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NAPARROA'KO
UDABERRIA

Udaberria zoragarria dala
lurra berak dio; mendi ga-
llurretan elurra, errekak urez
aserik kantari, belazeak orle-
giz dizdiratsu, basoak apain-
tzen, eguzkia irripar eztitsu.
Izadia alderdi guztietatik ler-
tzen, osasuntsu, indar ta ke-
men dario.

Pazko eguna ortxen dator-
kigu, berritze bat ekarriaz
eta betiko bizitza aurrera-
tuaz. Ez da albiste makala:

«Nigan sinisten dunak, beti-
ko bizitza lortuko du». Gor-
putza ta animarentzat, lillu-
ratasun aundi bat daukala
udaberriak, ezin ukatu.

Naparroa'ko lurrak, men-
diak, basoak eta ibaiak be-
gi aurrean ditugula, Napa-
rroa'ren udaberria ikusten
dugu. Gaurko Naparroa ez
da atzokoa. Naparroan zer-
bait garrantzi aundikoa ger-
tatzen ari da. Naparroa'ko
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dizkari onen idazle ta irakurtzaile danei, dei
bat egiten diegu:

Gure erriko kultura aberastutzeko, euske-
raz gero ta geiago idatzi dezatela.

Errietako berriak eta Naparroarekiko idaz-
-lanak, zuzenbide berrira bidali:
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gizartea ez dago lo; esna-
tzen, indartzen, zuzpertzen
ari zaigu.

Nun nabarmentzen da Na-
parroa'ko udaberria? Bere
errietan ain zuzen. Erriak
beren giza soinekoaren za-
tiak aldatzen dijoaz. Gure
errien zati berexi oiek kon-
tuan euki: or bai dago bizi-
tzaren onarria.

Lendabiziko gauza nabari
dagona eliza, tente ta erne,
gizonak biltzen eta esnatzen,
betiko bizia zabaltzen, gure
Salbatzallea-ren egia ager-
tzen ta ematen. Ikastola azal-
tzen asi zaigu, baita euskera
zabaltzen, euskaldunen arna-
sa ta gizabidea, aintziriako
zar guztiak sortu zutena, gu-
re endaren dizdira.

Lantegi berriak or daude,
gizabizia aberastutzen. Gizo-
nak len lurratik beren ogia
ateratzen zuten. Gaur erriak
lurratik bizi dira baifian ero-
sotasuna lantegitik ateratzen
dute. Onekin gure erriak azi-
tzen dijoaz.

Enparantza eder oiek esan
nai digute, alkar ikustea, po-

UDQBeRRI
Argi-urratzean ba noa mendira.
Gaifietan Egoa; beetan, geldi da;
mendiak garbi ta bertan ager dira.

Txabaltzear dago oraintxean orria;
billa dabil kuku besteren kabia;
laister Pazkoa da: badator bizia.

Ene! Gertatua: arkaitz gorrietan
eserita nengon Ostaro leenetan,
zerura begira, ez deusen kezketan.

Ontan, begira det nere oinetara,
sugea kiribil nere makillara,
dir dir egiten du atorratik ara.

An, bazterragoan uts utsik atorra,
artan igaro du neguko mozkorra;
ark ere nai luke bizi il-ezkorra.

Bizi nai guk, bizi betiko argitan.
beti nai genduke egon eguerditan;
il-bearrak gauzka ikara larritan.

Bai alaia dala zerura-uste au!
gorputz ustelkorra naiz geldi dedin gau,
orduntxe bertantxe, animak argi dau.

O R I X E

za, jaia, alaitasuna ta oitura
zarrak. Mende luzetan giza-
bizitza enparantza o i e t a n
egin da; berriak, pozak, ne-
keak, jai aundiak eta txikiak,
gizaldietako oiturak, ortxen
jaio dira. Oitura oiek gure
erriaren poza ta alaitasuna
dira. Oitura oiek berritzen
dijoaztela, erriarentzat, berri
ona ta gozotasunaren indarra
daukate.

Urtearo bat joan zaigu Na-
parroan, bestean sartzen ari
gerala, ikus. Nolakoa zan iga-
rotako urtearoa? Erria erdi
lotan; bizitza oitura itxu bat
bezala artzen. Bertze nunbai-
tetik zerbait etxera zetorre-
nean, ao zabalik osorik ires-
ten.

Gaurko urtearo onek, be-
rriz, erriari argia eman dio.
Bere bizitza aberatsa dala
ta ugaritasun aundikoa arki-
tzen du.

Dauzkan gauza ederren ba-
lioa aundia neurritzen ari da.

Bizitza berexi baten jabe
dala, uste du. Bere etorkizu-
na bertan billatzen eta bere
bizia sakontzen alegintzen
da.

Naparroa'ko udaberria oia-
na eder baten antzekoa du-
gu; enbor zarretik kimuak
multzoka jaiotzen daude.

Udaberria, berezko indar
batek berritzen duan bezala,
Naparroak b e r e indargille
bulartsua dauka, gure Dipu-
tazioa forala.

Naparroako u d a b e r r i a ,
muskil berriz apaintzen eta
berritzen duan ardatza gure
Diputazio nagusia da. Dipu-
tazioaren bitartez, Naparroan
giro eder bat sortzen ari zai-
gu. Gure etxe aundi ortan,
Naparroa'ko etorkizuna egn-
nero gertutzen dute. Ikus
zenbait eta zenbait olategi
sortzen ari diran, ikastetxe
berriak, ikastolak, euskal gi-
roa, napar kutsu mamitsua.
Etxe ortan gauza bateri ba-
karrik begiratzen diote, Na-
parroa'ri.

Nun kezka bat, an daude.
Nun asmo bat, aurrera era-
mateko zai. Nun mifia edo
poza, an dago. Naparroa'ko
udaberrian iturburua ikusi
nai duenak, dijoala g u r e
Diputaziora.
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PELIKULA
BERRI

BAT:

URTAROAK
NAPARROA'N

Ba genekin Naparroa-ko oi-
turak, pelikula batean biltzeta-
kotan zebiltzala. Azkenean egin
dute. Naparroa zoragarria, abe-
ratsa, bizitasunez betea azal-
tzen zaigu, dan bezelakoa. Egi-
llei gure txalo beroenak. Pio ta
Julio Karo Baroja anaien lana
da. Diputazioak agindu zien
egiteko. Jose Esteban Uranga
itzala enki dute. Lau urteko
lana da. Amabi orduko gaiak
bildu dituzte.

Ikusten degun Naparroa ez
da orain arte agertu digutena,
askozez aberatsagoa ta ederra-
goa baizik. Margoz ezin obea;
Lodosa-ko gorriak, Tafalla-ko
urdinak eta Sorlada-ko ingu-
ruak ez dira aztutzeko. Otsa
ere garbia ta irudiak bikainak.
Gaia ezin obea: Naparroa-ko
bizitza lau urtaroetan. Karo Ba-
roja anaiak beren Naparroa
ondo ezagutzen dutela nabari
da.

Laburpen bat eginaz, merezi
dute, zatirik garrantzitsuenak,

garra aundiagokin agertu zaiz-
kigutenak, ongi ikustea. Asieran
Naparroa-ko armarria ikusten
degu, sendoa, indartsua, gorria.
Gero Iruna-ko Eliz Nagusiaren
ibiltokitsiko sapaiaren arri zai-
rietan agertzen zaizkigun urta-
roen irudiak.

Neguakin asten da. Ez dago
gaizki asia. Neguak, Naparroa
aintziiiako oitura ta bizitzarekin
lotzen du. Lantz errikoa ager-
tzen digun zatia benetan arri-
garria ta onena da.

Urteberria erromesa garaia,
gurutzeak, kateak, sinismen sa-
kon baten ezaugarriak. Napa-
rroa-ko sinismena onez egin bai
da. Erronkariko almadien za-
tiak ba dauka ikaragarrizko in-
darra. Burgf n ginan filmatu zu-
tenean. Almadiak erri baten
amorea agertzen digute. Merezi
hike urtero ango erriren bateko
jaietan gauza berexi bat bezela
agertzea.

Udaran, berriz, belarra ta ga-
ria biltzeko garaia, baita erriko

LANZ'KO LEZEAK
Egunkarietan erri au zenbait aldiz agertu zaigu.

Bere ihauteriak, sofiuak, dantzak diralakoz.
Bafio bere mendien barroetan zer gertatzen den gu-

txik dakite. Egia da; ikusten dira urete gogorrak mendi
aidetik jeixten diranak indar gogorrarekin. Ur zillarrez-
koak, arri guztiak garbitzen dituztenak. Ez au bakarrik;
sartzen gera zulo txiki batetik eta barruan gaude. Lenda-
biziko aldean ezta jaus ikusten. Poliki, poiiki illuntasu-
nera egiten dira gure begiak.

Argi txiki bat artu eta bere barroan gabiltz; zer arri-
garritasuna! Sapaya eta bi aldetako ormak kristalezko
arriarekin orakaturiz daude. Txoraturik geldi nago. Izar
txuri dizdiratzaiieak geldi geldian begiratzen digute.

Piske bat al zindu ta erreka eder batekin muga-
tzen gera. Gambo au an jayo ta an iltzen da guretako.

Arri margolaturiak lurretik goyara lirain eta zuzen di-
joaz goratik bera. Arri urdinak bere txokoetan ure piske
bat zilintzen daukatenak...

Zenbat urte pastu ote al dira gauz auek egiteko?
Ur eta arriarekin egin diran gauza auek ezdute pa-

rerik gizonak egin dutenandako.
URRIKENIA

festak eta jaiak. Dane tan zora-
garriena Lizarra. An dagon
otsa, alaitasima ta bizia nun
ikusi? Otsagi-ko zatia ere bizi-
tasun aundikoa da.

Udazkenetik, bi garai gogoan
artu ditugu: Lodosa-ko mar-
goa; piperrekin erria apaintzen
dute ta odolez gorritua uzten.
Gero, ezin aztu Leitza-ko aizko-
lariak; an dago, motel, in-
dar r a !

Mendikoen, Naparroa erdi-
koen ta Erriberatarren giroa
ondo jasoa dago.

