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TESTAMENTUA EUSKERAZ
Naparroa'ko lege za-

rrak, urte onen Epailla-
ren asieran, Espaiiiia'ko
buruzagiek, diran beza-
la, b e r a k izenpetuta
agertu ditu. Geroztik na-
parrek naparlegeak di-
tugu Naparroan.

Frantzesek frantzes le-
geak, espaifiolek espaiiol
legeak eta naparrek na-
parrokoak.

Au dugu orain dala
132 urte ezkerotik berri-
rik onena Naparroa'ren-
tzat. Naparrak beren bi-
zia napar legen bidez zu-
zendu dezakete. Ori da-
na gaur, gauza aundi bat
deritzaigu Euskalerria-
rentzat.

Ontzaz artuak izan di-
ran lege guzti oietan, ba

dago bat guztiz zoraga-
rria, 192 garrena ain zu-
zen. Lege onen bitartez,
napartarrek b e r e n az-
ken itza edo testamentua

euskeraz egin dezakete.
Napartar batek bere era-
bakirik nagusiena, bere
o n t a s u n e i dagokiona
euskeraz egin dezake.
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Benat Etxepare, XVI-garren mendeko apez be-na-
fartar dugu, Doniane-Garaziko bazterretan sortua.

Bere "Linguae Vasconum Primitiae" izeneko
euskat bertso-liburua, 1545 urte an argitaratu zen
Bordei'en (Bourdeaux); ori dugu, benetan. lenengo
euskal Eiburu moldiztegian irarria.

anDReDona maRia
Gndere hona den lekura ailtxa izak begiak;
muadu oro eztakidik hura bezairi balia:
Jeiakoaren hurraneria hura diagok glorian,
graziak OPO bere eskuian nahi duien orduian.

0 Qndere gloriosa eta Qma eztia!
Zutan dago bekatore esperantza guzia.
fli Zugana niatorkezu bekatore handia,
arimaren salbatzera Zu zakiztan balia.
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BENAT ETXEPARE
1545
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Erranen nuke, naiko
garbi, napartarren egi-
tazko nortasuna ortxen
ikusiko d u g u 1 a. Nola
agertzen duten beren az-
ken naia, alakoak azal-
d u k o zaizkigu. Testa-
mentua euskeraz idatzia
utziko duten gizon oiek,
e r a b a t euskaldunak
agertzen zaizkigu ta eus-
keraz idatzitako paper
ofizial orrekin, gure ain-
tzifiako euskera maitea,
aberastuta u z t e n di-
gute.

Azken itzak gizon ba-
tentzat garrantzi aundia
daukala, agirian dago.
Gizonak bizitzari jarrai-
tzen diola, beste gauza
guztien antzera, emaitza,
arnaria eta igaliak ema-
teko dago. Bizitzaren on-
dorioa, emaitza, ugarita-
suna, aberastasuna da.
Zuzen lana egifiaz bizi
danak, bizitzari b e r e a
ateratzen d i o. Ontasu-
nak gizonaren, euskal-
dunaren eta kristauaren
mailla altxatzeko ego-
kiak dira; gizarteko bea-
rrak, gizonak gizon be-
zala jokatzeko bear di-

Jauregi batean,

txaboSa

batean, euskalduna

bere etxean JAUNA agertzen

zaigu. Etxeko barrutian,

euskalduna errege.

Etxean sortu

ta an bizi; etxean

gerizpe ta lan-tokia:

etxean par eta negar...

I! bearrean,

etxeari buruz

ematen du euskaidunak

bere azken itza,

bere ondorengo naia.

tuzten laguntzak, euskal
giroa ta kristau zabal-
kundea-rentzat b a t e z
ere. Norberak egin ditun
gauzak, gizartea aberas-
tutzeko ta ontzeko dira.
Norbaitek bere ontasu-
nak ongi xamar zuzen-
tzen ikusten ditula ta
gauza onetarako dirala
jakiten dula, pozik aun-
diena artzen du. Bere la-
naren ondorioak onera-
ko zuzenduak daudela
jakiten dula, gizona, or-
duntxe, egitazkoa ager-
t z e n da. Testamentua
egiteak edo azken itza
agertzeak gizon baten
mailla ta indarra azal-
tzen digu.

