako jaie-
ra ta zaletasuna zabaltzen ere egi-
ten dirá alegiñak. Zerbaiteagatik
kantatzen baizuten gure zaharrak:

Arantzazu aldean
izar bat da agiri
izar orrek izentzat
darakusku Mari.

Beste asmo ta xede bat ere ba
genduan Egutegi ori atera zanean.
Askotan entzun degun gauza da gu-
re Euskalerria irakurle txikia dala
oso. Entzuteko beti prest. Irakurtze-
ko naikoa nagi. Esaera zaharra ere
ba da:

«Ikusi, entzun ta ixillik
etxaok i bezelako mutiüik».

Irakurtze onek, nunbait, etzien
buruauste aundirik ematen. Ta eus-
kal alorretan analfabetismo gorrian
irauten dute oraindik euskaldun as-
kok eta askok. Ta ez erri xea ba-
karrik. Karreradunak ere or nunbait.
Eskolak bear bearrekoak ditugu, ba.
Ez daukagu orain urte pare bat da-
la «Diario Vasco» egunkaritik azal-
du zitzaizkigun «erantzunak» gogo-
ratu besterik: «Gure mintzaera za-
harra biztu ta azkartzekotan esko-
lak, euskerazko eskolak, bear ditu-
gu».

Baiña oiek datozen bitartean zer-
baiti eldu nai ta Arantzazuko Andre
Mariaren Egutegia ateratzea erabaki \
zuten. Orretxegatik azaltzen dirá
egutegi ortan ainbeste esaera, ipui,
bertso eta abar: pixkanaka pixkana-
ka euskera irakurtzen erakutsi nai
genion gure erriari. Tarteka tarteka
euskerazko liburuxka batzuen ize-
nak ere ematen dirá, propaganda
bezela, euskeraganago zaletasuna

eta egarria sortu dakion gure jen-
deari.

SALMENTA ETA BESTE

Arantzazuko egutegia polliki asko
zabaldu dala aitortu bearrean gau-
de. Arrera ona egin zaio, bai emen,
bai Ameriketan. Lendabiziko pau-
soak ¡atzak izan ziran, ori bai. De-
na egiteko zegoan. Baiñan poliki po-
li ki urratu ditu bideak, eta azkene-
ko urteetan amasei millaraiño iritxi
da gipuzkeraz ateratzen dan egute-
gia. Bizkaierazkoa, berriz, zortzi mi-
lla inguruan dabii. Bizkaierazkoak
bere ixillaldia ere ¡zan zun urte ba-
tean edo. Zergatik?, galdetu lezake
norbaitek. Euskal alorretan aspaldi-
tik daukagun ajeagatik: dirutik ex-
kas! Betidanik ezin-batean bizi di-
rá euskerari buruz egiten dirán lan
guztiak. Lana zintzo asko egin on-
doren, liburuxka bat edo beste osa-
tu dituzu, ta gero ezin atera, eta
gero ezin saldu, eta gero pilla baz-
tarrean. Ta azkenik zorretan geldi-
tu bear.

«Milloi baten jabe izan ezkero,
zer egingo zenduke euskeraren al-
de?»f galdetzen zuten, bein batez,
«Zeruko Argia» deritzaion astekari
bikaiñetik.

Gauza asko eta ederrak egin di-
tezke. Ta egin bear lirake, gaiñera.
Garai batean gure Euskalerriak po-
bre aitzakia atera zezakean. Gaur
dirua badabil baztarretan. Euskera
bideetara noiz joko duan ez jakin.
Sari politak ematen asi dirá, ori bai.
Baiña gero, saritutako zenbait gau-
za iilunpean gelditzen zaizkigu.
Orain artekoan beiñepein ez da Eus-
kalerrietan sortu Cambo edo March
bezelako gizonik. Club Loroño eta
Club Bahamontes eta Club Cordo-
bés eta olakoak baditugu ugari. Ta
ez gera kontrako. Baiña oien ondoan
Club Lizardi, Club Orixe ta orrela-

ko zenbait ere nai lirake, Euskale-
rria bere galga eta neurrian ibilli
dedin.

GURE LANKIDEAK

Asko eta asko izan dirá, urteak
zear, Egutegi lanari lotu zaizkigu-
nak, bai Arantzazun, bai Tolosan,
bai Zarautzen, bai Foru aldean; bai-
ñan denak Arantzazuko Amaren
mantupean aziak izaki ta «Arantza-
zuko Frailleak» egiten duteía esan
bearko. Lanik astunena, gaiñera,
Arantzazuko Teologilariak eraman
dute beti. Euskalerriaren zerbitzuan
zertxobait egitea izan da beren sa-
ria eta poza. Gero egutegiaren kon-
ponketa eta moldatzea «Editorial
Aránzazu» deritzaion inprentaren
eskuetan ibilli da azkeneko urtee-
tan beiñepein. Baiñan, bestela ere
lan askotxokin dabiltzala emen, ta
inprimatu Donostian egin izan da
geienean. Iñoiz Cadiz-ko puntan ere
bai. Ikusten dezutenez, gure egute-
gi txikiak, kukuak bezelaxe, egara
luzexkak egiten ere ba daki ba-
tz ue tan.