Lengo eskulan asko agertzen
dizkigute: Zubieta-ko yoaregi-
llea, LAizaide-ko eskalapoiegi-
llea, e s n a r r i a, Doneztebe-ko
guanteroa, Otsagi-ko i r u l e a ,
Erronkari-ko gasnaegilleak, Ma-
lloa-tako segalariak eta abar.
Ba dago nun berexi.

Pelikula au ikusten iru ordu
zoragarrienetakoak igaro geni-
tuen. Bukatutarakoan oartu nin-
tzan Karo Baroja'tar anaiak zei-
nen egun zoriontsuak igaro zi-
tuzten Naparroa'n pelikula au
egiten zebiltzala. Nola bizi bear
dan ikasten, erakusten digute.
Milla esker!

Lana b e n e t a n zoragarria,
sakona ta ederra egin dute.
Aralar'ko erretaulak esmaltetan
agertzen digun, Orreaga'ko aje-
drezko olak marfiletan, peliku-
la au mailla berdinean Napa-
rroa'ri buruz mintzatzen zaigu.
Pelikula au ikusten duten arro-
tzak belauniko Naparroa eza-
gutzera etorriko zaizkigu. Lurra
benetan indartsua, arrigarria ta
zoragarria erakusten zaigu.

Karo Baroja'tarrei «Principe
de Viana»ko zuzendariei, zo-
rion beroenak opa dizkiegu;
bai ta Diputazioa danari ere.

Beste zerbait agertu nai det,
bate/, ere pelikula onen egi-
Ueak aztu duna. Negua aipa-
tzen digute, bainan elurrik ga-
beko negua agertzen zaigu pe-
likula ortan. Elurrik gabeko ne-
gurik ez dago Naparroa'n.

Bertsolariak ez ditugu inun
entzun edo ikusi ta ori utsune
aundi bat bezela artu degu.
Bertsolariak Naparroa'n beti en-
tzun oi ditugu; maiz Esteribar,
Bidasoa, Basaburua'n edo La-
rraun'en izaten dira. Jota sako-
nak entzun ditugu; euskerazko
bertsolaririk, berriz, ez...

Neguko elurra ta euskal errie-
tako bertsolariak, a t z o k o ta
gaurko Naparroa'n bearrezkoak
deritzaizkigu. Ez diet onekin
aserrea agertu nai, biarko bi-
dea baizik. Garbi dakiguna da
Euskalerriko beste euskalkiak
edo probintziak ez dutena orain-
dik, Naparroa'k ba daukala;
bere nortasun aberatsa ondo
agertzen duan pelikula zoraga-
rri bat. Naparroa ri gure txaloa!

LAXAGA

IRUKA'KO SARI NAGUSIAK
Iruna-ko Aurrezki Kutxak, bere eun urte betetzea os-

patzearren, sariketa nagusi bat antolatu zuen joan zen
urtean: Euskalerrian izan den aundienetako bat. Saritu
dituzten lanak agertu dizkigute. Iruna izeneko saria,
Josefina ta Martin Larrayoz Zarranz anai-arrebari eman
diete. Erribera izenekoa, Migel Oiza Zubiri'ri; ta euske-
razkoa, J. M. Satrustegi Urdiain'go erretorari.

Larraiotz'tarrak, goi maillako jakintsuak ditugu. Ba-
tez ere Edestia, Artea ta Etnografia'ri buruz orain arte
Ian aunitz egin dutenak, gainea Paris-ko artxibuetan Na-
parroa-ri buruz orain arte berri asko jaso dituztenak.

MigeS Olza Zubiri k Naparroa-ko Erriberak daukan
nortasuna agertu du. Lana sakona egin dula diote. Erri
askotan illabete luzetan berriak jasotzen ibillia da. Bere
ikasketa nagusiak Beljika'n eginak ditu.

J, M. Satrustegi, berriz, euskal irakurlentzat oso eza-
guna dugu, bai Euskalerrian, bai Naparroa'n. Eleberri
bat idatzi du euskeraz gaurko giroa azalduaz. Bere la-
naren ardatza bezala lau urtaroak artu ditu. Udaberrian,
lurgintzaren gora-berak agertzen dizkigu; Udaran, ola-
gintzak sartzen duen giro berria; Udazkenean, sinisme-
naren kezkak; ta Neguan, gizartearen zalantzak. Satrus-
tegi jauna oso idazle trebe ta langille amorratua dugu;
"PRINCIPE DE VIANA"-koek ongi dakigu ta eztugu apal-
tasunean zaurituko. Espero dugu bere Ian ori bertze bi-
txi bat izanen dela.

Napartar sarituei gure zorion beroenak. Ekin eta ja-
rrai, zuen eskuetan bai dago erriaren aurrerabidea.

Txalo beroenak ere Iruna-ko Aurrezki Kutxa'rentzat.
Ikusten da eten gabe kulturaren aide lana egiten dabi-
llela. Aurrera, nekatu gabe!

Sariak, Urriaren azkenean banatuko zaizkie Irunan
ospatuko den jai aundi batean.

EUSKALTZAINDIA
Joan Bautista Gamiz arabar olerkariaren berrehnngarren

urteburua gogoratuz, Euskaltzaindia bere hileroko batzarra
Gasteizen egin zuen, bere Ordezkaritzan, apirilaren 27-an.

Batzarrean gai hauek erabili ziren (har-emanetakoez gai-
ner a):

Denda izendegiaren azterketari burn eman zitzaion. Eus-
kaltzaindiak onartutako izendegi hati lehen-bai-lehen argita-
ratzea erabaki zen.

Aita Goikoetxea Maiza euskaltzain laguntzaileak txosten
bat irakurri zuen, Joan Bautista Gamiz'en bizitza eta idazla-
nei buruz.

H. Knorr jaunak beste Ian bat irakurri zuen, J. Bta. Ga-
miz en aditz-formak aztertuz.

Alfonso Irigoyen euskaltzain jaunak, Zigoitiako euske-
ratik bide hartuz, azterpen bat egin zuen honako pundu
honi buruz: «Sintagma plurala deribatuetan*.

Bukatzeko, Kepa Enbeita euskaltzain laguntzaileak ain-
tzin-asmo hat irakurri zuen Urkabustaizko toki-izenei buruz.

Hurrengo igandean, berriz, apirilaren 29-an, Sabanddko
herrixkan j . Bta. Gamizi gorazarre bat eskeini zitzaion.

Eguerdiko hamabietan, Meza kontzelebratu euskeraz,
herriko elizan, Cow «Araba»-k parte hartuz. Ondoren oroi-
tarri hat agertu zen. Bertan zeuden Arabako Gobernadore,
Diputazio'k Lehendakari, zenbait euskaltzain, euskaltzale,
Sabandoar, albo-herri eta Gasteiztik etorritako makina bat
jende. Aita Goikoetxea Maizak hitzaldi egoki bat egin zuen,
arabar honen bizitza eta lanak aipatuz. Arabako Diputa-
zidko txistulari eta dantzariek beren saioekin gorazarrezko
jaialdi hura burutu zuten.
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Erderaz ez duzu nai, ene biofza;
euskeraz kopla egiten ez dut nik lotsa.

Ikusko degu
al ba daigun egin zerbait,

nola bear degu.

Txoriak arboletan dirade pozik
euren libertadeaz kantatzeagatik;

alan nai nuke
egon ni ere, bana

ez da posible.

Nik ezin ala,
zeren loturik nago

prisione baga.

Zure urrezko uleak nauko galdurik;
kateia orrekin nauko ondo loturik.

Ene maitea!
askatu ta emadazu

libertadea.
J. B. GAMIZ
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GURE
AXULAR: CERVANTES

Apirilaren 23'ean, ospatu ohi da
LIBURUAREN EGUNA.

Hain zuzen, 1616'eko Apirilaren
23'ean, Cervantes hil zelako.

Handi, oso handi da Cervantes.
Halaz eta guztiz ere, gurean, Eus-
kal-Herrian, beste Cervantes'ik ere
bada: AXULAR, alegi.a. Horrengatik,
guretzat, Apirilako "Liburuaren Egu-
na", printzipalki GERO liburuaren
eguna da.

Gure Cervantes ere —Axular,
esan nai dut— Apirilako ilebetean
hil bait zen, 1644 urteko Apirilaren
8'ean, Saran. Hiri ontako Parrokia-
ren erretorgoa urte luzeetan era-
manda gero.

Zer nolako erretore izan zen Axu-
lar, Bonaparteren testu hontatik ige-
rriko diozu:

"Pedro Axular, euskaldun iskriba-
tzafietaiik izfun ederrenari, ni, Luis
Luziano Bonaparte euskerazaleak,
au ipini nion.

Ez dago atsedenik.
ez odei gabe egunik,
zeruetan baszik. 1865".

(Bonaparte Printzeak Sara'ko eli-
zan Axularren omenetan harritik).

Hiztunik ederrena nor izandu den,
badakizu orain: Axular. Bai eta ere,
idazlerik garaiena, nor izan den:
Axular.

Urdazubin jaio zen, 1556 urtean,
Nafarroa Garaiean. Agerre eta Az-
pilkueta ziren haren deiturak.

Salamancan barrena ibijia zen,
apez-istudiak egiten. (Duela berri,
Mitxeiena jaunaren alabak aurkitu
bide du, Salamanca-ko Unibertsida-
de zaharreko paperetan, aipamen
hau: "Pedro de Ajular, natural de
Urdax, dioe. de Pamplona").

Axularren biografia eta abar, ja-
kin gogo baduzu, jo iturri erraz be-
zain aberatsera; ots, Aita Villasan-
teren "AXULAR" izeneko liburu ma-
mitsura. Lehendik ez nekien deus
guti ikatsi badit ere; guztiarekin,
hizkuntza finkatzeko —fijatzeko, ale-
gia— hain prosa ederreko liburuak,
meseds besterik ez dit egin.

*

Goazen, orai, gure literaturako
obrarik klasikoenera: gure "Don
Quijote"-ra, "GERO" liburura.

"GERO" ez da nobela bat; asze-
tika liburu bat da; izpiritualidade
liburu da. Haatik, zenbaki hontako
beste leku batean ikus dezakezu-
nez, umore mehe xoragarriz gatza-
tutako liburua duzu GERO. Aszetika
liburuetan, gutitan aurkituko duzun
gauza.

