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PARROAREN ORDU
Geure biziko poza dakarki-

gu euskal alorrean hasi be-
rria dugun urteak: Naparro-
ako «Boletin Oficial» dela-
koan lehen orrialdearen bete-
ko erabakia, euskeraren ira-
kasksntza e t a zabalkundea
gure Diputazioak be re gain
hartuaz. Urtarrllaren hamarre-
ko zenbakla seinale.

Egia esan, ez da gaurko
istillua. Zerbait haundi egos-
ten arj zitzaigulako zurrumu-
rua, joan den hiru lau ilabe-
tean ba zebilen baztarretan.

Idazki honek izan dituen jaiot-
-aurreko gora behera, oztopo
eta trabak zertako orai aiza-
tzen hasi! Etor da. Amaren
sabela utzi eta egunaren ar-
gia ikusten zaila izan ba da
ere, her dago orai haurra.
Pozaren pozez dijoakio gure
ongi-etorri beroa.

Gertaera guziak ba dute
ikasgaien bat. Sagarrak eta
tipulak ere ez dira beren bu-
ruz lainoetatik mundura etor-
tzen; egur adarrei eta lurra-
ri itsasirik egon ohi dira,

eguraldi on eta aize gogorren
berri ba dakite, eta udazke-
nak ditu azkenik ontzen. Na-
parroan emandako urratsak
ere zer esanik ba luke. Gure
agintariak herriaren kezka bi-
zian jabetu zaizkigula, lehenik.
Hitzez ez-ezik, erabaki nagu-
si baten bidez jakintza mai-
lako gure aberastasun bere-
xienari eutsi nahi diotela
agertu dute. Goresmenak.

Eta ez hori bakarrik: apalki
egin daizke gauzak, hala oho-
re eta hots haundiakin. Atal
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haunditik sartu nahi izan du-
te euskera Naparroako bizian,
ofizialtasun osoarekin. Napar
gehienen hizkuntza nagusia
zelarik izan ez zuen nortasu-
na ba du orai euskerak. Ez
da ahuntzaren gau erdiko ez-
tula.

ONDOREAK

Egoera berri hau dela ta,
galdeera asko egiten du jen-
deak. Biziko ahal da, beraz,
gure mintzaira zaharra? Sen-
dagarri ote, hala heriotz pn\-
nak eztitzeko gantzuketa epe
la?

Erantzun garbi bat ematea
nahiago nuke; baina, ezin.
Erabakia mesedegarri da, eta
laguntza haundia. Baina eus-
kaldunok dugu euskera min-
tzo; ez erabakiak. Guk diogu,
b e r a z , hizkuntzari eutsiko.
Kezka asko eta erderaz min-
tzo; ametsez jantzitako hila-
rria. Zertarako, bestela, ikas-
tolak? Haurretatik zaigu ber-
piztuko, haurretan galdutako
euskal giroa.

Ez dut horrekin gure agin-
tarien asmo jatorra gutxies-
ten. Sarbide bat da. Legezko
bidea, hoberena; baina, inun-
go bideari ezin zaio ibiltze-
rik eskatu. Bide zelaienak ez
gaitu inora eremango; hura
han dago. Bidelariak dute
atzera hala aurrera egiten.
Hara hor Diputazioaren era-
bakiak a u r r e r a eremateko
izendatuak diren gizonen ga-
rrantzia. Matxura gutxi eta
abiada ona beharko luke eus-
keraren gurdi motzak.

ERAGOZPENAK

Jaio berriaren poza bizian
arkituko dituen eragozpene-
kin lainatzea, ez da oso atse-
gsna. Baina, ikusten ditugun
oztopoei begiak istea ere ez
da jatorra. Arantzaz betetako
oihanean gabitz. Erabaki hau
ateratzeko egunetan —haur-
gintzan— gertatua. Ikastola
bat herrian, eta sei zortzi es-
kola bestelakoak. Ispetore
jauna agertu da eta:

—Ikastolaz, zer? —galde-
tzen diote bere maisuek.

—Begiak itxi eta ez ikusia
egin, dio berak. Ez balitz be-
za!a. Bestela, aizatzera behar-
tuak izango gera... Ez da le-
gezkoa (aurreko urtean, ha-

mabost egunen epean atariak
isteko agindua zien horrek
berak. Urte baten buruan ez
ikustea hobe dela uste du).

—Eta haur haien ikaskin-
tza-agiri eta garbitasunekin
zer egin?

—Esan dutana: ikastolank
ez balitz bezala, erantzuten
die. Menditik datozenak be-
zala dira guretzat. Beste edo-
zein haurrei egiten zaizkien
galdemoduak egin eta kitto.
Ezin dugu ontzat eman haien
ikastaroa.

Latzena ta negargarriena,
jaun hau naparra eta euskal
gurasoen bastarta dugula ja-
kitea da.

Lehenago, duela lau bost
urte bakarrik, eskolan euske-
raz hitzegin zuen haurrari
konpasaren orratz muturrekin
mihia hartu eta ahoa odoldu
zion maisua ere ezagutu du-
gu, zoritxarrez, gure artean.
Euskaldunen semea hau ere...

ERATSUN

Egun hauetan berriz, gure
agintarien jokabide jatorrari
ostikoa sartzeko, Eratsun-go
maisu jaun baten berria. Etxez
etxe idazkiren bat zabaltzeko
asmo maltzurra izan omen du,
gurasoak heuren haurrei eus-
keraz ez mintzatzeko esaten.
Eta euskera baizik ez dakien
baserritarra ixildu dailela; TV
haundiren bat erosten ahal
dio maisu jaunak atertu ga-
be hari begira, ixilik egon
dadien.

Eskoletako azpijana aski ez
dela, etxe barnean sudurrak
sartu nahi! Txikitxo uzten di-
tu honek orai artekoak! Go-
goan neukana neretzat gorde
eta, Sanchez Carrion, Cordo-
ba-ko unibersitario a r g i a k
esana entzun beza: «Jende
Ikasi guziak euskeraren aide
agertzen dira gaur Napa-
rroan». Ikasiak, alegia. Moiz-
ko7 gure maisu unibersita-
rioak? Bitartean, parregarri
jarraitu nahi ez badu, euske-
ra ika-si behar luke Erantsun-
-go maisuak; edo erdaldun
herri batera aide egin.

Eta ikusia ikusi, Diputa-
zioak beharko du lenbait-le-
hen eskua sartu. Erabakiak
zertarako, bestela?

j . m. satrustegi
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Diputacion Foral de Navarra

Bases para la ensenanza y fomento del vascuence
Esta Diputacion, en sesion cele-

brada el dia de la fecha, adopto
el siguienia Aciierdo:

"El retroceso secular del vas-
cuence como idioma comun y fa-
miliar de una amplia Zona de Na-
varra, adquiere en el momento
presente caracteres especialmente
graves. El pro iema hoy mas que
retro ceso es ya de supervivencia.
Esta es la hora en la que, con la
miurts de los ultimcs ancianos
vascoparlantes del Valle del Ron-
cal, desaparece el mas antiguo dia-
lecto de este idioma singular, aca-
so el mas antiguo de cuantas len-
guas vivas subsisten en el mundo.

La exclusion de los idiomas es-
panoles, no oficiales, de los pro-
gramas de ensenanza, la crisis ac-
tual del caserio, reducto principal
del vascuence, la emigracion de la
poblacion rural a los nucleos ur-
banos, el contacto cada dia mayor
de aquella con esta, la influencia
de los medios de comunicacion so-
cial multiplicada por la penetra-
cion masiva de los nuevos medios,
tales como la radio y la televi-
sion, son causas que explican la
grave situacion por la que atra-
viesa hoy el vascuence.

Navarra no puede permanscsr
indiferente ante este hecho que
amenaza con la desaparicion total
de uno de los mas raros monu-
mentos de nuestro patrimonio cul-
tural. La conciencia de este pro-
blema y de su gravedad se ex-
tiende cada dia mas entre las cla-
ses cultas del p-ais y alcanza los
propios medios oficiales. La Ley
General de Educacion prcclama
entre sus fines "La incorporacion
de las peeuliaridades regionales
qus enriquecen la unidad y el pa-
trimonio cultural de Espana", e
introduce, por primera vez en !a
Historia de la Educacion Espanola,
el cultivo de la lengua nativa en-
tre los contenidos de la Educacion
Preescolar y Educacion General
Basica.

La Diputacion Foral de Navarra,
que desde hace muchos aiios vie-
ne fomeiitando el conoeimiento y
cultivo del vascuenee a traves de
la Institucion Principe de Viana,
mediante la creacion de la "Sec-

cion para el Fomento del Vascuen-
ce", por Acuerdo de 28 de noviem-
bre de 1956 y la aprobacion de las
primeras bases para la organiza-
cion de la ensenanza de este idio-
ma por Acaerdo de 25 de enero
de 1987, consciente de la gravedad
actual del prcblema y de su res-
ponsabilidad como depositaria de
nuestros valores culturales, quiere
contribuir por todes los medios a
su alcancs en la tarea comun de
coOTservacRdn y difusion de la "lin-
gua navarrorum".

Por ello, ha resuelto emprender
una amplia, profunda y urgente
accion 6.3 Ensenanza y Fomento
del Vascuence, con arreglo a las
siguientes Bases:

Base primera

La Diputacion Foral de Navarra
promovera y apoyara, por todos
los medios a su alcanca, la En-
senanza y Fomento del Vascuen-
ce, principalmente en las localida-
des y eomarcas vascofonas.

Base segunda

La accion de Ensenanza aten-
dera preferentemente a la prime-
ra Educacion de los ninos cuyo
idioma familiar o nativo sea el
vascuence, y, en general, a la ex-
tension y me j or a del conoeimiento
de este idioma, particularmente en
el area vascofona de Navarra.

Por las acciones de Fomento se
impulsara el estudio, investigation
y difusion del vascuence, estimu-
landose el uso y empleo del mis-
mo en todos los ambitos de la
vida familiar, social, cultural y re-
iigiosa del area vascofona de Na-
varra.

Base tercera

Las acciones de Ensenanza obje-
to de promccion seran fundamsn-
talrnente las siguientes:

l.a La Educacion Preescolar y
Ensenanza General Basica de ni-
nos cuyo idioma familiar o nativo
sea el vascuence.

2.a El aprendizaje y cultivo del
vascuence en los Centros de En-
senanza General Basica, y la im-
plantacion de clases voluntarias
para la ensenanza de este idioma
en los Centros de los restantes
niveles educativos de las localida-
des y comarcas vascofonas, espe-
cialmente en aquellas en que el
retroceso ss acusa con mayor in-
tensidad, a las que se dara carac-
ter prioritario.

3.a El establecimiento de clases
voluntarias de vascuence en los
Centros de todos los niveles edu-
cativos del resto de Navarra.

4.a En general, la extension y
mejora del conoeimiento del vas-
cuence en Navarra.

Base cuarta

Se prestara una atencion prefe-
rente a la Educacion Preescolar y
Educacion General Basica de los
ninos cuyo idioma familiar o na-
tivo sea el vascuence.

A este fin se efectuaran las ges-
tiones oportunas y se arbitraran,
en su caso, los medios necesarios
para la organizacion en regimes
de bilingiiismo de las ensenanzas
de los Centros en los que se ha-
llen escolarizados dichos ninos o,
en su defecto, se promovera el es-

tablecimiento de Centros especifi-
cos que habran de reunir los re-
quisites humanos y tecnicos preci-
sos para el desarrollo integral de
sus fines.

Estos fines seran los comunes a
los Centros de esta naturaleza, a
saber: El desarrollo armonico de
ia personalidad de los alumnos y
el fomento del espiritu de convi-
vencia inspirados en el concepto
cristiano de la vida, el Magisterio
de la Iglesia Catolica y las tradi-
ciones culturales navarras y espa-
riolas.

Los acontecimientos, programas
y orientaciones pedagogicas se
ajustaran a los generales estable-
cidos por el Ministerio de Educa-
cion y Ciencia para estos niveles,
convenientemente adaptados a la
peculiaridad idiomatica de estos
Centros ya a la especifica realidad
sociocultural navarra de su en-
clave.

Bass quinta

Para posibilitar la realization de
los objetivos senalados en la Base
tercera, se prestara una atencion
especial a la formacion del pro-
fesorado y a su perfeccionamiento
permanente, asi como a la confec-
cion del material docente preciso,
a cuyo efecto se promovera el es-
tablecimiento de una Catedra o
Instituto de Vascuence.

Base sexta

Las acciones de Enssnanza a que
se refiere la Base tercera podraii
ser promovidas:

a) Por iniciativa municipal.

b) Por iniciativa particular.

c) Directamente por la Diputa-
cion Foral.

En los supuestos de iniciativa
municipal o particular, la Diputa-
cion podra conceder subvenciones
siempre que se cumplan los requi-
sites que al efecto se determinan
y sin perjuicio de la funcion ins-
pector a que podra ejercer aquella
en todo momento.

Cuando la Diputacion promueva
directamente dichas actividades,
seran a su cargo todos los gastos
que se ocasionen o, en su caso,
ei deficit que al efecto se origine.

En todo caso, la Diputacion Fo-
ral coordinara todas sus acciones
en el campo de la Ensenanza del
Vascuence con el Ministerio de
Educacion y Ciencia, a traves de
sus organos competentes.

Base septima

Correspondera al Servicio de En-
seiiaiiza de Diputacion, el estudio,
gestion y propuesta de cuantas
acciones se einprenderan por aque-
lla en orden a la escolarizacion
de ninos vascofonos y, en general,
para la promocion de la Enseiiaii-
iia del Vascuence.

