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Euskal Herriko seme guziek
Eguberri eta Urtebenitako
festa alaiak izan ditzatela.

*

Urtean behin da Eguberri,
eta urte muga ekartzen dio
gogora gizonari. Ordu ta egu-
nak, aste ta ilabeteak ez bai-
no, urte luze baten orratz
burnla du ixil ixila aurrera-
tzen denborak. Egutegi lodiak
zernahi eskeintzen zuen igaz,
eta ez du oral ezer eman na-
hi. Banan banaka joan zaiz-
kio gure eskutan orri arinak.
Bost aldiz gertatu zait hau.
Ez daklt asko den edo gutxi.
Best urte, bost Eguberri.

Giza legez, haur nintzan
nl ere mundura etorri, eta
haur amets goxoak nituen or-
duan ezpainetan nik: supila
ta gaztain erreak, etxe txo-
koa eta amona zaharra. Haur
jaio berri.

Bigarren aldian idekitzen
hasiak ziren nere begiak, eta
gizarteko giro txar-txar bat
sumatzen nuen leihotillatik.

Negua. Negu otza. Abendu illabetea. Eguberriak.
Urte zahar ta berri; urtemuga.

Bi illabete, larri larri, Frain mendia «soildu» zi-
gutela; Otsangoko aritz ta bagoak oritzen asi zizki-
gula; eizturiak Pagolleta gainean usoen arrantzan
genituela. Bi illabete au zala... Gizonen asmoak egois-
moakin erdoitzen asi zirala, zenbat?

Gaur mendi guztiak soilduta daudez. Aritz ta ba-
goak larrurietan. Ollagor ta eperra usoen ordez.
Txoriak abestitxoak ixildu zituzten... Gizonok, baizik,
noia ixildu gure oiua?

Negua. Ta arrats beltzetan elur txuria mendiz-
-mendi; goizeko argiakin orma ta izotzen zigorra
atez-ate; eguerdietako aterrarteatan itsas edo ipar
aldeko aize zorrotza leioz-leio... Ta egunero, itz po-
litakin bildua, injustizia erriz erri. Ta makilla, karzela,
negarra.

Negua. Zozo ta biligarroen ikara karrasia; larrean
dabiltzen zaldien irrintze tristea; iaberik gabeko txa-
kur galduen sainga beldurgarria... Banan gure bela-
rriak gorturik gosez usteltzen ari diran aurtxoen
intziriari!

Negua. Goibel illunen lertu naia; tximista argia-
ren gezurrezko kehua; trumoi barren galduen mar-
mariak... Oraindik gureak gainetik; gerea uste arra-
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Negu otz ta beltza. Abendu illabetea... Egube-
rriak; urte zahar ta berri; urte-muga.

Ta aurra lotan seaskan, ama gaztea zai duela.
Aitona ametsetan su ondoan, gaztetako egunak be-
rritzen dituela. Eskutik artuak ezkon-berriak, lehe-
nengo frutuen esperoan daudezila. Besarkaturik ez-
kon-gaiak, udaberrian ezkontzeko asmo zoragarriak
dituztela... Ez da ain tristea negua.

Ez da negua ain tristea, ez. Elurra edo orma,
berdako tximene beltza beti ketan ageri da. Ez bai-
da zeruan elurrarik aski gure etxetako suak itzali-
tzeko... Ez baida mimduan indarrerik aski erri bat
betiko lurperatzeko. Ez baigera gizonok naikoak Jain-
koak bakoitzari eman diguna galdurazteko. Banan su-
kaldeko sua, nork zaitu ta indartu etxekoak ezta?
Erri baten nortasuna, nork salbatu erritarrak ezta?
Euskera, nork mintzatu, idatzi ta irakurri euskaldu-
nok ezta? Ezdago sukalde goxorik saiatzen ezdenan-
tzako!

—-oOo—

Eguberriak. Urte zahar ta berri; urte-muga.

Ta negu beltzean, or gau on ta ixil bat; argiaz
betetako gaua. Trumoiak ixildu tximistak itsutu. goi-
hel beltzak gorde dira. Munduko ezkillak izar berri
bat sortu omen dala diote. Ta guraso-seme asarra-
tuak besarkatzen dira; alkar ikusi ezin duten anaiak
esku eman; kontrariu amorratuak alkar izketan; na-
gusiak langilleri iornala geitu. Pake ta zorion. Egu-
berriak.

Gero, gaberdian, danak anaituak, belauniko Aur-
txoa gurtzen. Jaungoiko txikia jaio baizaigu Belen-
-en... Banan bakoitzen jaungoiko zaharra ez da il
ordean...

Ta ertzia da jaungoiko tripotxuentzat. Dirua na-
gusi aberatsaentzako. Gorputz ederreko neskatxa da
gazteen eguneroko ametsa. Nagusia nola izorratu
langilleen pentsamentu. Nun gerra berri bat asi ta
sortutakoak nola indartu bertze batzuen asmoak...

uAintza zeruetan Jaungoikoari...», diogu gizonok.
«Olentzero bum aundia...», aurrak erantzun.

Negu otz ta beltzean, izar berri gabeko egube-
rriak!!

ANTHON

Bakea nion, haur hizkuntza
xumean Jainkoari eskatu.

Hirugarren neguan gizonak
ez zuen aski mundu zabale-
kG leiho zabala; izartegia
zuen begien aurrean. llargi al-
dean zebiltzen gure gizonak.
Eta lepoko mina eginik gora
begira egon ondoan begiak
apaldu eta, Biafrak, lotsa go-
rrian, goseak hiltzen jarraitzen
zuen. Gizonen bihotzetako gau
hotza.

Aingeru txuriekin, igaz,
Euskalerriko kezkak sumatzen
genituen. Hodei ilunen arris-
kua gure haurtxoen hezibi-
dean. Asmo maltzurrak, eus-
kera maitearen aitzekian.

Eta aurten zer? Aurten ne-
roni naizen bezela ikusi. Begi
guzien leihotillak hertsi ta
nere barne minak eta pozak
nahi ditut bakarrik. Bost ur-
teko bide hontan STOP egin.

GIRO BERRIA

Ezin ukatua; giro berri bat
ikusten dut neure inguruan.
Elizondo gainetik Tudela zo-
lara, eta Lizarra-tik Tafallara
berritzen dijoa Nafarroa. Eus-
kalduna dela esaten ez da
lotsatzen, gaur, Aitorren se-
mea. Aldizkari eta egunkari-
tan ondo ikusia da euskera;
gero ta ugariago dira, Dipu-
tazioak bere babesean hartu-
tako ikastoletara joan nahi
duten haurrak. Nafarroa za-
harraren aurpegi berria.

Eta hazi onarekin belar txa-
rra. Gaitz guzien buru, anai
arteko borroka. Gutxi gera
eta bakoitza bere aide gabiltz.
Negargarria.

Nunbaiteko aztiak Belengo
Haurtxoari ekarri zizkioten
eskeintzak ereman nahi niz-
kioke nik ere, Euskal-herri
osoaren opari:

U r r e a.—Gure artean ge-
ro ta gutxiago ikusten den
jatortasunaren urre garbia.
Ikastolen arteko azpi jorrarik
gabeko lana; aldizkarien har-
tueman anaitsua; euskeraren

batasun egiazkoa; euskalkien
elkarrenganako begiramendu
eta jokabide neurritsua. Gaur-
ko euskal giroak urre oria
izateko utzi beharko luken be-
rekoitasunaren garbiketa.

I z e n t s u a.—Lehen elizan
ibili ohi zen. Orai munduko
jauntxoen aurrean. Gure eli-
zak beharko ditu bere erruak
garbitu. Gotzaieri eskatuko
nieke ez ditzaten hain arinki
apez euskaldunak sakabana-
tu. Apezeri, ez dezaten nun-
baiteko baxtartak ba lira be-
zala, herri baten nortasuna
eta zapuztu. Serorak beste
aide. Itsu-mutsu eta gorrotoa,
erre kiskilaren usai garratza,
ez da herri txiki baten odo-
letik gizon egin Jainkoari da-
gokion izentsua.

M i r r a.—Hileri ez hustel-
tzeko ematen zieten Sortal-
dean. Euskal herritxo askok
jende hilaren usai kiratsa da-
ramate belaunen gainean.
«Euskera zertarako» dion eus-
kaldunari, arnasa zertarako
esan eta aho zulo ta sudu-
rrak orratzez josi behar li-
tzaiozke, ez dezaten gure
menditako aize garbia zikin-
du. Jainkoaren doaia danon-
tzat banatu da munduan, eta
gure begiramendu osoa me-
rezi du.

Hau da, besteak beste,
bostgarren eguberri hontan
Nafarroko aldizkariaren barne
mina eta kezka nagusia. Po-
za bai, bano erdizka.

P. de V.
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Z A R A I T Z U ' K O B E R R I
Orai urte ditu Zaraitzu'ko Uska-

raren Kartilla bat egiten ari nin-
tzan ango eskoletako mutii-neska-
toei irakasteko.

Euskaldun trebe ta jakintsu bat
biliatzea bearrekoa zan Ian ori on-
do egiteko eta Otsagi'ko Kanbra'tar
Koldobika adiskidearengana joan
nintzan. Onen bitartez Zoilo Mo so
Bezunartea jauna ezagutu nuen.

Amaika urtetatik aurrera artzai
izan zan. Anitz ongi ezagutu zuen
Zaraitzu'ko mendia ta baita ere
Erriberako bide luzeak. Udan Ori'ko
aize ederra eta mendi berdeak eta
neguan Lerin'eko zeiai gogor eta
ur gabekoak. Ala ere denbora oieta-
ko gertaerak gogoraturik bere begi
urdinak dirdiratzen zuten.

Ainbeste karta ta iztegi Donos-
ti'tik Otsagi'ra ta andik onera joan-
-etorri diranak! Oiekin Zaraitzu'ko
Uskararen liburua osatu dugu. Prin-
zipe de Bianak argitaratzea pensa-
tu zuen bafia Zoilo Moso joan zai-
gu bere erriko mutii-neskak us-
karaz leitzen ikusi gabe. Ori da
gure zor andia.

Zoilo Moso'k politasun eta mai-
tagarritasunez uskaraz idazten zuen
naiz eta eria izanik. Bere denbo-
retan Bidankotze'ko Mendigatxa be-
zela, Zoilo Moso'k jende askokin
euskeraren aldez Ian egin zuen.
Mitxelena, Douglas eta euskaltze-
le asko bere adiskideak ziran. Joan
zaigu bana bere izena euskaltza-
leen artean iraungo da bere fami-
lia ta erriaren ooreko.

Emendik, errespetoz, adiskideta-

ojnczko itza bialtzen diet bere fa-
miliari.

Ezagutu dugunok oroimen eder
bat izango dugu. Kalte aundia izan
da. (Zoiio'ren kontuxko bat).

TXUKATZEKO ZAN

Gizon batek pentsatu zuen bere
buruari bizian gentzea eta kala egin
zuen. Lemezikorik egotzi zen uriala
eta elki zen baya bigarren aldiz
egotzi zen eta berriz elki zen eta
orduan arbole baten besaka bate-
tarik kuerda batez tilingatu zen eta
kan ito zen eta gizon gaxoan an-
clanza guziak ikusi zituen zito ba-
tek eta gizona il ondoan erriko jue-
zak deitu zuen zitoa deklaratzeko
nola agitu zen gauzara eta zitoak
erran zakon gauzara ikusi zuena
bezala; eta orduan juezak erran
zakon: —Zuk ikusi baitxinuen gizon
karen andanza guziak inola etxi-
nuen egin zerbait gizona etzadien
il?

—Soixu, juez jauna, nola uriala
egotzi baitzen eta elki zen eta bi-
garren aldiz egotzi zen eta berriz
elkizen, orduan arbole baten besa-
ka batetarik kuerda batekin tilin-
gotu zelarik, nik uste nuen txuka-
tzeko zen.

Estornes eta Lasa'tar Josebak

(Gentzen — kentzen; elki = ate-
ra; besaka = adarra; kan — an;
zito = ij itu; ztuen — zituen; agi-
iu = gertatu; gauzara — gauza;
erran — esan; zakon = zion; ka-
ren = aren; soixu = mire; uria-
la = urara).

Eliza gaurko munduan
Ondasun aski berentzako ta beren familientzako idukitzeko es-

kubide zorrotza daukate gizon guziek. Hau esan nahi izan dote
Eliza guraso ta irakasleak, behartsuei laguntzera behartisrik da:;-
dela aberaisak erakutsi dutenean ta ez ganezkako ondasunckin
bakanik. Bohar duna artzea, dagon lekutik, azken e-stutasun go-
rrian arkitzen danari, ifiork ez dezaiokefa eragotzL Eliz-Batzar
Santuak, gosea zabaltzen ari dala munduan ikusirik, naiz jende
bakoitzari, naiz agintariei eskatzen die, ahal duten erarik obere-
nean bsren ondasunak banatu ditzatela, gogoan idukita Eiiz gu-
rssoen esan hura «goseak iitzera dagonari jatekoa emaiozu, eman.
go ez bazenloke, zuk ilko zenuke». Batez ere herri ta jendeei
lagunduz, berek atera ditezen lamalditik.

Gizarte atzeratuxeetan, oitura zaharrak eta beren tarteko la-
geak zaitzen dute bakoitzari nahi ta nahiez eman behar dakiona.
Denborak aldatzean, ordea, gerta diteke, oitura hoiek egoki ez
etortzea, oitura zaharrak direla ta ez dute iraun behar, kaltegarri
direnean; zainetik ateratzea bano obea litzake, denbora berrien
aiora aldatzea. Ekonomi aurreratuagoetan. etorkizuneko ta segu-
roko legeak aixatu dezazkete, ondasunak denei irixteko bideak.
Famiiiei laguntzen gero ta gehiago saiatu behar da, jakintza ta
eziera arazotan batez ere. Goitik eldu danari begira ez da ordea
egon behar, bakoitzak ahal eginak egin gabe.