GEROk zer du xede? Zer gaitzat?
Axularren beraren hitzekin erantzun-
go dizut, haren errespuesta ema-
nen: "Egun batez, konpainia on ba-
tean, euskaldunik baizen etzen
lekhuan mengoela, ekharri zuen sol-
hasak, izan zen perpausa, etzuela
deusek ere hanbat kalte egiten ari-
mako, eta ez gorputzeko ere, nola
egitekoen geroko uzteak, egunetik
egunera, biharretik biharrera luza-
tzeak. Eta on zatekeiela, gauza hu-
netzaz liburu baten, euskaraz, guz-
tiz ere euskararik baizen etziakite-
nentzat, egitea: eta hartan, gero
dioenak bego dioela erakustea".
("Irakurtzailleari" ataletik).

Hona, beraz, GERO tituluaren is-
plikazioa.

GERO liburuak sor lezazkeen
problema eta koropiloak argitu eta
askatzeko —gaur egunean litekeen
neurrian, jakina—, jo lehen aipa-
tutako jakin iturrira: Villasanteren
"Axuiar" liburua. Bertan, GERO'ren
loretegi laburra ere badator.

Aita beronek prestatu zuen GE-
RO'ren 5-garren edizioa; gaztela-
niazko itzulpenez horniturikako edi-
zio bakarra.

Viilasante'ren edizio hau, "Espi-
rituales Espaholes" sortan dator,
eta Barcelona-ko Juan Flors'en
etxean atera zen. (Guzti hau dakar-
tzut, erdal itzulpen duen edizio ho-
nen berri izan dezazun).

Beharriak gorriturazi behar liz-
kieken zertxobait esan gogo diet
Iruina-ko ene eskola nabusiei. (Sa-
lamanca-ko Univertsidadeko irakas-
le ZUMEL teologoari, ematen dio
Axularrek "ene eskola nabusi" ize-
na.)

Ene eskola nabusiek, bada, Axu-
larrik, aipatu ere ez zuten egin; ez
da bazenik ere! "GERO" izenik, ez
zitzaien behin ere jalki.

Denborarik ez galtzekotan, "Guia
de Pecadores" eta irakurri behar

ziren. "GERO"-rik, ez. Bestelako
"ratio studiorum" gurea!

Aurre hortan, berriz, "La Verdad"
asterokoak, Nafarroa-ko apez arte-
ko elkar-bakantzea dela eta, "Oro
viejo" izenez, Aita Granada'ren
"Guia de Pecadores" liburutik har-
turikako pasarte bazuk zekarzkin.

Buru, bihotzak —euskaldunenak,
alegia— eikarganatzeko, Grana-
da-ko urre zaharra, Sara-koa baino
indartsuagoa ote da? Euskaldun
atekak, Granada-ko urreakin, Sa-
ra-koarekin baino errazago idekiko
ahal?

"La Verdad"-ekoek ere, euskal-
dunei euskal urrea emateko, gaur-
gero, garai baiukete! Gaur batez
ere. Martaraz gero, erda! itzulpena
ere eginik bait dago. "Toile, Sege!".

Irukadakgatik, ez garela galtze-

kotan aterako, ikus dezaten; Mitxe-
iena hizkuntzalariari, entzun be-
zaiote: "Del estilo no hay necesi-
dad de parafrasear, una vez mas,
los innumerables elogios que se
han hecho. Abundante y con una
ligera propension a la elocuencia,
la expresion es siempre precisa y
cenida a destacar la fuerza del ra-
zonamiento. No hay en Axular hue-
Has de barroquismo y si, mas bien,
aunque con mayor sobriedad, una
cierta semejanza con la manera de
Fray Luis de Granada. Siempre se
han celebrado, con razon, sus ad-
mirables versiones de textos lati-
nos, tan vascas como exactas"
(MITXELENA, L. Hist, de la Liter.
Vasca.

PREMIN IXURKO

1WT1T 1\U HUMORE-
M U L M : ZALE?

Gaurko klasiko batek, euskeraren klasikorik handiena aurkez dezan,
Aita Villasantek Axular, alegia, Villasanteren "Axular" izeneko liburu ede-
rreti, "Gero'ri darion umore puntta" ataletik, hau eskaintzen dizugu, "gure"
Cervantes'en gorapenetan. (la atal oso).

"Osasun onaren seinalea omen da umorea. Izpiritu arrai eta ongi ga-
tzatuaren mandatari eta aibistaria.

Osasun onetako izpiritu baten jabe zen, dudarik gabe gure erretorea.
Eta hala, umore fin, leun eta berezko baten isuri gozoa ezagun da aren
iiburuan.

Miresgarri ere bada hori, Gero'ren gaia jakinik. Gizonaren betiereko
salbamendua. Aszetika eta Izpiritualidadea gaitza duten liburuek ez bait
dute maiz umorearentzat toki handirik uzten".

Gero'n behintzat umore mehe baten ateraldiak ez dira faita.
Umore kolpe hoiek denak bana-banaka hemen aipatzerik ez dago. Az-

ierketa luzeegia beharko litzake. Haatik, pasarte batzuk aipatuko ditut.
Gimnosofistek alferkeria hainbesteraino gorroto zuten, non afal aitzi-

nean presuna gazteak deitzen bait zituzten, eguna zertan iragan zuten
jakiteko, eta baldin frogatzen bazitzaien alferkeriarik "etzerauen atariak
gaitzik egiten" (Ax).

Axularren ustez, alferrek badute dohain aparteko bat: hiztun ederrak
izatea. Eta hoiekin gertatzen dena umore finez utzi digu pintaturik. Segurki
baino segurkiago egunoroko bizitze arruntetik hartutako puskak dira pin-
tura hoiek. Alter hoietako bat mintzo denean denak daude ahoa zabal-
durik eta beharriak ernaturik beha. "Ordea gero azkenean hek eskale, eta
zu emaille" (Ax, 27).

Inork jende alferrei prestatzen zienean, sententzia prestetzailearen kon-
tra ematen omen zuten Lukanoek. "Baina, nik uste dut —dio Axularrek—
ezen etzela halako sententziaren emateko premiarik, bera baitago emana.
Zeren ezpaitu halakoei prestatzaileak koberatzeko perilik" (Ax, 19).

Sagar bat jateagatik, gizon bat, are bere ondoko guztiekin, heriotzera
kondenatzera, "badirudi iustizia berriarena" (Ax, 37).

Penitentzia zahartzeraino uzten duena, zeruratuko da beharbada baina
purgatorioan luzaro egon beharko du. Peril du (dio Axularrek) "lehenbi-
ziko urthean zamarrik edo arropaforraturik beharko eztuen" (Ax, 124).

Hil baino lehen ondasunik utzi nahi ez dutenek, honako hau esaten
omen dute: "eztut ohera gabe biluzi nahi" (Ax, 157).

Haserretasunak eta kolerak egunak laburtzen omen ditu. Presuna hiro-
sak "ez ohi du begi orde anhitz higatzen" (Ax, 187).

Eman dezagun haragizko bekatuan sartua ibili den bat. Bekatua utzi
eta bertutea hartzera deliberatu du. Nola utziko du, ordea, bere amorantea:
etsaitu gabe ala etsaituz? "Bada egiteko, bada zertan pentsa". "Zutzaz
gaizki erraiten badu ere, paira ezazu, zeren zeure merezia duzu. Halako
ezteietan, halako zopak" (Ax, 245).

Ejiptoko monasterio batean ba omen zen fraide gazte bat haragiak
bortitzki tentatzen zuena. "Bero hutsez bethi zirakiena", dio Axularrek
(Ax, 249).

Pertsona ederrak, gorputza bere eskuko eta ongi egina duenak, ez du
kampoko edergarrien beharrik. Itsusia, berriz, bere apaindura guztiekin
ere, "etxean legoke ederkienik" (Ax, 331).

Tomas Mororen ateraldi jostagarri bat ere badakar. Neskato bat bere
kopeta edertzeagatik nola penatzen zen ikusiz, hau esan omen zuen sandu
hark: "Bidegabe eginen dio lainkoak neskato huni, baldin hunenbat pena
eta trabaiiiugatik ematen ezpadio ifernua" (Ax, 332).

Eta azkenik, ifernura ioaten direnakgatik hara zer uste duen Axularrek,
"gero baten benturan iarririk" (suelen ir alia sentados en la incertidum-
bre de un "despues") joaiten direla (Ax, 50).

(Oharra: Viilasante'ren kapitulu hontatik jatsitako Axularri buruzko zen-
bakiek, Aita beronek prestatutako Gero'ren edizioarekin dute ikustekorik.)

P. I.

ASTE
SANTUKO

AKELARREAK
EUSKAL ERRIAN

Joan dan urtean, Baztan aldeko apaizak kezkaturik
arkitu nituan. Nunbait Gipuzkoa'ko talde ugari, neska
mutif asko nasfufa lasaitzera joan zitzaizkien. Batzuei
parrokiaren efxeak eskatu zizkien eta bestei bordak,
esanaz, Aste Santuko oporrak igarotzera zijoaztela;
egun aiek, izadian egoteko, ango Euskalerria ezagutze-
ko ta ariu emanak eukiteko nai zituztela. Apaiza askok
biotz onez lagundu zien. Gero ixtilluak eta kontuak.
Gazte aien citurak ikusita bertako gizasemeak arrituta
gelditu ziran. Neska mutillak danak toki berdinean nas-
tuta lo egiten zutela. Aiek orduak oieratzeko, ia egune-
ro goizeko iruak edo lauak. Ikusi omen zituzten irauli-
ka belazetan, karraxika. Otsa ta zalaparta ugari. Zin-
tzotasunik ez. Arrokeria eta ezin egona asko. Elizkizu-
netarako zafetasunik batere ez. Aide egiterakoan, etxeak
zikinak utziak, leyoak eta ateak puskatuak...

Ango apaiz batek arrituta esaten zidan: "Orain Aste
Santuko elizkizunen ordez, akelarreak ditugu nunai".
Bidaso ta Baztan baztar ortan, ba omen zeuden ia milla
neska mutil egun oiek alkarrekin igarotzen. Naparroa'ko
alderdi ortan, gizaseme jatorrak diralako, beso zabalik
artu zituzten, biotz onez, beren ustez, asmo onekin ze-
toztelako.

Arrokeriarekin eta lotsagabekeriarekin gazte oiek
ango bazter guztiak lertu dituzte. Etzeukaten gauza onik
eta beren etxetan egiten ausartzen ez diran gauzak, gi-
zaseme jatorrengana egitera zijoazten.