BUKATZEKO

Udazkenean sartzera goaz. Aizeak
daramazki orbelak. Baiñan beinbi-
tartean gure nekazariak garia erei-
ten ikusiko ditugu Euskalerrian zear.
Gure Arantzazuko egutegiaren orri-
txoak ere, ostoak bezelaxe, jaulki-
tzen dijoaz urteak zear. Akatsak bi-
llatuko dizkiozute seguru askí. Bai-
ñan tarteka tarteka, eta bere txi-
kian, azia ere zabaldu duala euska-
lerrietan, nik usté. Aurrerakoan ere
nekeak eta buruausteak atsegiñe-
tan artuko genituzke, gure euskera
zaharra udaberri gozo batean ikusi
al bageneza.

(«Arantzazu» Aldizkaritik artua)

AZT1RI

AIZKOLARIAK

Euskalerriko aizkolarien bigarren txa-

pelketa azaroko 24 egunean Leitzan
Leitzako «Coiowal!» izeneko Pa-

per pintatuen Etxeak antolatzen du
aurten Leitzako errian «Euskalerri-
ko Aizkolarien Bigarren Zeingeiago-
keta».

Proba ikusgarri hau Azaroko 24
egunean izango da. Ordua: Goizeko
amabietan. Tokia: Erriko Plazan.

Norgeiagoketa hontan parte artu
bear duten aizkolariak hauek dirá:

Patxi Astibia, Leitzakoa.
Mikel Berekoetxea, Gorritikoa.
Erramon Latasa, Sunbildekoa.
«Arria», Azkoitikoa ta.
«Usategieta» Oyarzungoa, lehen

arrigoratzale ¡zana.

Aizkolariek egin bear duten lana:
Lau 54 ontzako, beste lau 60 ontza-
ko, bi 70 ontzako eta beste bi 80
ontzako.

Sariak:
Lenengoa: 50.000 pezetakoa.
Bigarrena: 40.000 pezetakoa.
Irugarrena: 35.000 pezetakoa.
Laugarrena: 30.000 pezetakoa'ta.
Bostgarrena: 25.000 pezetakoa.
Naparroko Atletismoaren Federa-

zioneak proba hau zuzenduko du.

Badakite bada aizkorazaleak Eus-
kalerriko aizkolaririk famatuenak ari

izango dirá Leitzan Azaroko 24 egu-
nean, eta hauekin batean Aizkora-
ren apustuetan gizon ezagun bat
«Usategieta» arrijasotzen gizon tre-
be eta indartsu izaten dena ariko
da.
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I R U Ñ A

a AMA LUR» EUSKAL
PELIKULA

Bermeotar Basterretxea eta irun-
dar Larruket yaunek orain baditu
illabete batzuk «Ama Lur» izeneko
euskal pelikula egin zuteila. Uda on-
tako lenengo egunetan Donostiko
"Zinearen Jaialdi Internacionala"
zela-ta Donostian eman zuten le-
nengo aldiz pelikula eder hau. Éxi-
to aundia izan zuen pelikula honek
orduan.

Joan den Urrillaren amar garren e-
an Rilbaon Bitorian eta Iruñan bo-
ta ziguten «Ama Lur» filma eta da-
kigunez Euskalerriko k api tale ho-
ketan Donostian bezelaxe éxito
izugarri izan du. Iruñan, «Principe
de Viana» Zine-tokian bota zuten
amabi egunez, egunean iru edo lau
aldiz ematen zutelarik. Jendea mul-
tzoka biltzen zen emanaldi bakoi-
tzean eta bukatzean txailoka ari iza-
ren zan.

Aunitz gustatu zaigu pelikula
hau. Euskeraz eta erderaz egiña da-
go. Ordu bat t'erdiko luzeraz da.
Filma ederra, kolorezkoa.

Goresmenak artista eta zinemala-
ri on dirán egille jauneri.

NAPARROKO UNIBERSIDADE-
AREN «EUSKERA ETA EUSKAL
YAKITEAREN KATEDRA»

N a p a r r o k o Unibersidadearen
«Euskera eta Euskal YakitearenKa-
tedra» beren euskera erakusteko
ikastaldiak Azaroko amaikagarre-
nean asi zan ematen. Asteoro bi
egunez, astelena eta astearteetan,
arratsaildeko sei ta laurdenetan Li-
burutegi Etxeko 22 Seminarioan
ematen dirá.

Klase hauetara joaten dirán ikas-
leak bere gogoz juaten dirá Uni-
bersidadeak euskera ikasteko klase
hauek ezpaiditu bearrezko eta nai-
tanaiezkoak jarri. Ezda emen Deus-
toko Unibersidadean bezala gerta-
tzen. Izan ere, Deustoko Unibersi-
dadeak Filosofia-ikaskintzak egiten
dituztenei bearrezkoa jarri dizkie
euskera ikastea. Nork daki denbora
gutien buruan Deustoko Unibersi-
dadearen ejenplu onari Naparroko
Unibersidadeak ezdio iarraitzen...