Lan toki berriak, oraingo ta geroko langillentzat sekuratu
behar da.

Gauzen jabe izateak bereak bezala ezagutzeak, nortasuna in-
dartzen du, ta gizartean ta ekonomian, joan-etorri guziak bereak
bezala artzea jarriarazten du. Asko esan nahi du, beraz, denak
aibait, jende soil ta ellarteak, zenbait gauzen jabe izatea.

Bakoitzak bere gauzak izatea, besteren mende egotetik askatzen
du bai bera, bai bere sendia ere ta giza-askatasunaren ezaugarri
bezela artu behar da. Jabetasun honen eraketak ezdira berdinak
ta geroago ta desberdinagoak; Denak, ordea, lasaipide aundi bat
ematen dute. Estaduak ematen duten seguridadeaz ganera.

D I P U T A C I O N FORAL
DE NAVARRA

La Excma. Diputacion Foral, en sesion
del dia 16 del mes en curso, adopto el si-
guiente acuerdo:

«Esta Diputacion viene realizando, desde
hace anos, una labor constante en favor de
la conservacion del «vascuence» en Nava-
rra, a cuya finalidad desarrolla la actividad
correspondiente. Pero, previendo la amplia-
cion de dichas actividades, a tenor de las
posibilidades legales vigentes,

SE ACUERDA: 1.° Declarar que esta
Corporacion Foral podra crear centros bi-
linques de Vascuence y Castellano —Par-
vularios y de Ensenanza Basica—, dentro
de las disposiciones vigentes.

2.° Igualmente podra otorgar la ayuda
que se juzgue oportuna a los establecidos
o que se establezcan con el objetivo ante-
riormente senalado.

3.° El desarrollo de estas Bases se en-
comienda a la accion coordinada de la Sec-
cion «Fomento del Vascuence», de la Ins-
titucion «Principe de Viana» y del Negocia-
do Servicio de Ensenanza, que deberan pre-
sentar el estudio-informe correspondiente a
esta Diputacion.

—Rubricado.—Asi lo
acordo S. E. la Diputacion, de que certifi-
co.—Uriz: Secretario».

Lo que traslado a V. para su conoci-
miento y demas efectos.

Dios guarde a V. muchos anos.
Pamplona, 21 de Octubre de 1970.

CON ACUERDO DE S. E.
EL SECRETARIO;

Notificado: Ensenanza y «Prmcipe de Viana>».

E U S K A L E R R I K O L E I O A
Euskeraren Aldeko Elkartasun
berria Eibarren

Eibarreko herri aundi eta lanza-
lean euskeraren aide lan egiteko
Elkarte Berria sortu da «Euskera
lagunak» deitzen dena.

Gure hizkuntari aize ta indarra
emateko, arnasa berria berari ekar-
tzeko eta ahal den guzia euske-
raren onerako egiteko jaioa da. On-
gi etorria izan dedilla.

Joakin Aldabe jaunari
omenaldia Orion

loan berri den Azaroko zortziga.
rrenean, Arrantzale eguna zela-ta,
Orioko herrian hango agintariak
gidari zeudelarik, arrantzaleek ome-
naldi bat eman zioten Bidasoko
Beran sortu zen Joaquin Aldabe
jaunari.

Joakin Aldabe jauna ogeitamar
urtez Orioko San Nikolaseko Ko-
fradiaren sekretarioa izana da.

Euskal poeta da, eta Euskal He-
rriko errebista guzietan beren ber-
tsoak azaldu dira. Gure «Principe
de Viana» ren sortzetik ileoro berak
antolatutako bertsoak argitaratzen
ditugu.

Bejondeizula Aldabe Jauna eta ar
dezala urte askotan bere ongi ar-
tutako atsedena.

Itziar Bikendi anderenoa
il da

Azpeitko alaba hau il zaigu ogei
ta sei urte zituelarik. Lan aunitz
egina zaukan euskeraren aide, beti
umiei ikastoletan euskeraz erakus-
ten, eskolatzen, alfabetizatzen. Be-
ti bere euskal lanetan ixilean ari
izanik. Goian Bego.

Mitxeiena Irakaslearen
mintzaldiak Donostian

i Pasatu berri den irailaren azken
egunetan Donostian Mitxelena jau-
nak «Euskera batua>> gaitzat artu-.
rik mintzaldi batzuk eman ditu:

| Mitxelena jauna gure euskal iz-
kuntzalaririk onena dugu eta eus-
kera literarioaren batasunaren aide

asmo zintzo ta biziz da. Gauzarik
zailen eta neketsuena euskal aditza
(berbo)ren batasunean dagola esan
zuen.

Euskal Herriko «Zortzikote>
(Otxote) Txapelketa Irunean

Aurten gure Iruhean «Euskal Zor-
tzikote Txapelketa* izanen da. Na-
farroatik, Frantzi aldeko eta Espa-
nia aldeko Nafarroetatik, amar Zor-
tzikote etorriko dira denak Nafa-
rroa bakar baten aide eta batean
elkarturik, Euskal Herriko Txapela
irabazteko, Euskal Herriko gaine-
rako lurralde guzietatik parte artu-
ko duten Zortzikote anaien elkar
ieialki iokaturik.

Aita Inazio Errandonea
il zaigu

U r r i l a r e n emezortzigarrenean,
igandea, Donostian Bidaso Bera he-
rriko seme jator zen Aita Inazio
Errandonea Jesusen Lagundikoa il
zan, laurogeita bost urte zauzka-
larik.

Mingarri benetan Aita Errando-
nearen eriotzaren berria. Bizi luze
izan du gure Aita Inaziok, biotze-
ko gaitza batek aide egin digu
gure tartetik.

Nafarra sortzez bada. euskaldu-
na, bidasotarra. Bera herritik Iru-
neko Apezgaitegira joan zan apez
ikasgoak egitera. Handik Loiolako
Konbentura joan Jesusen Lagundi-
koaren aita izateko. Irakasle on eta
famatua zan. Bilbon, Onan, Madri-
llen eta batez ere Donostian ego-
na zan, azken honen «Estudios
Universitarios y Tecnicos de Gui-
puzkoa» delakoaren sortzaile eta
lehen zuzendaria izanik.

Jaunaren pakean bego betiko.

«Zeruko Argia» euskai
asterokoaren laurehun
numerua

Errezki esan eta hekez egiten
dena "«Zeruko Argia» aldizkariak
egin berri du: Bere laurehungarren
zenbakia argitaratu. - Izan ere, lau-
rehun numeru bana-banaka astean

behin argitaratzea euskal errebista
batentzat ezta auntsaren gau erdi-
ko eztula, euskal esaera zaharrak
dionez.

Zenbat lan, zenbat neke, buruko
rnin ta nahigabeak! Bana joanak
joan eta hor duzute astero «Ze-
ruko Argia» astekari ederra gure
eskuetara etortzen.

Goresmenak, biotzez, hemendik
Aita Ezeitza Kaputxinoari ain eder-
ki ta iaioki aldizkari hau zuzentzen
eta argitaratzen duelakoz.

Edozeinek nahi baleza suskrito-
rea izan izkribi beza zuzenbide
hauetara: «Zeruko Argia»-Oquendo-
-22-Donostia.

Inazio, Zuloaga pintore
famatuaren ehun urteburua

Aurten ehun urte betetzen dira
jaio zanetik Eibarreko seme zen Ina-
zio Zuloaga pintore on eta ospe
aundikoa.

Inazio Zuloaga zena Gipuzkoako
Eibarreko herrian zortu zitzaigun
1870 garren urtean eta Madrillen
il 1945 garrenean.

Zuloagak bere baitan, azalean eta
bere kuadrotan beti aurretik, egia
izan zuen. Gure mendeko pinto-
rerik onenetako bat dugu.

Guk enskaldunok oroitu dezagun,
gogora dezagun sortu zanetik bere
ehun urteburuan euskaldun artista
famatu hau. - •

IKUSLE
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Aita lfillasante
Euskaltzainburu

Euskaltzaindiak, urte biz bat, be-
re kargu berritzea izan ohi du. Ta
oraingo hontan gure Aita Viiiasan-
te, Arantzazuko frailea, aukeratu
dute euskaltzainburu bezela. Uste
dut ez duzuteia izango Aita Villa-
sante prestuaren nortasuna adiera-
zi behar haundirik. Ondo ezaguna
baida euskal alorretan. Langille pu-
rrukatua ez ezik, euskal idazle abe-
rats eta trebea duzute benetan:
«Gaur egun prosaz euskerak dau-
ken idazlerik aundienetakoa», L. Mi-
txelena jaunaren iritzian.

Ta liburu ederrik eman digu, bai
euskeraz, bai erderaz. Lehenengoen
artean, beste amarren bat ahaztu
gabe, Jesukristo izeneko liburu
mardula aipatu genezake, «Lizardi
Saria» delako Batzordeak ere aipa-
men berexia eman dion ezkero.
Erderazkoen artean berriz, Euska-
lerrian ez ezik, kanpo errietan ere
ezaguna da bere «Historia de la
literatura vasca». Ta laister, Diaz
Plaja jaunaren aginduz ta Litera-
tura Hispanica delako saillean, eus-
kal literaturai dagokion liburu bi-
kain bat aterako du Aita Villasante
berak. Aita Villasanteri Euskaltzain-
diaren Lehendakaritza eman diote-
nak, ez dute ba utsean bota beren
kolpea...

—oOo—

Ta egokiera apartekoan datorre-
la aitortu beharko, gaihera. Urteak
zehar gure euskera zaharra be-
reixten joan da eta gaur egun eus-
kalkietan zatikatua agertzen zaigu.
Bore garaian literatura izkuntza ba-
karra sortu bagendu, gaitz-erdi izan-
go zen dena, baina, zoritxarrez, ba-

koitzak bere bidetik jo zuan. Joka-
era hontatik eragozpen ia proiema
ikaragarriak sortu zaizkigula aitortu
beharko.

Gaur egun, zorionez, batasun al-
zeak dabiitza bazterretan. To arri-
tzekoa dena: oraingo hc-ntan goitik
ez, baizik herritik sortu dira batez
ere batasun aize hoiek: ikastolak
to euskaidun berriak eta bestek
eraglnda noski. Bestetik berriz,
gaur egun, errextasun aundiak dauz-
kagu baztarrik baztar ibiitzeko eta
euskera txikimilla puska eginik
daukagulako, arrotz gertatzen gera
maizcrji, Euskal errian bertan ere,
eta espanoiez edo frantsesez ba-
liatu behar frankotan, elkarrj adi-
tuko badiogu. Penagarrla benetan!
Hori da!a ta literatura izkuntzaren
batasun hau hi I edo biziko arazoa
deia ere ecanco dizute zenbaitek.
«Batasuna eginik ere gal diteke
euskera; batasunik gabe galdua da-
go aidez aurretik» idatzi du L. Mi-
txelena ospetsuak.

No!a iritxi, ordea, euskera bata-
sun hori? Or zeok koxka! Batzuk
erria jarriko lukete maixu bezeia.
Baina nungo herria? Ederki aski
zioten «Zeruko Argia-tik»: «Herriak
bere gisa uzten bazaio, ez du egun-
daino batasunik egingo. Batasuna
ez baina banatzen segiko du le-
henaz gaihera». Ta idazlea bera
ere herriari gehiegi lotzen delarik
banatzaille izango da beti. Ez dau-
kagu Ipar-Euskalerrian gertatu zai-
etena gogoratu besterik. Bazuten
beren literatur-tradizio bat; Axula-
rren eskolatik zetorrena edo. Bai-
na, azken urte hauetan, Baxenapa-
rroko herri mintzaerari geixko lo-
tu dira eta guregandik ez ezik,
Lapurdiko euskalkitik ere bereixi
eta urrutiratu egin zaizkigu. Idaz-
leak eta herriak berak ere gida-
riak behar azkenean: gidariak! ta
gidaritza hori Euskaltzaindiari da-
gokio...

Gai hontaz, argi ta garbi hitz
egin zuan L. Mitxelena prestuak
Euskaltzaindiak Arantzazun eratu
zun batzarrean, alegia: "Euskaltzain-
diak euskeraren batasuna egin de-
zakeala uste izatea... uste ustela
da. Zer egin dezake Euskaltzain-

1 Mil 10 ESP AIM/A
zanaren oroitzapenez

Urrilaren emeretzigarretiean Iru-
nean Jose Emilio Espartza jauna il
zitzaigyn minbizi batek jota berro-
geftarnar urte zituelarik. EuskaSdun
guziok dakigun aspaidiko berri ga-
rt'otza izatsoi bada ere nik hem en,
cirbeste maitatzen zuen euskal
"Principe de Viana» aldizkari hon-
tan, ezdut biotzeko pilpiraz betsta-
ko lerro batzuek azaidu gabean utzi
nahi.

Josha Emilio Espartza zsna erro-
tik euskaduna izan zan. Lesakako
hcrrian sortua Irunean bizitzen zan
Nafarroako «lnformaci6n y Turis-
mo» delakoaren sekretanoa ogeita-
zazpi urtez izanik.

Adisklde on honek ^jogitfk zau-
kan euskora, biolzcrein e*r

 L k rnai-
to zjen tusf I Herm, br?-e ezyr
guzietako mumetalsk ser^tzeti zi-
tuen gure hcrriari claev\ ^ v-n raf>
za quziak L.ni>an K^ori* ~» E^ska!
HciT:ak. r^r~e zm'ro > "crs "\ f^*cr
bat gaidy dtite, eia p k neso lagun
quzletziih laguncnciCkoJ1!.

Bego pakean Gaian betiiko Joss
E:n:lio Espartza adiskide masiea.

Pedro Diez de U'zurrur:

Joshe Emilio Espartza VieJa jauna
(Legegizon eta «lnformacion y Turismo» delakoaren Sekretarica)
Irunsan, 1970 urteko urrillaren 19 egunean il zan, 51 urte zituela.

—GOIAN BEGO—

Bere anaiak, ezkon-anaiak, illobak, osabak, lengusuak, lagunak
ta ganekoak OTOSTZ BERO BAT eskatzen dizute.