Ba dakigu gaztedi guzia ez dala berdina .bainan as-
kok burua ta lotsa galdu dutela. Beren zikinkeriekin baz-
terrak nastu ta iizundu nai dituzte. Egitazko akelarreak,
Aste Santuan nunai antolatzen aiegintzen direla garbi
dago. Gure sinismena ta errespetua era bat ankaperatu
nai dizkigute.

Ori dana, ez digute esan bakarrik, zoritxarrez gure
begiekin ikusi degu. Orain gutxi, gazte talde bat Aste
Santuan, erretore etxeko gelak utziko ote nizkien esa-
naz etorri zitzaizkidan. Izadiaren bearra zeukatela, baita
meridian ibiltzeko gogoa agertu zidaten. Neska mutillak
ziran. Mutillentzat gela bat eman nien, bestea nesken-
tzat; baita sukaldea eskeihi...

Lenengo egunean, apaldu ondorean, oso giro ona
zeukatela adierazi zidaten eta danak beko gelan geldi-
tuko zirala esan. Gaberdian ikaragarrizko zalaparta ate-
ra zuten. Nik lorik ezin egin. Goizeko ordu bata t'er-
dietan errira egurastera atera ziran; lau neska ta iru
mutil ikaragarrizko mozkorrakin zijoazten, zutik ezin
egonik. Batzuek ba zeuden sentsua galdu gabe. Nunbait
mutiilen batek, kohak botillak iriki zitun eta edateko
eman. Goizeko lauetan oyeratu ziran. Goizean altxatzen
utzi mtun, baita gosaltzen eta garbitzen, gero etxea us-
tutzeko agindu nien. Zer egin bear olakotan? Lenengo
gabean mozkortzen dirala, ze Aste Santua izan bear
genuen gure erri txikian?

Nere buruari, ori dana ikusita galdera bat egiten
nion: "Nun daude gazte ta gaztetxo auen gurasoak? Ez
al lukete jakin bear ze eskuetan ta ze eran bizitzen uz-
ten dituzten beren seme alabak? Edo ta parroki batera
dijoaztela esanaz, lasaitzeko naikoa al dute?

Arritzekoa dana, ainbeste gazte era berdinean ate-
ratzea, baztarrak ondatu naian, sinismenaren sustraiak
ankaperatzen ta itsusitzen. Ez ote dago au dana nun-
baitetik zuzendua? Ez ote daude esku beltz batzuek
gordeta, dana ankaperatu naian?

Eta apaizak, nornairi naiz gazteak izan, gelak opo-
rraldietarako eskatuaz agertzen zaizkietela, eman edo
utzi bear al dizkiete? Ez al da ori oso arin jokatzea ta
ariote askori arnor ematea? Garbi dagona da, gure Aste
Santuan ikaragarrizko akelarreak Euskaierrian gazte
galdu askok egiten dituztela ta erne ibilli bearra dauka-
gula. Garbi dago, baita, ba daudela indar izkutuak gure
gizartea sa sinismena lertu nai dituztenak.

LATXAGA
("Goiz-Argi"-tik artua)
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ZUGADI'TAR
ERRAMON
(Ogetabost urteko il

zan mutil gazte, dan-

tzari, aurreskulari ja-

tor, kristau ta euskal-

dunaren eriotzan)

ERRAZKKO LOREA
Joan dan martxoaren amargarren eguneko amarrak

ziran. Gipuzkoa-n, Gabiria, deritzaion erriko Osinalde
Gizartean, Bertsolari Berrien Txapelketa bat jokatu zen.
Diotan Txapelketa au, apalondoan izan zen. Eundik goo-
ra ondotxo, andre ta gizonezkoen artean, apaldarrak. Ura
giroa!

Alkar-neurketa onen elburua auxen zen: Bersolari
berriei bideak ideki, bertsolari bezela, aurrera irten di-
tezen. Sari bakarra zegon eta bera lenengoarentzat. Osi-
naldetarrak etzuten buru txarra ibili jai aldia eratze-
koan. Irabazlea irabazle izanik, etzioten besteei egorik
moztu nai bertsolari bezela jarraitzeko. Etzuten inortxo
baztarrean utzi nai izan. Etzuten atzenengoa lotsaren
atzaparretan eroria ikusi nai. Bat garaille eta beste da-
nak mailla berdiriean utzi.

Ta apalondoan zergaitik zen? Zergaitik ez plaza ba-
tean? Erantzun errexa du galdeera onek. Ainbat urtee-
tan bertsolarien atzetik bagiltzanok, naiz ez beti, baifian
bai eunetik larogei ta amabostetan, bertso obeagoak en-
tzun izan ditugu maien, bazkalondoan edo apalondoan,
enparantza edo antzoki batean baifio. Maiak ez du plaza
eta antzokien errespeto edo erresponsabilidaderik sar-
tzen. Ez orixe!

Osinalde-koak sei gazteei dei egin zieten. Lau gipuz-
koarrak ziran. Bat bizkaitarra ta bestea naparra. Au
Errazkin-go ARGI&ARENA zen. Etzala gairaille irten,
eta zer? Ez da bearrezkoa irabaztea. Jokatzeko gauza
aal izatea, naiko ta geiegi da. Ta ARGIRARENA-k orixe
egin zun: jokatu. Jokatu bakarrik ez, baitare bertso ede-
rrik jaulki ere. Patxada aundiz abesten du. Abots ederra
du ta, gainera, bere bertsoak, piperra, gatza ta zirtoa
berekin dute. Oraindik, bear bada, zerbait landu bea-
rrean arkituko da bertsolari goi maillara iritxi nai ba-du,
bainan egurra beregan du eta egurretik ezpala sor-
tzen da.

Konparazioak kaltegarri omen dira. Bear ba-da ala
izango da, bainan, gaur, au esan gabe ez nuke gelditu
nai. Urteak dira. Lendabizi Leitza-n eta beste urte ba-
tean Etxarri Aranaz-en Naparroa-ko Bertsolarien Txa-
pelta Nagusiaren Azkena entzuteko zoriona izan nuan.
Bi Txapelketa oetan, ta zeintzuk ziran ez dut esango,
ba-ziran Txapelketa-ren Azkena jokatzen, esku bateko
beatzak ainbat ia ia, ARGINARENA bertsotan ainbat
etziranak. Aiek naikoa egin zuten, bainan, ARGINARE-
NA-k ba-du aiek ainbat su ta gar eta, bertsolari bezela
aurrera jo nai ba-du, goiko maillan dauden bertsorien
bertsoak arretaz entzun ditzala ta bertso idatziak ere
gogoz irakurri ditzala. Ori da nere konsejua.

Gabiria-tik naigabe bat ekarri nun. ARGEftARENA-
rekin alkar - izketa bat ez egitea. Alako jendetzaren
tartean ez nun bererekin egoterik izan. Beste batean
bearko.

Errazkin-ekin gora
gaur ARGINARENA,
bertsotako ba-dezu
zuk naiko almena.
Etorri ori galtzea
benetako pena,
ia laixter zeraden
danetan onena!!

Bertsotan etzerade
zu oso pobrea,
mutil jatorra eta
biotzez noblea.
Oraindik izango da
askozaz obea,
Errazkin-en sortu dan
bertsozko LOREA! ! !

Izotzak, ekaitzak, eta oi-
riazkarrak ez dezala Erraz-
kin-go lore au galdu. Orixe
da Jainkoari eskatzen dio-
tana. Aurrera, ARGlNARE-
NA.

IBAI -ERTZ

Barrua estu daukat...
sua dot zanean,
adimena oiuka,
galdezka danean:
"Aita, zer darabilzu
gure auzunean,
semeak Zeuganatzen
sasoi onenean...?

Orren gazte, ta alaia...
gorputzez liraifia,
dantzaririk bikaifien,
buru-gaindik oina...
Aurpegiz argi eta
irudiz apaina...
Zelan kendu dauskuzu,
Jauna, zelan baifia?

Ez al daukazu Zeure
semeen errukirik...?
Gazte au kendu arte
elzendun bakerik,
gizartean aukera
guztiak eukirik.
Inok ez dau beteko
ustu dan aulkirik.

Auzo errietako
jai ta jolasetan.
Erramon bako jairik
ez oi zan pasetan.
Dantza, pelota, aurresku
ta euskal-gauzetan,
beti zeu aurrenengo
zakustan plazetan.

Ta nok aztu joan zan
irailleko festan...?
An agertu zenduan
ertilari kasta,
Salto a la forma-ren
eurrelari presta...
Gaixorik zineala
sinestea kosta! !

Alan bere alai ta
irri-barrez gaindi,
atsegina iturria
zenduan barrendi.
Zeure arduraz ziran
lagun eta sendi,
zure izaera ulertu
ezinik inundi.

Gaxoa aurrera... eta
gogoa sendotzen,
eta era berean
gorputza makaltzen.
Arantzazu'ko Ama
ain zendun, maitatzen,
Beraganatu zifian
laguntza eskatzen.

Geroztik zeure etxean
seme on izanaz,
gaxo-aldi laburra
tinko eroanaz...
Bizitza au zer dogun
apalki esanaz,
zer egin-bear geunkan
eredu emanaz.

Erramon: ona danok
atsekabez lagun...
ta... erriaren pena
emen da ezagun.
Zure gogoa goian
gerta dadin egun,
guztiok abots batez
eskatu dezagun.

Goi-Aitaren Emazte.
bizitzaren Ama,
Seme Kristok Golgotan
geuretzat emana,
pekatarien kabi
ta ustea zerana:
zeure magalperatu
gugandik joan dana.

SARDUI'TAR DEUNORO

BEPTV
HERRER

I
Aspalditxoan iocilik zegon
txoria emen dezute,
erdi illunpean dagon artista
argira ekarri nai nuke.
Suteri lana, txit dakitenak
galdera au egiten dute,
mallu ta zintzel utsakin, eskuz
JESUS nola egin liteke...?

II
Arritu bizin gelditzen naiz
sar orduko zure etxean!!
Jesus maitea ikusten baidet
iltzen burni gurutzean,
bere aurpegi berbera eta,
beso bat oker antzean
burua bera-alde eroria,
azkeneko arnasean.