A tal efecto se dotara a dicho
Servicio de los medios eeonomicos
y tecnicos necesarios e inicialmen-
te de un tecnico de Educacion, con
titulacion minima de Magisterio,
con perfect© dominio del Vascuen-
ce.

Se crea asimismo la Comision de
Ensenanza del Vascuence, que es-
tara presidida por el Diputado
Presidente de la Comision de Edu-
cacion y de la que formara parte
el Jefe del Servicio de Ensenanza,
un Inspector de la Inspeccion Tec-

nica Provincial del Ministerio de
Educacion y Ciencia, que sera de-
signado por la Diputacion Foral
a propuesta del Delegado Provin-
cial, y tres Vocales tecniccs de-
signados libremente por la Dipu-
tacion. Esta Comisicn sera el 6r-
gano permanente de consulta y
asesoramiento del Servicio en ma-
teria de Ensenanza del Vascuence.

En la Junta Superior de Educa-
cion de Navarra, se integrara como
Vocal uno de los tres Vocales tec-
nicos de esta Comision, que sera
libremente designado por la Dipu-
tacion.

Para la propuesta anual de ac-
tividades docentes en este sector
que el Servicio de Ensenanza de~
bsra elevar a la Diputacion sera
requisite previo preceptive el in-
forme del Patronato de Fomento
del Vascuence.

Base octava

Para la accion general de Fo-
inonfco, se crea el Patronato de Fo-
mento del Vascuence, que tendra
•a composicion siguiente:

Presidente: El Vicepresidente de
la Diputacion Foral.

Vocales:

Los dos Diputados Vocales de
la Institucion Principe de Viana,
correspondiendo al de mas edad la
Vicepresidencia.

El Diputado Presidente de la
Comision de Educacion.

El Director de la Institucion
Principe de Viana, que sera Secre-
tario del Patronato.

El Jefe del Servicio de Ense-
nanza.

Todcs los Vocales de la Seccion
de Fomento de la Institucion Prin-
cipe de Viana.

Todos los Vocales de la Comision
de Ensenanza del Vascuence.

Tres representantes del area vas-
ccfona de Navarra, que seran de-
signados por la Diputacion.

El Delegado Provincial de Cul-
tura.

Dentro de este Patronato fun-
cionara una Comisicn permanente
que € star a presidida por el Vice-
presidente del mismo, y de la que
for mar an parte todos los Vocales
de la Seccion de Fomento del Vas-
cuence de la Inspeccion Principe
de Viana y el Director de la mis-
ma, que actuara de Secretario.

Base novena

El Patronato de Fomento del
Vascuence se reunira una vez al
aiio y su Comision Permanente
una vez al mes, y uno y otra
siempre que sean convocados por
su Presidente

Correspondera a este Patronato
la programs cion y el estudio de
cuantas accividades ss consideren
oportunas en orden al Fomento
del Vascuence, cuya propuesta se-
ra elevada a la Diputacion Foral
a traves de la Direccion de la Ins-
titucion Principe de Viana, a la
que cct respondera asimismo, la

de los acuerdos".

I.o que se hace publico para su
general conoeimiento.

Pamplona, 15 de diciembre de
197.:. La Diputacion y en su nom-
bre: El Vicepresidente, Amadeo
Marco. El Secretario, Jose Uriz.

Euskaltzaindia
Elgoibarren

URRUZUNOREN OMENEZKO OSPAKIZUNETAN

Aurten da berrogeitamar urte, Pedro Miguel Urruzuno, euskal
idazle eta euskaltzain laguntzaile jaun apaiza nil zela. Hori dela
eta, joan den urtarrilaren 28an Elgoibarren bildu da Euskaltzain-
dia.

Hamar t'erdietan meza, herriko elizan. Ondoren, udaletxean,
Ivuskaltzaindiak bere hileroko batzar arrunta egin zuen. Hau bu-
katu eta, batzar idekia egin zen, Ajubita herriko alkate jauna
eta euskaltzainburua, mahaiburuko zirela. Aita Villasantek eman
zion hasiera batzarrari agur hitz batzuk esanez. Ondcren, 113
jaun-andreei euskal irakasle tituluak banatu zitzaizkien. Jaun-
-andre hoiek, hortarako pasatu behar diren azterketak gainditu
dituzte.

Gero, berriz, Antonio Arrue euskaltzain jaunak hitzaldia egin
zuen "Urruzunoren garaia" gai harturik. Bigarren hitzaldia An-
tonio Zavala euskaltzainak, "Urruzuno euskal idazle" bezala az-
tertuz. Eta azkenik, Julene Azpeitia andreak Urruzuno jaunak
gizon eta apaiz bezala zituen deiak gogoratu zituen.

Batzarra bukatzekoan, Urruzuno Ipuin Sariaren irabazlea eza-
gatzera eman zen. Sari hau Ongarri taldeak jarria da. Eta An-
tton Haranburu irakasle gaztea gertatu da irabazle.

Azkenik, herriko agintari, euskaltzain, Ongarri taldeko lagun
eta irakasleetarik asko anaitasunezko bazkari bat egin zuten Ba-
rrutia ostatuan.

(Euskaltzaindiaren Prensa Bulegoko Agiria)
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EUSKAL HERRIKO LEIOA
«KILI-KIL1» EUSKAL
SARIKETA

Beste urtetan bezaia aurten ere
«K!L!-KiLI» izeneko euskeraz idaz-
ten eta irakurtzen ikasteko Zeinge-
hiagoketak Euskai Herrian asi dira.
Bizkaian, Gipuskoan eta Nafarroan
euskaidun haurrak millaka beren
izenak eman dituzte «K!LI-KILI de-
lako Sariketa hauetara bercn eus-
kai lanak bidaltzeko.

«Kl LI-KILI» honi eskerrak, gure
Nafarroan kcntuan arturik bakarrik
mila ta gehiago haur aurten badira
Probaketa hontan parte artzen du-
tenak.

EUSKAL EGUTEGIAK

Euskai Herrian bi euskai Egutegi
dltugu: Bata «Arantzazuko Andre
Mariaren Egutegia» deritzana. Egu-
tegi hail bi eratan argitaratzen da,
bi euskalkeraz, bizkaieraz, aia gi-
puzkoeraz. 24.000 a!e ingurun sa!-
tzen dira.

Bestea Ipar Aldeko Euska! He-
rrian ateratzen da eta «Baior,ako
Gazteria* da prestatu eta argitara
ematen duena.

Bata ala bestea, edo biak, Eus-
kai Herriko txoko guzietan agirian
jartzeko oso egokiak dira. Saigai
daude liburu dendetan.

<cBAXARRI»-RI OMENALDIA

Agerkari hontako beste toki ba-
tean Donostian egin zan BAXARRI-
-ri Omenaldiaren berriak agertzen
dira. Hemen bakarrik nahi dut
azaidu Ignazio Eizmendi Manteroia,
euskaidun gizon on, euska! idazie
trebe, bertsolari paregabeko eta
haundia, euskeraren aide ain go-
gor Ian egiten duen euskaltzaleari
biotzez nere zorionak bidaltzen diz-
kiotela.

BERA HERRIKQ PiO
BAROJA'RI OMENALDIA

Abenduaren 28an eta Bidasoko
Bera herrian bertako GURE TXO-
KO elkarteak antolaturik Pio Baro-
ja zenari Omenaldi eguna egin zan.

Egun hartan berean Don Pio zena !
jaio zenetik ehun urte betetzen zi-
ran, eta beraz egokien egokiena
zan egun hartan berari gorasa-rre
berezia eskeintzea.

Abenduaren 27 egunean, bezpe-
ran alegia, «PiO BAROJA LEHEN
IPUIN SAR1A» delakoaren erabakiak
eman ziran. Honako moduan azal-
duak izan ziran: Lehen Saria «UHAI-
NtTAKO DESG!ZONA» izena duen
ipuiak irabazi zuen. Egilea: LUIS
HARANBURU ALTUNA, A l e g r i a
Oriakoa. Gero bi aipamenak izen-
datu dituzten: UDA2KEN KANTA
izena duenarentzako eta MUG A de-
ritzan ipuiarentzako; Patxi Goena-
ga eta Patrizio Urkizu beren egi-
leak dira.

Beste haurrek idatzitako Sarike-
ta bat antolatua zan eta hemen
ere Sari batzuk partitu ziran:

Lehenbizikoa TXORI TXIK! BA-
TEN BIZITZA delakoak irabaztaiie
gertatu zan Ondarrabiko Mikel Gar-
mendia haurrak idatzia zena. Gero
Aipamen berezi bat eman zioten
Igantziko Pilar Retegi neskattoari
bere IJITUAK izeneko ipuiarenga-
tik.

Euskai Ipui Sariketa hauen Ma-
hiburukoek hauek izan ziran- LUIS
MITXELENA, AINGERU IRIGARAY
ETA MATTIN UGALDE.

Gero RIKARDO BAROJA izeneko
HAUR PiNTATZAILE SARIKETA bat
ere prestatu zan baita OLENTZE-
RO SARSKETA ere.

Euska! artista ezagunen artean
ere AGERKETA BAT eratu zan. Iru-
digiieak eta pintoreak Berako he-
rrira beren lanak bidaldu zituzten.
Han ziranak: Barriuso, Basterretxea,
Larramendi, Mendiburu eta Oteltza
eskultoreak; eta Albizu, Gal, Ba-
roja, Cam Baroja, Grazenea, La-
rramendi, Sagarzazu (M.C. eta J.)
Sistiaga eta Urmeneta pintatzai-
ieak.

Baroja sortu zan egunean, hau
da 28an, goizean Pio zenaren iloba
dan Julio Caro Baroja jaunak hi-
tzaidi bat bota zuen Don Piok Be-
ran izan zuen bizimoduari buruz
mintzatuz. Gero ITZEA Etxeko au-
rreko lore-baratzan Oteitzak egin-
dako oroitharri eder baten agerke-
ta izan zan, Don Juliok berak oroi-
tharri one.n esannahia eto adieraz-
pena emanik.

Arracsaldean Bizkaiko «AKELA-
RRE» taideak Baroiaren LEYENDA
DE JAUN DE ALZATE irakurri zu-
ten. Festa zoragarria asieratik az-
keneirano benetan!

1972 URTEKO EUSKAL
L1BURUAK

Donostiko «Hoja del Lunes» de-
lakoan euskeraz idatzitako idazlan
bat irakurri ahal izan dugu guztiz
interesgarria dena. Bertan 1972 ur-
tean argitaratu ziran euskarazko li-
buruen izenak, egileak, eta liburu
bakoitzaren gaiari dagokion Sailie-
tan partituak azaltzen dira.

Eibarreko seme eta Euskaltzain-
diaren idazkari trebe den Ion San
Martin eta Ortiz de Zarate jauna
izan da idazlan hau prestatu duena.
Gero berako partean erderaz ida-
tzitako laburpen moduko lantxo bat
ere dator.

Hemen ikusten dugu astean, gu-
txS gora bera, euska! liburu bat
argitara eman dela: 1972 urtean 56
liburuak mundura azaidu ziran zea-
tzki esanez.

IKUSLE

Euskaltzaindiari eta Euskaltzain-
diaren lanei buruz gure artean ge-
ro eta gehiago zabaltzen ari diren
eta egiaxko ez diren jardunak iku-
sirik, beronen Lehendakari bezaia,
adierazpsn hau egin beharren aur-
kitzen uaiz. Euskaltzaiudiak berak
joari den abenduaren 29an Biibon
egindako batzarrean eskatu zidan
agerpen hau egitea, sortu nahi den
giroa kontuan edukiz.

Euskaltzaindia Instituzio bat da,
1918 urtean Araba, Bizkaia, Gi-
puzkoa eta Nafarroako lau Dipu-
tazioen babespean sortua. Helburu
eta xede bezaia du euskeraren ai-
de Ian egitea, hizkuntza honen
idazlangintzarako argibideak eta
arauak ematea, ta abar. Euskai
Herriko eskualde, euskalki eta eus-
kera mota guztien ordezkariak
daude bertan.

Euskaltzaindiak kultur-jakintzaz
bakarrik du zer ikusi eta deus ez
politikaz ezta inongo taldekeriaz
ere. Pluralismorik jatorrena egon
da beti eta dago orain ere haren
barneaii-

Euskaltzaindiak garbi ikusi du
beti euskera herri baten ondasuna
dela, eta herri osoarena, gainera,
eta hain zuzen horrexegatik, ez

Azakixlcurralc
Egun guzi-guzitan
dugu «lhautea»;
Egunero mundua
mozorroz betea;
zozokeri galanta
norbait arritzea
Inautetan mozorroz
yauntzteaz yendea.
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Dirudunak gabea
deitu du «aiferra»;
kexo den menekoa
nausiak «ezkerra»;
aundia mozkortzen da?
«zorion ederra!»;
mozkortzen da deus-eza?
«noiako eperra!»

3.

Dirudun bat gabeak
neketan nahi luke;
menekoak nausla
mendu, ahal baluke;
aundia ozartzea...
makur!, ezin uke;
probea surpertzea...
alferrik ginukei...
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Kopetatik «moxorro»
polita xinxilik;
goikoentzat «zaldiak»;
bekoak umilik;
zangopetan dagona
bego hor ixilik;
ez bedi hunen aide
munduan abilik.