IRUÑEKO «EUSKALERRIKO
ADISKIDEAK» ELKARTASUNA-
REN IKASTOLA

Urtez urte Iruñeko Ikastola aun-
ditzen doa, eta ñola gañera. Aurten
berreun aur baditu bere barnean
euskal eskola honek. Bost «andere-
ño» ere baditu eta leku eskas izan
ezbalu beste ainbeste aur izango
luke. Ikastola honen zuzendaria
Jorje Kortes Izal jauna da, arestín
Diputazioneak "Euskeraren Aldeko
Saillaren Burua" izendatu dueña.

IRUÑEKO «OBERENA»
ELKARTASUNEAN XABIER
LETE ETA BENITO LERTXUNDI
EUSKAL KANTARIAK

Berriz ere Xabier Lete eta Benito
Lertxundi «EZDOK AMAIRU» eus-
kal kan tari- talde edo mutxokoak
diranak Iruñean egonak dirá bere
euskal kantuak ezagunerazten Iru-
ñeko seme jatorrei. Burudllan Labrit
izeneko frontoian gazte multxo aun-
dia biltzen zelarik Benito Lertxundi
kantari gazte sutsu eta kemenak
kantatu zuen; illabete bat geroago
toki berean Xabier Letek ere éxito
aundia izan zuen zortzi euskal kan-
tatu hauekin: «Che Gevara, Hiho-
tza, San Simón eta San Judas, Eus-
kalerri nerea, Poeta eta Al Vent».
Labrit Frontoia ikustekoa zen no-
la gaztez beterik zagon Xabier Le-
te poeta eta kantaria aditzeko.

IRUÑEKO BATEK

BAZTAN

bertze ur tetan adine y ende bai ote
zen bainan beti ere feriaren izena
aski da y en dea mugiarazteko eta
aintzineko urte oietan bezala emen
ikusi ditugu mugaz bertzaildeko anai
euskaldun aunitz baztandarren ar-
tera etorriak egun goxo bat igaro-
tzeko naikeriarekin.

Merkatu plazan bazen azienda
eta zenbait sal-erosketak ere izan
ornen ziren. Yende aunitz merka-
tuan, baziren tratulariak Iruñe ta
bertze lekuetatik etorriak, zenbai-
tzuk esne-bei ederrak salgai zituz-
tenak. Esnedun beiak izan diré
errekisíe geiena zutenak eta bai
ornen ziren gutienetik 60 buru. Oie-
tatik 20 saldu ornen ziren, bei onak
eto probetxu aundikoak banaz ber-
tze 20-25 litro esne ematen dituz-
tenak. Gaurko egunean esnedun
beiak gero ta errekiste geiago dute
nekazarien artean eta Baztan alde
huntan ere hori gertatzen da, es-
neak ematen du eta yendea orta-
ra dago.

Bei gorrietan 35 buru ornen ziren
eta oietatik bida bakarrik saldu
ornen ziren, bi ernari bertzerik ez.
Migek 25'en bat eta 3 buru baka-
rrik salduak. Ardi zaharrak 40 bu-
ru eta oietatik geienak saldu ornen.

Emen erakutsiko ditut sal-neu-
rrien edo prezioen gora-berak.

Esnedun beiak, 29000-36000 pez-
ta bakarrak.

Bei gorri, 28000-29500 pezta ba-
karrak.

Migek, 24000-25500 pezta baka-
rrak.

Ardi zaharrak, 575-650 pezta ba-
karrak.

du gaurko Goizueta'k aztuko. Ezin
etsi du.

Bete-betean eta oso-osorik guri
emana gendukan. Beti gurí nundik
on egingo bizi izandu bait-da.

Orain iru urte eman zen emen
oso Mixio eder bat. Amar egune-
koa. Azken-itzaldia egin ondorean,
eskerrak eman zizkion erriari alako
poz aundia bere artzai-biotzari amar
egun aietan eman ziodakoz, guztiok
etorri eta arretarik onenaz jainkoz-
ko egiak entzun zituztelakoz. Eta
nere aurrean besarkatu zuan Aita
Zubiaga, mixioemallea, «bere bizi-
tzako pozik aundienetako bat egun
aietan Mixioaz eman ziolakoz».

Izlari biotz aundikoa, musikalari
trebea, euskalzale egiazkoa, langille
asperreziña, leguna izakeraz, artue-
manetan zintzo eta goxoa... ori eta
askoz geiago zen gaddu dugun Ar-
tzai D. Eugenio Etxenike.

Ez da arritzeko, beraz, erri osoa-
ren samintasun eta etsieziña.

Aski da gaurkoz. Geiago esan
diteke baño. Batez ere, Arrayotz
bere sorterriak egin zizkan illeta
ederrei buruz. Berrogeitik gora
apez, erri osoa, daña euskeraz! Nik
ez dakit nolaz etzuen burua jaso,
bera zena izanik, eskerrak emateko.
Baita Goizueta'ri ere, illeta-elizki-
zun oberik ez da gure elizen ikusi
izan ere eta.

Eta doluminik biotzekoena bere
senideei eta GURE ERRI OSOARI.