Ill
Zure lantokin alperrik dira
tresna berri edo makinak
adelantuak zertako ditu
eskuz egiten dakinak...
Andre-alaba, zu, faita zana,
apain dauzkazu eginak
ba-dirudite fundizioan
egin dako imajinak.

IV
Kolpe batekin ez da egiten
kristau baten aurpegia,
berotu aldi askoren bidez
esan nai det, alegia.
Batetik esku abilla bear
bestetik begi argia
soldadura'ren tantorik gabe
guzia burni garbia.

V
Neska ta mutil, dantza gozor
erdian txistularia,
tambor da txistu kendu ez\
dirudi bertsolaria.
Pieza batean bakoitza egin,
or dezu abildadia,
ganera aurpegin ezagutzen <
erdikoan edadia.

VI
Bakar-bakarrik egin dituzu,
imajin arrigarriak
danak amabost izango dira
zedorrek erakutsiak.
Nere bitartez jakin dezala,
gaurtikan, mundu guziak
pare gabeko artista on bat
daukala Euskalerriak!

ENTZUN, JAUNA!

Entzun, Jauna, nere otoia,
pekatari gaxoen deia.
Emen nauzu umil jarria,
aurrean dezu txiro aundia.

Burua makur ta apalik,
nere ezer-eza agerturik,
ta biotza damuz beterik,
belauniko nago jarririk.

Ez baztertu nere eskaria,
Zugan bai daukat nik jarria;
nere itxaro guzi-guzia,
Zu zera ta, lagun neria.

Nere obenak barkatzean
ar nagizu zure menpean;
ta ortxe, zure babesean,
egon nadin mendez-mendean.

INAKI OLABEAGA
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BATERI
VII

dallu tenazak eskuetan da
urtan burni guritua,
zan liteken ustelena da,
zenez «pudelatuay>.
leroan artzen ez da xamurra
naterial oni puntua,
skotan kolpe kaxkarrenakin
•elditzen da izartua.

VIII
'uterin sartu txingure albotik
oiz galga artu peskisan,
ztu balio kolpeka asterik
sten danean drisdrixan.
lakoitza egiten zenbatsu ordu
asa ditun ez dit esan,
lork eztaki oiek egiten
enbat erneaziko zan...

IX
rora, pintore, gora, eskultore
i gora jjlagun jatorra!!
aiotzatikan mallua beti
:an dezu maitekorra.
maika bider ikusi zaitut
lai egin da alkandora
ztakianak eztaki zer dan
iteriko Ian gogorra.

X

Jaio, kristautu, azi ta bizi
Villabona'ko errian,
eskolatuta lanari ekin
etxeko perrategian.
Aita zanak an etzuan nai
ikusi alperkerian
an jarraitzen du erentzin utzi
zion suteri zarrian.

XI

Otaegi'tar Joxe Angel da
imajin oien jabea;
burua ongi ornitua du
arrokeririk gabea.
Ludian zear lanteri ontan
nun arkituko obea...?
au degu emen, herrero batek
ekarri zuan lorea.

XII

Milla zorion zuri ematea
gauzik onena neretzat;
nik ez baidet beste itzikan
gaur billatzen zuretzat;
jarraitu aurrera geiago egiten
bete artean ametsak
ta ea biar oroitzen zeran
Gernika'ko arbolantzat.

Rezola'tar L. «TXIMELA»

OROITZEN...?
Oroitzen zera, maite ori?
Agurra egin zenidan
zuk, musu eta su gaberik,
goiz-argiaren mintzetan.

Maite izan ninduzun, badakit,
beste orduz, bai, laburrik,
eta gaur ere, bear bada,
maitatzen nauzu oraindik.

Egunez, argia dantzari
areitz-adar zurietan...
Zure begien nirnir beltza
xotil dager amaietan.

Nere bizi-nai urduria
zitzaizun bizi-arnasa;
eta gaur ere, bear bada,
aren minez dezu poza.

Zu bakarrik, ni ere bakar,
oinaz-zantzua zeraman
kopetan izpiz itsatsia,
eta alkar maite gintzazan.

Gaur, ai!. aukeraz bizi gera,
argi-rnorgil baten illak...
Len maite ginan gu bi-biok,
Nun gaur lengo min sotillak?

Ez al dezu, gero, bizia
bere aukeran gaitzesten?
ez al degu, ondu bearrez,
geure biotza kadentzen?

Oroitzen zera, maite ori?
Agurra egin zenidan
zuk, musu eta su gaberik,
goiz-argiaren mintzetan.

IGOTZ

UNTXIIK

Auek egiten dute uda ontan dizu,
gurean badauzkagu makina bat buru;
okupatzen dituzte sei kuartu inguru,
atzo kontatu nitun larogei ta iru.

Konejuak saltzeko oraintxe gaude zai,
baina merke egotia inork ez degu nai;
beti esaten diot mobitzeko amai,
neuk salduko dizkiet zapatun prantsesai.

Badaukat untxino bat izena du "Gaio",
lengoan pisatu zun ia amar kilo;
gabian egiten du geratu gabe lo,
beti galdetzen diot lo guriak alo.

Konejuak jateak egiten digu on,
nik ere sartu ditut txiki batzuk kolkon;
auzoko atarian aundi ba-zegon,
tiro bat bota nion erbia zalakon.

GAZTETXO

BIOTZEZ, BERTSOLARIOK!
Bertsolariak, Euskal-erriaren txoriak. Abestu nai nuke znei es-

kerrak emateko, zuen bidez, bizitza maitagarriago biurtzen zai-
gu-eta.

Goitik artutako arnats eta indarrez, ederki esaten dizkiguzue
gauz ederrenak. Nolanaiko gizonek begiak ditugu ta ezin ikusi;
belarriak ere, ta entzun ez. Tamalez, ez gera konturatzen noiz sar-
tu den udaberria; baratzeko sagarratzea nola loratu den den a;
auzoko neskatxak aldatu dituela soinekoa ta bertze irripar berria.

Ainbertze gau sakonagoak zuek esan ere; itxaropenazko gau-
zak, maitasunezkoak! Kanta ezazue, otoi, euskal txoriok, illnn
dauden biotzentzat! Norbaitek esan zun mundua olerkariek era-
biltzen dutela.

GARDETAR MARKELIN

MAITE MINDUA
an maitatzen dodan
tek nauka minez,
tan biotzez eta
)atzuetan soinez.

iana ezin neugandu,
arten nau saminez;
are lortuko ba'dot,
barren jakin ez.

<o usain gozozko
jozoan baratza,
o laztasunean
*n ez dan arantza:

nai, beti igesi,
Dear biotza.
n bizitzekotan
tu ez ba'nintza.

ko baratz urdinak
ainbeste lora,
9an begiko zaitut,
;an ez dot gura;

zake ba'neki ondo
karri eskura.
rik bizi izateko

3 naz mundura?

iiko lore urdina,
ut neure onduan:
ak maite nadilla

!: zaitun moduan:

z artu nagizu
noian orduan.
ntza bearrezko dot
:eko munduan.

i.ENDIN ENBEITA

ARROSELA-BERTSOAK
Arrosela ta besegu zainik
egon oi gara sasoian;
gitxi naiz asko etorten ziran
negu-aldiz gaur artian;
aurtengo negu onetan, baina,
janariok jaltatzian,
buru-austeak izan ditugu
arrantzalion etxian.

Arrosel-ezak baltzak dauz jarri
ontzi tixikien artian,
eta batez be kopetak illun
beartsu diran sendian;
gaur-egun arte negu guztitan
ibilli ginan arrainian,
zartadakua emona dogu
gogoratuaz tokian.

Lebatz-zaletar ontzi aundiak
gaizkatu dira Eskote'n;
arroselik ez kala orretan,
baina lebatza ornitzen.
Gure kalatan egon zan, antza,
saia ba'litzaz ikusten.
Zenbat burutan asiko ziran,
magurtuaz atz egiten?

Lebatz-zaleko ontzi txikitan
elduak gara geienak,
Montepio'ko urre-txindiaz
ezin bizita joanak;
geure artean ba-dira batzuk
mugatuta gagozanak,
zazpi Me ta zortzi jasoaz
eskura ez dituenak.

AZPEITIA'TAR GOTZON

Sastakaizko egalez ebillen aizea,
egun urratuaren bizkar nekatuan.
Ezeukien gorputzak zauritzen ziardun,
eguzkia il zanean, izotz eta lurrun.

Ur-ertzeko saratsak, tamal, buru-makur,
oldozkizun goibelak ixurtzen zituan.
Ibaia uiolez yoian, deskeillatsu ta arin:
itsumustu larrian bizitza, zirudin.

Jantzi zaarrak soihean eta arpegia illun,
gizon bat zegon zubi-ganean oldozkor:
Zakatz-ateratzailleen odola baizen loi,
ikusten eban ura, zatarri ta erdoi.

Burutapen txarretan bekokia lauso,
itxaropen galduaz, makal adorea.
Gizarte zuzenaua, besterik ez dau nai,
umeen gosea kendu ta izateko alai.

Ta larri-aldi atan edozer egiken
bereen maitetasunak senera ezpa-leu,
Lilluralditi itzarri ta etxerantzean,
albo-alboka joian, bakarrik izketan:

"Ez! Ezin daiket neure burua ondatu!
Emaztea ta umeak dodaz neure bear.
...Aurrera egingo dot, nai-ta azurrak ausi?
domukeri ta gose daitezan igesi".

"Gizarte ustelduaren jopu narras gara...!
Langilleen bizkarretik aukera ba-dabil.
Gu bearrekoenak zuzendu ezihik...
Mundu zaar onen oinak noz-arte zutunik?".

Aren itzentzat etzan biotzik zabalik:
Ots gaikoiak il eben giza-maitasuna.
Beartsuen auzi ta ezak gora-beera,
oia-jabe ta aaltsuen zentzuna dirura.

Ta uretara jausi zan, auleriz, gizon a:
Zuzentzarik ezaren opagei goibela!
Baltzez estali eban, arratsak, guztia,
ta aroa leitzen, zorrotz, ari zan aizia.