— 5 —
Goseak dabiltz nunbait
berreun ta amar?
yana daukena, lasai,
birikandi samar.
izen aundiko «yaun» bat
dabilkate zakar?
Aundizale guziak
hunen aide mar-mar.

— 6 —
Amar sostan ezin sal
gauza langileak;
amar durotan ezin
ekar erosleak;
«mamuki» ta «maiteki»
dio «bin-tarteak»;
«Goi-maitasun uts-utsa
nere lan-nekeak!»

, ; J

Beren barrena, aurki,
hontako daukate;
zuzentasuna ere
itzetan dakarte;
«mamua»-kin asmoak
estali bitzate,
bertzentzat prestatuaz
mila soka-kate.

— 8 —
Aurpegi-estalkia
denentzat berdina?
Gerontzat politena,
itxuraz arina;
bertzentzat itsusia,
pozonaz egina,
musker, ori ta gorri,
beltz edo urdina.

AZAROA

du nahi ondasun hori talde baten
eskuetan eror dadin.

Bide horretan barrena ibili da
beti Euskaltzaindia eta dabil orain
ere.

Gizonen artean gehienetan ger-
tatzen den bezaia, Euskaltzaindi-
aren barrenean ere, hizkuntza ara-
zoetan, euskaltzain guztiak iritzi
bereko ez izatea, gerta daitekeena
da, eta horrek ez gaitu bat ere
harritu behar. Edozein Instituzi-
otan egunero gertatzen da hau,
baina horregatik egin behar duena
egin gabe ere ez du egon behar.
Egotzi zitzaizkion betebeharrak ez
lituzke beteko eta.

—oOo—

Sorrera egunean berean eskatu
zitzaion Euskaltzaindiari (eta ho-
nen zeregin nagusien artean hala
azaltzen da ortuko Arautegian. Be-
gira 6. a ) : "Ekingo du euskalgi
oroen odolez azitako euskal-eredu
bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta
idazkeraz albait erabatetsuena, eus-
kaidun guziak idatz-irakurketan
erabiltzekoa".

Ez gara hemen hasiko 50 urte-
tan zehar arazo hontaz egin diren
Ian eta agertu diren asmo eta iri-
tzien kontu ematen. Euskaltzain-
diak berak, ordea, ez zuen sekula
agiririk eman, edo gauza aski hel-
dua ikusten ez zuelako, edo ordu-
ko gizarte egoeran horrelako asmo
bat aurrera eramateko biderik age-
ri ez zelako.

Euskaltzaindia sortu zeneko 50
urteak ospatzekoan, ordea, berriz
ere pundu hau aztertu eta, ahal
bazen, erabaki behar zela pentsa-
tu zen. Izan ere, gure herriak az-
ken urteotan ezagutu dituen alda-
ketekin, problema honi soluzioa
ematea beharrezko ez eze, premia-
tsu eta luza ezina ere bilakatu da.
Eta beste aldetik gertatu den eus-
kai istudioen berriztapenak pro-
blema hau behar bezalako jakita-
te, zentzu eta zabaleraz erabakitze-
ko esperantza uzten zuen.

Hoiek hola, Euskaltzaindiak Bil-
tzar bat antolatu zuen, berariaz
gai honi eskeinia. Biltzar hau
Arantzazun egin zen 1968ko urrian.
Biltzarra bukatzerakoan, euskal-
tzain osoek elkarrekin bildu eta
agiri bat idatzi eta onartu zuten.
Arantzazuko agiri hor tan ortogra-
fia, izenen deklinazio eta hiztegi-
ari dagozkion zenbait pundu uki-
tzen dira.

Agiri hura irakurri besterik ez
dago kontseilu edo gomendio gisa
emana dela ikusteko. Ez da inor
fceartzen iritziz aldatzera, beste
pentsamolde bat izateko eskubidea
ez zalo inori kentzen, euskera ida-
tziaren batasuna lortzeko beste bi-
de egokiago bat bilatzea edo pro-
pesatzea ez zaio inori galerazten.

Gauza bat ezin egin daiteke, or-
dea: Euskaltzaindiak ez duela bat
ere agiririk eman, esan; edo Agiri
horren balioa dudatan ipini, batez
ere Euskaltzaindiaren aldizkarian
bertan Biltzar hartako Ian eta agi-
riekin batean datorrenez g e r o

("Euskera" 1968, 250 orrialdean).
Eta hain zuzen, horrelako gauzak
esaten zirelako Euskaltzaindiak,
1970ko uztailaren 29ko batzarrean,
Agiri hura berea zuela berriro ai-
tortu behar izan z~jen. (Ikus "Eus-
kera", 1971, 99 orriaidcan).

—oOo—
Beste gauza bat erruz eta maila

orotan (baita eriijio eta pastoral
mailatan ere) zabaltzen dute Eus-
kaltzaindiaren b a t a s ii n bideari
ateak itxi nahi dizkiotenak: bide
hori ateoena dela edo eriijio ga-
beena.

Asmazio honek ez du ez buru
eta ez buztanik, ez itxurarik, ez
egiarik ez egia antzik ere. Aide
hortatik gezurtatzea ere ez luke
merezi. Baina behin da berriz eta
azpikeriaz hori sinets arazi nahi
dutela ikusirik, egiaren aide aur-
pegia ateratzera behartua nago.
Neure indar eta ahal guztiak sa-
latu nahi dut, bada, hori egia ez
dela. Arazo honek hizkuntzaz ba-
kar-bakarrik du zer ikusi, eta deus
ez erlijioaz, fedeaz edo politikaz.
Bak^ltzak eskubide osoa du bere
pentsakcra edo ikusmolde berezia
izateko euskera idatziaren batasun
kontuan. Baina Jainkoaren amo-
rioarren! ez daitezela zeruko gau-
zak eta lurrekoak berriro nahas.

Eliz gizona naizen aldetik, min
liandia ematen dit erlijloa beste
zer-edo-zerren morroi hartu nahi
izate iiorrek. Badakigu joko hoiek
ez diotela eriijioari mesede cnik
egin orain arte; ait^itik, erlijio-
arentzat kaltegarri izan dira, ba-
tez ere gerora eta luzarora begi-
ratuaz. Azken Kontzilioak bere
arreta guztia ipini du erlijioaren
hauzia bestelako arazoekin katiga-
tua ager ez dadin. Gure artean,
berriz, hori egin nahi da berriz
ere. Erlijioaren izenean, erlijioaz
zer ikusi ez duen gauza bati gerra
egin nahi zaio, alegia. Hortarako
ez dago eskubiderik.

Ipar eta hegoaldeko euskaldunen
artean idazkera bateratzeko, "h"
letra hartzea gomendatu zuen Eus-
kaltzaindiak. Ez da beraz, letra ho-
ri ezeren bandera; gehienez ere
izan daiteke batasunaren bandera,
eta inork ez du eskubiderik, ez
aide batetik ez bestetik, hori eze-
ren banderatzat hartzeko.

Euskaltzaindiak —b e r r i z ere
esango duly— ez dio inori hizkuntza
arazoetan bere iritzi edo ikusmol-
deak defenditzeko eskubidea ken-
tzen. Baina herriaren zerbitzutan
eta sortu zenean bere bizkarrean
hartutako eginbeharrak bete na-
hiean egiten dituen lanak honda-
tz.cko eta behera botatzeko erabil-
tzen diren harmak ikusirik, ad-ie-
razpen hau egin beharrean aurkitu
da. Egintza hauek salatu egin be-
har ziren eta hala egiten dugu.

Aita Luis Villasante Kortabi-
tarte, O.F.M.

Euskaltzaindiaren Lehenda-
karia,

Arantzazuko Amaren Santu-
arioan, 1973, urtarrilak 1.

«AGIRRE TA LEKUBETAE 10SEBA ANDONI
SABIA» - IV'GARREN ALDIRAKO DEIA

S A R I K E T A

Ura oroiterazi aren euskaitzaletasuna gureganatu ta euskera
iraunerazi ta bizkortzeko asmoa, Agirre ta Lekube'tar Joseba An--
doni deritzan saria, laugarrenez antoiatzea erabaki dute «Euskal-
-Kulturaren AIde», koek. Sari ori norgelagokoa izango da, ta ona
errsen sariketa orri buruz zeetasunak:

1) SV'garren «Agirre-Saria» iru urte buru emana izango da.
Beraz 1970'garreneko Epaillaren 23-garrenean asi ta 1973-garreneko
Epaillaren 22'garren arte, euskeraz argitaratuko dan idazti obe-
renak irabaziko du sari eri.

2) idaztiaren gaia idazleak bere gain du.
3) Saria bat bakarra, ta miila dolarekoa izango da.
4) «Euskal-Kulturaren Alde»'ren gain geratzen da epaia ema-

tea. Epaille bakoitzak autanki ixiilez emango du bere erabakia.
Erdia bano bat geyago lortu dezan idaztiak saria irabaziko du.

5) «Euskal-KuIturaren Alde»'k berak emandako erabakia era-
bat onartzekoa izango da, ala bearrez, ta eztu izango ihork epal
orren aurka gora yoterik.

6} Sari ori ezin zatibanatu diteke.
7) Orrenbesteko saria irabazteko !ain izan fiteken idaztirik

ezpaiego ori ezin eman litzaioke.
8) Epaia eskualdeka emana izan liteken susmoa erabat ken-

tzeko, sari ori ezin yaso lezake «Euskal Kulturaren A!de»'ko dan
inork. Edo ta baldin sari au norentzat izan liteken erabaki bitar-
tean «Euska!-Ku!turaren Alde»,ko norbaitek idaztiren bat argitara
baleza, da!ako ori ezin izan Jiteke epaiile.

9) Epaia garaiz emana izan dedin, idazie bakoitzak bere idaz-
tiaren bi ale igorriko balizkigu, txera onez artuko genituzke, Idazti
hat zuzenbide ontara: 10. Bd. d'Alsace-Lorraine - 64 Bayonne,
Laburdi, eta bestea, 48, rue Singer, Paris XVI, «Euska!-Kulturaren
Alde»'rex\ izenean.
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Basarri-ri Omenaldia
Joan zan urtean artu zan erabakia on arturik, aurtengo Urtarrilla-ren 21-an, Donostia'ko As-

toria Zinema-n, Eizmendi-tar Inaki «BASARRI-ri», omenaldi bat eskeini zitzaion. Biidu zan jendea
pranko. Zortzi egunez aurretik sarrerak salduak zeuden. Ura jendetza antzoki barruan! Ta, atez,
kanpo, beste ainbeste izango etzanik ez nuke esango. Danak Basarri goratu nai. Bera, nere ustez,
eta beste askoren uste berdinez, izan baita bertsolaria ardandegitik antzokiraino jaso duan gizona.
Omenaldi au ondo merezia zun. Eta ez pentsa bi gizonek artutako erabakia izan danik, ez. Urteak
zear Uztapide-ri, Xalbador-i, Lasarte-ri ta. Mattin-i rmenaldi berdina egin zaiete. Ortarako, antzokian
sartzeko artzen dan sarreretan, beren atzeko aldean, jai aldia bukatzean, entzunleek urrengo urte-
r&ko nor duten gogozkoena adierazten dute ta, izen geiena jasotzen duan bertsolariari, egiten zaio
omenaldia. Aurten ere aukeraketa egin da ta, Jamkoak lagun, datorren urtean Muxika (Bizkaia-ko)
Balentin Enbeita-ri egingo zaio. Zorionak aurrez, Enbeita!

Amalau bertsolarik abestu zuten, zeihez baino zeinez egokiago, Basarriri egin zitzaion ome-
naldian. Danan izenak esatea luze xamar litzake. Lituzten eragozpen edo trabagaitik, etzuten abes-
tu aal izan Azpillaga, Lazkau-Txiki ta Lopategi-k. Jai aldian irurak an ziran. Gai emaiile, trebetasun
eta guztizko egoki, Loiola Irratiko izlari dan Joxe Mari Iriondo izan zan. Maiaren erdian, antzokian
eiegia, Basarri-ren ondoan Uztapide egon zan. Onek etzuan bertsorik bota, oraindik, azken aldian
izan zuan gaitzetik, erabat osatu gabe dagoelako.

Nik, Donostia-ko «La Voz de Espana» egunkarian, nere erriko berriak ematen ditut. Nafarroa-n
cjutxik irakurriko dezute. Orregatik, Basarri-ri egin zitzaion omenaldi aurretik diotan izparringi orre-
lan jarri nituan bertsoak gaur eskeiniko dizkizutet "Principe de Viana»-n irakurri ditzazuten. Ara ne-
re bertsoak.

Zure gorantzan kantari nator
nere iagun zar BASARRI,
zure bertsoak, erriarentzat,
beti bai dira pozgarri.
Zuk egin dezun lana
nik ezin esan dana,
izan degu ikusgarri,
erdi galduak zeuden bertsoak
ta zuk goi maiiietan jarri!
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Zuri entzuten egoten naiz ni
erdi ametsez, benetan,
zure neurrikok gutxi dirade
ludi txar, kaxkar, onetan.
Beti egoki kantuz,
gai, neurri eta puntuz,
zabiltz bertsozko legetan,
zure izenik ez da aztuko
eundo euskal errietan!

— 3 —
Mugaz onuntztik eta aruntztik
jarduna zera bertsotan,
Euskalerriko oitura onak
zabaldutzeko asmotan.

Errexil, Bidania'tik gatozala; Ba-
sarri bertsolariaren jaioterria.

Bertsotan beti alai
ikusi zaitut nunai
erriaz jasoz txalotan,
azia pranko ereina dezu
alare gu erdi lotan!