«Aita gurea, zeruetan zaudena...»
Lesakan 1970 urteko urrilla.

diak? Gidaritza edo... Bideak era-
Uutsi...; zuzendaritza edo... batasun
cUin-za hortara jo dezan». Ta Mi-
txeiena berak «Zeruko Argia-tik»:
«Lema (gidaritza noski) Euskaltzain-
diaren eskuetan dago, inorenetan
egotekotan, ta Euskaltzaindiaren es-
kuetan egcn behar luke, nik uste,
aurrera ere, horretarako sortua du-
guiako. Bere barrunbean dituan ar-
giak ask« ez baditu, bestercr.ak ere
cska ditzake». Bestela biidur naiz,
talde bakoitzak bere «akadcmitxoa»
ez otc dupun sortuko euska!dunok.
Zaleak izan bai gera urteak zear.
Mori daiata Laffite jaun arglaren
iritzia ondo baino obetogo iruditzen
zaiQu: «Batasun ario huntan nahia-
go nuke Euskaltzain argittuak agin-
t Z C c l : > .

Ta, hori bai, herria ahaztu gabe
bcti ere. Polliki aski gogoratzen zi-
guten «Zeruko Argia-tik»: Herriak
oidarlrk behar ditu; eta gidariak
horria behar dute» ta Euskalerrian
bctez ere, aitortzen zigun oramtsu
gure Azurmendi poeta gazteak «Ja-
kin» delako aldizkaritik. Ta Salba-
tcre Mitxelenak Aleixandre'gandik
jcso zuan esaera zorrotza gogora-
tzen zuan gainera: «herriarentzat
idazten ez dun idazlea suizida bat
da. Ta Euskaleirian batez ere»!

Baina, alderantziz, herriak gida-
riak behar ditu. Batasuna ez da
sekuia gure herritik sortu, ta ez du-
gu sumatzen inoiz ere sortu leza-
keanik. Idazleak ekarri behar dute
iiteratur batasun hori, baina gida-
ritza bat gaihetik dutelarik beti.
Ta gidaritza hori, inori izateezke-
rotan, Euskaltzaindiari dagokio, ares-
tian ikasi dugunez.

Bildu gaitezen ba denok, zahar
ta gazteak, herria eta idazleak,
Euskaltzaindi eta lehendakari berri
honen inguruan. Denok izango di-
tugu, seguru aski, buruauste ba-
tzuk edo, atsegin zaigun zerbait utzi
beharrak edo. Baino gure Euskale-
rri maiteak hori ta gehiago merezi
dula nik uste. Ta dena gure eus-
kera zaharra udaberri gozo batean
ikusi dezagun.

AZTIRI

(«Aranzazu» errebistatik ekarria).

Ikastoietako Irakasleak, udako
beren lehendabiziko eta bigarren
ikastaldian, erabaki batzuek hartze-
ra heldu dira zenbait gaietan.

Une honetan ez du garrantzi gu-
txienetako arazoa «Euskera-Batasu-
na» jotzen. Beraz...

a) Arantzazuko arabakiak, era-
bakitzai hartzen clitugu eta batasu-
naren bideen oin-harritzat.

b) Alfabetatze-talde eta Idazle-
-Eii:artearekin batera jo nahi dugu.

d) Liturji-taldearen batasunaren
hidea ez dugu guretzat on-hartzen.
Adibldez: Meza Santuak eta Kris-
+au-!kashidcak markaizcn ducn bi-
de?.

Ic arioc.id.rn
LI i ^ zci / T —:'

J-,r h 1 dscn
rJo -J - h

( "' i e * re>ol

a,loon batasu-
I, CJL re tana cle-
c r^'a eta zer
TJ ' co n qura-
:'"- ' , huruz

e.cman nahi.

—Irakasleen Eikarteak agiritzat
hartzen due'an k, bere arixiboen
jaso du iskribu hau, ikastaldi bi-
etan izan ciirenak izenpetu ondoen.

—Hcnen berri adieraztearren, ko-
oi? hand Euskalzaindira, AJ.fabeta-
tzctaldera, Idazle-Elkartera, Euske-
raza'ca': de'akora, Gipuzkoako Gu-
rooocn Federaziora, Iruha-ko «Prin-
ci^o de Viana»-ra eta Bizkaiako
ll'C~:t3'a-Gurasoen Erakundera bida-
//:;:s.? erabaki da.

L-i-'an, 70-ko Uztailaren 24-an
c.3 Abuztuarren 13-an.

Ikastolako Irakasleak

Jose Artetxe'ren Azken Liburua

El abrazo de los muertos....."
Gitda denborako egunkana

Guda denbora ezkero idatzi-
jH ta zeukan liburua, jazkenian!,

agertu da.
1936'ko Uztaillaren (Julio)

19'an asi eta 1939'ko Maiatza-
ren 31'an bukatzen dan egun-
kari crtan, egunez-egun, bere
sendimendu, pentsaketa eta ibi-
llerak agertzen dizkigu, Artetxe
idazleak.

Sekulan aurretik gertatu ez
zaiguna, liburu onekin gertatu
zaigu: eskutik utzi gabe, asi
asi eta... bukatu.

Geiago oraindik: etxian ira-
kurriazi ondoren, neronek berri-
ro irakurri.

jAin izan zizaigun atseginga-
rri...!

Bano atsegingarri izan arren,
orrok ez du esan nahi, Arte-
txe'ren idea denekin bat gerala,
gutxiagorik ere.

E g i I I e a k itz-aurrean dio:
«...Presiento que los fanaticos

da uno y otro lado se uniran para apedrearme...».
Ez dakigu bestiak egingo dutena, bano guk «lado» batekuak

izan arren. ez degu arrikatuko.
Bakarrik, egiak eta zuzentasunak bide bat dute, eta garrantzi

aundiko puntu batian, euskaidun konzienziak eskatzen digun oartxo
bat egingo diogu, azterketa onen bukaeran.

jSEMBLANZA TRAJ1CA...!
1956'garren urtean agertu zuan «PORTAR BIEN...! izeneko li-

buruan, Artetxe'k idazten zuan: «...porque mi vocacion, una de
las razones de mi paso por el mundo, es fijar semblanzas de
muchos que me rodean».

Bai, ainbat «semblanza» egin ditu. Eta azken liburu ontan,
guk esango genduken. bere guda denborako «semblanza trajica»
bat eskeintzen digu.

«EL ABRAZO DE LOS MUERTOS», zalantzarik gabe Artetxe'k
agertu duan libururik garrantziena da, batez ere gu bezelako eus-
kaidun kristau konzienzi batentzat. Ziur gaude, era desberdifie-
tako sortuko ditula. Guk, guria agertuko degu, ahal bezin argia,
ez baida erreza orrelako liburu bat, nahi bezela aztertzea.
ESKER-ONEKO OTOITZ BAT...!

Liburu ontan idazlea eta adixkidea ezin bereixtu ditugu. Orre-
gatik, liburua irakurtzez bukatzearekin batera, barren-barrendik es-
ker oneka otoitz bat sortu zan gure baitan, adixkidea ibilli zan
arrixku ikaragagarrien erditik. Jaunak bizirik atera zualako.

Ikus irrixku oien zarratara bat:
«...las balas hincandose en tierra = chas, chas, chas = nos

persiguen en nuestra desesperada carrera».
«... al fondo hay como un hoyo anchuroso, lleno de heridos,

muertos e ilesos a donde nos tiramos de cabeza» [Apirillaren
5a-89 orria).

«...Que tremendo zafarrancho anoche! Contraataque. Contra-
ataques! El primero sobre todo terrible. Fragor ensordecedor...
la tierra vomitaba fuego (Mayatza 13-102).

«...!a artillerfa contraria comienza a bombardearnos atrozmen-
te. Resuenan horrisonas explosiones en el embudo que la po-
sicion forma. Sacos terreros, chabolas, hombres vuelan por los
aires» (Mayatza 14-104 orria).

Muestrako ematen degun zarratara orren ondoren, ez da arri-
tzeko, Ekainaren (Junio) 14'an, au da, guda asita urte bano
lenago itz oiek idaztea:

«...Pobre piquete de lujo! De los treinta que salimos de San
Sebastian, solo quedamos siete, incluidos los dos sanitarios».

Bai, Aingueru Guardako berezi batek gorde zuan Arteche adix-
kidea, arramazka txikienik gabe guda denbora guzian, ez baka-
rrik frentian, bala tartean, baita ere etxian:

«...me entero de que durante este tiempo algunos han estado
en mi casa varias veces para cogerme. ...Me he confesado»
(Azarua 5a-48 orria),

;Biotz-biotzez eskerrak zuri Jauna..., egin dezun milagro orren-
gatik!

jARTECHE'ren TRAJEDIA...!
Liburua irakurtzearekin oso ondo konturatzen gera Arteche'ren

sofrikario denez.
Baita ere konturatzen gera, bala tartekoak aundiak eta bel-

durgarriak izan arren «anoche cuando el primer contraataque
sentia un temblor de piernas que no podia dominar» (103 orria),
oraindik geiago goibeltzen eta atsekabetzen dutela idazlea bere
arimako sofrikarioak, gau eta egun, etengabeko zerabilzkin pen-
tsaketa samingarriak.

Ona emen sofrikario orren exenplu zonbeit:
«...Todo es noche en mi alma! Alumbrame, Dios mio, los

rincones oscuros de mi corazon», esaten digu, goibel, Martxo-
aren 19'an_75 orrian.

«...Ouiera Dios dignarse aceptar el ofrecimiento de las pe-
sadumbres de mi vida rota, desecha, en sufragio de su alma
(Juan de Olazabal'ena. llbeltzak 16-65 orria).

«.. Pero Maritxu (emaztea) se abrazo a mi vencimiento y
trato siempre, a lo largo de aquellos 3 ahos de aliviar mi hu-
miliacion y mi derrota! (Canto a Maritxu 80 orria).

jZenbat aldiz ez zituan Arteche'k berriztuko ondo ezaqutzen
zituan Lizardi'ren bertso aiek...! Biotzean min dut, min etsia...!

Eta auk gaidetzen degu: Zergatik Artechen illuntasun ori...?
Zerk ainbeste goibeltzen du...? irailiaren (Seotiembre) 20'an, Az-
koiti'ko Herriko-etxean «paz y tranquilidad durante medio siglo
io menos» eskeintzen zituan gizon ura, zeroatik andik illabete
qutxi barru azaltzen zaigu «roto, desecho, humillado y derro-
tado...»?

Ez dakigu. Berak ez digu esaten. Bakarrik dio: «hay nuienes
no necesitan adivinar, pero benditos los que adivinan» (llbeltzak
11a-63 orria).

Gure aldetik «adivinatzen» saiatuko gera.
Or bai-dago guretzat, Arteche'k idatzi duan liburuaren mami-

-giar guzia.
jOr baidago Arteche'n «trajedi» gogorra...!!

H.
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ARBIETA (Artzibar)

Arrietako Andra Mari

Herri polit hau mendi hegalean
dago, Enzira-ko arkaitzak aurrean di-
tula. Urrobi aldean, Artze ballarako
herririk aberatsena da. Ballara gai-
neko aldean dago, 700 metrotik
gora. Aezkoakin mugatzen da. He-
rria ondo eratua arkitzen dugu;
gain batean eliza, azpian enparan-
tza eroso bat, iturri eta aska eder
batekin. Ezkerretara goraxeago auzo
bat; beheraxeago enparantza ingu-
ruan beste auzoa zabalian. Ura, Eli-
pe azpitik «Latxurrua» iturritik da-
torkie. Garai batean, orain dela
berrogei ta hamar urte, 48 etxe
zituen, 202 bizilagunekin. Gaur 14
famili bizi dira.

Garai zaharretan, herria gudara-
ko osatua zegon. Etxeak, ederrak,
zabalak, orma lodikoak dira. Ordu-
ko guda geletan gaur baserriak an-
tolatuak dituzte. Eliz atzeko aldian,
Arotz izeneko etxeak sapaian arku
gotiko haundi bat dauka. Ondoan,
guda tresna aretoan Martiarena
etxea dijoa ta bukaeran Dorre luze
zahar bat dago. Herria inguratzen
dun guda orma hortan dijoa Gar-
dorena etxe zaharra ere.

Esan dezakegu eliza berria dala,
1826 garren urtean egina. Ziur as-
ko Napoleon gudatean, alderdi guz-
ti hau bezela, oso xehatua izango
zan. Gudan ondatuko zuten eta on-
dorean altxatu. Urte asko ez dala
berritu zuten, batez ere barrena,
gero apaindu Misionera-ebanjelika-
sen aidean. San Lorentzo-ren izena
daramaki ta saindu honen iduri be-
rria aldare erdian jarrita dago. Ez-
kerreko aldean berriz, hamabost
garreneko Andra Mari eder bat,
eserita, haurra belaun baten gai-
nean duela, gotikoa. Andra Mari
hau irri parra ezpainetan duela,
euskaldun andre baten antzekoa da.

Eliz gutxi horren garbi, zurazko
alki eder batzuek ba ditu ta bataio
ponte berri bat eskubian. Sarreran
ba dago eliz aterpe bat harri lan-
dutakoakin egiha, hiru leiho zabal
idekiakin. Aterpe aurrean iorete-
gia, hiri nagusietan gutxitan arki-
tzen den bezelakoa. Erdian, bataio
ponte zaharra lorez beteta, ingu-
ruan belar xehea. Bataio ponteko
harria, txerrien askatako zuten
etxe batean. Apaizak jaso du.
Orma gainean jeranio landareak
ontzi apanetan jarriak daude. Erre-
tore etxetik enparantzara bidea dan
clana lorez betea dago ta eliz az-
pian ziren harri-tarteak, ondo gar-
b;;uta landare ta zugaitz berriz
apainduta utzi dute. Danetara 200
jeran.io ta beste 200 landare dau-
de. Daliak ba dituzte 60 zulo. He-
mengo lorezale berexia apaiza da.
Loretegietarako buru eta esku onak
ditu. Arrietako loretegi paregabe-
koa ikustera asko datozte. On Luis
Garzia saritua izan da. Bere lore-
tegi nagusiagatlk Naparroko Dipu-
tazioak 20.000 pezeta eman dizkio.
Dirua ezm laike hobeto zabaldu.