AURRAITZ
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EUSKAL ERRIKO IEIOA
PICASSO MARGOLARIA

Ludi zabalean ain ezaguna genuen Picasso margoiaria il da. Arteko maillan gizon an-
dienetakoa zen. Irudi, margo ta marrazkian era berri asko sortu ditu. Artearen edertasuna
asko aberastu du gizon onek. Bere maillan oso ona zela danak aitortzen dute. Gai auetan
asko dakitenek diote "GERNIKA" izeneko bere margo nagusia iudian sortu den ederrene-
takoa deia. Margo andi orrekin, Euskalerrian, mundu osoan ezagun-arazi du gizon ospetsu
onek.

MARITASN GIZON
JAKINTSUA IL DA

Bere laurogei ta amaikaga-
rren urtean, Yakue Maritain,
gizon ospetsu ta idazle tre-
bea if zaigu.

FiEosofiari buruz asko ze-
kien, baita espiritualidadeko
gaietan oso trebea genuen
ere. Kristau sinismenaren ai-
de lana ugari egin du. Bere
emaztea Raisa galdu zuenez
geroztik, komentu edo lekai-
detxe batera bildu zan. Gizon
ori saindua zala askok aitor-
tzen dute. Aita Santuak asko
maite zuen eta bere eriotza
jakin ondorean onela mintza-
tu zen: "Maritain gizon zuzen
guztientzat, jakindun, otoi-
tzean eta giza-maillan maisu
bat genuen".

Danez gain egiaren serbi-
tzaria zen; gizon onekin Eus-
kaferriak baditu bere zorrak.

Nagusian, aita Sabin Barrue-
tabena, pasiotarrak, Teolo-
jian lizentzidun izateko ger-
tatu duan jakintz-lana azaldu
zuan. Bere Ian ortarako au-
keratu duan gaia "Ezkonga-
betza, Ezkontza eta Sendia
Basiiio santuaren ariz" izan
da. Berreun orrialdeko idazti
sakon ta zeatzak (euskera
errex eta aberats batean ja-
rriak) agiri goyena jaso zuan.
Yardun aldi osoa ere euskera
utsean egin zan. Irakasle ta
ikasle gazte sail ederra bildu
zan itzlariari entzuteko.

Lenengo aldia izango da
noski, Ikastetxe Nagusi ba-
tean onelako mallan euskera
erabiltzen dala.

IKASTETXE NAGUSI
BATEAN EUSKERA

Joan dan apirillaren 13'an,
Gasteitz'ko Teoloji-lkastetxe

EUSKAL HIT PARADE
Argi zegon, igarle izan ga-

be, euskaS disko neurketan,
Estitxu geldituko garaille ikas-
toletakoen botoz; eta ola izan
da.

1.—"GOAZEN IKASTOLA-
RA", Estitxu'k abestua, Co-
lumbia disko etxerako.

09 J l 1 1
AINTZA TA OMENA ORIO'K ZURI
BETI, ON JUAN ZARAGUETA,
"MAITIA BANON MAITIAGUA,
EMENGO SEMIA ZERA TA".
ALA AGERTZEN DUTE PAPERAK;
BIYOTZAK DIYO G A N E R A .

Denbor luzetan bazegon Orio
eskol'aukerikan gabe.
Noizbait etorri zayo eguna,
ta orain zaigu ongi bete.

Altxatu dira aundi ta egokiak
ongi neurturik premiyak.
Gizon batzuek jarri dituzte
biar ziran bitartiak.

Alkate Jauna ta Konzejalak
egin dituzte aleginak;
zuentzat bitez danen partetik
zoriona t'atseginak.

Arkitu dute Ian ortarako
emengua dan semia,
baliamentu aundiya duna:
duguna —egitan— maitia.

Madrid urian bizitutzen da,
ta da On Juan Zaragueta;
andik guretzat egin dun lana
ez da izan jostaketa.

lEiim H
Apaiza dalik, eskola onetan
jakintsu filosofua
mundu guztiyan zabaldu duna
argitutzen dun arua.

Egin dizkigu Madrid uritik
gu berdintzeko moduak.
Jun dan urtian idekiak dira;
baziran Orion txaluak.

Iraiila illjan bedeinkaturik;
al zun guztiyan antxe zan.
Eta garaya berexi artan,
zu ere, On Juan, an zinan.

Ze'kin eskertu zure laguntza?
Biar du sari neurrikua.
Jayotzez zera emengo seme:
gaurtik zaitugu autatua.

Izan zaitezen "seme on bat dan
askoz geigo maitatua".
Jar zazu, beraz, zure buruan,
koroi eder, loratua.

Erakuslea, gizon andreak,
egin iana gaztiekin;
ta zuek urnia eta gazteak,
izan on onak aiekin.

JOAQUIN ALDAVE

2.—"E s k u t a r i", Oskar-
bi'koena.

3.—"Txori kantari", Lupe
berrniotarrarena.

4.—"Oh Mammy B l u e " ,
Gure Ametsa'koena.

5.—"Oles Ezkonberriak",
Botz-Alai abesbatzarena.

"GOAZEN IKASTOLARA"
Goizetan pozik goaz ikasfolara,
gauz anitz ikastera.
Goizetan pozik goaz ikastolara,
euskera ikastera.

NoSa den ludia, zer den euria,
oik denak ikastera.
Zegatik da elurra, ola xuria,
oik denak ikastera.

Esker anitz anderenoeri,
eskerrak egin duten lanari.
Esker anitz, ba, zuen bitartez
euskera dugu ikasi.

"GOIZALDI" TALDEAREN
NORGEIAGOKOA

Bere "Ziliarrezko Eztaiak"
ospatzeko, Donostia'ko "Goi-
zaldi" izeneko euskal dantza-
-taldeak, idatz - lanetan nor-
geiagoka eratu du. Ortan par-
te artu nai duenak oinarriak
errespetatu bearko ditu:

—Idazlana, euskeraz edo
gaztelaniaz; orain arterano,
argitaratu gabe; gaia, euskal-
-dantzak; eta epea, Uztailla-
ren 31 eguna.

—Iru rnailla izango dira:
Txikiak (14 urte arte); Gazte-
txoak (14-18 artekoak); An-
diak: besteak. Eta mailla ba-
koitzari eskatzen dira iru, sei
edo amabi orrialde.

—SARiAK:
Andiak: Lenengoa, 10.000

pzta. eta oroigarrizko trofeoa.
Bigarrena, 5.000 pzta.
irugarna, 2.500 pzta.

Gaztetxoak:
5.000 pzta.
3.000 pzta.
2.000 pzta.

Txikiak:
2.000 pzta.
1.000 pzta.

500 pzta.
Biaidu lanak zuzenbide one-

tara: "GOIZALDI", Conserva-
torio Municipal de Musica,
Victor Pradera, 39. San Se-
bastian.

LIBURUAK

«ARALAR'KO SAN MIGEL»
Euskerazko liburuak argitaratzen diranean pozez betetzen ge-

ra, bafian oraingo ontan pozez gariezka gaude. Zergatik? Bi arra-
zoiengatik. Aide batetik, Euskalerri osoak, eta bereziki Napa-
rroak, ain kuttuna dun Aralar-ko San Migel-etaz euskerazko le-
nengo liburua agertu berria dalako; eta besterik, Ian orren egi-
llea ain Napar-zale dan «Laxaga» idazle argia dalako.

Libiiru orren izena «ARALAR-KO SAN MIGEL» da; eta ber-
tan, euskaldun danon zaindariaren esanai guztia dakarkigu. «La-
xaga» jaunak begiak oso zorrotzak ditu, eta San Migeleri buruz,
arrigarrizko azalpen berri ta ugariak ematen dizkigu. Liburua
jakingarri aberatsez ornitua dago, eta goazen egilleak bere lurna
argiz eskeintzen dizkigim zati ederrak banaka-banaka ikastera.

Aralar-ko gain zoragarria antzifia-antzinatik dugu ospetsua be-
zin maitatua. Orregatik, euskaldunak beren erria egiten asi ziran
garaitik asten da «Laxaga» aztertzen. Euskaldunak beren lenengo
urratsak ematen asi ziraneko aztarna ugari dauzka Aralar men-
diak, bere «kromleks» eta ganerako arri-lanez beterik. Orain arte
arkitu diran aztarna zar danen berri zeatza liburii ortan arkitu
dezake irakurleak.

Euskaldunen sinismenaren asiera artan ere, garrantzi aundiko
lekua izan zan Aralar. Eta egilleak bere billaketa sakonak egin
ondoren, gaurko gure fedearen aukeratze ta sendotze ortan, San
Migel'en argiak zenbat lagundu gindun, oso egoki azaltzen du.

Naparroa-rekin batera, Euskalerria erri bat izateko egin zituen
alegin guztien lekuko edo testigu izan da Aralar-ko mendia. Orre-
gatik, lib urn ortan, gure aspaldiko edesti edo historiaren xeetasu-
nak oso argi daude, batez ere, eliz-gizonen bizileku Aralar-ko
San Migel izan zaneko berri ematen digunean.

San Migelen elizak gordetzen ditun ederti edo arte-gaiak ere
jakintza aimdiz agertzen dizkigu. Bere eliz-onarrien ezaugarri
zar-zar danak banaka azaltzen ditu «Laxaga»-k. Gero, urrengo
garaietan ze eratako eliza jasoa izan zan ere zeazki ta garbi ema-
ten du. Ango erretaula aberatsaren ezaugarri ta histori jakingarri
osoa ere bertan daukagu.

Eta San Migel-en gurutzea dala-ta, berriz, ezin obeki ematen
du aren berri. Euskaldunak beren lurrari ta sinismenari eusteko
egin bear izan zituzten burrnkaetan gurutze ori laguntzalle iza-
tea, ez arritzeko adierazten digu egilleak. Gurutze santu orren
gora-bera guztiak, nola lapurtua izan zan eta gero arkitua, dan-
-dana erarik atsegifienean esana dago. San Migel eta bere guru-
tzea napartarren biotzetan zenen sakon itxatxia dagon jakin de-
zagun, urtero-urtero, erririk erri egin oi dun ibillaldia, eta Napa-
rroa-ko erriak nolako arrera biozkorra egiten dioten, bai ederki
iknsten dala liburu ontan!

Aralar-ko izadia ere bere aunditasun osoan agertzen digu «La-
xaga»-k. Mendialde zoragarria...! Inguruetako ibar sakon eta ln-
zea...! Baso itzaltsu bikana...!