Egunkari ta irratiz gogoz
egin dezu alegina,
nere burura auxen sortzen da:
Nun da gaur zure berdina?
Lanean gau ta egun
au aitortu dezagun,
ori da gauza jakina,
obe genduke, nere iritziz,
zure laurdena ba-giha!

5

Erri zar batek eskeintzan dizu
merezi dezun omena,
txalo bizitan, goratu nairik,
zugan daukazun almena.
Igandez Astoria-n.
leku on dotorian
poztuko zaizu barrena,
nere partetik izan zazula
egun jator da onena!

IBAI-ERTZ

(XALBADORRI AGUR ON)
1972-ko Azaroan

AIREA: Ikusten duzu

golzean...

Hemen aipatu nahia
Xalbador pertsularia
Urepeleko semia;
Aurten duzula irabazia-

kurtsan Xenpelar saria,
Hori dudarik gabia
Zinduen merexitia
Ukan duzun ohoria.
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Xalbador zure izena
Aspaldi nuen entzuna
Koblaritan hoberena;
Ofizio hortan kurritu duzu-

Eskual herri gehiena,
Zu anitzen jostakina
Eman dezu atsegina
Hori da nahi zutena.

— 3 —
Xalbador zu mintzatzian
Sort etxearen gainian
Sendimendu hobenian;
Zu bezalako etxe umiak-

balira mundu guzian,
Estima ginio ordian
Gure Arbason bizian
Zer utzi zauten joaitian.

_ 4 _ _
Arbasotarik ukana
Lehenik gure dohaina
Bai eta gero izena;
Gainera utzi ere zaguten-

mintzairetan ederrena,
Hori orok dakiguna
Ezin ukatu duguna
Baita gure Eskualduna.

— 5 —
Xalbador zure pertsutan
Sort etxeain ohoretan
Zaude amodio haunditan;
Zure ideiak plazaturikan-

zeure haurren eskuetan,
Ontsa jarraikitzekotan
Zuk eman etsenpluetan
Ez dukete dolurikan.

— 6 —
Batek bere etxeari
Behar luke erakutsi
Amodio zoin den haundi;
Ez balinbada hau jarraikitzen-

eskasak dira ageri,
Naiz pisu aundiko ta naiz arihak,
Pentze-landak sasu jarri
Aterbeak hor erori
Ez dea desgustagarri.

— 7 —
Arbasok kusi balute
Anitzak nola gabiltze
Estonatuak litazke;
Heien izerdiz ontsa gostaiak-

guk abandonatuz fite,
Orroitu behar ginduke
Mundurat eman gaituzte
Zor dugu heier hainbeste.

_ 8 —
Pagatzeko gure zorrak
Ditugun egin beharrak
Lauda Arbaso* xaharrak;
Xalbador zure pertsutan ditu-

hortaz etsenplu ederrak,
Nola auzo herritarrak
Inguratzen nau plazerrak
Zuri milaka eskerrak.

g

Ikusi dugu askotan
Nola Eskual herritan,
Berdin hemen Amerikan;
Gure Arbasok utzi presentak-

anitz estimu txarretan,
Menturaz pentsatu faltan
Edo sartuz urgulutan
Aiegia ahantzirikan.

— 10 —
Hau dut nik azken pertsua
Gure Xalbador prestua
Zure herronkan sartua;
Gaur hemen Chino-n zu ezagutuz-
Dauket plazer arrarua,
Dauzut desira osua
Zuri bizitza goxua
Zerurat azken pausua.

J.C. ARROSAGARAY, Pomona

BEBTV
A R B I B E

Horrelakoak gara! Nola gorputzez hala animez, nagikeriak ia ta, zi-
kinera goazi, Adan ta Ebak asmatutako sagar-pitarra goxo zaigulako.

Utzi aur bat musua garbitzera bortxatu gabe: lanean hari den ikaz-
kinak baino beitzagoko lepoa darama berehala.

Bego, bere bakarrean, itztegia iraulikatzen pixka bat ikasia den gaz-
tetxoa: hor doa, ixil ta gose, itz gordin batzuen bila, zer ote dioten
iakin nahiez.

Hau zen ienago: hau izanen da etziago ere. Gaurkoaz, biharkoaz eta
etzikoaz ez diot deus: zerhorrek ikus.

Erakusle beharrik ez, naski, afera huntan adin hortan.

Ardotegietan, zorrobestetan, ostatuetan, bertso samin bat edo bertze
entzun daiteke Euskalerrian ere. Halaxe holaxeko itzetan batzuk: ne-
gurriz arront ongi eginako bertsotan zenbait. Gaia zikinagatik nazkaga-
rriak badira ere azken hok, erriko izkuntzaz ongi iabildutako egilea sa-
latzen dute. Irakurtzen ote zekien asmatzaleak? Nork daki: beharbada ez.

Entzunez, entzunez ikasten dituenak, gordinkerirako nahi bezenbat
euskera argi, nahiz zikin, ikasiko du, begiak paperetan nekatzen ibili
gabe.

oOo
Bertzalde; erdaldun batzuk etortzen zaizkigu muga bazterreko gure

ernetara, beren egitekoak bulkaturik.
Hok euskera ikasteko zaletasunik ez ekartzeaz ez naiz arritzen; ez

baitdakarte beren egitekoen artean sarturik Ian hau.
Hala ere, gorderik eraman behar ditugun gorputzeko zati guzien eus-

kerazko izenak berehala dakizkite zenbaitzuk. Mutilak neskatxari eta nes-
katxak mutilari bota lezaiozken gordinkeri kutsua ere bai. Kutsua ba-
karrik: arrontenak: mailak badire hortan ere.

Nahikoa dute. Ez dute euskal horrietara ioko.
. oOo

Inoren arpegira lotsakolorerik ekarriazi gabe, guratsoen aintzineao,
umetxoen artean, apez xaharrek ere entzuteko gisen, trankil mintzatzeko
euskera da aide batetik ez ahin zaila eta bertzetik ongi ikasi behar
duguna.

Betorz erakusleak: ez dakigun hoki, ikasi nahi dugun hoki erakustera.
Erakusle hoken artean sar ditezke bertsolariak.
Saminkeria, asoina, zikinkeria, ahin beharrezkoak ote ditu bada ber-

tsolariak bere argitasuna, euskeraz badakielakoa eta gizontasuna entzu-
leei edo irakurleei agertzeko?

Garbitasuna eta goxotasuna, biok n a haste, errazki da r ion bertsolari
argia, denen pozgarri!

Adibidez; errate baterako; ileroko hunen azaro-abenduko zenbakian
bertan datorzen Xalbadorren bertso garbi, polit, xamurrak (Sort-etxean)
Zeru-kutsua ere dakarte berekin; hain gora ta urrun doazi ta loka-
tzetik. Bai politak! Denen gogoen atsegingarri. Euskera errikoi, garbi
eta goxoaren erakusle.

IASAN

Lasarte jauna, euskal erria aundi-
tasunez duzu betia. Bertsolaritzan
zaitugu beti ona dan banon askoz

obia
PRINCIPE DE VIANA izan berria
azken IRAILLA illeko artan,
irakurri dut pozik askorik
zu arturik ezpahetan
On JOSE MARI IRIONDO berak
(galdeera-erantzunetan),
jakih nai minez egin dizkitzun
zeundetela beih izketan,
ia noiz ta nola edo eratara
gustuena zauden bertsotan.

Arek egihik gal deer a zorrotz
eta zirikatzalliak,
zuk ari beila erantzun diozu.
Aietxek, bai, itz argiak!
MANUEL LASARTE, nik zu ezautuz
pasa'itut urte luziak.
Zuregaz diran berri guztiak
aih dira nun nai aundiak.
Ezin litezke lakari azpian
illundu ta euki gordiak.

Zure bertsuak beti izan dira
zuzena, ederki ebakiak.
Naiz pisu aundiko ta naiz arihak,
beti juxtuak neurriak.
Bereixtasunaz ongi jantzita.
Jaso dituzu txaluak.
Euskal Erriak goratu'izkitzu
unkigarri'abestiak.
Mugiturikan danen biotza
pixten zinitun zuk suak.

Zu jaio zihan egun a ret an
artu zendun igortzia
bertsolaritzan gero izateko
argi on zabaltzallia.
Gero adihez gaztetu ezkero
bete zan zure iturria
agortu gabe ixurtzen zuna
ugari-ugari eztia.
Gizondu ezkero opatzen diozu

mundu danari pakia.

Ori, bai, data doai berezi
egiz zeru goi-goikua.
Abestu iozu JAUNGOIKUA'ri
ta izan esker onekua.
Arpa, organu, kitar ta lirak
jo zuen eztitsu sohua.
Utzi zazute gure LASARTE
biar bezel a omendua.
Ongi merezi dun er'artan
eman sari betikua.

Denak utzirik mintzatuko naiz
duzun nortasun aundiaz.
Ementxe ikusten zaitut ORIO'n,
arturikan maisutzat.
Zeruak ongi bete zinduten
balio aundiko emanaz.
Eta nola zu umilla zeran,
ordaintzen duzu esker onaz.
Agur, LASARTE (naparrak gera),
Agur, estu laztanduaz!

Joaquin ALDAVE
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>LK Di ffi
EZBEARRIK ASKO

Deunoro bertsolariak oneia: «Aspaldian geldi egon naz. Ordu asko
bear, eta gogo aundirik ez. Gainera, ezbearrakin kilkilduta lez gagoz.
Illabete da anal Jesus Marl, tximist-indarrak jota sei metroko poste ba-
tetik jausi zala; orain ondo dago, baiha oindiho eztitu (injertu) bat egin
bear dautsoe. Gero, Erregen biaramonean, be/6/7 batek, jota, lau urteko
illoba Igor il eban. Len, orain iru urte, Josu Txaber, anal zarrena; gero
aita Anas, eta orain Igor. Aita ta seme bi Zeruan, eta ama ta seme-
-alaba munduan gelditu dira».

Deunoro'k, Igor'en illeta egunean abestutako bertsoak dira urrengo
oneik.

MEZA SARRERAN

Erregen jostailluak
emon ondorean,
aita itun gelditu zan
zeru zabalean.
Gotzontxu bat bear ta
ita alai zeitean,

neu aukeratu nindun
guztien artean.
Eta orain zeruan
aita ta anaiagaz
aita ta anaiagaz
zeruko atseginak
ditudala neugaz.
Enaz aztuko sortu
ninduan amagaz,
neba-arreba ta sendi
biotzekoagaz.

JAUNA ARTU OSTEAN

Ez negarrik, amatxo,
ixi anai biak
eta itxaropenari
zabaldu begiak.
Zuen aide ditugu,
gogoko maitiak!,
aita Anas, Josu Txaber
ta nire otoiak,
donokira zaitezen
senditar guztiak.
Gernika'ko lengusu
eta Ayuyekuak,
Durango, Zaldibarre
ta Ibarrurikoak,
Ariatza'ko nere
jolas lagutxoak,
osaba eta ixeko
ta gainerakoak,
Zeruan nai zaitue
Aita Jangoikoak.

Sardui'tar Deunoro

ONDARRUKO
UR-ESIA

Nik maite zaitudan
ur-esi sundatsu,
aingira antzo, luzatuz,
oi erreka! zoaz zu.

Kai inguru bizitua
ur arrez diztikor,
arrantzale otsetan
egun oro adikor.

Uin izurtuz kuin-kuin,
izgora danean;
urez urri samar,
izbeera danean.

Ezker-eskuma dantzut
giza-zarata makur,
ardo-gelaetatik
iges eginik ziur.

Zuk ez dakizu ausaz
Apollinaire'n ipuinik,
arrantzaleen biziak
dakizuz buru-burutik.

Kezkak dakizuz, eta
burrukak itxasoan,
kezkak bai edontzi
erdoituen gozoan.

Mina ta poza, loturik,
oi dozu iragar kalez,
zer-janaren nekea
miazkatzen ur-gainez.

Ondarruko ur-esi luze,
gaur naukazu ertzean...
Dei sorginaren lillura
zintzil daukazu aidean.

IGOTZ

(Kontxa au Gorozika'ko alaba
zan, oraintsu ilia. Ondorengo ber-
tsuok, 1973-1-13'an, zapatu arratsal-
dean, Larra'n seiretako mezatan
abcstu zitun B. Enbeitak).
Kontxa Erzillen eleizkizuna

Larra'n, Karmengo eleizan...
Izan be Larra eta Karmengo

Amaren maitalia zan.
Bertso gitxitan ezin legike

bere izakera esan;
be re bizitzen puntu batzuek

azaldutera goiazan.
Kontxa'rengana belaunik bel.aun

etorria zan arbola
ikusi dogu bere eskuetan

indar barritua zala;
ondorengoai emon dautsie

indar barrien odola:
jakin dagigun ama il arren,

egintzak bizi dirala.
II arteraino bere bizitza

euskaldun jatorrena zan,
euskera goxo erabilliaz

etxe, kale ta plazetan;
bere sendi ta ondorengoak

euskaldun izan daitezan,
bere egintza ta Ian ederrak

gogoan euki daiguzan.
Maite zituzan oitura onak,

Euskera eta Erria;
maitasun ortan azia dauka

euskaldun bere sendia.
Euskera indartu ta zabaltzea,

au zan bere guraria!
Karmen'go Amak emongo dautsa

Ian eder orren sari a.
Euskaldun emakume gazteak,

kontuan zaiteze jausi:
Kontxen bidea ondo ausnartu,

beragandikan ikasi.
Zuen aurtxoak, nai ba'dozue,

euskaldun legikez azi:
zeuek zarie aurren babesa

ta irakasle nagusi.
Naizta geiago berbarik eztau

egingo Kontxen gorputzak,
urrezko letraz idatzirikan

daukaguz bere egintzak.
Ondo ekian zer balio daun

guretzat euskera izkuntzak:
biarko Erriak txalotuko dauz

bere frutuen emaitzak.
Enbeita Bafendin

BERTSOLARIAK TA6ERNAN
Euskal giro jatorra zan, oraintsu, Durango'tik urbil dagon erritxo1 ba-

ten. Tabernan zan, bazkari ostean. Lagun mordoa ginan, baita bertsola-
riak be; iru bai beintzat bertsotan polito ekienak. Arrotu zan gairik
naikoa, batzuk barre eragilieak, beste batzuk pentsatzekoak: lanari buruz,
irabaziari, euskerari, erriari, Jainkora ta abar. Danetarikoak.