ERRIZALE BAT

FERIAK
Urtero bezala Urriko feriak os-

patu dirá Elizondo'n. Nik eztakit

Ikusgarrien artean aipatu dezagun
erreboteko plazan goizean eginika-
ko erreboteko partida. Alde bate-
tik Iruritarrek eta Donibanetarrek
ekipa bat eginik eta bertzetik Ain-
hoa eta Hendayak bertze ekipa
osotzen zutela. Partida izigarri ede-
rra izan da bi eskualdeak yokada
xarmantak eginik eta ahalmen gu-
zia erakutsi zutelarik. Irurite-Do-
nibane ekipak auzia bereganatu
zuen 13-11 irabazirik.

Arratsaldean «Iriarte» pilota pla-
zan esku-uska, Nagore ta Txitxan,
Bengoetxea ta Espartza'ren kontra.
Lenbizien berdintsu ibili ziren ados-
te zenbait eginik bainan gero Na-
gore ta Txitxan'ek neke aundirik
gabe irabazi 25-19. Partida hunen
ondotik yoko-garbin aritu ziren
Pierrot eta Barxa ainhoatarrak,
Iturralde ta Ripa iruritalrren kontra
eta lapurditarrek irabazi 25-22.

Elizo'ndo'ko Urriko feriak es-
pantu aundirik gabe goan diré eta
orai bagoazi gainbera negu aldera.

M. IZETA

GOIZUETA

Azkeneko «Principe de Viana»
illerokoan irakurriak biotz erdi-er-
dia ukitu dit.

Etzen gutxigorako izan ere.
Ezagun du eta aise ezagun ere

gero Gortari Yaunek arrayotztar ja-
torra déla. Etzuen bestela orren sa-
mur idatzi al izan en.

Labayen'dik etorri zitzakun gure
D. Eujenio Etxenike apez on eta
ezin zintzoago ura. Atzo zeda ema-
ten du. Eta orain ogei bat urte di-
rala usté dut. Bere anai D. Joan'en
apez-lagun. Laister bere anaia Do-
namaria'ra aldatu zanean, Goizue-
ta'k alaxe eskaturik, gure Artzai
egin ziguten. Nere ustetan 1951-
garren urtea zen.

Arrezkero emen jarduna da. Be-
ti lan eta lan. Txoko ontantxe eriotz
biotz gabeak, ostu digun artera-
ñoxe.

Ustegabeko eriotza berea. Baz-
kaltzen ari ze-la. Bere berrogei-ta-
iru urtetan.

Jainkoak eraman digu, ez nola-
naiko atsekabea goizuetarren bio-
tzetan utzi gabe noski. Ezln-da ge-
yago maite bait genduan emen.

Eta ongi irabazia zuan gure «s-
kerron eta maitasun gartsua.

Adiñik onenean joana dugu gure
Artzai on-ona, iñun onik ba'da. Ez

SALDIAS

URRIKO ILLABETEA
Illabete au oroitzapen gogorreta-

ko illabete da. Lengo denboretan
gure amatxiak garai ontan joaten
baitziran gaztaiñak damanteleko
sakelan artuta iratz epaittera. Ga-
xoak gose ederrak ikusten izanen
zituzten.

Gero, alakoak izaten ziran irape-
lei «famatu» aiei. Antxe, zeiñek
lenka iratzea egin ta egin aritzen
ziran, bitartean ijiji ta ajaja eta
irrintzi batzuek egiñaz. Egun guz-
tian jo ta kea ari izanda illuntzean
zamaketan iñoiz ez bezelako sasoia-
rekin. Ala ere, etxera baño len ze-
laigune edo larraiñen bat topatzen
bazuten bidean asko sumatu gabe
dantzaldi batzuek egiten zituzten.
Zer sasoia eta zer «umorea» denbo-
ra aietakoak!

Orain ez da badenik ere suma-
tzen. Iratzeak segaz eta motorrez
egiten dirá. Iratze-zamak jeixteko
or daude kableak jarriak geien le-
kuetan eta iratze egiteko ia iñork
ezdu pionik artzen. Orrela galdu
dirá bein betiko erriko familliak el-
karrekin izaten zituzten artu ema-
nak eta gaztediak lan oietan jar-
tzen zuen gatza eta xaltxa.

SAN URBANO

Aurten arte eznuen ezagutzen
Santurbano, entzutez baizik. Aspal-
dian banauken ara joateko gogoa.
Noiaizaten dirán gauzak, aurten ego-
kira gogorra izan dut. Gaskue'tik au-
rrerako bidea ikustean pixkoat ika-
ratu nintzan: loi gogorra baitzegon.
Kamioaren azkenera irixtean bildur-
tu nintzan, ioiean sartu-ta geldituko
ote nintzan eziñ ateririk. Baño Jau-
na lagun, etzizaidan olakorik gerta-
tu. An bíribila (autoa) utzi-ta jo gi-
ñnen Santurbanoko Ermita aidera.
Bidé ertzean, bereala, bi eskale, bat
lentxeago, eta bestea geroxago, ar-
gitu genituen. Esku-erakutsi zerbait
egin-ta aurrera segitu giñuen. Bidea
etzegon izugarria, euria egin berri
xamarra baitzen. Ibilialdi aiditxo bat
eginda Ermitaren teliatu ertza bista-
tu giñuen. Minutu batzuen buruan
bertan giñen. Jende franko eliz-ata-
rian. Beste batzuek barrenean. Alde
guzietara jende saill aundirik ez.
Nik espero nun aña beñepein ez. Eli-
zan sartzean, Meza bukatu berria.
Iru apez jaun konfesioak entzuten.
Jende batzuek, konfesatzeko zai.
Beste batzuek, alkian eserita, erre-
zatzen.