On Luisek euskera ulertzen du.
Gurasoekin bizi da. Bere ama,
Frantziska Etxenike, euskaldun hu-
tsa da, Urdazubikoa, eltzetzo er-
daldun batekin ezkondua. Andre hau
ez da nolanaikoa, jatorra eta hiz-
kuntza berexia duna, Baztan alde-
koa. Euskera maite du. Berak dio-
nez: «gogotik nere herrira joaten
naiz, han euskara egiteko. Han ez
naiz gelditzen. Etxekoak erraten
dute, norbaitek neregatik galdetzian,
eleketan egonen da». Gipuzkoako
euskera ederra da, naparra berriz
polita.

Herria lurgintzatik bizi da ta oso
ongi ganera. Ba dituzte baso ga-
lantak, eta egurrakin herria eder-
tzen dijoazte. Garai zaharretan lu-
rrak lantzen zituzten eta danetik
egiten zuten. Orduan oso estu bizi
ziran. Gaur belarra ta patata ba-
karrik egiten dute. Patata bakarre-
kin ba dira familiak urtero milloi
erdi bat ateratzen dutenak. Ezin
liteke gehiago eskatu.

Euskal giroa galdu zan. Lurrak
eta etxeak euskal izenak dituzte.
Batek izen zaharra du «Txantxo»,
gaurko Santxo. Ihork ez daki eus-
keraz. Aitonak alkarrekin euskeraz
mintzatzen ziran. Bakarrik 74 urte-
ko gizon batek ulertzen du pixka
bat eta egiten ditu esaerak. Ba-
surde ehiztari ospatua da. Bere
izena Esteban Erro Elkano. Garaia
datorrenian danak utzi ta, basurde
arrastoak hartu ezkero egunak iga-
rotzen ditu basoan. Herriko txistu-
laria ezagutu zun. Bera gaztea za-
larik, jotak kantatzen zituzten. Abes-
tiren bat erdizka ba daki euske-
raz:

«Lilia ikusi dut baratze batean
ez du galtzen negian
gehiago nahi nuke nere saetsian».
Herrian, txikia zala, gertatutako

gauz batez oroitzen da. Apaiza eii-

Bldasoko Bera'tik
USO EIZTARIAK

— 1 —

Oh, zenen egazki polita den
airean dijuanian usua, [badu
Etxeko Andrcak ongi prestatzen
baita jateko ere da mokadu goxua.
Urriyako illabetea izaten dute
aukeratua oiek egiteko pasua,
pillaka datozenian txuri txuriz
dena beztitzen dute basua.

— 2 —

Ama Birgina Pilarekua eguna zan
Urriyako illen amabiyan [tzan
Lagun batzuek bisitatzen izan nin-
mugako Soroko meridian.
Egun batzuek baziran an zirela
asmua zuten ibiltzeko egitziyan
Alako kuadrillax ederrik ezdut ikusi
Nik bein ere iguzkiyan azpiyan.

3

Urrozko eman ta Ultzamako mugan
dago mugako Sorua ori
Kuadrilla orren bum egiten duena
da Berako seme Joshe Mari.
Gizon egokiagorik eztuken oiek
billatuko egizi gidari, [hunek
bere denboran arrapatuak dauzka
uso, ollagor ta beste egizi ugari.

Tirazala onak badirade
bat beintzat da ikaragarriya
kaiia bezala botako du harrek
baldin badator uso edo txoriya.
Alako tirazalerik ezdut ikusi
esaten dizuet nik egiya
izan urbil edo izan urrun
beti artzen zion neurriya.

Guziyok ezdirade ain onak
badirade beste batzuek txarrak
batzuek Gipuzkoatik etorriak
beste batzuek berriz Naparrak.
Aien esanari kaso egiten badiogu
dirade tirazale azkarrak
banan tiratzekuan usuen partez
arrotzen ziren bago arbolen adarrak.

— 6 —

Batek diyo, jo diat banan...
Bestiak plumak diozka kendu.
Nik berriz diyot ziriya ori sartzeko
zabilzate nerekin sobera berandu.
Ik kendutako pluma oiekin gaur
Nai al dek hemen berendu?
Fama badezue eiztariak len-ere
gezurra egiten zaizuela gallendu.

EIZTARI

zan euskeraz mintzatzen zan eta
meza bukaeran elurra ari zaia negu
beltz batean, Dominus Vobiscum
cndorean, ahuntz artaldea berak zu-
la oroituaz, ala omen zion: «Aur-

Arrietako Eliza

(«Aida» argazkla)

ten ez da geldituko buztanik ere».
Udarako tokia ezin hobea da.

Gehienetan iduzkia, aizea legorra,
mendi ederrez dana inguratua, be-
herean Urrobi erreka amurraietara-
ko ezin hobea. Orreaga aldetik lai-
noa sartzen dala, mendiak eusten
diote ta herriraino ez da etortzen.
Hau herri zoriontsua.

Mutil gazteak gaitz bat bakarrik,
berak diotenez, ezin omen dira ez-
kondu. Neska mutillak ez dituzte
iurgintzako eskoletara erematen ta
hau bai dala herri hauetako gai-
tzen oinarria.

Ugain-Borda
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Jo ditu Urriyak azken egunak ta ez da geigo zer eginik
Urte abetan Orio onetxen SAN NIKOLAS KOFRARIAK,
obeki esan ta, arrantzalia geiena dugun erriak
ontzat arturik ematen diozka Jaunari esker ugariak,
itsaso lanak aitu diranian, ditulako mereziak.

Izen aundia erantsi diote: ESKER ONAREN EGUNA.
tZergattk ori? Izan dalako arrantzalientzat laguna.
Bere eskutik artu dituzte laguntza eta onespena.
Orregatikan eskeintzen diote merezi dun esker ona.

Antxo kostera Uda-Berrikua bukatutzen zaionetik,
San Pedro jaiak igaro ondoren, dijuaz atunen atzetik.
Txango li'zian atseden gabe, oso urruti emendik.
Bizpairu lau bat illabetetan utsa auncli bat utzirik.

Jo ditu Urriyak azken egunak ta ez da geigo zer eginik
itscso uretan. Luzatu gabe ekaitza ekaitza'en ganetik
izango dira noiz nai, nun naitik, batetik eta bestetik.
Obe dezute, arrantzaliak egon giro epeletik.

Lenengo lana etxeratzian sendikuak laztantzia.
Lendik datorren maitetasuna biotzetik ixurtzia.
Etxeko maian ogi zuria bedeinkaturik jatia.
Seme, alaba, guraso, emaztek kristau bezela ondratzia.

Erriratzian OPARI EGUNA Azaru igande batian,
lenengua ez bada aurten bezala, bai gero bigarrenian,
egun aundi au gogoz ospatu egizko sinismenian,
agerturikan bizi zeatela sendo Jaunaren legian.

Nai dezutela orain ta beti bizi elkartasunian,
ezergatikan urratzen ez dan egizko naitasunian,
Kristo Maisu'ak erakutsten dun anaitasun bakarrian
exeritzeko egun batian denak zeruko Maian.

Denbor luzian igaro'ituzuen gogorkeri, latztasunak,
izerdi, lo eza ta neke aundia, ugari izan diradenak,
aien ondoren betoz ganezka ona diran atsedenak
lagun artian armoni onian arkituko dituzuenak.

Laxter neguak bere emaitza urterokuak ematian,
zuen sukalde epel epelian bill zaitezte zorionian.
Pakezko lua zuen ganera etor dedilla betian
kanpon elurra eta aize otza besterikan ez danian.
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AiREA: Bordele, Donostian Soldado, edo (Antton eta
Maria) biak berdin dira.

Itzuii naiz orantxe izanik Europan
Kantuz hastera noa hango berrietan
Ez nauzu sartzen ahal ixtorio guzitan
Sobera bailitake maiteko bertsutan
Limitatu behar dut familia-kotan.

Garazin egin dugu lehen pausaldia
Handikan ikusteko aitzina bidia
Ikusi dugularik abantail haundia
Hego alderat eman hurranen jauzia
Bisitatzeko laster Nafarra aldia.

Eguerdi aitzinean helduak Arneguyn
Aduanaren berri oino ez ginakin
Pasaportak odrian ginituen gurekin
Amerikano ditu erakustiarekin
Uros ongi etorri zaguten bai egin.

Uztaila-ren lehena sartzia Luzaide-n
Ordukotz jendakia zonbait kusi ginuen
Gainerakuak beha gure arribaren
Emozioz beterik gu bezala zauden
Ainitzak ez ginituen ere ezagutzen.

Heieri hurbiltzean musu ta besarka
Plazerraren nigarra begitan xortaka
Laster hasiak ginen elgarri solaska
Aide guzietarik etxerat gomita
Pare gabia dugu izan arribantxa.

Okupatuak aski han zonbait egunez
Jendaki berriak hor memento guziez
llobak muntaturik beren haur ederrez
Hainbertze bazutela ez ginakien ez
Gu kontent ikustiaz azkar osasunez.

Aste baten buruan gero Iruhe-ra
Arrebaren f ami Ha han ezagutzera
Azkeneko aldian utzi nuen soltera
Orai haren umeak adinera dira
Iru-etarik bida ezkondu baitira.

Orduan sortzekuak, orai ezkondiak
Zonbat itzuii duen geroztik mundiak
Gisa bera gaituzu gu abantzatiak
Osasun ta kuraiaz arras higatiak
Gazte itzul baginte zer dantza jauziak.

Juan Kruz Arrosagaray

Osasun izaitia zonbat den haundia
Eritu arte nekez da estimatzia
Horgatik galdatzen dut Jaunari grazia
Otoitz batean sartuz jendaki guzia
Luzaz izan dezaten sendo bizitzia.

Naturalki den gauza hau baginakien
Karesa beroenak beti haur ttipien
Guk ere haur gaztea gurekin ginuen
Jostagarri izan da jendaki guzien
Aspaldi ikusteko desiran baitziren.

Sei urte eta erdi orai pasatia
Legez hartu ginuen iloba ttipia
Geroztik egin dugu ahal den guzia
Defenditzeko haurra ta hunen auzia
Guri esker izan du zuzen den hartzia.

Misione serios bat dugu bururatu
Egin dugun lanaren frogak eman ditu,
Jendakia hurranak denak ezagutu
ertzen medisentziak airean botatu
Gisa hortan gaituzu oro satisfatu.

Gure bisita orai ez dad in ahantzi
Bertsu hauk nahi ditut publiko ezarri,
Gostu duenak ditzan memorian atxiki
Bai eta ere kanta omorez airoski
Hori galdatzen dut nik bihotzez deneri.

Jendaki, adixkide, orantxe guzien
Guk milaka eskerrak zuen zerbitzuen,
Bizi guzian gira zuez orhoituren
Agian elgar dugu berriz ikusiren
Esperantza hori dut nik konserbaturen.

Juan C. Arrosagaray, POMONA, CALIFORNIA.
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E6UBERRIETAKO KANTAK
ATOR MUTILL ETXERA

Ator, ator, mutiil etxera
gaztanak ximelak jatera;
Gabon-gaba ospatutzeko
aitaren ta amaren onduan.
Ikusiko dek aita parrezka
ama ere poz-atseginez.
Eragiok, mutiil,
aurreko danboiinari,
gaztanak erre artian,
gaztanak erre artian.
Txipli, txapla, pum.
Gabon-gabak pozik
igaro daigun.

— 2 —

Epel, epel gaur sukaldean,
aitaren da amaren onduan,
Jesus Aurra jaio dalako
alkarren maitasun sutsuan.
Gaurko gau onen argi biziak
pozten gaitu biotzean.
Eragiok...

Gabon gabon zoragarria,
egun argitsua zu zera;
aiaitasun pare gabea
dakarkizu gaur gure etxera:
Jesus aurtxoa, Jainko-Semea
etorri da Belenera.
Eragiok...

AYNDIA#

Itzal bete-beteko

Gaztain Aundia

Zen denbora bateko

Eskualerria;

Eskuara zuten aurrak

Beti mihian,

Eta kantu xaharrak

Berriz airian.

Juan da sort-etxearen

Aments zabala

Negu aldian inaren

Siska bezala;

Eta Eskualerriaren

Ezin-ahala

Zait Gaztain Aundiaren

Azken itzala.

Koropiloz beterik

Bizi ondoan

Barneko arrak janik

Beharko joan...

Bada beti muncluan

Lanaren zama:

Dena nai luke ereman

Sosarengana.

Lagun ditu tratuan

Lurra ta jana;

Ortaz landa goguan

Nekez darama.

...Balu ohianak biotzik

Samin zaiola

Odol-ustuz joanik

Gaztain arbola.

tm, am
Gora, Gcra, Gora otsegin,
a'.aitasun ta txalokin,
guztiak poztu eragin:
«Agertu da Jaungoikoa
Mariagandik sortua».

— 2 —

Gazteak, arren abestu,
jaio-berria goraldu,
abost batez eupatu.
«Agertu...

2

Izan bedi onetsia
Gizonen Salbatzallea,
obenen kentzallea.
«Agertu...

V

— 4 —

Maita dezagun
beti Jauna,
Aren bidetan

gauzon pozez ikustera,
guazen danok len-bait-len.
Aintxa...

6AU OTZ 6ARBI
Gau oz-garbi-izar argi
zerutik da etorri
Jainkoaren Seme jaio berri,
aingeru denen poz iturri,
gogo oneko gizonei
pakea die ekarri.

2

Goazen danok-Belenera
artzaiekin batera
Jainkoa lastotan ikustera,
esku txikiak laztantzera,
gure Jesus maiteari
biotza eskeintzera.

LELOA
Gora, Gora, Jesus ona,
gora, gora Eroslea,
gora, gora Jesus ona
gora gure zoriona.