Bertsoak, barriz, bizitasun aundiz kantatu zituzten. Kantatzaille oneita-
tik bat —Julian—, gaur Bizkaian bizi arren, giputza dozu jaiotzez; beste
biak —Juan eta Marziaf— onen lagun minak.

Bertsolari errikoiok, ke ta kopa artean esandakoetatik, nik banaka
batzuk jaso nituen. Ona oneik, erakusgarri bezela, gonaren neurriari
buruz esanak:

Julian

Au esatea oraingo onetan
bururatu zait azkenik:

ez uste izan gezur aundirik
emen esango dedanik:

gaur emakumen moda erakin
burua apurtzen daukat nik,

gona motzakin dabiltz bai guri,
sarri makurtu ezinik.

Juan

Nire esanak alperrik dira,
bebiltza euren gonakin;

gure aldetik egi esaten
egin dezagun alegin.

Gu guztiakin aurrera goaz,
zer aundirikan ein ezin:

amaika mutil zoratu dira
neskatxen gora motzakin.

Marzial

Gure errian, erri onetan
ba-dago zertaz itz-egin.

Naiz-eta emen, mai egal ontan
denok gauden alkarrekin,

denok zer geran •—nolako aurrak1—
oraintxe arte ez det jakin:

gona laburra kontuan izan
emengo mutil zarrakin.

Onela luze jarraitu ostean, Mar-
zial'ek Julianl ipini eutson puntua:

Semez giputza zinan,
etorriz Bizkaira...

Julian:

Eta zu emen zaude
oin neri begira;
urte asko dauzkazu,
egin erretira;
zutzat neska gazteak
oin alperrik dira,

Ondoren Juan'ek jarri eutson
puntua:

Bertsoz daukagu emen,
aurrean Julian...

Julian:

Kantatu bear degu
geure Euskalerrian,
biotzak poz-aserik
entzuten aurrian:
onela segi bear
arnas dan artian.

Atzenik, onelan bukatu zuten:

Juan

Guk txikitandik ikasi gendun
gurasoekin euskera,

eta ortantxe jarraitu nai det
nere bizian aurrera;

alperrekoak dira bultzakak,
lengoan izango gera:

euskerarik ez da indartuko,
geu saiatzen ez bagera.

Marzial

Or ba oraintxe len esandako
bertsuaren erantzuna,

eta nik auxe aitortu gabe
faltako zait osasuna;

gaurko gazteai eskatu bear
emen merezi deguna:

oien eskuan ez ote dago
euskeran etorkizuna?

Julian

Amaika aldiz etorri zaigu
begietara negarra;

balio eza nola dan gaur
euskaldunaren indarra:

auxe bai dala naigabea ta
guk daukagun ez-bearra,

nere biotzak sentitzen duna
azpian egon bearra.

ARRIANDI

DEI
ERDI-ILLA

Gizona deika ari da ezbear alditan.
laguntza bearrezko bakartade ontan.
Zer dabil minkaizkeriz otsoen artean?
Gorrotoa ugari agin zorrotzetan.

Gizona txikia da berenez bakarrik,
ezer aundirik ezin laguntza bagarik;
izakera orretan aurkitzen kaskarrik,
lur-ganean ba-dauka naiko ezbearrik.

Burua ezereztuta berez aurkitzean,
gizona gizontzen da apaltasunean:
oifiarri aundietan abillen artean,
osasuna izango dok giza-bizitzean.

Ludiko gizon zurrak ezagutu eben
euren uskeriz emen zer egin eikeen:
samina ta negarrak aizatu ondoren
erbesteko ogia lizunez ugertzen.

Gogoz jagiten ziran laguntzaren billa:
"Aita, entzun egizu nire dei erdi-illa;
Zvire bizi orretan indartu nadilla,
egia lortu daigun biri-biribilla.

Itxaropen guztia Zuregan daukat nik,
niregan ez da indarrik zurea ez danik;
buru ta biotz oro Zugandik arturik,
Zuregan izan ezik, ez dot nik bakerik.

Arerioak, barriz, yabiltaz ugari,
amorruz iruntsi naiz, eurentzat janari;
gau t'egun nai izan arren, alper ortan ari:
bideak zabal bear giza-bizitzari".

Amaikatxok ba-diiio: "Nun da Jaungoikoa?"
Irri egiten dautsoe goitik berakoa.
Ni barriz Zugaz nago, Aita betikoa!
Zugan bakarrik daukat itxaropen osoa.

Egiz Zu zara, Jauna, nire aterpea,
neke ta min guztien lor-arintzaillea;
Zuk goratuten nozu, indarrez betea,
saminduen osakai, kentzeko kaltea.

Bildurrik ez dot nigan Zugaz egotean,
etsaiak ezin ezer Jaubaren aurrean:
arrokeriak ez dau kemenik berean,
guzur ta egi aurrez aztu diranean.

Jagi zaitez, Jainkoa, erriaren aldez,
onak on egin daian Zure almen bidez:
Zugandik datorkigun osasun ederrez,
lurrak goratzen zaitu maitasun-lurrunez.

PAULIN
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ENALDIA
Joan den Urtarrilaren 21-ean

Donostia-ko «Astoria» antzokian,
ongi merexia duen omenaldib
egin zaio Basarri bertsolari os-
petsuari. lkaragarrizko jendeke-
ta biidu zen «Astorian», jar-!e-
kuak denak beterik ixkiiin ba-
tendako tokirik ere etzela. Kan-
puan ainbeste jende gelditu zen
sarbiderik ez zutelako.

Amabost bertsolari bildu zi-
ren Basarri maixuaren inguruan.
Nona hemen ierro guzia: La-
sarte, Lizaso, Egileor, Gorrotxa-
tegi, Garmendia, Xa I had or, Mat-
tin, Mugartegi, Arotzamena, Laz-
kano, Etxeberria, Agirre, Igarza-
bal eta Mitxelena. Igarzabal gaz-
tea Lazkao-Txikiren ordez etorria
zen. Best aide nabari zen ere
Lopategi eta Azpillaga-ren utsu-
nea baina jakin zazue, ez beren
erruz. Uztapide ere ban zen Ba-
sarri-ren eskuin aldean, baina ez
zuen bertsorik kantatu. Badaki-
zue gure Uztapide aspaldion
erixko dabiilela, baina etzuen
etxean gelditu nahi izan, Basa-
rri bere lagun maitearen ome-
naldira etorri gabe. Bertsolariak
bertso hunkigarrietan Basarri
goraipatu zuten. Gero elkarren
artean bertso jostakinak eta ja-
kingarriak egin ere. Azkenean
Basarrik him bertso bikain, iza-
ten aha! ziren ederrenetakoak
etzuie guziei eskaini zizkien.

Hona him bertso hoiek.
— 1 —

Anai arrebok zer portamena
izan dezuten nerekin,
ainbeste maite ninduzutenik
gaur arteraino ez nekin,
gure Donosti berdingabea
egitazko euskai jardin,
usaintsu dago bada danetik
lirio, arros, krabelin.
Ai! giro oni eutsi zaiogun
ez dezala aidegin,
gaixorik dagon gure izkuntza
lenbailen sendatu dedin,
eztakit nola eskerrak eman
eztakit nola itzegin,
nik gauza gutxi merezi nuen
eta zuek asko egin.

— 2 —
Pozaren pozez maiko loditan
bustirik ditut begiak,
eta txikitzat jotzen ditut gaur
egindako Ian guziak.
Maite zaituztet euskai itsaso,

baso, zeiai ta mendiak.
Maite zaituztet erri txukunak,
berdin baserri txuriak.

Entzun ditudan goralpcn oiek
izan dira geiegiak.
Zugaitz zarrari itsasi zaizka
nun-naitik mendu berriak.
Pozik geiena zuek ematen
dezute, BERTSOLARIAK.
Pixka bateko bizia oraindik
badauka EUSKALERRIAK.

— 3 —
Gure arteko jatortasun au
ezin diteke berdindu,
aurrera ere alkar maitatzen
bear degu alegindu,
uskeri danak aide bat utzi
eta alkargana bildu.
Ekin ianari gorputz ta anima
nagikeriak astindu,

gure erriak bide bakarra
nere ustetan ori du.
Eta zuek euskai urretxindorrok
etzaitezte'a ixildu.
Ai baidin balitz gaurko zorra nik
bizkor nai nuke ordaindu
serbitzari bat emen dezute
nai dezutena agindu.

Gero Basarri jaunak Donos-
tia-ko eta Zarautz-ko Udal-Etxeen
partetik Sari eta Oroigarriak
hartu zituen eta entzule guziek
esku-zarta bero beroekin beren
bozkarioa erakutsi zuten, gisa
hortan Basarri-ri dioten maita-
suna agertuaz.

Zorionak Basarri jaunari eta
Jaunak urte aunitzez kontserba
zaitzala. Nafartar bertsolari eta
bertsozaleen aldetik ere zorion
ugariak bihotz bihotzez.

Aresoarran Bandera
Bertso hauek hartu zaizkio Leitzan Gazpillotxikiko

Tomaseri. Berak dionez «loantxenekoak» jarriak dira.
Ihoteritan (= inauterietan) Aresoko gazteak etorri

omen ziren Leitzako Erreka auzora eskea egitera,
eta Leitzako mutilek nonbait hori ez nahi eta hasa-
rrea eman zien eta gero burruka, eta Leitzakoek ira-
bazi. Hemen agertzen zaiguna da bi herritakoak ibil-
tzen zirela elkarren aurka, ezin konponduz... herritar
bezela behintzat. Orain ez da ia holakorik gertatzen;
denok dakigu. Herriak gero eta elkarrengandik «ber-
tagoan» daude; eta lanaren, jokoaren, esko!aren eta
jostaketaren bidez bat egiten ari dira.

Baina diotenez bertso hauk beti izen handiakoak
izandu dira. Esate baterako «Ebaixto» Leitzako txis-
tulari hura behin joan omen zen Aresora Ingurutxoa
jotzera eta hirugarren belauntziko bezeia bertso ho

nen doinua jo omen zuen, eta aresoarrek harrika
eman.

Egin behar dugu oraindik beste ohar bat. Bertso
hauen musika eta izena ere (eta letraren zati bat)
ftrgitaratu zituen Aita Olazaran Lizarrakoak orain dela
berrogei bat urte. Eta jakin nahi duenak beren doi-
nua aski du Leitzako «ingurutxo» dantzaren hiruga-
rren beiauntzikoa ikusi: huraxe da.

Hau hola izanik, harritzekoa da, oso harritzekoa,
noia Donostiako Caja de Ahorros batek argitaratutako
-Donostiako Kantak» izena duen iiburu apain eta os-
petsu batean, bertso hauk Donostsakoak direla esaten
den, eta gainera lehend'abiziko hitzean dio: «Abeso-
arran», gero ondorean galdetuz «Aresoarran» ote den...
Hori jakitea ez zen asko jakitea.

Burugahekexia
litzake

ARESOARRAN BANDERA

Aresoarran bandera
ai! nolakoa ote da
erakustera ekarri dute
Errekaldera.
Gero leitzarrak bidera
enorabuena ematera
aha! zuena arin joan zan
iragitera.
Aresoarrak Leitzen
ez dire ongi portatzen
okasioa berak diote
prinzipiatzen.
Gure erritik gutxi zen
bai oientzako aski zen
ala ere orko korona
laixter autsi zen.
Atabala ta txistue
bera eratxi balitue
danbolinari emateko
konpiimentue
Ez da urrukitue
bera goien gelditue
jetsi diranak pasaporteak
logratu ditue.

Ihotegi egunian
gonbitiaren biltzian
ustez panparrobi zebiltzan

Errekaidian.
Gero andik etxerauntzian
batzuak gora airian
portiak onak atera dituzte
Ibiur aldian.

Nonai mutillek badira
baidin berdinek balira
Leitzarrak eta Aresoarrak
juntatu dira
Ibiurko atarira
elkarganatu dira
berenak eman da bota dituzte
apatategira.
O aresoar agurrek
zer dio kopiari orrek
beste lekuetan ere
ba dira mutiilek
Ogei ta bi ziren oiek
ustez ez zeuden bildurrek
zintek arrotu daizkiotea
amar leitzarrek.
Mutil gazte eriek
i!un dauzkate begiek
manifestatzen asi dirade
oien berriek.
O aresoar oriek
ai! zer makildariek
leitzarrak artu daizkiotea
galtzan leurriek.

Ote da ejenplarerik
aresoar orienik
ihoiz bitorioso
Leitzetik joanik
Kiaro esango dut nik
ala daude izaguturik.
bestela maiz joango dituk
limosnak azturik.