Ni sartu ta geroxago eman zan

URTERO
FRUTUAX

Aurtengo urteaz esan dezakegu oso urte ona izan déla. Gutxitan
izaten dirá olakoak. Udaberria berandu xamar etorri zen. Orrengatik
bazka berriak mantso etorri ziran. Orduan azindadunak pixko'at
sufrittu zuten. Baño, gero ondú zuenean, naiko belarra atera zuen
sometan. Artoak ereiteko aña ere denborak lagundu zuen. Belarrak
San Joan aurreko etorri ziran. San Pedro ondoan egualdi onak eman
zion eta sumatu gabe belar guziak egin ziran. Eta gutxitan egiten
dirán bezelakoa: Euri tanto batek ere etziguten ukittu. Eta askotan
eguzkiak ainbeste berotzen zuen-ta, goizean ebakitzen ziran bela-
rrak, atsaldean sartzeko egiten ziran. Olaxe egin zuen Uztailla guzia.
Santiago-ta jende geienak belarrak egin zituen. Orduan euri bear
aundia zegon. Pixak-pixkaka ekarri zuen.

Aguztuan euria ongi egin zuen. Bazter guziak berrittu ziran.
Artoak eta banabarrak beste itxura bat artu zuten eta soroak, ar-
gañak, eta guzi, berde-berde jarri ziran.

Nekazarien estupenak ola joan ziran. Geroztik oso aisa gabiltza.
Artoak ederki gozatzen ari dirá. Banabarrak oso betiak dirá eta on-
dutzeko zorian daude. Eguneroko eltzea egiteko deusen kezkarik ez
daukate gure etxekoandreak banabarrak pillak etxeratzean. Patatak
agudo xamar atera dirá berriz jaiotzen ari ziralakoz eta baita ere
arbiak patata-ondoetan ereiteko. Denetako denborak lagundu du.
Urri-belarrak ere oso onak sartzen ari dirá.

Aurten sagarrak uts egin. Ezda sagar urtea izan. Gerezi, aran
eta udaretik bazan ongi. Orain espero dugu gaztaña ere aterako
déla, naiz jendeak alako grazirik ez egin. Txerri ta ardientzat ez da
gaizki etorriko.

Mendian pago-ezkurra oso ongi da. Aurten beteko dirá bazterrak
txerriz. Ala dirá otsak. Bada ez bada, txerrikumeak orainarte oso
diru onean saldu dirá.

Orain ikusi egin bear erostunak ateratzen dituzten «gananziak».

T. OTSANDORENA

PILOTARIAK
Orai berriki egina dute Espaiñia1

ko pilotari gazteen Txapelketa eta
Donostia'ko «Anoeta»ka frontoian
yokatu dituzte azken partidak. Xa-
pelgo ontan ari izanak dirá, esku-
uska, palaz, paletaz eta zesta-pun-
taz, denetan bidenazka. Lau yoko oi-
etatik Napartarrek bida irabazi dute
Espaiñia'ko pilotari gazteen Xapel-
goa eta «Trofeo» delako edergailu
aundia bereganatuz. Eskuz naparrak
eta gipuzkoarrak azken partidan el-
karren kontra ari izanak dirá guda-
kaldi atakatua eginik. Nafartarren
aldetik Orexa errazkindarra eta
Etxandi erratzuarra ziren eta gipu-
txen aldetik Beristain ta Gallastegi
mutil jatorrak. Orexa etzagon ber-
tzetan bezala, eskuak minberatuak
zituen eta yokoz ere aski motel bai-
ñan Etxandi erratzuarra sasoiñean
zagon yokada politak eginik eta
tanto aunitz sartzen zituelarik. Gi-
puzkoarrak ere indarrean zauden
bainan azkenean naparrak nausitu
partida 22-17 irabazirik. Pala-korta
deitutako partidan ere nafartarrak
irabaztale gipuzkoarrak garaiturik.

DOMINGO ETXANDI Baztandarra
Orexa'rekin batean Espaiñiako pilo-

tari gazteen Txapeldun.

EMEN ERAKUTSI BEAR DITUGU TXAPELKETAREN GORABERAK

Eskuz. Txapeldunak. OREXA-ETXANDI. Nafartarrak. Urrezko medailla.
Eskuz. Bigarrenak. BER1STAIN-GALLASTEGI. Gipuzkoarrak. Zillarezko me-

dailla.
Eskuz. Irugarrenak. G. ARIÑO-URKIZA. Bizkaitarrak. Borontzezko medailla.

Paia-kortaz. Txapeldunak. BERASAIN-KABALLERO. Nafartarrak. Urrezko me-
dailla.

Pala-kortaz. Bigarrenak. LARRAÑAGA-ORMAETXEA. Gipuzkoarrak. Zillarez-
ko medailla.
Pala-kortaz. Irugarrenak. MUNIAIN-DUO. Bizkaitarrak. Borontzezko medailla.