Azken zatian, San Migel-eri dagozkion abestiak bere musika
ta guzti, ematen dizkigu. Batzuek ezagunak, besteak ez ainbeste.
Eta bat ez, ganerako danak Aita Donostik bildutakoak. Eta ori
da aipagarria: abesti oietako bat «Laxaga»-k berak arkitu ta
aiton batengandik jasoa dala. Xeetasun orrek argi adierazten digu,
idazle onek bere billaknntzaetan nolako gogo ta biotza jartzen
dun.

Egi-egitan diozutet, alegia, «ARALAR-KO SAN MIGEL»-en
ainbeste edertasun irakurtze utsak bertara berealako baten joateko
irrikia sortzen dula. Gure zaindari Mikel Deuna'renganako maita-
suna geitu egiten digu, eta aren irudia laztantzeko gogo bizi piz-
ten biotzetan.

Aralar ganerano bide zabala egina dago ta, orain, nornai eta
noiznai ara urbildu diteke. Udan bezela neguan, jendetza aundiak
joaten dira bertara onez edo berebillez. Erreztasunik aundiena
daukagu gure zaindaria nai dugunean laztantzeko. Banan men-
di eder artara igotzeko errextasun ortan arrixku bat ikusten du
«Laxaga»-k, eta arrazoi du.
Mendialde ura ain atsegina iza-
nik, turismo-leku merke ta itsusi
batean biurtu ditekelako, ongi
pentsatu ta auznartutako oarrak
egiten dizkigu gu danori, eta
batez ere, Naparroa-ko Dipu-
tazioaVi. Benetan, gogoan ar-
tzekoak dira bere aolkuak.

Eta bukatzeko, zorionakin
batera, gure eskerrik sutsuenak
e m a t e n dizkiogn «Laxaga»
idazle argiari «ARALAR-KO
SAN MIGEL ))-eri buruz ain
Ian bikana idatzi ta ain txnkun
eta apain argitaratu dulako. As-
palditik ezagutzen dugu bera,
eta batez ere, «PRINCIPE DE
VIANA»-ra ain biotz-zabalez
bidaltzen dizkigim idazlan uga-
ri ta aberatsen bitaztez. Napa-
rroa'renganako maitasuna bio-
tzaren erdi-erdiraiio sartua dau-
ka ta ziur gaude aurrerantzean
ere, eten gabe, Naparroa'ri bere
emaitzik ederrenak eskeintzen ARALAR-KO SAN MIGEL
emaitziK eaerrenaK eskemtzen "Edi!i"-k argitaratua
jarraituko dula. Salneurria: 75 pezta.
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LIZARRA ARBAYUN-ATEA ARIZKUN
Lizarra'ko idazkari ta lege

gizon ospetsua Francisco Be-
ruete Naparroa'ko Diputazio-
aren aulkulari berria izen-
datu dute. Gizon jakintsu au
oso yayoa dugu Naparroako
l e g e zarretan. Naparroako
sua ta mamitasuna darama
ta bertziei zabaltzen alegin-
duko da.

Saraitsu'ko sarreran dagon
menditarte ikaragarria ta ba-
satia, pixti ta txorigaizto
aunitzen gordetokia da. An
bizi diran, era aunitzetako
egaztiak zorintzeko. Eizta-
riengatik dan dana babestu
du. Nunbait egazti ta basa-
pixtiak zaintzeko beartua ze-
goen.

PILOTAHIAK
Buruz-buruka eta esku-hustako Espainia-ko Pilota Txapelketa

aurrera doa. Lehenbiziko Mailakoak Martxoaren 4'ean eman zioten
hasiera eta Maiatzaren 13'ean Azken Partida izango dute, baina Bi-
garren Mailakoa erabakia dago.

BIGARREN MAILAKO PARTIDAK
Otsaila, 24. Bergaran Gerenu, 22; Urquiza, 19

25. Eibar-en Gorostiza, 22; Etxarte, 6
26. Tolosan Maiz, 22; Aizpuru, 0

Martxoa, 10. Bergaran Gorostiza, 22; Maiz, 1
11. Eibar-en Gerenu, 22; Arotzena, 21

Martxoaren 25'ean Gazteiz-ko frontoian eta jendez beteterik Bi-
garren Mailako Azken-Partida jokatu zuten, Gorostiza bizkaitarra eta
Gerenu gipuzkoarren artean. Bizkaitar gazteak, kontrarioa aisa men-
peratu: 22-3.

Ongi merexia bai Gorostiza'ri eman dioten fama; laster, Lehen-
biziko Mailakoen artean bere ahalmenak erakutsiko ditu. 19 urte,
1,79 m. luze eta 80 kilo pasa pisu, mutil gazte honek lanak emango
ditu. Holakoetan pilotazaleek atsegin haundia hartzen dute, pilota-
rien alorrean landare gazte ta indartsu bat ikustea pozgarri baita.

LEHENBIZIKO MAILAKOAK
Martxoa, 4. Gazteiz-en Tapia, 22; Arroyo, 3

5. Tolosan Nalda II, 22; Arruabarrena, 10
17. Bergaran Bergara, 22; Erostarbe, 17
18. Logroho Tapia, 22; Nalda II, 14

IRUNE-KO «LABRIT»-EN:
Tapia, 22; Orexa, 13

Apirilaren 3-an Irune-ko "Labrit" leporaino betea eta han Tapia
eta Orexa buruz-buru eta gudu gorrian garaipena bereganatu nahi-
zik. Bi pilotari hoken arteko partidak burrunba haundia atera zuen
eta hortaz "Labrit"en etzen otzik, jendea bero zagon.

Trabesak doblean Tapia-ren aide. Partida erdiraino aski atakatua
bi eskualdeak indarrez berditsu eta Orexa gaztea aintzinean naiz
ta Tapia besoz nausi izan. 7-11 Orexa-ren aide eta trabesak beti
gipuzkoarraren aide. Errazkindarraren sasoia tipitu da, nekatu da
eta orduan Tapia nausitu. Azkoitiarra bere zazpigarrenetik ama-
bostgarrenetaraino doha 15-11 eta Orexa bere mendean dauka. Hor-
tik aintzinat partidak ez du kolorerik, Tapia lasai lasai ari da eta
auzia neke haundirik gabe beretzen du 22-13.

Partidak bi zati ez-berdinak izan ditu, lehenbizikoa arras ata-
katua eta hemen ageri da; 7-11 zoazilarik bazar amazkiten 37 mi-
nutu gudu gorrian eta bien artean 180 pilot-ukaldi emanak. Gero
Orexak leher egin eta orduan Tapiak irabazi.

DONOSTIA-KO «ANOETAN»:
Tapia, 22; Bergara, 11

Donostia-ko "Anoeta"ko frontoian Apirilaren 22-an (Bazko egu-
nez) buruz-burukako Pilota Txapelketaren Final-erdiko partida, Ta-
pia azkoitiarra eta Bergara etxalartarraren artean. Trabesak 100-70ri
eta 200-120ri gipuzkoarraren aide. Tapia ator urdinarekin eta Berga-
ra dena xuriz. Partida hasi aintzin ele ta ohiu eta jendea bero.

Ameka terdietan eman zitzaion partidari hasiera Bergarak len-
biziko sakea eginik. "Kintze" luzea lenbiziko hau eta etxalartarrak
beretu. Gero beste bi eginen ditu eta 0-3 bere aide. (Trabesak
100 urdin). Tapia ernatu da eta gogor hasi zaigu. Hiruna berdindu
eta amabigarren punduraino doha 12-3. (Trabesak 1.000-30ri) Ber-
garak hiru tanto 12-6 eta Tapiak beste hiru 15-6. Azkoitiarrak bere
beso indartsuarekin pilota beti errebote aldian dauka, etxalartarrak
aha! duena egiten du baina bestea gehiago da, halare bi tanto bere-
ganatzen ditu 15-8. Tapiak bi bere aide 17-8. Gero 17-9. Azkoitiarra
aisa ari da jo ta jo atzera eta hala lau pundu gehiago bere aide
21-9. Bergarak ez du amor eman nahi eta amekagarrena erdiesten
du 21-11. Tapiak azkena eginen du eta partida merezimendu gu-
ziekin irabazi 22-11.

Bi pilotarien artean 263 pilot-ukaldi. Partidaren iraupena 64 mi-
nutu, hoietarik 15 m. ta 15 s. bakarrik jokoan. Saketik Tapiak 3 tan-
to eta Bergarak 1.

Orai Azken-Partida Eibar-ko "Astelena" pilota lekuan. Retegi
oraingo Txapelduna Tapia-ren kontra. Segur gara partida honek so-
las-bide ederrak sortuko dituela, batzuek baten aide besteak bes-
tearen aide bakotxak beren arrazoiak agertuaz eta azkenean ezta-
baida hoiek guziak erabakiko bi pilotariak elkarren kontra zein-
-gehiagoka jokatu ta ondoan eta orduan jakinen nor den Nagusi
eta Txapela noren buruan kokatuko den. Bizkitartean zain egon
gaiten.

ANZANARRI

Bertako artzaia dan Do-
mingo Elizaldek, 10.000 milla
peztako saria jaso du artzan-
tzari gogotik e u s t e n dio,
orrengatik Zaragozan lagun-
tza berexi bat eman diote.
Bere artaldeak, axuriak eta
gasnak Baztango bazterretan
ezagunak dira.

ELIZONDO
Baztan'en alkate b e r r i a

daukate. Julio Iturralde Ago-
rreta jauna izendatu dute,
berez osakigillea.

Olategi bat Baztanek bear
dula deritzaio. Ortaz ardura-
tuko da. Leitzako ta Lesa-
ka'ko ikuspegiaregin egin du-
tena, gertatu ez dedin ale-
ginduko da.

Industriak berez, Baztango
izadi zoragarria, ez luke men-
peratu bear.

Euskeraren aide aunitz ar-
duratuko dala gainera uste
dugu.

ALLO
Erri au pozik dago; Bertan

olategi berria Sarrio alkar-
teak sortuko dula jakin ola-
tegi onek irureunen bat lan-
gille erabilliko ditu.

Naparroa'ko erri au, Liza-
rra'ko (Estella) lurretan ar-
kitzen da.

ETXARRI-ARANAZ
Ejea Aragoiko irian abes-

batzen sariketan, bigarrena
Echarri-Aranaz'ko abesbatzak
irabazi du. Ogeita bost gi-
zonek eta ogei ^makumeak
osotzen dute. Beren zuzenda-
ri bezela Franzisko Billanue-
ba apaiza dago.