Euskaldunak, bere az-
ken naia eginaz, euske-
raz idatzirik uzten dula,
egitazko euskalduna za-
la, garbi agertzen digu.
Ortarako legeak Napa-
rroan bidea ematen dute.

Euskaldunak, zuen az-
ken itza agertzean go-
goan euki, euskeraz ida-
tzita utzi. Orduan bai,
Euskalerriko s a p a i a n
izar berri bat geiago uz-
ten duzutela.
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ERRETOREAREN AINTZINEAN AZKENAI-EREDUA
(Alako urian, errian, auzoan.i (alako urte, ills ta eguneani (alako orduan.i

(dana izkietan), ni._ ( izenaL ( a b i z e n a k ) , Erretorea, ta gero aitatuko diran
zinaldarien aintzinean, azaldu da:

(izena ta abizenak) Jauna, adinduna, «esoera) (b. i z lb idea) , ta ( a l a k 0 . . l e -
kuan bizi dana)

Gaizki dago, banan here ezaguera osoan, eta leku ontan Baratari edo
Notariorik ez dagolako (edo kanpoan dagolako, edo ezin azaldu izan dalako
edo elkartu ezina dulako, edo etortzerik edo here eginkintzuna betetzerik
nai izan ez dulako, t'abar) otoi egin digu etorri iezaioken eriotza aurretik
bere

A Z K E N A I A

artu ta idatzi dezagun, eta ortarako dio:
l'ngo. ( a i t a r e n izena.). Jauna ta.....Aamaren...lzenaj Anderearen iegezko semea

daia (alako egoera duna)

2'gn. ..(A.lako.Probintzita..errikoa)... dala, ta napar-lege izakera duna.
3'gn. Erlijioz katoliko, apostolutar eta erromatarra dala, bertan iraun eta

Jainkoaren grazian il nai dula.
4'gn. ( izena) ezkontzagandik ....(alak0 J.a..alak0).. seme-alabak izan ditula.
5'gn. Lendik azkenaia emana dula (edo ez), edo (: izena.. ta.abizenak). Bara-

tari edo Notario Jaunaren aintzinean, ralak0...urte:__iUe:..e-unean) egin-
dako idazkian dagon onordekotza-erabakia emana dula.

&gn. Bere azkenaia itzez esaten didala (edo idazkia aurkezten didala).
ta nik, emengo Erretoreak (edo aren ordezkoak)

A R A U

aueri dagokionez idazten dudala:
l'ngo. Eortze edo lur-ematea, illetak eta gogoaren aldeko otoitzak onorde-

koen esku uzten ditu.
2'gn. Errukizko eskeintza ta emaitzari buruz, napar-legeak dionaren berri

eman diodanean, asmo oietarako ezer ez dula aitortu du.
3'gn. Aitatutako seme bakoitzagan eta gafierako onordekoen gain eraiki-

tzean du napar-legezko seni-zatia, esku-ondasunetatik bost sos makal
edo karlatxo, eta arrobada bat erri-lur-ondasunetatik.
Ondasun-orotasunean oiiordeko bakarra bezala bere emazte (izenai.....
Anderea eraikitzen du (edo bere seme-alaba ( i z enak ) zati berdi-
nean edo bestela) jabetasun osoan eta zati askatuan.

5'gn. (Emaitzak eta ganerazko aldaketak Napar-legeak dion erara egin
ditezke).