Paletaz. Txapeldunak. LAZKANO-VELASCO. Gaztelarrak. Urrezko medailla.
Paletaz. Bigarrenak. RUBIO-BAZTERRA. Bizkaitarrak. Zillarrezko medailía.
Paletaz. Irugarrenak. MARTIN-ZUBELDIA. Gipuzkoarrak. Borontzezko me-

daüla

Zesta-Puntaz. Txapeldunak. SAULLEH1-ORTIZ. Balearestarrak. Urrezko me-
dailla

Zesta-Puntaz. Bigarrenak. ETXEBERRIA-SARASUA. Bizkaitarrak. Zillarrezko
medailla.

Zesta-Puntaz. Irugarrenak. LUJANDIO-SOTO. Gipuzkoarrak. Borontzezko me-
dailla.

«TROFEO» AUNDIA NAPARROA'KO FEDERAZIOARI

Gure zorionik maitekorrenak napartar pilotarieri beren garaipenarekin
goi-mallara igo baitute Naparroa'ren izena.

ANZANARRI

Meza bat, BAÑO DENA ERDERAZ.
MEZA ENTZULEAK BERRIZ IA DE-
NAK EUSKALDUNAK...

An zen jende guzia «juizioan» sar-
tu zela, esan diteke. Oso gazte gutxi
ikusten zan. Ortaz gaiñera, an zen
jenderik geyena gure alderdikoa zen.
Ezagun franko ikusi nituen Leitzeko,

Ezkurreko Erasungo, Zubietako, La-
baingo, eta Urrozkoak. Saldistik
amabosten bat bagiñan.

Datorren urtetik jaiean jarri bear
dutela diote.

Nere Irudian bidezko déla nago,
EUSKALDUNENTZAT MEZA BAT BE-
DEREN EUSKERAZ EMATEA.
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EUSKERA ESKOLETARA ?
Bilbo'ko «Euskaltzaleak» Madrilen agintariekin egon di re-

la ta berri onak sortu dirá baztarretan. Azaroaren 10'ean zer-
bait esan ziguten horfaz Nafarro'ko egunkariak. Berrogeitamar
milla bizkaitarren izenekin betetako liburuak ereman zituzten
Madril'a, eta agintarien erantzuna oso ona izan da. Baño ikus
ditzagun ñola diren gauzak.

Euskaltzaindia (Akademia) aspaldi zebillen gauza onen
atzetik. Duela bi urte Ministroarekin egon ondoan oso itz onak
hartu genituen. Batzorde teknikoaren eskutan zegon lana. Baño,
beti gertatzen dena, itz onetan geldituko zen bildur ginen. Hori
bai, beharrezkoa zela ikusten zuten. Eta aitortu ere bai. Lenbi-
ziko pausua.

fc Aurtengo udan aldaketak izan dirá eta ministro berriaren
asmorik ez ginakien. Bilbotarrak izan dirá aurreratuak. Beren
berrogeitamar milla firmak besapean zituztela agertu ziren egun
batez ministerioan. Gutxiz gora bera berri auek ekarri dituzte:

1.) Ikastolak onhartzeko gertu daudela.

2.) Erdera eta euskera berdin erakutsiko direla.

Bi gauza dirá hortako beharrezkoak:

a) Politika alde batera utzi ikastetxetan.

b) Erakusleak tituludunak izatea.

Eskola Nazionaletara erabaki auek erematen diren garaian
istillu latza sortuko zaigu. Eta jakiña, hori etorriko da. Izango da
maisu euskaldunik gure artean? Orai ditugun euskaldun asko
baño obe ginuzke erdaldunak... Konzintzia sortu behar. Bigarren
maillako zuzendari nagusiak (Director General de Enseñanza Me-
dia, delakoak) aurten berean nahi ornen zuen Maisu-gaien Ñor-
maíetan euskera sartzea.

Ajóla gutxi du maisuak euskera jakitea edo ez. Gizontasuna
da beharrezkoena. Ezagutzen ditut euskera kontuan lan egokia
egiten duten maisu erdaldunak, eta eskualdunaren izena merezi
ez duten maisu negargarriak. Erakusletan ba dirá:

1.) EUSKERAREN ETSAI AMURRATUAK. — Otsoak ez ornen
du bere aragia jaten. Guk nahiko ozka egiten diogu geuron bu-
ruari. Ez da holako otsorik munduan. Zertako ainbeste gorroto?
Ez dute merezi Euskalerrian bizitzerik. Euskal menditako aize-
tatik irruti, Tarazonatik behera dute oiek beren lekua. Eta denok
pozik.

2.) EPEL-OTZAK. — Gorrotorik ez baño, ez otz eta ez
bero. Ez dute mesede aundirik ikusten euskerari. Beren hau-
rrak ez dakite euskeraz, eta ez dute kezka aundirik kontzintzian.
Itsuak dirá eta itsuen argitzeko jarriak. Beste nunnahi bete le-
zakete obeki beren egitekoa...