Umetxoen artean
zoragarriena,
gogo onekoentzat
egizko kuttuna.

2

Seaskan dirudizu
izar ta eguzkia.
Arpegia daukazu
txuri ta gorria.

Zure seme laztanei
indarra emaiozu.
Beti izan ditezen
Zu bezela Jesus.

Aurtxo bat zaigu
jaio guri
Bera munduko
Agintari.

2

Argi berri bat
gaur guregana
jaio bait zaigu
Jaungoiko Jauna.

3

Kristo Errege
Jaun da Jabea
Zu danon argi,
danon bidea.

AINTZA
Aintza ta aintza zeruetan
Jaungoikoa aundiari;
eta pakea lurrean
Gogoz zintzo danari.

Aur txikitxo ta polita
jaio zaigu Belenen;

6ABEK0 IZAR
Gabeko izar argitsuena
pixtutzeakin batera,
Aurtxo eder bat etorri zaigu
gaur arratsean etxera.

— 2 —

Alai ta pozik
kanta dezagun
gure illuna alaitutzeko
jaio dan argi ederra.
Gaurtik aurrera atzerri ontan
zorionekoak gera,
aurra dalako, zerutik onat
datorren Jainko ber-bera.

URT
Urteak eskeintzen du
gauz franko martxoan:
urteak, zerbait eman
ere abuztuan:
urteak uka, aldiz,
urri inguruan?
urteak kentzen ditu
on aunitz neguan.

Osto gazte berria
dator maiatzean:
ostoak lorea du
udara bidean:
ostoa lore gabe
uda azkenean:
ostoak lurra io du
neguan sartzean.

Txoria pozik dabil
udaberriakin:
txoria ixildu da
uda beroakin:
txoriak kezka aunitz
gaba luzeakin:
txoria il zorian
neguko otzakin.

Aurtxoak lore biltzen
elizatxorako:
aurtxoak ur zikintzen,
arrantza egiteko:
aurtxoak gaztainketan
afal ordurako:
aurtxoak elurretan,
otzaz aztutzeko.

Gaztea udaberriz
arkitzen da pozik:
gaztea udan lasai
erdi bilux iantzik:
gazteak urrirako
ez du naski sosik...:
gazteak abenduan
sumatzen ez otzik

i

E AN
Xaharren poza dator
eguna luzatuz:
xaharen osasuna
udaran indartuz:
xaharren minak dakarz
udazkenak piztuz:
xaharren biotza da
Hundutzen neguz.

Bestak udaberrian,
Salbatoreetan:
bestak uda inguru,
aunitz errietan:
bestak bakantzen dira
uda azkenetan:
bestak, sukaldekoiak
Eguberrietan.

Errian errikoak
udaberrietan:
errian arrotz franko
udaz karriketan:
errian udazkenez,
geurok, lorietan!
erria ixil-ixil
neguko otzetan.

Etxean udaberriz
lanen prestatzeak
etxean uda inguru,
an'emen nekeak:
etxean udazkenez
sabai betetzeak:
etxean neguetan,
atseden artzeak.

Elizan Bazkoetan,
lixu animari:
elizan San Juan'etan,
kantu Zaindariri:
elizan urrietan,
oiuak Amari:
elizan Eguberriz,
musu Aurtxoari. IASAN

i ! ! • • • • '
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iK*&a
KOMUNISMOA EZ, BANO

Emezortzi urteko mutil mardule da gure Lifonso gizagajoa. Bere izen
csoa iidefonso bear du izan, baho errian denak Lifonso deitzen diote,
eta ez du gaizki artzen. Mutil txintxo, langille ta barne onekoa da,
baho azaiez oso latza...

—^Zerbaiten bille, Lifonso?

—Arrazoien bille, baldin badet; ezpadet, eztut nai...

Konseju onak eta arrazoie, jdunai!, emateko nago ni «IKAS1-MIKA-
Sf»n. Ortarako, lendabizi bear nuke...

—Bela esango diot, jaune, zer izan duten.

—lya, bada.
—Ni, sei urtez, mezalauntzale izandu nitzen, Noizpin bein, iandetan

eta, apez jaunak propinatxon bat ematen ziun. Ez ginen propinangatik
juaten, bano umiai beti zerbait gustatzen zaie.

—Umiai eta aundiai... Baho, segi.
Beste sei urtez, elizkizun guzitan, eortzetan eta organoan auspoai

erabiltzen diot, eta illeetero ogeidurokoat ematen dit apez jaunek. Me-
zalauntzale nitzenin bezala, batee bai re pozik iingo nuke lantxo au,
bano etzait ongi iruitzen, nei ogeidurokoat eta don Rufino, erriko se-
kretarioai, beatzak jfiri-firi! moitzeatik bakarrik, EUNDUROKOAT ematea...

—jEe-ejuuu! Segi segi, Lifonso.
Bost eo sei aldiz esan diot apez jaunai, etzaitela ongi iruitzen,

eta ^ba daki ze esan zeen atzo goizin?

—Ez dakit...
— «Eondu naiz don Rufinookin, eta esan dit pozik truke eingo dula.

Au da- beak auspoai emango diola ogei duroan, eta zuk jfiri-firi! beatzak
moitzeatik, kobratzeko EUNDUROKOA...».

—«jNik ezpaitet musikaik!» —esan diot. Eta, beak:

—«Musikaik ezpaozu, joanzathe, nai bauzu, auntzek gordetzea, eta
utzi nazazu nei pakin...».

—Ja, ja. ja...

—^Beorrek ee, par itheo?

—Parragarri iruditu bai zait, zuk nai zifiuna...

—<;Ez gea baa denak berdinek? lEz diute esaten, gue misilarik ez
dutela nai bereistasunik beltzan da zurin artin, eskoletan, elizetan eta?

—Izatez, berdinek dire Europa iparreko zuri zuriak eta Afrikan er
diko beltz beltzak. Desberdintasuna dago bakoitzek duan indarrean, ja-
kintzan, abilidadean...

Ekusteot, ez daola gauz onik onearee rusoan komunismoa etorr
arte...

—iZer diozu, Lifonso? ^Uste duzu, Rusian denak berdinek direla
palaziorik eta txabolarik ez dela, denak goizeko zortzitan txokolatea
artzen dutela oatzean, amiketan jekitzeko...?

Komunismoa ezin bada, datorrela sozialismoa: gobiernoa, guzian
jabe bakotxei merezi duana emateko...

—Nai ta naiez, sozializazioan bidean sartuta daude munduko nazio
geienak, binepin langai aundienetan: Aipatu ditzagun, ejemplotako: te
lefonoak. telegrafoak, trenak eta.

—Ola bear litzazke jarri negozio guzik: gobiernoan menpe. Gero,
gobiernoak eman bezaiola bakotzei berea.

—jBakoitzeri BEREA! Ortan dago koxka. Zergatik, bakoitzen lenda-
suna eta titulua, ez da naiko norbaiten baiioa erakusteko. Ejenplo ba-
teko: badire medikuak, pillotariak, fubolistak, toreroak, boseoiariak...,
millepeztakoak atzaparka bezala irabazten dituztenak. Beste askok (zuk
ta nik bezala), noizpin bein, ogeiduroko bat jeta pozik!

—Agirin da, mundu ontan, pobrik beti aberatsan azpin bearko de-
gula bizi. ^Denak ez gera ba Jainkoan semik? ^Talentuik ez dunak,
gaixoa denak, zarra denak, ez du izan bear binepin bear bearrazkoena,
gizona bezala bizi dedin?

—Ortan, bai, arrazoi osoa duzu, Lifonso. Zuk diozun ori erdetsitzeko,
alegin guztia egiten ari gera Aita Santutik bera. borondate oneko gizon
gyztiak.

—^Noizpait lortuko da zerbait?

—Nik uste dut baietz. Asko eginda azkeneko urte auetan, eta asko
geiago egingo den ustean nago. Galde egiezu athuna eta amama zarrai,
zer irabazten zuten, orain berrogei ta amar urte, morroiak, neskameak
eta langilleak; zeinbat orduz Ian egin bear Szaten zuten, nola jazten
ziren, zer jatsn zuten, zer tresnak eta zituzten beren etxietan. Grain
berriz, lege askoz obegoaren begipean daude. Ori, ez da ukatu deza-
kenik...

—Legeak aunitz ongi jarrita izango dee, bano...

—Egi da, ere: legeak armsarmasare bezala direla. Eltxoak arrapatu
ta u!i bizkorrenak, ziiio eginda, iges egiten dutela askotan. Ara, zerga
tik, bear degun barneko legea.

— iZe lege da, beorrek diona?

—Gure erlijio santuen Legea. Au da: lagun projimoan, Afr'AJ bat
ikustea, guk, guretzat nai ginukena, bestiai egitea, Ta, goten daudenai,
asko dutenai, etxeko ta fabrikako nagusiai, geiago al dezaketeiako, esa«
ten diegu eman dezateia beren menpekoaL, al duten sari aundiena. Eta,
Ian gutxi edo batere egin dezaketena —zarrak edo gaixoak direlako-—,
nolabait laguntzeko, kristauak bezaia bizi ditezen. Oraintxe, zu onera
etorri zeranean, irakurritzen ari nitzen liburu batzuek gai ontaz. Aditu
bi zatitxo auek:

—«Lurra ta lurrak dakarkiena egin du Jaungoikoak gizon guz-
tien ta erriaide guztien onerako... Orrengatik gizon batek, Ieqez
bereak cliren gauzak, ez dezazke erabilli beretzako bakarrik balira
bezala, besteak ere badute ikustekoa eta artzekoa». (PRINCIPE
DE VIANA — Elizaren itza, Urrilla — 1970).

—«Agirin dago, gizon guztiak ez gerala berdinak, indarrez,
abillidadez..., bano oraindik munduan dagon ainbesteko desber-
dintasuna, gizarteko zuzentasunen kontrakoa da, giza personan dig-
nidadearen kontrakoa, nazioetako ta mundu guztiko pakea kon.
trakoa».

(Eliza gaurko munduan, 29 — BATIKANO'KO II KONZILIOA).

A. ASTIZ ARREGI

FRANCOIS MAURIAC IL DA
Francois Mauriac, pranzes idazle aundienetariko

bat il da!
Euskaldunak, ezin ordaindu genezaken zorra bat

riaukagu munduko kristau idazle ospatsuenetariko bat
izan zan jaun orrekin, Nobel saria eta besie sari
ederrenak irabazi zituan idazle ezagun orrekin.

Egun batez, aspaidi, «L'Express» deitzen zen Pa-
rici'eko astekari batian itz garratz-sentikor oiek idaz-
ten zitun:

«...Si je songe a ce que qu'on ose ecrire d'un
homme vivant des qu'il est mele a la vie poiitique,
aiors qu'il a une plume et passe pour etre un po!e-
miste peu commode, je ne puis sans en fremir ima-
cjiner ce que feront ses adversaires iorsqu ii aura
quitte la scene et que son numero sera fini».

Euskaraz: «Politikan sartuta, bizirik dagoan eta
luma zorrotz batekin erantzuteko gai dan gizon ba-
tengatik esaten dituztenak ikusten dituanian..., be!-
ciurtzen eta dardaratzen naiz, ii da gero, bere burua
ezin zaindu izango duanian esango dituztenengatik».

Mauriac jaunaren itz kezkati oiek irakurri ondo-
ren, eta kupituta bezela, beriaia bi itz idatzi geniz-
kan, euskaldunak esker oneko gizonak zirala esanaz,
eLa beinere ez gendula ahantziko gure aide egin
zuana. Luzaroko bizi bat opa geniola eta ala bea-
rrez, mundu ontatik irtetzen zanian, gure mihieta-
tik aterako ziran itzak, Jainkuari betikotasunezko pake
zoriontsu bat eskatzeko izango zirala.

Egun gutxi barru, esker-oneko itz batzuekin izen-
petatutako bere argazki bat bialdu zigun, erantzun
gisa.

—oOo—

Euskaldunak bere kuttunak gihan.
Ikusten zun, mundu nahasi batian umezurtz aur-

kitzen ginala, eta euskal artaldearen artzai-gidari sen-
titzen zan.

Berak zeukan izen errespetagarriarekin pozik ba-
besten gindun.

Beinere ez gaitu ahantzi eta euskaldunak lagun-
tza bear izandu duten denbora guzian, sekulan ez
dute Mauriac jaunarena eskas izan.

—oOo—
Bano laguntza ori bear bezela neurtzeko, laguntza

orrek daukan garantzi ikaragarria ondo ikusteko, Pa-
ris'eko «Paris-Macht» aldizkarian Jean Cau idazieak
egun oietan idazten zituan itzak berriztuko ditugu:
«...Etonnements. Fureurs. Scandale!!!

Ori izandu zan gure aldeko laguntzak bere ingu-
ruan sortu zuan marmarra: jEskandalua...!!!

Bai, ez dezagula zalantzarik txikiena izan: Mauriac
jaunak, bere izen ona, jendearen ixtimazioa, idazle

., . • , » » ' " v . . v.«

baten (batez ere idazle katoliko baten) etorkizuna,,
dena jokatu zuan garai artan Mauriac jaunak eus-
kaldunen aide.

Zer egin gentzake gaur. gure esker ona agertw
besterik...!

jjGoyan bego Mauriac jauna!!
jjjainkuak eman daizula betikotasuneko pake zo-

riontsu bat!!

DR. HERNANDORENA

Boseoa

SVbimdu hontan zeingehiagoka gu-
zletan beti badira «Jaunaren Jay-
raL * K r ' i L̂ era gertan* zn ^u ^vn-
LO«M 'wra L'car.ekm. Orai ene be i
c?!T«iie, be>i deners garnet^, hrs»e~

k izt^k r«?!c acierlu ?a»^u. ratr o
r-a Oi-ai h'^rrv Coo^° ,^-v-!Pr ,
zon bizkorra lehenago Europako Txa-
i ; c - i c < i J i ^ ^ r ? q u i i j o r * " < - , , ^

ck gejd«arazi fJituer*
rnc^ edo ochional:

AITORREN SEMEA

Katutako bo 'Tka 'o r , Ih'tc i 'a t-o
c»rr Ickr an izanc>k direlartk lk\
si otnucn Coooerek nold rjras*c«
?i'en \te*s*'*n eta hofla^ diot bcL
dire!a «Jaunaren Jaunak».