LEIZA
Errikoetxean, jorraillaren

7'an erriko alkateak Jose Ma-
ria Sagastibelza jaunak, ber-
tako olategiaren nagusieri
Lorenzo Marcos Sarrio jau-
nari urrezko gordaillua es-
keirii zion ta Salvador Sarrio
Soler jauna bertako seme
ohorezkoa izendatu. Ekinaldi
berexi ontarako Naparroa'ko
agintariak bildu ziran: For-
tun diputadu jauna Dipu-
tazioaren izenean etorria ze-
goen.

BAZTAN:

INDAR KONTU
Apirilaren 22-an Bazko egunez, III garren Soka-Tira Txa-

pelketa eta Ilgarren Makil-Tirarena egin dira Elizondon.
«Iriarte» pilota lekua bete batea iendez, mila ikusliar ingu-
ru barnean kokaturik.

Zortzi Sokatirari talde ari izanak dira: Elizondo A, Eli-
zondo B? Lekaroz, Elbete, Amaiur, Oronoz, Aviacion, eta
USAF (Gorramendiko amerikanoak).

Lenbiziko tiraldiak egin ondorean, Oronoz, Amaiur,
Aviacion eta USAF galtzale gertatu, beste lau irabaztaleak
aurrera pasa zirelarik.

Lauen artean Final-erdiak eta suertea bota ta ondoan,
Elizondo A Lekauztarren kontra eta Elizondo B Elbearre-
kin suertatu zitzaien.

Elizondo B eta Elbetearrek ikaragarrizko tiraldiak egin
ondoren elizondarrak bietan irabaztun. Lenbiziko tiraldiak
minutu bat eta 33 segundo iraun zuen eta minutu bat bi-
garrenak. Bi taldeak leher egin zuten indargabetuta geldi-
turik. Gero Elizondo A-k neke haundirik gabe Lekauzta-
rrei irabazi. Azkenik Finala Elizondo-ko bi Taldeen artean
eta berriz ere Elizondo A irabaztale eta Txapeldun. Zo-
rionak.

Irugarren eta laugarrenerako Lekaroz eta Elbete zein-
-gehiagoka eta lekauztarrak irabazi.

Txapeldunak:
Elizondo A

Bigarrenak:
Elizondo B

Irugarrenak:
Lekaroz ...

Laugarrenak:
Elbete

(irugarren urte a) Diputazioko Saria

Baztaneo Balleko Saria

Makinari Alfa-ko Saria

:< Banco Vizcaya»ko Saria

Makil-Tirako Txapelketan zazpi gizonek negurtu zituz-
ten beren indarrak eta denen ganetik eta igaz bezala aurten
ere Migel Lasa elizondarra Txapeldun. Zorionak.

Bigarren Fermin Iparragirre elizondarra. Irugarren Bi-
xente Goienetxe Elbetearra eta laugarren Jose Antonio An-
tonana. Zorionak.

Jokoen tartetan, Arizkun-go Mutil-dantzariek aritu zi-
ren, dantzaldi ederrak eginik.

Gure zorionik beroenak soka-tirari talde guziei eta go-
resmenak bestaren antolatzaleei.

BERTSOIARIAK
Nafarroako Diputazioko aINSTITUCION PRINCIPE

DE VIANA »ren laguntzarekin aurten ere bertsolari besta
eder bat egin gogo dugu. Jai hau Elizondo-ko Antxitoneko
trinketean izanen da, Ekainaren 17-an eta arratsaldeko bor-
tzetan. Lau bertosalari ariko zaizkigu: XALBADOR, LA-
SARTE, AZPILLAGA eta MUGARTEGI.

Besta hontan biltzen dena Elizondo-ko Ikastolarako
emango dugu. Gure eskualdean Euskalerriko beste leku gu-
zietan bezala bada bertsoetako zaletasuna, hemengo ien-
deak maite ditu bertsolariak eta badugu uste egun hortan
Antxitoneko trinketea leporano beteko dela, denak etorriko
baitira gure bertsolarien artera arratsalde goxo bat igaro-
tzeko nahikeriarekin.

M. IZETA



P R I N C I P E D E V I A N A 1973—-JORRAILLA

PRiNCJPE • VKNA"
SUPLEMENTO MENSLAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60

Delegado de la Instituci6n Principe de Viana
MARCELINO GARDE

Zortzigarren urtea. — Pamplona, Abril - 1973. - Jorrailla, Iruna.
86-gn. zenbakia.

DIRECTOR:
J. E. URANGA

S U M A R I O

PAG. 1 UDABERRI: Primavera.—A "Orixe", un clasi.co del euskera, fa primavera !e lleva a Dios.

NAPARROA'KO UDABERRIA: La primavera de Navarra.—Reverdece la vieja tierra foral. Multi-
ples activldades surgidas de sus propias esencias: industriali.zacion, ikastolas, vida. En todas
partes el impulso vital, la presencia cordial de nuestra Diputacion.

PAG. 2 URTAROAK NAPARROA'N: La pelicula "Navarra".—El critico "Laxaga" la ha contemplado en
extasis. Aplaude a los realizadores. Echa en falta "bersolaris" y... nieve.

IRUNA'KO SARI NAGUSIAK: Grandes premios en Pamplona.—Los de la Caja de Ahorros Muni-
cipal, que han recafdo en los escritores Hnos. Larrayoz, M. Olza y J. M.a Satrustegui.

LANZ'KO LEZEAK: Las cuevas de Lanz.—Una sorpresa para muchos.

EUSKALTZAINDIA: Academia de la Lengua Vasca. — Homenaje al poeta euskaldun alaves
J. B. Gamiz. Nacio en tierras de Campezo, sigio XVIII, y vivio muchos anos en Pamplona.

PAG. 3 AXULAR, GURE CERVANTES: Axular, nuestro Cervantes. AXULAR, HUMORE-ZALE?: Axular, hu-
morista?—Dos minuciosos trabajos de M. ljurko. Axular, como Cervantes, murio en abril; habfa
escrito el mejor libro vasco. El humorista que aflora en GVERO, obra de ascetica, pregona la
excelente salud mental del escritor de Urdax.

ASTE SANTUKO AKELARREAK: "Akelarres" en Semana Santa.—Lo tomamos del "Goiz-Argi"
guipuzcoano: "Esta claro que hay fuerzas ocultas empenadas en destruir nuestra sociedad y
nuestra Fe". Actuan en parajes navarros, ensuciando la Semana Santa: nos duele.

PAGS* 4-5 BERTSOLARIA.—Rezar en verso, cantar lo intrascendente; el hombre, el poeta, es sintesis de
lo mas contradictorio.

ERRAZKIN'GO LOREA: La flor de Errazkin.—"Ibai-ertz" nos presenta al navarro Arginarena, un
bersolari en flor,

PAG. 6 EUSKAL-ERRiKO LEIOA: Ventanal de Euskalerria.—Picasso, Maritain, nuestra tierra.

"ARALAR'KO SAN MIGEL": "San Miguel de Aralar".—Rico en datos, delicioso en su euskera;
eso es el libro de "Laxaga".

PAG. 7 ERRIZ-ERRI: Por los pueblos.—Nombramientos, premios, proyectos, realidades, homenajes: vida
de nuestros puebios.

BAZTAN.—Desde Baztan, el infatigable Izeta informa de cultura y deporte vascos.

PAG. 8 ELE-MELE: Chascarrillos.

JARRAI-BIDE EDERRA: Una bella iniciativa.—El euskera en ia elegancia de un tarjeton de boda.

ELE-MELE
ERANTZUN ZURRA

Erosleak. — Badaukazu zuk
zerbait nere ile-zurientzat?

Dendariak. — Bai, andrea;
nere lotsa ta errespetorik aun-
diena.

LUTELESTIA (Geografia)

—Aita, hurra zergatik dabil
biraka?

—A, inpernuko, nere arasako
ardoa berriz ere edan duka?

GAURKO EZKONGAI
ARTEAN

Mutilak.—Zer irakurtzen du-
zu, maitea?

Neskak.—Freud'en «Sikoana-
lisiaren sarrera». Eta zuk?

Mutilak.—«Manasi? edo su-
kalkin ona».

GAUZAK EZ NAASI!

—Bainan, zu, jauna, kapela
ta guzti uretaratzen zer a?

—Ni ez naiz uretaratzen; itto-
tzen ari naiz!

—Nola il zan Kristobal Ko-
lon?

—Lau zati egin da!
—Zer diozu?
—Bai; gaur, zine orma-dei

bateau irakurri dut: uKristobal
Kolon: lau zatitan*.

ADISKIDE ARTEAN

—Eta etxekoak nola daude?
—Denak ongi, emaztea izan

ezik; au ogeitaemeretzikin utzi
dut oian.

—Arraio! Eta denak kabi-
tzen dire?

NOLAKO GAUZAK

Alkoolaren kontrako batzar
bat en.

Izlariak.—«...eta arrazoi gu-
zien ondoren, erakusbide bat
jarriko dizuet. Egarri dan asto
baten aurrean, tangart urez eta
beste bat ardoaz beterik ezarri
baditugu, nor a jo ote hike?

—Jendeak (saillean). — Urez
beteta dagonara.

Izlariak (pozik).—Eta zerga-
tik?

Danak.—Asto a dalako!

1RUU2UN -
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Pozik beterik, euske-
raz idatzirik napar ba-
tzuen ezkontzaren deia
artu dugu.

Argi dago, euskal ku-
tsua gure errian zabal-
tzen doala, Jaunar i es-
ker.

Argi dago ere bai, eus-
kerari buruz, lantzeko
bazter u g a r i daudela;
e t a euskaltzale bakoi-
tzak zerbait egiten bal-
din badu, euskera berak
asko irabaziko duela.

Ez da falta jarraitzeko
biderik: aurren euskal
izenak, errietan ikastola
berriak, dendetako izen-
-buruak, euskald u n e n
arteko eskutitzak, e t a
abar.

Bakoitzak b e r e a eta
denak zerbait; gure adis-
kide ezkongai auek era-
kutsi digute aiek asma-
tutako jarrai-bide ede-
rra.

Zorionak ezkonberri ta
euskaltzale jatorrei!

Beren jokabide onek,
o n d o r e n a Naparroan
euki dezala nai genuke.
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