3.) Gizontasuna aurrean dutela, ba dirá beste asko ta asko
Elizaren erakutsiak eta Gizonen Eskubicleak (Derechos Huma-
nos) ikasi dituztenak, eta beren jokabidea zuzentasunean sartu.
Auek dirá Euskalerriak behar dituen maisuak. Ez du ajolarik er-
daldunak izanik.

SAGI

BATASUNA
Í Alde guztietatik ari gara batasu-

na delako itza entzuten; batez ere,
eta beste eremurik ukitu gabe, eus-
kara kontuan aski aipatua da.

Beste gauzetan bezala, hontan
ere, batasuna nahi bat azaltzen zai-
gu; bainan ohartu behar gara, gau-
zak ezdirela nahiakin bakarrik agi-
ten.

Euskerak eskutik iges egiten di-
gu; esi sobera ditu aurkitzen bere
bidean; kanpotik ezartzen dizkiote-

| nak... Bainan hoieri buruz ezgara
I orai mintzatzen asiko, gutti egiten

ahal baidugu.

Bestalde, bere barnean ere, pro-
blemarik baditu, eta horien garai-
tzeko beharrean aurkitzen da. Eus-
kara bateratu batera joan behar du-
gu, idaz-lanetan naski; eskualde ba-
tendako izan ez dedin bakarrik, Eus-
kal-Herri osoendako baizik. Eta ho-
nek ezdu erran nahi euskalkiak baz-
tertu behar diranik; Hauk landuz
gero literario saillan, jatortasuna eta
gatza gordetzen dirá, eta bizkortzen;
bainan bizkitartean, arras gutti iza-
nen ziran irakurleak, edadura haun-
dirik ez daukalakoz harek.

Euskara batuak ez du erran nahi
ordea, mintzaira toteidu eta mu-
rriztu bat erabilli behar dugunik.
Euskarak dauzkan aberastasunak, ez
ginituzke ñola nahi eskutik utzi be-
har.

Euskaltzaindia sortu zenetik, ba-
tasunaren lanari lotua egon da, eta
jakintsua egun ere hala doa. (Gure
idazle, Arturo Campion zenak, parte
haundia artu zuen lan hoketan).
Urriaren Iehenbiziko egunetan da-
kizuen bezala, Euskaltzaindiaren

A R R U A Z U
Jakin genituen lengoan Arbazu'

ko ezkilen berriak. Eta ezkil jotza-
le jator oienak. Zorionak. Bere erria
maite zuen ura idatzi zuenak; nik
ere ez dut ezer erri orren kontra.
Alare, esango nuke ez déla urre
Arbazuk duen guzia, asko tan sines-
tuazi diguten bezela...

Festetan ezagutzen da jendea, eta
Arbazuko neskak ez dirá lengoak.
Igandez igande ikusten ditugunik
ba dakigu zerbait. Baño ori beren
egitekoa da; ez naiz ortan sartu-
ko. "Dantzatuko al geraV —esan
nion lengoan bati. "No se vasco",
erantzun zidan. «Baztar guzietan
euskera ikasten ari ta zuk...». "Ni
falta que me hace"...

Iduri zuen beste mundu batean
ginela. Gaur izkuntza da geienik
estimatzen den gauza. Izkuntza ba-
tekin iñorako ez da gizona eta ba-
ten lekuan iru edo lau ikasten da~
bil amurratua. Ala ibiliak gera gaur-
ko gazte asko ta asko, gero Euska-

lerrira etorri eta ergel batek ori
esateko... «Motzak dituk, edo gaiz- |
toak», esan nuen nere bailan. Ex- |
kaxak beintzat. ¡

Eta asi ginen erderaz. Jakin nai i
nuen noraiño aillatzen ziren aien ¡
erderak. Zertako esan! Arbazuko
errotari zarrak gose denbora artan ¡
egiten zuen irina etzen ain latza. |
Dena nasirik azal eta mami, Arakil- ¡
go erdera... Ori zen zakiten guzia. i
Eta iduri Ministeriotako sekretaria: |
"ni falta que me hace..".

Auek dirá Arbazu'ko ezkil be-
rriak. Orai ez ba dirá konturatzen
ere denborak erakutsiko die zer
ari diren egiten. Enri aurreratu gu-
ziak bi edo iru izkuntza mintzo di-
tuzte. Eta Españan ere, bere bi iz-
kuntzekin ez da atzeratuena izan
Euskalerria orai arte. Moda berrian
ez dut usté beste ainbeste egingo
duten nik dantzara atera nai ni-
tuen neskak. Ez auntzetako eta ez
arditako dirá gaixoak.

urre-ezteiak dirala-ta, Arantzazun
batasunari buruz biltzarrak egin di-
rá. Jende franko biidu zen, eta min-
tzatu ere.

Nehork ez du usté ordea, batasu-
na, gauetik goizera egin deitekean
gauza de!a. Emeki jokatuz erdiesten
den azitzea da, eta harén erdieste-
ko, talde bat sortu behar litzakela-
koan gaude, ainbeste akats azaltzen
bai da; eta gauzak ongi neurtuak
izan behar dirá, ikus-moíde desber-
diñik bai derabiltzkigu!