Baina Urtainen galtze hori ez da
batere deschore, gogor ari Izana
da bere kuraia ere ederki aqertu
zuela, baina hobeagokoen artean
burua makurtu behar.

Ez du horrengatik etxitu behar;
orain Urtainek erakustale on bat
hadu eta ari da ikasten eta bere
burua ongi zaintzen baiuke, Euro-
pako Txapefa berriz bereganatuko
du.

Aurrera Joshe Manuel!!
ANZANARRI

Naparroak ba du, askorentzat, nekez zuzenduko
duen erru bat: mendez mende datorkion utzikeria.
Belarri motxak omen gera, sustraiaz ez ba da ere,
bihotzez beintzat...

Era hortan ikusi nahi gaituztenentzat cz da gaizki
etorriko Nafarro erdi aldeko seme baten deia. Orai
baino lehen ikusi izan duzue Oiza jaunaren izena
orri hauetan. Caseda-ko seme, Barzelonan bizi denak,
agertzen digu Nafarroaren bigarren aurpegia. Bere
sort herriaren erdal mina bihotzean darama, eta ho-
rren senciatzeko ikasia du euskera. Oiza jaunaren
deia, gure artean aurpegi asko gorritu lezazken deiaT
euskera nola erabiltzen duen ikustea da.

Gaur jaia da, eta iya eztakit zer egin. Jaiegunean bano lanegunean
hobeto nago. Burua lanpetuago da. Halare, jai egunetan ez naiz go-
gaitzen, beren zati haundi bat euskeraren ikasgoari opaiizen diodalako.

Zertaz hitzegingo dut gaur? Eguraldiaz. Huts asko dauzkadala ba
dakit, bana gure asaban gogoak barkatuko dizkiate. Ha!a uste dut;
euskotarra r.aizeia ba dakite eta nere herriak erdera bakarrik daukala
ere bai.

Hemenqo eau Jdia hitz bide asko ematen ari da. Gure Basajaun
i. mtcra, ick n. a,_ b j ' i e egingo du. Ajo'ik ez dio. Bera • ta biok adis-
V dez\ neia Basa.auna ta Mari, ekaitz jainkosa, egun hauetan Eus-
!̂  c i! i ?i ze!c »r ecuu lekutu dira; itsasoa aizatzeko ta lurrean ugal-
c .nk 'rhe'-ze'^o cnera etorri dira biak beren sut-gurdlan. Beraz, gaur
L • o,c az huzeg'tea ezta gutun bat idazteko lotpide bakarrik; berri
bat b&izik

Vc 7^'on-n qL-xiJar egiten du euria, baiia egiten duenean, aldi bar
' ^ u,n -^ett,n aa Aste bat euritan dela, ta ibaika. Bitargien bat, ba-
r , e n c-YC.PkOHn uralde berria. Egun osoan ortzea be'tzunik dago.

F:,( h i edi d1 '. iatzen da tximista ta berehala bestea, ta bestea. Ma-
Kina c'o z L̂M e'en tximista! Ostotsketa bat baita. Itsasoz eta urez
<i»:runt.Ci./en d\? osnazturiak; hau da Bartzelonan eta Jeronan oraiko
c' \ an gertaizen dana

Eguzki izpi batek lurreraino iges egiten ba du, berea'axe hodei bel-
tzak Bartzelona eta itxaso gainean beren gaba edatzen dute. Orain
Mediterraneo honek Kantaurikoa dirudi. Noizdano? Eztakit.

Bartzelonakoak beren eguzki disdiratsuari ohiturik daude ta etsi
ederrean itxaroko dute. Halare, ni pozik nago. Ipar aldeko seme naiz.
Hau ikusgarri ederra. j j j lzugarri!!! Guztiz eder zait.

Barzelonatik 1970. X. 12.

OIZA-TAR H.
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SALDIAS
FAM.LLI AUMDIEN SARIA

Madrilgo bizi-leku lankidetzatik
(Ministerio de la Vivienda) Argi-

.neneko-bordakoari karta biafi diote,
gaztigatuz, beurek nai duten lekuan
biziieku bat eginen diotela, beuerek
.bear dituten ana lo-gela eta lekue-
kin.

Lankidetza orrek sari oiek ernon
dizkie familii aundia izan duteneri.

Argineneko-bordakoak, noski, es-
katu dute Leitzan egin dezaieteia,
eskeni dieten etxe berri ori.

Poztu gera au jakitean eta biotz-
-biotzetik zorionak ematen dizkiegu.

BIDE-BERRIAK

Labaien adeko bide berrla, salda
ibeltza bota diotenean, oso atsegin-
garri gelditu da. Orain nai den
bezala ibiltzen da. Geiegi laster
egiteko arrisku pixkoat badago bai.
Bano ederki utzi dute.

Uste dugu urte askotarako ongi
jarri dutela, beste makurrik ez bal-
din bada.

Sos batzuek sartu ditute metro
bakoitzean, bano ikus zenbat azi
'den erriaren izatea eta soro-alorre-
tako lurren balioa.

Intxuriko-bordaldera erritik doaien
bide berriaren lanak, ia bukaeran
•dira. Egun auetan azken-eskuak ema-
ten ari dira. Lan guzia bukatzera-
koan ongi-aski geldituko da.

Egia da zati batzuek badituela
aldapa aundi xamarrekoak (eunen-
dako amabi), bano gaurko berebi-
llak (autoak) nola-nai ateratzen di-
tuzte.

Denbora testigo, bide berri onek
mesede aundiak ekarriko dizkio Sal-
disko erriari.

Denbora pasatuz bezela, bidea
ere gogortuz joanen da eta bide
Laitsrrak sendotuz.

Cauz oiek denak, orain dela urte
nutxi amets batzuek ziran. Gaur
Jaunari eta gizoneri eskerrak. egi-
nak ikusten dira.

Errealidade auek erri maitetasun
kontzicntzi bat sorturazi bear ligu-
ke eta denen onerako egiten dena,
bakoitzaren onerako izaten de!a
pentsarari.

MAISTRA

Joan den illaren erdi-aidera eto-
rri zen erriko eskoiera Maistra be-
rria. Berez Galizian jaioa omen da.
Zazpi urte zitula bere aita-amak
okarri omen zuten Yesara, Jabier-
!;o ondoan dagon erri batera. Igaz
Ueskako eskola batean, eskola eman
omen zun. Aurten onara etorri da.
bano sei urteko.

Tuteren etxean jartzeko asrno-
etan bere gain bizitzen. Amar ur-
teko anaitxo bat ere badu, berari
lagun egin bidenabar eskola ikas-
tcko ekarria.

Maistra onak izaten dira erriko
gauzarik onenak. Orretarako denok
zer ikusi aundia dugu. Orretarako
gure laguntza oso bearrezko da.
Leenik, umetxoak ikusteko gogoz
beteak eskolara bialtzea; bigarren,
guraso eta umetxoek Maistrak egi-
ten dun lana itzez bederen esker-
tzea, eta irugarren Maistrari umeak
nola sayatzen diran eskolan, gal-
detzea. Ola egiten dira Maistra
onak.

Auek dira gure erriko Maistrak
pozik egoteko eta pozik be-uen la-
nari ekiteko egin bear ditugun ale-
ginak.

T. OTSANDORENA

FERIAK

Elizondoko Urriko feri famatuak, San Lukas ondoko asteko ostiralean
izaten dira; ospe aundiko feriak denbora batez eta iru egun irauten
zutelarik. Lehenago, ortzegunean, ortzilarean eta larunbatean ospatzen
ziren feriak eta iru egunetan mundu bat yende biltzen zan. Gaurko
egunean ez da holakorik; orai egun bat bakarra izaten da eta hau
ortziraleakin eta egia erran badirudi urtetik urtera tipituz doazila, baina
halare bere formak irauten bait du eta yendeari ere besta gustatzen
baitzaio, egun hontan Baztango hiri nagusian yende aunitz biltzen da.

Aurtengo feriak Domine Saindu bezperagokoan ospatu dira eta egu-
raldiak ere ederki lagundu duelarik.

Goiz goizetik eguna garbi garbia agertu zitzaikun naiz ta izotz pixka
bat bazen. Beharrik gero eguzkiak bazterrak ederki goxatu zituela.
Urtero bezala hemen ikusi ditugu Baztan, Bidasoa eta mugaz bertzal-
cleko anal euskaldunak denak Elizondora etorriak egun goxo bat iga-
rotzeko nahikeriarekin. Ongi etorri eta Jaunak urte aunitzez kontserba
zaitzatela!!

Merkatu plazan azienda aunitz, aintzineko urte hauetan izandu den
aundienetako bat ain segur. Euskal Herriko eskualde aunitzetako tra-
tulariek azienda ederra erakutsi zuten eta bai salmentak egin ere. Mer-
katu plazan makinari-saltzaleak ere baziren eta agertu zituzten neka-
zafgoak eskatzen dituen makinari mota guzietarik. Erran beharrik eztago
nekazarien lanabesa berri hoiek izan zutela arrakasta.

Erreboteko plazan mugaz bertzaldeko bi pilotari talde, erreboteko
partida polit bat yokatu zuten eta yende puska bat ere bildu zen pilo-
tarien gudukaldia ikustera.

Urtero bezala ostatuetan otordu ederrak eta gaztearentzat ere dantza
ta dibersio Antxitoneko trinketian.

Feriak igaro dira eta orainokuan neguaren senalerik ez da inondik
ageri, eztugu arrankurik denborendako. Urriko ilabetearen azkenengo
egunak eta Azaroaren lehenbizikoak guziz atsegingarriak izan bait dira

" Merkatuko azienden goraberak agertu behar ditut:
Aintzinerako beiak beren aratxearekin. 28 bum. 30.000-38.000 pezeta

foakarrak. Salduak 6 bum.
Bei ernariak. 30 bum. 28.000-36.000 pezeta bakarrak. Salduak. 12 bum
Esne-beiak. 48 bum. 28.000-35.000 pezeta bakarrak. Salduak. 6 bum
Mige ernariak. 12 bum. 24.000-26.000 pezeta bakarrak. Salduak. 4 bum
Aragitako beiak. 16 bum. 29-32 pezeta kiloa bizik. Denak salduak
Behor ernariak. 28 buru. 13.000-22.000 pezeta bakarrak Salduak 6 bum
Mandoak. 16 buru. 13.0000-22.000 pezeta bakarra.k Salduak 8 buru
Pottokoak. 14 buru. 6.000-9.000 pezeta bakarrak.
Astoak. 7 buru. 2.800-4.000 pezeta bakarrak. Salduak. 6 buru.
Ardi zaharrak ere baziren eta hauek multzuka saldu ziren seinak;

eta zortzinaka, 500 eta 600 pezetana buru bakarra.
MARIANO IZETA

BAZTAN

«Aniz, ameka etxe, ameka labe
ta ogeitabi zetabe
bat bertzez behartu gabe».

—oOo—

Hala dio Baztango erran xahar
batek Anizko herriarentzat eta edo-
zein baztandarrek gure Baiieko he-
rri ttipiena aipatzen duelarik e!e
xahar hori agertzera ematen du.

Mendi zelai batean kokatua hai-
ze csasungarria nagusi delarik,
ipar-haize prexkuak eta haizego be-
roak ere ederki harrotzen duela,
herri polit hau erro errotik eus-
kaldun garbia da.

Herri honek arrosarioko Amabir-
jinetan ospatu ditu bere bestak eta
eguraldi onak ere ederki lagundu
bait du, bestak aski ongi goan dire.

Urriaren lehendabiziko egunean,
euskal-besta eder bat izan genuen;
aizkolariak eta bertsolariak zein-
-gehiagoka.

Aizkorian lau baztandar aritu zi-
ren eta bidenaka. Aide batetik Al-
tzuarte anaiak eta bertzetik, Age-
rreta>Etulain.

Aizkolarien eginkizuna, lau kana
erdiko ta lau 45 ontzako, txanda
librean. Apostu polita ta Agerreta
Etulain'ek irabazi Ian guzia 22,50
minutuz eginik. Galtzaleek 25 mi-
nutu behar izan zuten.

Gero, Gorrotxategi ta Lazkaotxi-
ki bertsolariak biek aski famatuak
ita onak, kantaldi zoragarria egin

zaukuten. Bi bertsolari gazte hauek
bertsoei ematen dioten gatza gus-
tagarria izaten da.

Zer irri-ajatak egin ote zituzten
entzuleek hoien ateraldiekin. Eder-
ki bertsolariak. jBiba zuek!

Jende aunitz Anizko plazan, eta
bestak izan zuen arrakesta.

Bestak igaro dira eta orai aniz-
tar izilariek Olariko lepoan izanen
dute non josta,

ANZANARRI

ARBIZU
Urrilaren 2-an Arbizuko jende-

arentzat oso egun ederra izan zen.
San Migelerat zeramakian bide

batean agertzen zen gurutze bat,
baina aldetik bide berria egitean
qurutze hori ahaztu egin zan. Baina
batzuentzat etzan ahaztu, eta, orain
dela hiru urte inguru, Arbizuko se-
me talde batek berritu zuen qu-
rutze hori. Aitatu dugun talde ho-
rrek oso asmakizun ederra izandu
zuten: Zubietako gurutze horretan
egun zoragarri bat ospatu ain zuzen
ere. Ta hortarako Arbizuko jende
guzia joan ginan alai eta pozez.

Amabik inguruan agertu ginan
gurutze horretara ta berehala he-
rri hontako seme jator dan Ijurra-
-tar Benitok meza eman zuen. Oso
pozik gelditu ginan honek esan ziz-
kigun hizekin. Batez ere batasuna
eskatu zigun.