Bandera panuelua
errez erositakua
nola enpleatu duzutez
aresokua.
Ez ziiiun luzitzekua
ala ematen dit gogua
oiek enbargatutzeko
Leitzen zer mutikuak.

Kontentu ziren puxkekin
GiT&. goxua mi fie kin
zer ateratzea uste zenduten
zuek guekin
Leitzeko mutillekin
orra proatuta jakin
ez det gehiago kantatu nai ta
aski det onekin.

(Bertso hauek Joxe Mari Ale-
man'ek bilduak eta idatziak
dira).

Jantzitegian utzi bear izan det
igandeko soinekoa, naiz ta bi urte
bakarrik izan. Askotan jantzi nuen
igaz eta pozik jantzi ere. Ta doto-
rea nengoia esan zidan batek bano
geiagok.

Aurten, ordea, aldatu egin da
osoro gizon-emakumeen jazkera ta,
bearrez eta nai ta nai ez, zoko-
ratu egin bear det nere soinekoa.
Zer egingo da, ba? Urte bakoitzak
jazkera berria dakar eta berari ma-
kurtu bear.

Izan ere, beste tankerako ditu-
zu aurten txamarrak, gaitzak, baita
atorra-lepoak ere. Jostun berrizaie
alenak... Nola joango naiz orain
kalera zaar-kutsua zabalduaz jazke-
ran?

Erriko pestak aguro etorriko dira.
Parraldi edera egingo lukete adis-
kideak ni ikustean. Neskak uxatuko
nituzke, noski, nere aldetik, igazko
soinekoa dala ta. Bego or, bada, jan-
tzitegian onako soineko au; bego
bertan ere alkandora ta jan bitza,
nai ba du, sitsak bata ta bestea.

Edo sutara bota bearko ta kito.
Zertako alperrikako gauzak etxean?

Berri bat erosi bear lenbailen.
Sugeak beren larrua bezela, urte-
ro aldatu bear degu gizonok gure
soinekoa. Au nazka.

Jostun-etxera jo det eta soineko
berria zenbatean egin lezaken gal-
detu egin diot. Oi, ama! au es-
tuasuna! Miesa eta, bost milla laur-
iekotan, esan dit. Illabeteko saria
neretzat. Geiegi da ziur.

—«Ba-dira saltzen ere, egindako
soinekoak; merkeagoak izango dira
noski onelakoak», esan diot nere
buruari. Eta auxe nere baitan pen-
tsatuz, dendara joan naiz, arratsalde
ontan.

Alperrikako joera auxe. Lau mi-
ilako ziran nolabaiteko soinekoak.
Zer egin? Etxeratu egin naiz utsi-
kan. Gero patxadaz asi naiz nere
baitan pentsatzen. Ordu laurden ez-
kero erabaki egin det nere eraba-
kia. Igazko soinekoa artu det eta
jostungana joan.

—«Zenbatean dezakezu —esan

diot— soineko au aldatu eta gaur-
kotu?»

—«Zenbatean...? Stxoin pizkat...
Bi miila pezetan ba-dezaket» —be-
rak.

—«Tira, ba; aldatu ta egin zai-
dazu len-bailen».

San Migeletan ditugu gure erri-
ko pestaburuak. Goizeko arnaike-
tan ara joan naiz Meza nausira,
soineko aldatua jantzirik.

Eleizatik atera ondoren, aguro
inguratu naute adiskide ta lagun
batzuk begira begira...

—«£?a/ dotorea zaudela, motel I»
—batek.

—«Soiheko orrek bost milla ba-
ho geiago balio, e?» •—beste batek.

—«Bai, noski •—irugarrenak—;
ederra ematen du ta azkeneko tan-
ker a dauka gahera».

Ixil ixillean ni, irriparrez eta arro
xamar ibilli egin naiz adiskideekin
kaletik kale. Ardandegi batzutan
sartu ta Naparroa'ko ardoa dastatu
ezkero, bazkaltzera danok. Nik,
etxeratu naizenean, jantzitegian utzi
det nere soinekoa, etxekoa jantzi-
rik. Gero nere baitan onela esan
diot nere buruari:

—«Aldatu bai, aldatu bear dira
aldatzekoak, ez ordea, birrindu. On-
datu ezkero, etxe batek baliorik ez.
Etxe berrirako diru asko bear. Di-
tugun gauzak aldatu bear badira,
aldatu ditzatela, nai badute, ez, ba-
nan, birrindu. II ezkero, ezin bizira
bmrtu; ondatu ezkero, nekez gizon-
-gauzak konpontzea.

«Erraz bai, oso erraz galtzen da
askotan osasuna, erraz batzutan bi-
zitza bera; banan, noizean bein,
osasuna nekez, oso nekez, artzen
degu berriz; bizia galdu ezkero,
gureak egin du; ezin jaso berriz.

«Setaz nai izaten dute batzuk da-
na buruz bera iraultzea, oso gaiz-
ki daudelako gauzak, eta ko-npon-
tzeko ta askoz obeto jartzeko aitza-
kiz

Geicnetan auxe ero-arnets eta
burugabekeri aundia ziur».

Biurko'tar Paustin

KAZA
Joan den urteko Baztan-Bidasoko nekazalgoaren egoeraz zerbait erran

behar ginuke, Nafarroako «Diario» kazetatik zenbait xehetasun harturik
eta gure berriketari hontan orai agertuaz.

Joan berri den urte hau aintzineko urtea baino txarragokoa izan
omen da, baina halare ezin daiteke erran hain txarra izan denik, ain-
tzineko urte horren aldian bai, hori guzien gainekoa izan baizen, baina
aurtengoarekin ere ez da sobera kexatxerik.

Udaberrian eta Udaran eguraldi txarrak egin zituen, beti eurie, eguzki
guti eta gehienetan muku eta goibel. Udaberrian erizioak neketan, gaizki
eta ezin eginez. Belarra bai auserki baina giro txarra idortzeko. Banaz
bertze belarrak eman omen du metro kuadro batendako bi kilo terdi
belar ezean. Hola ibili da jendea belarrak ezin eginez eta befaietan
usteltzen. Halare belar urtea izan da eta nolabaitere sabaiak bazkaz
ongi horniturik dagozi Beti ere ikusia dago Baztan Bidasoko lurralde hon-
tan belar-siloak inportantzi haundia daukatela. Azkenengo urte hontan
Baztan-Bidasoko eskualdean 40 «silo» berri eginak dituzte, denetara 2800
metro kubiko belar gordetzen dutela. Lenagotik badira 150 «si!o» 10500
metro kubikoekin eta orai egin dituztenekin 190 osatzen dute denen
artean 13300 metro kubiko belarrakin. Gauza txikia oraindik bazterrak
behar bezala hornitzeko.

Landako zituetaik erran dezagun lur-sagarrak franko poliki eman duela
eta hortaz jendea kontent dagola. Erremolatxa ere ez hain gaizki. Arbiek
ongi erein ziren naiz eta arrak aunitz atakatu zituen, baina halare bada
arbie eta ez guti. Banabarrak arras gaizki, gehienak xartexak ondatuak
guti bildu da. Badira zenbait nekazari beren etxeko dine ere bildu ez
dutenak. Prezioa ere goitixko joana da 75 pezta kiloa. Baratzeko aza
eta porruak ederrak eta tomateak ez zuten deusere eman. Baztanen
hobea bait-da belar urlea tomate urtea baho. Hoiek guziek hola uda-
berria eta udara eguraldi txarrekin beharrik gero urriko ilabetea ona
gertatu eta horrek makur guziak xuxendu. Berriz ere baztandar neka-
zariek erranen dute. Beharrikeko Urriel

Baztan-Bidasoko azienden gora-beherak gisa hontan agertzen omen
dira: Azkenenengo urte hoketan badirudi nekazariek beren etxeak esne
behiez ongi hornituak dauzketela eta gehienak edo aunitzek behintzat
esnea saltzera lotuak direla. Behien prezioak goiti joan dira, orai bi
urte 30000-35000 peztetan erosten ahal zirenak, aurten 40000-45000 pezta
kosta dira eta Elizondoko urriko ferietan esne behi batengatik 60000
pezta eskatu omen zuten. Larre behiak ez dute arrakasta haundirik eta
hoietako behi on bat 37000 peztetan erdietsi cmen daiteke. Esne-behi
hoien prezio ikaragarria ikusirik aunitz hasi omen dira berek azten di-
tuzten aratxe ederrak aintzinerako uzten gisa hortan etxeko ukullua
ongi hornitzeko. Aratxe on hoiek 8000-12000 peztetan omen daude eta
14000 peztetan karioena.

Zerri gizenak eta zerrikumeak prezio ederra daukate eta beti bezala
gora-behera haundiekin eta gehienetan gertatzen dena, batzuek kontent
eta bertze zenbaitzuk ez hain kontent. Erraten dutenez ardien kontuek
ez omen doazi hain ongi. Artaldeak gutituz ari omen dira eta artzahak
ere gero eta gutiago. Ez da bada ardiek guti ematen dutelakotz. Diote-
nez bildotsak 100 pezta kiloa bizik egiten omen du, ardi esneak 18
pezta litroak eta gasna onak 200 pezta kiloak.

Nekazalgoaren egoeraz zenbait xehetasun agertu ditugu.

ANZANARRI
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BAZTAN

Urtea hasi orduko berriz ere dei
bat Arizkun-go mutil-dantzariei eta
oraingoan Leitza-ko herrira. Herri
hontan Urtarrilaren 21ean inaute-
riak ospatzen zituzten eta hortara-
ko zen-bait ikusgarri ere antolatu.
Goizean pi iota partida eta aizko-
lariak. Arratsaldean arizkundar dan-
tzariak eta euskal kantariak: Inaki,
Goya eta Baientzia kitarra sonuare-
kin euskal-kanta berrietan. Fron-
toia euskaldun jendez betea, ge-
hienak gazte.ak eta umore ederra-
kin. Arizkundarrek beti bezala Mau-
rizio eta Felix sonulariekin, dantza
mota aunitz agertu zituzten, Hoien
artean: Muxikoak, Tellerin, Biliga-
rroarena, Anarxume, Xerri-begi, Sa-
gar-dantza eta Zortzikoa. Jendea
kontent zagon eta txaio beroekin
saritu ere gure dantzariei. Gure
Mutil-dantzak daukan seriotasuna
eta nortasuna behin eta berriz ere
Euskal-Herriko piazetan agertu du-
gu.

Orain badugu beste ekinaldi bat
eta ez noia nahikoa. Datorren Mar-
txoaren 22-an Donostia-ko Udal-
-Etxeko Sala haundian Patxi Arra-
ras Jauna Nafarroako dantzarien
Buruzagiak, izketaldi bat eg in be-
harra du. Solasaidi hau garrantzi
haundikoa da eta den dena Baz-
tango folkloreari buruz izango da'.
Hortarako Arizkun-go dantzariak
deituak izan dira eta hor ariko
zaizkigu Baztango dantzei merezi
duten ohorea eman nahirik. Jendea
bilduko da eta badakigu euskal-dan-
tzarien alorrean ari diren-ak eta gai
hauetan aunitz dakitenak ere hor
izango direla.

—oOo—

Eguberri ondotik hasita eta Ur-
tarrileko laugarren eguna arte, Eli
zondon ospatu dute Kuitura astea.
Izan ditugu garrantzi haundiko so-
(asaldiak eta izlarien artean hor
gintuen Odriozolaeta Karo Baroja
jaunak, Izketaldiak gustagarriak izan
dira.

Abenduaren 31-an eta kuitura as-
te horren barnean ere arizanak di-
ra Txantrea-ko Korala bere Buru-
zagi Elbira jaunarekin eta baita
ere Elizondo-ko Ikastokako haurrek
«Txano Gorritxo» antzerki poiita
egin zutelarik. Ikastoiako haurtxoek
izigarri ongi ari izanak dira, garbi,
apain eta zoragarri. Zorionak Ikas-
toiako haurrei eta beren Andere-
noei.

M. IZETA

G01ZUETA

Hilabeteoro ez bada ere, ez ditut
utzi nahi izparringi hau irakurtzen
duten euskaidun jatorrak zer edo
zer hemengo gertaerak esan gabe.
Lengoan agindu nizuten bezala
esango dizkizutet lengo urte hor-
tan, nere ustez, yayo, hii eta ez-
kondu diranak.

YAYO DSRANAK:

Erriko Beleko Fermin Ignazio.
Silberio ta Mari Jesusen Miren

Arritokieta.
Franziketxeneko Jose Ramon.
Arizti (Baserriko) Migei.
Ollingo Migel.
Itzalako Maria Isabel.

ERATSUN'go gura-
soei karta irikia

Eskolara aurrak bidaltzen dituzuten guraso maiteak: Horko
maisu jaunak, familia bakoitzari, karta bat egin OMEN dizue,
aurrei etxeetan euskaraz ez egiteko eskatuaz. Euskara omen zaie-
lako traba eta eragozpen, erdararen ikasteko... Gauden denbo-
retan horrelakorik entzun zitekeenik bururatzeak ere lanik badu!
Eta nori entzungo eta, RONCAL herriko seme bati! Eta maisu
jaun bati! Ezbaitio entzun Gayarre batek, euskararekiko beti era-
kutsi zuen gizontasun eta prestutasunarekin!