Arau batzuk ezar ginitzakegu, on-
tzat artzen ari diranak, (Ikus, JA-
NIN, n.° 31-32); norberaren euskal-
kian lehenik, eta bestetan gero, ida-
tzi dutenak ezagutzea (denek behar
bai dugu ongi idazten) ikas eta hon-
tan denbora aberatsenak erabiltzea.
Itz berriekin gauza bera, orotsukoak
izan daitezen. Elgar aditzera urbil-
tzen itz edatuenak erabiliz; fonetis-
moak kenduz.

Euskaltzaindiak finkatu ortogra-
fiari buruz urbilduaz, eta abar...
Bestalde arau hauk ikastoletan be-
deren sar-arazi behar ditugu. Hau
derriorezkoa eta ezinbestekoa de-
ritzaigu.

Arantzazuko biltzarreko agiriakin,
Laffitte euskaltzainak egin «h»-ri bu-
ruz iztegiñoakin, eta Euskaltzaindiak
berak prestatu duen 1.400 itzen iz-
tegiakin (iztegi honi kasu ematea
hemendik aintzinera, garrantzikoa
deritzaigu), osatu behar ornen da li-
buru bat; eta denbora guztien bu-
ruan «HERRI GOGOA» Argitaldariak
inprimatuko duela usté dugu.

J. A. I.

"Bertsolari resta"
Elizondoko Antxitoneko Trinke-

tean, eta beste urtetan bezala, el-
du den ilbeltzaren bigarren igan-
dean, au da 12 egunean, «Bertsola-
ri Festa» ederra izanen da. Parte
artuko duten bertsolariek hauek di-
rá:

Lasarte (nafarra)
Agirre (gipuzkoarra)
Xalbador (nafarra) eía
Azpülaga (bizkaitarra).

Euskaldunek badakite ñora joan
datorren Ilbeltzaren amabigarrenean
bertsuak aditzera: Baztango Elizon-
doko erri eder eta politari.

LIBURU BERRIAK

"1545
Donostian «Euskal Liburu-Bilduma

berria» sortu da, «TXERTOA» izena
daukana. «TXERTOA»-ren asmo eta
elburuak dirá euskaldunei aintziña-
ko eta oraingo euskal liburuak eza-
gunerazi.

Bere lenengo liburua agertu zaigu
azken egun hauetan, «1545, BER-
NAT DECHEPARE. Olerkiak» izene-
ko dena. Liburu berri onen gaia da
mundu hontan ezagutzen dan eus-
keraz idatzitako lenengo liburua. Li-
buru interesgarri honek latiñez du
izena: LINGUAE VASCONÜM PRIMI-
TIAE», eta bertsotan izkribituta da-
go. Egillea Seigarren Merindadearen
Sarrasketako ñapar errian sortu zan
Bernat Dechepare Apeza izan zan.
Badugu euskaldunok liburu hau eza-
gutu beharra eta guk naparrok ez-
dut esateko beharrik, Naparroan
sortu baitzan.

Liburu hau 1545 urtean lenengo
aldiz agertu zan, ordudanik gure
egunetara euri egunak eta eguraldi
txarrak egiñak izango al dirá Eus-
kalerrian!

Liburuak, zaharrak nahi dut erran,
52 orrialde dauzka eta Burdeos'en
inprimatua. Itzaurreko partetxo bat
du, poesiak asi baino lehenago, 31
Ierro edo erreldu dituana. Poesía
hauen gaiak bi dirá: Erlijiozkoak
eta maitasunezkoak (Poesiak euske-
raz ere badu bere esateko era:
«Olerkia).

Usté izango duzuten bezala libu-
ru hau ezta erraz aurkitzen, eta ar-
gitaraldi berriak egin badituzte ere
denak akituak, bukatuak daude. Az-

kenengo hontan Bilboko «Enziclope-
dia Vasca» deituak «facsímile» eraz
berregin zuen liburu osoa.

«TXERTOA» Euskal sorta berriak
atera berri duen liburu hau onelako
moduan agertu da: Lenbizikoz eta
asteko Luis Mitxelena euskal ya-
kintsuaren iztzaurreko mamitsu bat
ekartzen du. Gero Bernat Dechepa-
reren liburu osoa, eta gañera bi iz-
kuntzetara erderatua; Frantzeseraz

eta españoleraz. Rene Lafonek fran-
tzeseratu du eta Aita Akesolok gaz-
teleratu. Onelaz euskaldunek aiñ er-
deldunek entenditu ahal izango du-
te gure lenengo euskal liburu balio-
tsua. Orain Bernat Decheparek ida-
tzi zituen aintziñako poesiak erdal-
dunek ere irakurriko dute.

Zorionak eta esker aunitz «TXER-
TO»-an lan egiten duten jaun gu-
ziei ain lan eder honengatik.

AlRozho crria ederrenetan ederrena

Alkozko Erriak, Ultzamako ballean, bere etxe, baztar txoko eta karrika
guztiak garbitu, berriztu, konpondu eta zurittu ditu. Lenbizikoz Naparroko
Diputazionaren «Errien edertzeko» Saria irabazi zuen, eta orain Madrugo
Gobernuaren «Informazion y Turismo» Ministerioaren Sari bat jaso du.
Merezi du orrialde hauetan erri honek egindako guzia agertzea.
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