Meza ondorean bertan bazkaldu
nenuen. Baino hor etzan bukatu.
Izan ere han ziran txistulariak, ta
hoien bitartez atera ziran gure eus-
kaldun dantzak ta dantzen ondo-
ren euskal abestiak (kantak). Gero
danok batera jetxi ginan eta he-
rrira sarrera polita egin qenuen.
Ourutzeari aqurra «Aqur 'Jaunak*
abestuak (kantatuz) egin genion.

•(• '' —oOo—

Orain etorri zaigu maistru be-
rria. Noiznai zen garaia. Izan ere,
ainbeste egun egon dira mutilak
eskolik gabe...!!

Hemen badira eskola eman deza-
keten jendeak baino ez dute ezer-
txo ere egin muttiko talde horn'
eskola eraatekov ; s r

Neska talde batek

GEROKOARI BURUZ
Leengoan, nekazarien zen bait arrankura genekazkien ELKAR-

TASUNAREN orrietara. Aldi ontan, ez dira denak arrankurak, ba-
dira esker-emateak ere:

—Eskerrak gure Agintarieri bi lantegi berri sor-erazi nai cli-
tuztelako: Bat Arizkunen, bertzea Iruritan; gure gaztedia yoan ez
dedin eta gure familien odol-uste ori akitu dedm. Ba zuen Baz-
tan'ek orrelako zerbaiten bearra! Beldur gar a, ordea, gure gazte-
diak ez duela lantegi oietan sartu naiko, lan-sariak, lenbizian
beintzat, tipiak izanen diralako. Eta tipiak bear izan, lan berria
ongi egiten ikasi arte... Arrotzak lantegi oietara etorriko dirala?
Zer eginen dugu emeu bertako langileek sartu nai ez ba dute!
Denak Yainkoaren seme-alaba gara.

—Eskerrak ere, Belateko mendiari zori-ongarria eman-erazi du-
telako. Udabidean arat eramaten dituzten beiak izanen omen dute
orain zer yan. Gauz bera egin baledi Baztango bertze mendi
guziekih —ez nazki guziak batean, baizik bat bertzearen ondotik—
errietako bei-taldeak bizpairu aldiz berratu litezke, nekazariak
obeki bizi ta aragiaz bazterrak ornituko Iirake...

—Diotenez, emendik amar urteren buruko Espahak EUROPA
BATU'ah osoki sartzeko itxaropena badauka. Ez bagara ordu nr-
tarako gertu egoten, beldur izatekoa da emengo nekazari xeak
zuri-gorriak ikusi bear izanen dituela.

—EUROPA BATUAK esne geyegi omen dauka, eta ezin-salduz
aunitz milloi esne-gaih edo mantekilla ziloetan pillatuak... Gauz
auek negurrira ekartzekotan amar milloi beietatik amazazpietara
(gutiz gora-bera) kendu bear omen dira: esnetako beiak kenclu,
ta aragirakoak ezarri, aragi-eskasi aundia daukateta.

—Ernen etxalde-geienak esneari emanak daude. Baliteke urte
batzuz, or r el a yarraituz, polliki irautea... Bano EUROPA BATU'an
sartzen geranean, eta ango esne-geyegia eragozpenik gabe ekar-
tzen dutenean emengo urietara? Zer egin?

Nekazaria ez danak, laister dauke erantzuera: Esnetakoak sal-
du, ta aragikoak erosi». Bano ez dago ortan. Esnetako beiak,
banaz bertze, aragitako amar-amabi milla pezeta bano geiago ez
dakarki; aragikoa, berriz, erosi bear baduzu aintzinerako, berro-
geiak urbil balio ditu... Or izanen dira nekazariaren esturak.

—Zer egin? Gure ustez, berandu gabe, bi gauz dira bearrez-
koak:

LENBIZIKOA.—Elkartu denak; Kooperatiba'ren bidez edo nola-
naiko bidez, bano «Elkartu»; denek batian indar aundia baidauka-
zute, bat-banaka dausik ez. Gero, zeren tarteko Elkarte orren
ordezkariak, zuzendariak edo agintariak, autatu denen izenean min-
tzatu daitezen eta denen aide aurpegia eman dezaten...

BIGARRENA.—Baztango Agintariei eskatu. Belateko etxian egin
dutena, egin dezatela Erdizen. Legate'n, Otxondo'n, eta eztiki,
eztiki, gaherako mendietan. Orrela, orain kaparrak, elsunsa, la-
kasta ta mando-uliak bertzerik ez diran tokietan zuen beiak
larratzeko bazter ederrak izango lituzteke, eta emengo beitaldeak
aunitz berratuko lirazke... Ortaz landara, Belatetik Otxondoraho
bi karretera bazterrak «alambrez» etxi, bei, ardi ta beorrak zain-
oaririk gabe utzi ahal dezazuten. Au, garestigiz, ez badira egitera
ausartzen, gutienez DIPUTAZIOARI edo GOBERNUARI eskatu Baz-
tan guzia «ZONA GANADERA* kotzat eman dezatela; orduan ez
bai zendukete beldurrik zuen «azienda» karreterara atera ezkero,
baituko dutela edo autoren batek ilko duela. Bai Espahian, bai
Franzian, badira orrelako «Zona ganadera'k* eta antxe ibiltzen
dira azi'endak karreteraren yaun ta yabe. Orain policia de trafico
ta zibilek zuen bei edo abre bat zaindaririk gabe karreteran ar
kitzen ba dute, zigortzen, multatzen zaiztuzte; orduan, zuen abere
edo bei ori yotzen duen autoaren yabear zigortuko lukete..

Bano, abantalla auek erdiestekotan, elkartzea bearrezkoa du-
zute eta, zeren buruari arrika ez aritzeko, laister izango dan
«konzejalberritzea» eldu danean bere gain nekazariak gauz auetan
laguntzeko konpromisua artzen ez duenari, zeren botorik inolaz
ere ez eman. Orixe da bide bakarra.

EGUIA

(«Elkartasuna» aldizkaritik artua).

ARAITZ
GURE MINA

Izlari trebeenetakoa degu Nafa-
rroako euskera zarrean, oraintsu
arte, urte-mordo dexentean, Intze
ta Askarate'ko apaiz agurgarri izan
deguna.

Lekunberri'ko semea bera, ta gaz-
tetan euskera ez jakin arren, bein
apaiztuta Araitz-ko euskal erri au-
etara etorririk, leialtsu ta jator
jokatuz, euskera oso ongi ikasi ta,
igandero igandero, sermoi-itzaldi
bikanak, aurtxoai kristau ikasbidea
xamurku erakutsi; gaxoei ta aitor-
lekuan amaika on eginez; gu gu-
zion onerako ainbeste mesede egin
dizkigun Jesukristo gure Jaunaren
apaiz agurgarria.

Amaika barren-irabazbide ta on-
bide samur zor dizkiogu araizta-
rrok, batbatean Araitzako ballara
utzi ta Irurzun erdai errira apaiz-
goa •jarfaitzeira izendatua izan dan
apaiz jaunari'. Bejondaiola, ta Jau-
nak bedeinka dezala bere [ana Irur-
zungo lurraldeetan!!!

Nolanai, galera aundia Nafarroa-

ko euskaldunontzat apaiz-aldatze
onek dakarkiguna. Ezpaitegu uste
apaiz euskaldunez geiegi ornitua
dagonik Nafarroa, jatorrenetako bat
gure sailletik onela galtzen degula,
mifiaren-mihez, ikusteko.

Aundia da gure trixtura. Biotzean
min degu... min ezin etsia...

Araizko bizpairu erritan, Betelu-
-ko erakusbide makurra jarraituz,
zenbait umetxo euskera baztartu ta
erderaz barra-barra asi diran une
larri ontan, noiz eta Nafarro zarre-
ko LINGUA NAVARRORUM maite-
-maiteak eusbide sendoena bear
luken garai ontan (etsai asko bai-
titu gure euskerak, ortik eta emen-
dik etengabe eraso diotenak) biotz
erdigarri zaigu apaiz bikain, lan-
gille ta jator bat onela galtzen de-
gula ikusteak.

Guk bano obeto jakingo dute nos-
ki Iruneko Gotzaigoan apaiz jau-
nek nundik nora jo bear duten...
Ez degu ori inurtdik ukatu nai; Ez
orixe.

Bano gure bibtz-miha azaltzea bi-
dezjkoa iduritu zaigunez... esar.da-
kba, esana bego.

; J ! : : ARAIZTARRA
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Batasunari buruz solasak
Lehengo batean, batasuna prozeso bat dela erraten genuen;

eta nere ustez, ezin dugu pentsatu, egungo eguneko kondizio-
netan, delako prozeso hori azken pundutaraino erdiets ditakenik.
Hainan ez eta zenbaitzuek uste dutena ere —beste gauzatan
bezala— eskubiderik izanez gero, nehundikako problemarik ez
genukela izanen. Puska haundi batean —erranik dago— dudik
gabeko zer-ikustekorik duke; eta gainerat hura gerta ahal baledi,
badakigu erreztasunek ez ligutekela kalterik eginen; bainan gauzen
erdiesteko, lanari buru-belarri lotu behar gara.

Eritasun baten aintzinatan, edozein klaseko sendakizun batek
(botika dela, operazione dela) —ta demagun eritasun horri doakion
sendakizunik egokiena aurkitu dugu I a— iru ondorio mot a lekarzke:
1) gutiegi ematen diogulakotz, deusik ere ez erdiestea, eta eri-
tasunak ga'ina artzea; 2) gehiegi izaki, aldiz, gaixotasuna suntsi-
tzea, bainan bai eta presuna bera hiltzea ere; eta 3) zenbait
gauzarendako kaltegarria izan arren, ala zango bat moztu behar
izan arren, eritasuna gainditzea eta osasuna presunarenganat hel-
tzea.

Biderik egokiena aurkituaz, billatzen genuena lortu dugu; ez
gutiegirena, ez gehiegirena, zeinean eritasuna baztertuz osasuna
eman baidiogu.

Xinple bada ere, batasunarekin horren antzeko zerbait gerta-
tzen zaukula deritzait. Ura bere bidean; eta honen kontra joan
nahi bada, zer ondorio lekarkeanari ohartu behar, eta sakonki
ohartu gero, hil ala bizizko egoeran baigabiltza. Nere iduriko,
egungo garaia ez da hainbat bereixkuntzen egitekoa, nola ahalik
eta gehien dadukagunaren mantentzekoa. Honekin ez dut deusik
egin gabe gelditu behar garenik erran nahi, ez eta urrik eman
ere. Aitzitik; egintzan ez bada, ez dagoela mantentzerik deritzait;
eta bihar berantegi izan ez dadin, prozeso honen ibil-bideak fin-
katzen eta itsasten asi behar dugularen ustekoa naiz.

Alorre horretan, aintzinago aipa gogo ditudan beste batzuen
artean, bihoaz egun zenbait gogoeta izkiriatzeari buruz.

Euskeraz beste izkuntzatan bezala, jakin behar da idazten. (Ez
naiztankera edo estiloz ari, bainan idatz-utsetaz: fonetismoak, gra-
matika-utsak, eta abar). Maleruski, beste mintzairek izan duten
abantailik gureak ez du izan; ez eta izaten ere (herri ttipi iza-
teak...). Oroit gaitezen ez garela gure mintzairaz eskolaturik izan;
eta oraino ere gutiz gehienek horrela darraitela.

Bainan lehen erran dugun bezala, gauzak egundanik asi behar
dira erdiesten; eta orai idazten gabiltzanon artean, derabilkigun
arazoari buruz zerbait bedere axolatu behar ginake. Idazleak, bidea
erakusten duten gidariak dira, eta hargatik behar luteke beren
lanbidetaz jabeturik izan. Areago gure kondizionetan.

Sail honetan, gauza bat litzake premiazkoa: idazle klasikoen
ezagutzea, horien bitartez mintzairaren erro eta senaz jabeturik
egon ahal izateko. Denok saiatu behar ginake, eta gehiago idazten
paratzen direnak. Euskalzaindiak antolatu alfabetatze-taldeen hel-
buru eta xedea, hain zuzen, horixe da. Bainan horretarako naski,
libururik behar dugu; eta honetan, argitaldariek dute zer-ikuste-
korik haundia. Aide batetik idazle klasikoen lanen ber-argitaratzen,
eta bestetik, ikastoletarako eta abar beharrezko diren berrien
sort-erazten.

Bestalde idatz-lanak, eta mintzairari buruz gagozkionez, izkun-
tza bateratuak, argi, zehatz eta aberatsa behar luke izan. Hau
ez da «por decreto* lortzen, naski. Bainan guztiok saia gindezke
ahalik klarki eta osatuen izkiriatzen, mintzaira ulergaitza egin
gabe. Besteak beste, argitaldarietan, aldizkarietan eta abar, gra-
matikako utsak eta zuzen lezazkean orraztatzaille bat edukitzea,
urrats bat litake. (Zenbaitetan asiak dira honeri buruz zerbait
egiten; batzutan, zoritxarrez, gauzak bere onetik sobera ateraiaz).
Industrial gizarte bati, behar duen izkuntzaren ordez, mintzaira
illun, murritz eta exkaxa serbitzen bazaio, papera bazterrerat bo-
tako du; eta euskerak errekarat joko.

Gauza hauekin guztiekin, eskolategitik behar genuke as; hau-
rrak sail horretan ongi ezirik izan ditezen ahaleginduz. Mintzaira
bateratua ezi-bideetan batez ere behar baidugu. Gure etorkizuna
horretan datza eta.

ANKO SENDOA

IRAKURRIZ
Urriliaren 4-ko Z. Argian «ltsu-

tuta» zatitxoa, Jose de Arteche
launak idatzia gogoan daukat.

Euskerazko erakuspenak (lezioak)
artzea danoi on zaigu, bear beza-
lako erakuspenak badire ta orta-
rako egiz balio duten erakusleen-
gandik eldu baldin bazaizkigu.