!turen-en egondako M, del Carmen Lanz, Vera del Bidasoa-ko
maistra andreak, batek adina jakinki, besterik dio ba! Zera: bere
gurasoak eskertzen dituela, EUSKARAZ BAKARRIK erakutsi zio-
telako. (Izan ere, erdaraz ez zekitenak, erdaraz nola erakutsiko
zioten).

Euskaraz bakarrik erakusteakin, erdaraz ONGI ETA ZUZEN ikas-
teko, TRABARIK ezarri ez ziotelako.

Iturengo umeei etxeetan erdaraz egiterik ez zuen nahi, erda-
ratik traketsenean egingo zioten beldurrak.

Ez maiteak, ez; seme-alabei erdaraz ONGI irakasteko, Maisu
euskaldun jator bat ekartzea obe duzute, etxeetan euskaraz egi-
tetik atertzea baino. Mila bider obe! Euskararen medioz erdara
irekatsi bezala ere; EUSKARA suntsituaz erdara erakutsi! Ederki
eman ere. Oinazea kentzeko, burua moztea bezala da hori!

Zuen maisu jaunak, jakin behar iuke jakin, ORAINGO Pe-
dagogiak, mesedegarri bezala ikusten duela bi-eletakoa edo bilin-
guismoa. Mesedegarri esan dut; ez TRABAGARRI. Euskara-ku-
txan, ezin esan ahala aberastasun eta edertasun gordetzen direla
ere, gaurgero jakin behar Iuke zuen maisuak.

Eta ez daukagula kutxa hori, lehen gero musu truk emateko
gauzak!

Herri bakoitzari, begi diferenteak eman dizkio Jainkoak eder-
tasunen ikusteko. Begi horiek, HIZKUNTZAK dire, Herri bati be-
giak ateratzea da, hizkuntza kentzea. Itsu egitea. Hizkuntza bat
atertzen den ordutik, eguzki bat itzaltzen da munduan eta, herioa
nagusitzen. Aizaroek jabetzen.

Gure begiek, gure eguzkia, EUSKARA da. «Bana, gure pobre-
txo on askoren animak salbatzeko, EUSKARAK BURUA JASOTZEA
JAIKOAK NAI DU», esanik utzi zuen, duela berrehun urte, sain-
dutasun usainean hildako Aita Agustin Cardaberaz, jesuitak.

Hnean, eriijioaren aldetik beretik, euskararen irautea joan eto-
rririk aundieneko gauza dena, jakina da.

Lehendik eginik neukan aipamentxo batez, atertuko naiz. Era-
tsungo Maisu jaunak irakurri bide du; Normal-eko ikastarotan,
Manuel-etan baitator.

«...Seguramente, el caracter inefable del sentimiento religioso,
DEMANDA para ser comprendido y expresado, la LENGUA MAS
SNTIMA».

Nik ikusitakoaz ez baino, aditutakoaz jardun dut.
Mintza bedi zabal-Iuze afera honetaz, Oreja Maisu jauna. Bere

zeregina duenez gero.
PREMIN IXURKO

Aibinozko Felipe eta Francisco
Xabier (bizkik).

Olaso Berriko Aitor.
Biuretako Xabier.
Ostatuneko Jose Mari.
Fuenteko Juan.
Maritxko Lore.
Ukue Baserriko Ana Maria.
Yadeneko Ainhoa.
Ganyegiko Ibon.
Belako Itziar.
Magdaienako Agustin.
Ugaldeko Jose.
Paskuaizeneko Jose Antonio.
Fuenteneko Maria Arantzazu.
Pablo ta Arantxaren Unay.

EZKONDU DIRANAK

Ataboroko Jose Maria Kapeoko
Maria Rosariokin.

Biuretako Fermin J. Maria Isabel
Gaztanagakin.

Txapatariko Jose Antonio Maria
Mercedesekin.

Aldunzingo Manuel Txapatariko
Maria Trinidadekin.

Paskuaizeneko Emiliano Aurora-
kin.

Eduardo Beko dendako Begona-
kin.

Lorentxo Andresenekoa Maria Pi-
lar Lujanbiokin.

Jesus Mari Sendagilea Rosario
A. Vela botikariakin.

HIL DIRANAK

Domingonen (telefonotan) Lucia-
no Goizueta.

Etxe berrien Julia Zubiri.
Benai Errikoan Fco. Xabier (Ain-

gerutxoa).
Aldayan Josefa Arribillaga.
Benay Errikoan Alejandro Martin.
Gorenen Clara Nolasoyas.
Etxe Txikian Lazaro Huizi.
Lantegin Gregorio Rodriguez.
Biuretan Juan Jose Zubiliaga.
Donanen Teofilo Espiia.
Mayon Maria Carmen Grez.
Benay Errikoan Saturnina Telle-

chea.
Goizuetan hilla ez bano hemen

irurogei urtez bizitua eta orain Iru-
fian bizi zena Aizkorbe Jose, nere
lagunik aundienetako bat, bi seme
Pasionista eta alaba Monja, orain-
dik berriro nil zaigu Irunan.

Bere elizkizunetara berak zituen
adixkide asko izandu ginan, meza
ematen beste apaiz askoren erdian
bere bi seme Aita Lazaro eta Jose
Xabier. Sagar ondorean AITAGU-
RE-ra allegagu ginanean bere seme
Lazarok esan zigun: «Gure Aita-
txok kanturako gogo berezi bat iza-
ten zuen eta momentu edo une
honetan Zerutik egongo zaigu ad\-
tzen eta denak bat egihaz biotz
biotzez kantatu zaiogun bere hiz~
kuntzan».

Nik nere pulmoitako indarra na-
hi nuen agertu bano begitako mal-
koak eta eztarriko korapiiluak ez
zidaten uzten nahi bezin fuerte kan-
tatzen.

GOYAN BEUDE ILDAKO GUZIAK

Gauza asko esan nitzazket len
esa gabeak bano luzetxo dijoa eta
urrengorako utziko ditut. Hala ere,
hau esan gabe ezin egon naiz eta
igaro berriak diran Errege hoietan
zer Kabalgata ederra antolatu zu-
ten Herrian, «Eikartasuna» Elkarte-
aren laguntzarekin hemengo «UMO-
RE ONA» Gazteak, txalogarria izan-
du da. Zenbait automobi! ederki
apainduak unza, erramu eta pinu
adarrakin. Iru Erregeak beren yantzi
bereziekin iru aberetan, ainbeste
rnoto-argi galantakin, irutan ogei
gazte beren arpegiak ikatzakin bel-
tzatuak ta eskuetan zuziekin he-
rriko ka!e guzitatik iiran sonu ede-
rrak yoaz eta Herriko Plazan «tri-
buna» erregeak errezibitzeko. Hoiek
ume guzieri karameloz betetako
boltsa ederrak partitzen, baita ere
«Parbu!os Eskola»-ko ume guzieri
paketetxo bana zerbait erregalore-
kin. Ingiestar andereno bat ere
bere automobillakin herritarrekin
nasita oso pozez parte artzen. Es-
ker biotz biotzekoak [an hoietan
sayatu diran mutill eta neskatx gu-
zieri; berezizko eskerra Juan An-
toniori oinbeste sayatu eta Ian egin
duelakoz.

Gora Goizuetako gazte jatorrak!

XEBEINO

Izalzu, Orhi KO bidean

efa Arturo Kanpion

izalzu'ko Eliza (AIDA Argazkia)

Saraitsu baiilara aberatsaren
erri txiki bat degu Izalzu. Ipar
aldean Orhi mendipean dago.
Otsagi'tik goazela bizpairu zati
nabarmentzen dira: lendabizi
erreka beste a I dean etxe ba-
tzuek, gero eliza, enparantza ta
etxe mordoa, gaineko aldean es-
kubsra beste auzo bat bertan
etxe zar batzuek ageri ditula.

Arturo Kanpion napar euskal-
zale argiak idatzitako ipui ba-
tek, erri onen izena asko za-
baldu du. Erderaz idatzitako, gu-
re idazle onen lanaren izen bu-
rua, «Izalzu'ko bersolaria» da.
Naparroan izan leiken ipui po-
litenetako bat degu. Arturo Kan-
pion basurdi eizera negu ba-
tean datorrela, elurte aundi bat
sortu ondorean, erri ontako su-
kalde batera, berotzeko biltzen
da; Gabriel Berradre'n etxera
ain zuzen. Etxe ontako neska-
meari itz arrotzak entzuten diz-
kio: «Elkorreta'n dagoen Gartxot
gizajoari jatera ematera usoak
ba datozte». Abodi'ko mendia
elurrak zuritzen duanean ateral-
di ori esaten dute. Itz oietatik
aria biltzen asi da ta gertaera
zar baten aztarnak arkitzen di-
tu. Euskalzale jator au, Napa-
rroa'ko errietan barrena kondai-
ra zarren billa bai zebillen beti.

Bateri ta besteri galdetuaz,
batez ere Andresa amonari,
onek bide zabala irikitzen dio.
Gero papera zarretan, Iruna'n
eta Orreaga'n billa zebillela ipui
onen onarriak arkitzen ditu, ain-
tzina garaiko Izalzu'ko bersolari
baten goraberak eta euskeraren-
gatik era man zuan ikaragarrizko
nekaldia.

Euskalzalea gaizki ikusia iza-
tea ez bai da gaurkoa. Galdera

bat egin bearra daukagu: «Bere
erri ontan noiz egingo ote diote
oroigarri bat Gartxot Izalzu'ko
bertsofariari?».

Erri ontan Arturo Kanpionek
kondaira zarrenetako bat nola
jaso zuan ikustea, gauza poiita
da. Garai aietaz idazten ditun
lerroak benetan zoragarriak dira
ta euskal kuitura gaietan lanean
dabiltzan guztientzat eredu bat,
baita bidea ere.

Arturo Kanpionek 1917 garren
urtean, bere ipui ortan esaten
digunez Izalzu'n gizasemeak be-
ren artean euskeraz mintzatzen
omen ziran, gainera beren eus-
kara berexian. Gaur berriz eus-
keraz ez da geiago egiten.

Zar batzuek bakarrik dakite.
Bitoriano Izal, bertako semea
dan 87 urteko apaizakin mintza-
tu nintzan. Esan zidanez, bera
8 urte zitula garizumako kris-
tau ikasbidea euskeraz ematen
zietela. Amairu urtekin bizpairu,
eskuz idatzi omen zituan. Garai
artako erretora Fernando Kon-
pains bertako semea meza na-
gusian erderaz mintzatzen asi
zan, eltzetzoak edo karabineroak
etzutelako euskeraz ulertzen.
Izalzu'n geroztik euskera galtzen
asi zan.

Orduan a u r r a k eguberritan
euskeraz kantatzen zuten, gaur
geiago ez. Mutiilak amar urte-
kin Naparroa'ko Erriberara ar-
tzai eramaten zituzten eta an
erderaz ikasten zuten.

Saraitsun erri au omen degu
euskera lenengoa galdu duana.
Diotenez, aitzakia eltzetzuak edo
karabireruak dira.

Erria bezela poiita ta alaia
da. Eliza Salbatore izenekoak,
zati zar batzuek gotiko erroma-
niko tarte orren garaikoak ditu.
Zurezko amabost garren gizal-
diko Andra Mari bat daukate,
baita bi ol margoztuak amasei
garren gizaldikoak. Aldare nagu-
sia barrokoa da. Eliz atarian,
arrilandu zar borobil batzuek
dauzkate jarrita, oso po>Iitak di-
ranak gainera.

Erri erditik Betzula'n jaiotako
Andufia ibaia dijoakie.

Erri au inguruetako guztiak
bezela Muskilda'ko base!izan ur-
tero biltzen da. An oraindik bi-
zirik dauzkaten euskal dantzak
ez ote dituzte erri ontakoak ere
kutsatuko?

LATXAGA

Izalzu'ko arri zar landuak. (AIDA Argazkia).
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GIZARTE GAIAK

I
Lehenbiziko pi ana n zenbait II abet ez azaldu ondotik, heldu naiz

berriz ere nere xokora eta oraiko honetan, aspaldi nerabillen as-
moaren obratzera natorkizue, tabakoari buruz mintzatzera; giza
fenomenu nabarmen bat iduritzen zait eta zenbait gogoeta egin
rwhi nuke hartaz.

Gauza jakina da tabakoaren erretzea ez dela nehorendako onu-
ragarri, arras kaltegarri baizik. Biriak, bihotza, zintzurra, urdailla
(estomaka), gibela, bai eta burua ere dira gehien gaiztotzen di-
renak; hain zuzen, beste deus eginen ez balu ere, buruaren ku-
tsatzea nahiko garrantzltsua delakoan nago. Erretzen duenari ha-
lako menpetasun haundia sortzen baizaio, ohitu eglten da, erre-
tzea jatorrizko beharra bilakatzen zaio eta handik goiti ez dezake
deusik ere egin hari eman gabe; loturik dago erretzearl ats ar-
tzeari bezala.

Ez da sobera sakondu behar menpe egote hori, pipartzeak sor-
tzen duen kalterik ixillena izanagatik ere, sakonen autsikitzen
duenetarikoa dela konturatzeko.

Eta negargarria da gizatasuna, nehundik ere azteko eta ezi-
tzeko beharrezko ez duen behar asmatu eta kaltegarriari hain
lonbre haundian emanik joatea. Dudarik gabe, oraindik aski gibe-
laturik gabiltza; oraindik halako sostengu eta kontentamendu faltsu
behar ditugu lasaitzeko, bizitzeko.