Euskaldun ok dugun izkuntz eder
au osatzea, al den moduan bate-
ratuz, Ian ona da: ta danok ortan
saiatu bear ginezken lana. Lan on-
tarako gidariak bearrezkoak zaiz-
kigula ezin uka, berdin Nafarroan
nola Lapurdin, Zuberon, Benafarran.
Bizkaian; bai ta Gipuzkoan ere.

Lan ontarako gidariak onartzera
prest gaude Nafarroan. Ta euskal
aferan erakuspen (lezio) koxkor
bat edo bertze ingurukoei emate-
ra ere bai gutatik nor edo nor,
ongi eldu denean; ez baitdauke
gure mintzoerak ingurukoen artean
lotsatuta ixiltzeko arrazoinik, goan
pasteko ere!

—oOo—
Au da gauz bat.
Jose de Arteche launari norbai-

tek eman dion berri negargarria,
bertzea.

Inork ez du euskerazko kantu
berriak erakusteko aitzekiekin gor-
dinkeriak gutartera ekartzeko es-
kubiderik izaten ahal.

lakin bezate orrebakoek Nafarro-
ko euskalduna, bertze edozeinen
antzera, gordin bidean abiatzen ba-
da ez daukela inoren erakuspenen
bearrik bide ortan iarraitzeko. Bide
orrek logiarenak bezala beiti egi-
ten du; ta bide ortan iarraitzea
aur bat loakarraztea baino erraza-
go da: kantu berrien bearrik ez

dago: dintasuna ta zintasuna aide-
bat uztea, aski ta pilaka!

Apezen bizitza ta ibilerak gora-
beratzeko, inoren laguntzik gabe,
aski gara gerok. Apezetaz mintzo
bagara, apezetaz inport zaigulekoz
da. Gure artean, al bezein onak
nai ginuzke apezak. Emendik da-
tor apezetaz darabilkigun kezka ta
marmarra; naiz zenbait aldiz guk
mingaha bear baho zauliago ibil-
tzen dugun, eken utsak edo ala di-
rela uste ditugunak franko poliki
berratuz. Aski gara, beraz, gerok
gure apezen bizitzak ongi ta maiz
orraztatzeko.

Aur-bertiztea (bide txarrez aur-
-botatzea, illor naiez egitea edo
eginaztea) erakusten gure artean
kantari ari denak, biotzaren ordez
ur erreketako burdin-arri gogor ta
otza darama barrenean. Orrelakoak
ematen dakun erakuspena (lezioa)
auxe da: erru gabekoaren eriotzbi-
dea erakusten duenak, onerako ilik
dauke bere biotza, naiz txarrerako
bizi-bizi lezaken.

Baditugu Nafarroan ere bertsola
riak: kantari onak ere bai: barre-
na ian eta edan onakin berotzen
zaielarik seurik. Onartzen ditugu,
ordea, kanpotik eldu zaizkigunak
ere, non ta asmo onakin ta lagun
on gisa datorzen.

Euskal sonu zoragarriek ta eus-
kal bertsotako erraztasunek ez du-
te merezi erriz erri enperantzetan
ta ganerako bil-tokietan gaizki ibil-
tzea; inolaz ere!

Eskerrak biotzez Jose de Arte-
che launari: iarrai beza urte auni-
tzez bere lan onean.

ARITZ

Euskal
Dr. Hernandorena'ri

aindia

Euskalzaindiaz aldizkari ortan ida-
tzi zenuena ikusita arriturik gel-
ditu nintzen. San Martin jaunak
erantzun zizuna ere ikusi dut.

Bano gai ori argixago jakin-erazi
bearra iruditurik, eldu naiz.

Gure Aita Santu Paulo Vl-garre-
nak Zirilo donearen eriotzeko milla-
-urte burua, aurten dalako, Esla-
barrai (Slavos) idatzi dienaz asi
nai dut.

Zirilo ta Metodio Santuak esla-
barren onerako egin zituen zenbait
lan aipatzen ditu. «Beste gauza as-
koren tartean, eslabarren izkuntzaz-
ko idazkera sortu ta beren izkun-
tzan Liburu Santuak (Itun zar-be-
rria), ta Eliz-liburuak latera ta ger-
keratik, ausardi gaitzaz —dio— itzu-
li zizkiela. Konstantinoplatik Mora-
bi Aundira joan ziraneko; ta aurrei
irakurri ta idazten (eskribitzen)
erakutsi ziotela, Jainkoaren itza za-
baldu bidenabarrean. (Legenda Ita-
lica VI!; Fontes, pg. 62)».

«Eta, naiz Jainkoaren laguntzaz,
urre antzeko emaitz (frutuak) eman
uste onezko lan beteak, ala ere
okergilleen eragozpenaz «landare
naroen tartean zeape zoritxarrekoa
ta garagar utsak ere jabetzen di-
ra" (Virgilius, Georg. I, 153-154).

Eslabar Erridiaren onerako Ziriko
doneak eginak, erlijioari ezezik be-
ren izkuntza ta aurrerapenari ere
asko lagundu ziela adierazten du.

Euskaltzaindiak ere, bere bizitza-
ko 50 urte oietan Euskal-erriaren
aide lan azkarrak egin dituela na-
go; eta ez ain alperrik.

Euskalzaindiak bi sail izan ditu
asieratik, euskera bera landu ta
aberastutzeko bata, eta euskera
pizkortu ta zabaltzeko sailla. Biga-
rren sail oni dagokio zuk diozun
Frakasua.

NAPARROKO LANA

Naparroan gertatzen zaigunaz ari
zeran ezkero, esanen dizut Euskal-
tzaindiak lan asko egin zuela.

Naparroan, euskeraren maitetasu-
na sortzeagatik. Ez berak bakarrik,
baizik gure Aldundiaren eta Aho-
rrozko Kutxaren bidez.

Iruna berean "Euskeraren Adis-
kideak» deitzen zen elkartasuna
sortu zun.

Orren laguntzarekin ainbeste erri-
tan umeai euskeraz irakurtzen eta
idazten erakutsi zitzaien.

Ikasle onenai diru-sariak eman
zitzaizkien. Alsasu aldera Arbazu-
tik asi ta Urdianeno, baita Ergo-
yen'goari ere. Etxarri-aranatzen eus-
kal-jai eder bat egin zen; berear-
tan, erri askotakoak beren euskal
kanta bereziak berrituz.

Larraungo erri askotan, Areso,
Leitza, Ezkurra, Erasun eta Saldi-
sen, Legasa, Narbarte, Doneztebe,
Donamari, Yantzi, Lesaka ta Etxa-
laren, Mezkiritz, Abaurregain eta
Abaurrepean, aurren banatu sari-
keta.

Gogoan dauzket baita ere Do-
neztebe'n, Euskaltzaindi osoa bil-
duz, euskal-jai bikana, egin zela,
baita Auzan, Lekunberrin, otsagi
(Ochagabia)n eta Eskarotz'en ere
Euskeraren Adiskideak.

ARTE ONTAKO ERAGOZPIDEAK

Geroxago euskerak eta Euskal-
zaindiak izan zitun eragozpenak eta
eraman zitun egun beltzak atzendu
zaizkio naski Ernandorena Dr. Jau-
nari.

Gudaldian sortu ta azi, ta ondo-
reko urte sail batean euskera ta
euskaldunentzat izan zen gorrotoa
ta gure Naparroko euskal-errietan
erain zen erdara-azia eztu kontuan
artu. Zenbat denboraz egon ziran
inondiko erdaldunez josirik Baztan,
Bidaso aide guzia, Ulzama, Esteri-
bar, Erroibar eta Aezko guzia, etxe-
tan itz bai euskeraz egiteko bildu-
rrez? Nork igarri Naparroko eus-

kerari egin dion kaltea ta orrek
Euskaltzaindiari emango dion lana?
Ta Naparroko gauza bera iez al da
izan Gipuzko, Bizkai ta Araban ere?

GUDUA AK1TU ZEN EZKEROZ

EUSKALTZAINDIA LO EGON AL DA?

Lenagotik euskaltzain batek, Je-
susen Lagundiko, Olabide Aitak Li-
buru Santuak (Itun Zar eta Berria)
euskeraz eman zitun, Beste batek,
Orixe edo Ormaetxa tar Nikola
jaunak.

Agustin santuaren «Aitorkuntz-
-liburuak» (Confesiones) eta Da-
bid'en Salmoak euskeraratu zizki-
gun, Azkue jaunak, Altube'tar Xe-
bero jaunak, Lhande, Jesusen La-
gundikoak eta, ainbeste liburu, iz-
tegi edo iztegi-gai egin dituzte. Ez
luzatzeko, azken aldi ontan Pau-
lo V-garrenaren «Kristauen Kredoa»
ta «Giza-Bizitzaz», bi enziklikak eus-
keraz eman dituzte.

Ganera Euskaltzaindiak urtero
«Euskera», bere aldizkaria eman di-
gu; aurreko urtean egin ziran la-
naz, zerbait berri emanez.

Urtean zenbat eta zenbat tokitan,
Bizkai, Gipuzko ta Naparroan, Idaz-
lari, Oierkari ta bertsolariei sariak
eman dizkio Euskalzaindiak, euske-
raren aide euskal-jaiak eginez!

Eskura daukaten «Euskera»ren
1964'ko zenbakitik artzen ditut be-
rriok: Hbeltzaren 26'an, Bilbon,
Arriaga teatroan, Euskaltzaindiaren
jaia; berortan aurreko urtean eus-
kera ikasi zuten aurren sariketa.
Urte ortan erriz-erri, iru probintzi-
etan egin zitun bersolarien txapel-
ketak, urrengo urtearen lenengoan

Euskal-erri osoko bersolarien txa-
pelketa nagusiarekin, Bilbon buka-
tzeko. 1964'an. Naparroan, Berueten,
Lesakan eta Irufian izan ziran ber-
tsolarien txapelketak.

UDABERRIAN GAUDE

Negu gogorrak izan ditu euske-
rak eta arekin Euskaltzaindiak. Ba-
no oraintxe udaberriko lore ederrak
azaltzen asiak ditugu. Hernandore-
na jaunak aipatzen digun neskatx
ez-jakin eta zapuztzalle orren to-
kian lau edo bost neskatx burudun,
euskera pozez ikasten ari zaizkigu-
nak ba-ditugu; euskera ederrean
itzeginez agertzen zaizkigu, bai ka-
lean, bai elizan, baita gure aldiz-
karietan euskeraz idatziz ere; orain-
dik euskaldun berri dirala nabari
bazaiote ere (bati bano geiagori).
Baho ez dira lotsatzen, baizik poz-
tutzen, euskeraz zerbait eginez.

AZKENA

Orra ordun, Ziriio doneak Esla-
barren izkuntzari ta fedeari lagundu
zion antzera, Euskaltzaindiak ere.
Euskal-erri osoaren aide al de-
zakena eginez eldu zaigu; orain
aldian Euskera ikastol txiki ta aun-
dietan, ikastaro guzietarako bearko
dituzten liburuak sortzeko lanetan,
bere batzorde bereziz, lanean ari
zaigula, ,̂ez duzute jakin?

Lan zalla derabill esku tartean;
bano aide guzietako berpiztueraren
yogo sutsuak eragihik. Izotz berri-
rik inork eztezaigula bota, eta eus-
kalzaindiak laxter adieraziko du, 50
urteak ez ditula lo-zorroan egin.

KALPARREGI

Euskal izenak

1.- MAITE
Gero ta gehiago dira gure

izen euskaldunen berri galde-
tzen digutenak. Danok dakigu-
nez, asko dira bide hontan ezar-
tzen zaizkigun eragozpenak; bai-
nan, denbora berean bide be-
rriak urratzen goaz. On hartuak
diren hitzekin hasiko gera.

Ugari erabiltzen da gure ar-
tean Maite izen hau. Abesti za-
har eta berritan aizatua izan
da. Beste edozein hitz baino le-
henago jasoko du haur txikiak
bere amaren ahotik. Belarrien-
tzat atsegin eta bihotzaren hun-
kigarri da Maite, emakume izen
hau.

Halare, ahotan dabiltzen Mai-
te guziak ez dira jaiotz-agiritan
sartuak. Maria Teresa idazten
ziguten; gero Mari-Tere esango
zuten erdaldunak, eta Maite,
besteok. Baztar bidetik sartu
behar izan du, beste askok be-
zala. Egia da, herriak berdin
ibiltzen zuela, eta ba direla
izen hortako etxe zaharrak. Eza-
gutzen dut Maite izeneko baz-
ter-etxea Luzaiden (Valcarlos).
Eta Marimaite esaten diote bes-
te bati.

Eta juzgado hoietako gizonak
zer diote izen hontaz?

Orai ikusiko duzue. Sagarrak
eske joan eta udare jatorrekin
itzuli zaizkigu Madril-dik, Idia-
zabal-go senar emazte batzuk.
Maitane ezarri nahi zioten ala-
batxo sortu berriari eta, jaki-

na!, ezetzkoa eman diete. Or-
dizia-ko lege-gizonak zionez, Mai-
tane hori, Maite izenaren ustel-
keta da (es una corrupcion de
Maite).

Eta bigarren pundua, jakinga-
rria au ere: Maite izenak, "Ma-
ria del Amor» adierazi nahi
omen du erderaz. Berri hauek
Registro-tako aldizkarian argita-
ratu dira. Horra hor hitzaren le-
ge indarra. Geroztik, eragozpen
haundirik gabe sartzen hasia da
jaiotz-agiritan. Besteak beste,
Irunen ere on hartua izan da,
Maite Fernandez Romero haur-
txoarekin.

Esandakoz baliatu nahi due-
nik balitz, hona hemen xehe-
tasun batzuk:

Ikus, «Boletin de Informacion,
Ministerio de Justicia», n. 837;
p. 43.

Iruheko izena: «Diario de Na-
varra» 8.X.1970 (Gacetillas).

Gogoan izan beraz, Maite eli-
zan eta Maria Teresa Herriko
etxean duzuten guziok; zuzen-
keta noiznahi egin dezakezute.
Asko ugarituko da orai arte jo-
rratua izan den izen polit hau,
gure euskal alorretako lili be-
rexia.

Sagi
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