Hal a ere, ez du mundu guztiak pipartzen; badira, zorionez,
artzen ez dutenak, bai eta gero eta ohartzenago doazinak ere
duen garrantziari. Honela, zenbait erresuma aurreratuetan, taba-
koaren propaganda debekatua dago; tabako-etxeak bortxaturik dau-
de zigarreta paketetan kaltegarri dela idaztera; leku publikoetan

I ez daiteke erre, eta abar, eta abar. Hortik, dudarik ez, aurrera-
I -bide bat urratzen ari da; gutartean oraindik urrunago dagoen
I bidea...
| Aunitzetan bezala honetan ere auzia ezieran datza, puska

haundi batean bed ere; zeren, erretzen duenak be re esku bidea bal-
din badu, erretzen ez duenak ere badu berea, eta bestearena
baino aise jatorragoa gainerat. Eta ez dut uste lege hori man-
tendu-eraztea gehiegikeria denik.

Hori erran gabe behar luke izan bainan erretzen ez duenak
egunero ondoan, aurrean, inguruan edo hala daudenen ke itogarriak
jasan eta irentsi behar izaten dituenez, gauzarik normalena ba-
litza bezala, badakusagu ez dela hala.

Gainerat, sendakin eta zientifikoek aho batez dlotenez, ziga-
rreta puntatik ateratzen den kea askoz ere kaltegarriago da —min-
bizi sortzailleago— pipartzailleak beste puntatik xurgatzen duena
baino. Zauriaren gainean pikoal

Horrengatik ez nau batere arritzen erresuma zenbaitetan gero
eta estuago joateak publikoki erretze arazoarekin.

Bainan guztiarekin ere, ez da hori dena. Gure kasuan areago
erran behar da, erretzea kontsumo bat baida, eta gainerat, erran
dugunez, ez bizitzeko ezinbestean behar denetarikoa, alferrikakoa
ez ezik kaltegarria ere dena baizik.

Bada, sasi-behar bat betetzen duen kontsumo honek, beste
guztiek bezalaxe, besteak beste, zer-ikusterik estua du gizarte-
aren ahorro eta diru-ahalmenarekin. Eta konturatzen a ha I gar a
nora doakigun tabakoaren erretzen xahutzen den diru pilla? Be-
rezko duen zerga ordaintzen delarik, eta gainerat monopolio de-
nez gero? Erretzen duten askori gustatzen ez bazaie ere, ezinago
zuzen eta osorik ematen dute funtsgabeko sari a... Eta zenbat eta
zenbat mi Hoi doazi hala gure herrian!

Naskt, bizitzeko ezinbestezkoa balitza ez nuke ja ere erranen;
bainan gure egoeran, kinka larrian, beteko ez dizkiguten behar
hain haundi eta premiatsuak ditugularik, milloiak kearen bidez
joatea gehiegiskoa deritzait.

Non dago konzientzia xumea? Non oihu kalapita eta zalaparta
burrunbatsuak? Gai ez garelarik gauzarik erraz eta efektiboenak
ere taxutzeko... Eta dena konpontzea ezinezkoa dela badakit, bai-
nan uste dut alor honetan zertxobaiten erdiestea ere, guretako
asko izanen litzakeala.

Gainerat, gauzak halatsu direlarik, badakigu zer gertatzen den
maiz. Gure gauzetarako baldin bada —dela ikastola, dela elkargo
ala beste halakoren bat— bereak eta bi entzun behar izaten dira
askotan: ga rest i egia dela jaialdia, leporaino dagoela diru emateaz,
euskaldunok eske gaudela beti eta halako suertez lasaitu nahiez
edo kontzientzia txarra. (Eta lausengo pollitagorik ere entzunik
gaude makiha bat aldiz). Honetaz, ez gaitezke orai sobera luza,
bainan klarki geldi bedi, bedere, halakoen jokoa.

Gerrikoari buelta bat eman beharrak garela, baitaezbadakoa da
eta aspaldi ginakiena. Auzia da beti, nondik as. Nere iduriz, ne-
hundik izatekotan sasi eta gainerat kaltegarri diren beharrak be-
tetzen xahutzen den dirutik asi beharko litzake. Zuhurki jokatzen
ahalegintzen baldin bagara behinik-behin. Gaur bat ukituxe dugu,
tabakoa.

Ez bai dira guti gero, zoritxarrez, tabako kearen ihes-bidez
doazin indar eta sosak...

ANKO SENDOA

Don Joss Tirapu
Apeza,

lete-ieteioa
Joandeneko Corpus-Christi bez-

peran edo, ezagutu nuen Don Jose
Tirapu. Gu eskolatzeko eman zuen
gogojardunean.

«Caritas Diocesana» delakoaren
artxapezpiku-ordezkaria zen.

Giza-seme atsegina barren-kan-
poz. Eta euskara biziki maite zu-
ena. Min zuen Don Jose-k gurekin
euskaraz ez egitea.

Haatik, honetan, bizitzako gora-
-beherei erru geiago egozten zien,
bere buruaren zabarkeriari baino.

Euskara ikasterakoan aurkitutako
oztopoei, zor zitzaien izen gordina-
ren lekuan, «bizitzako gora-beherak»
izena ematen zien. Pozik asko be-
rrituko zuen berekiko, Juan Anto-
nio Irazusta-k bere novelari ezarri-
tako titulua: «Bizia garratza da».
Caparroso-n eman zion asiera eus-
kara ikasteari. «Garoa» novela eta
iztegia beste maisugorik ez zuela.

Euskal-baratzan Don Josek egin-
dakoen berri jakin nahi nuela-ta,
haren arreba Angelita andrearen-
gandik jaso nituen: «Garoa», esku-
-izkribu batzu eta Azkueren: «Pron-
tuario de la Lengua Vasca».

Nik gehien irrika nuena, ordea,
Don Joseren liburutegitik itzuria
zen: «Santa Cruz Apaiza*. «Orixe»-
rena (Eskerrik asko, Angelita Tira-
pu, senar eta alabei).

la noraino heldua zen euskara
ikasten, jakin gogo nuen; orain ba-
aakit. «Garoa» novelari buruz utzi-
tako esku-izkributik.

Don Joserenari, TITAN-lana, tan-
taiarena deritzat. Asi lehenengo
orrialdekoetatik eta azken orrialde-
tarainoko adiera edo significadu
gehienak emanak daude. Iraupen
gaitza eskatzen duen lana, esku-
-izkribukoa! 3gn. orr., 308gn. orrial-
derainoko lana alazankoa!

Egia da, ez dituela adiera denak
eman; egia ere da, emandako fran-
ko, oker edo emanik daudela. Alaz
eta guztiz, izkribu horiek, titan bat
dute eskatzen, zurea bezalako ego-
eran. Adibidez, «OIN»-en ordez
eman duzun: «PASO» —eta hori
duzu itzulitako lehen itza—, ez da
onartzekoa. Garoa-koa honela da-
tor: «Ura zan gizona, ural Zazpi
01N ta erdi bai luze» (3gn. orr.).
Esaldi hori, Joanes artzai ezagunari
buruz emana da, alegia.

Paso = «Iongitud comprendida
entre el talon del pie asi adelan-
tado y el talon del que queda atras*
bada; gure Joanesek balituzke zaz-
pi urrats t'erdi. Ipuinetako luzera
gehiago dirudi horrek, besterik bai-
no.

Eta guztiarekin, ez duzu ahalke
izateko, ez; lehen adieran zaude,
eta hutsetik abiatu zara euskara
ikasten.

Profesionalek berek, inoiz artu
izan dute OIN = «paso» bezala.
Goikoetxeak, adibidez, «Euskaldu-
nak Poem a eta Olerti Guziak* itzul-
penean, Orixeren hau: «Ogeitamar
eskas, beltxeran, lurkera I iru OIN
laburrez nindabillan zuti», honela
dakar: «Teniendo apenas treinta
ahos, moreno, de color terroso, an-
daba de pie TRES CORTOS PA-
SOS*. Eta urrengo estrofako asi-
era, honela dator, berriz: «Tengo
como dos y cinco pies larguitos».

Badakuszu: lehenik, «tres cortos
pasos»; urrenik, berriz, «como dos
y cinco pies larguitos».

Baina, hor, besterik esan bide du
Orixek. Zera, 30 urteko zelarik,
osasun makaiagatik, Jurretik iru
oin laburrez zutitzen zela; orain,
zahartzaroan, osasun beteagatik, «bi
alako ta host ditut luzetxoak», LU-
RRETIK.

Beraz, Don Jose, ez zarela ahal-
ke, egin zenuenaz; «Gaztelu» be-
zalako profesionai batek, lehen
accesit eramandako iiburu panpa-
rronean egin duena ikusirik.

Egia ere da, 1gn. kapitulutik ja-
sota, honera aldatzera noan parra-
foko«SUBURDI» itza = «MORILLO»
adierarekin dakartzula. Su-burdin
bezala.

Demadan, lehenik, Garoako pa-
sartea; bihoa ondoren, ohartxo bat.

«Ta azken ez, gizona ren jakituri ta
al-izatearen erakutsirik aundieneta-

koa, SUBURDI beltza bere burni le-
rroan laisterka, txistuka, ta zarra-
parrean, arrotasunaren agerpena be-
zel a ke-mataza lodi zikin bat ko-
peta-gahean arro-arro daramala».

Haatik, Don Jose, ez zukeen vis-
ta makala behar, Aizkorriko bizka-
rretik, han behean, zelaian, «mori-
llo» edo «su-burdin» bat ikusteko.

Erabateko logicarik falta zaionik
zure itzulpenari esaten, ez, ez naiz
ausartzen. Izan ere, zure zazpi t'er-
di «paso» luzeko gizonak, zerbait
ikus zezaken-eta. Agirre-ren nove-
latik aldatuta, itzuli gabe, eman
dudana; bekizue test baten pareko,
adiskideak. «Ke-mataza lodi zikin
bat kopeta-ganean* eta, SUBURDl-
-rekin uztar ditzazuen. Piipitaki edo

adivinanza bezala.
Ni neroni bezalako amateuren-

tzat ari naiz gero! Profesionalek
susmo gaiztoetan sar ez daitezen!

«Santa Cruz Apaiza* liburutxoa,
eskura ahal baneza, horrezaz eman
duzun itzulpenaz, gogoz ari nindeke.

Berriz esan, Don Jose: bazterre-
tan hamaika bada, hamabi ere bai-
-ta, motzagorik. Garoa novela, ba
denik ere ez dakienik franko.

Esaidezue, adiskideek: Caparro-
so-n, euskara istudiatzen abiatzen
den gizonak, EUSKAL-ZALE izena
merezi ote duenenz.

Golan Bego, giza-irudi bete-bete-
koa genduen Don Jose Tirapu llun-
daln, apeza.

Premin IXURKO

Euskal izenak
(XX)

Garikoitz
Garikoitz Garralda Gaitesi

Euskalerriak bere izen zaha-
rrekin batera, santu berriak ere
ba ditu. Michel Garikoitz, Pio
Hamabigarrenak 1947-ko Ekaina-
ren seian aldareratua dugu hoie-
tako bat. Baxe-nabartarra izatez,
ibarran jaio zen 1797-an. Neka-
zaria izan zen lehenik eta gero
apeztu. Jesusen Bihotzaren ize-
narekin ezagutua izango zen Be-
tarran-darren f r a i l e elkargoa
sortu zuen. 1863-gn urtean, Txi-
na aldean ixuri zuen bere odo-
la, bizia Jainkoaren izenean
emanez.

Garikoitz, lehenago Xabier be-
zala, izendegian sartu beharra
zen. Betiko oztopoak lege gizo-
nen aldetik: Michel zeramala
aurretik, eta hori zela izena;
baina, erdai itzulpena bai due-
nez, M i g u e l idatziko zutela.
Miguel Garikoitz frango ba ge-
nuen beraz gure artean.

IRUNEN

Iruha dugu Euskal herriko hi-
ri burutan gogorrena agertzen
zaiguna, Iruheko lege-gizonak
nunbaiteko lo zorrotik ateratzea
askotxo gostatzen da. Muxarrak
bezala ttuttul motelduak geni-
tuen, euskal gauzetan lo. Biz-
kai aldean eta Gipuzkoan «Ga-

rikoitz » sartzen hasia zen: Na-
parroan ez. Bai zer all

Uztailaren lauan, duela bi ur-
te San Fermin aurrean mundu-
ra etorritako haurtxo batek lor-
tuko zuen beretzat, Irunen, le-
henbiziko aldiz izen hori. Guru-
tze-bide luzetxoaren istillua da.
Hona urrats berexienak:

1.°) Ezezkoa hartu zuten le-
henik.

2.°) Javier Garikoitz bezala
sartu zuten lege-gizonek.

3.°) Lehen mailako Juzgado-
ra ereman zuten gurasoek hau-
zia.

4.°) On hartua izan da, au-
rrerago joan beharrik gabe. Aita-
-amen famili liburuxkan kendua
da JAVIER izen aurrea eta az-
pian hauxe dio: El nombre del
inscrito es Garikoitz anulandose
el de Javier.

Lehenbiziko aldia da gure ar-
tean, Irunen alegia, hau gerta-
tzen dena: Juzgadoak gehien
parte Registro-ko lagunaren ai-
de jotzen du eta, askotan hor
moztu laiken hauzia Madrilera
jaso behar izaten da. Zorionak,
beraz, epaile jatorrari. Best© as-
koren hasiera izan dedila. Bi-
tartean Garikoitz Garralda Gas-
tesi haurtxoak ba du gaurdanik
bere kondairatxoa.
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