Azkenai-emaileak orrela baiezten du nere ta ekintza ontarako otoi egi-
naz deitutako zifialdari ( izena) Jauna ta ( izena) Jauna 'ren aintzi-
nean, danak adindunak, auzo ontakoak (nun.£oak) nik bezala ikusi en-
tzun eta ulertzen dutenak, azkenai-emallea ezagutzen dutela ta gai dirala
ziurtatuaz.

Azkenai-emalle ta zinaldarien aintzinean ozenki ta osorik irakurtzen
du azkenaia, berak irakurtzeko dun eskubidea aurrez utzirik. Idazkian da-
gonak bere gogoa zintzoki adierazten dulako onesten dula, dio azkenai-
-emalleak.

Eta izenpetu egiten du (edo ez dakilako edo gaxorik dagonez ezin dula-
ko ez du izenpetzen) zinaldari ta nerekin (edo lenengo zinaldariak aren
ordez eta berez aren erreguz).

Azkenai-emallea ta zinaldariak ezagutzen ditudala, azkenaia ekintza
ontan idatzia izan dala, eta bertan idatzia izan dana oi dan bezala, ta (ala-
ko) paper-orrian edatua izan dala, zin egiten dut.

4'gn.

(Azkenai-emallaren izenpena) (Zinaldarien izenpena)
Erretora (edo Apaiza)'ren izenpea

(bere berezitasuna adieraziaz)

KLUdlU Y ACTUAL1DAD
DEL EUSHKRA

El vascuence —o el euskera, que este es vocablo ya admitido, recien-
temente, como sustantivo y con "k" por la Real Academia Espanola— es
tema de actualidad. Son miles los vascongados que estudian esta noble
y antigua lengua vernacula; la television francesa ofrece en este idioma
un programa quincenal; cada vez se publican mas libros en euskera...
Yo tambien estudio euskera: es un idioma en verdad hermoso y apasio-
nante. Pero 6de donde procede y en que fecha puede fijarse la aparicion
de esta lengua que hoy hablan a ambos lados del Pirineo unos cien mil
franceses y mas de medio miilon de espanoles?

Son preguntas que no tienen respuestas. La raiz del vascuence se
hunde en la aurora de los tiempos. Para don Ramon Menendez Pidal se
trata del "resto unico de las Senguas primitivas de Espana y Aquitania".
Segun el, data de una epoca incalculable, "quien sabe si anterior al clima
y al periodo geoiogico actuates", y la llama i!la reiiquia mas venerada de
la antigiiedad hispana".

En alguna ocasion yo he escrito que el euskera es un monumento
mas antiguo, mas importante y de mayor trascendencia hisiorica y uni-
versal que las piramides de Egipto. Y no es una exageracion. Porque el
vascuence es real y verdaderamente la noche de los tiempos hecha idio-
ma, e! musgo de la Historia hecho palabra. Es como un Himalaya idio-
matico superviviente de epocas remotas: es decir, una de las mas emo-
cionantes y valientes reliquias de la historia del hombre sobre la tierra.
Valga este simple detalie: hacha, en euskera, es "aizkora", palabra cons-
tituida por "aitz" y "kora" y que significa, literalmente, "pena afilada".
La paiabra vasca "aizkora" data, pues, de los antiguos tiempos en que
el hacha era exactamente eso: una pena o piedra afilada.

Luis Villasante, O. F. M., actual Presidente de la Academia de la Len-
gua Vasca, que tiene su sede en Bilbao, ha hecho observar, certeramente,
que "la mera supervivencia de esta lengua antiqufsima ha hecho que el
pueblo que la habla haya sido vehfculo y portador de restos culturales pre-
teritos que en otras partes perecieron al desaparecer las lenguas abo-
rigenes". Don Julio Cejador ha afirmado que "si el latin fue el padre, el
euskera fue la madre del castellano" y que "la lengua primitiva de los
espanoles, que los griegos llamaron iberos, de los riberenos del Ebro,
fue la euskera o vascongada, por la cual se declaran la mayor parte de
los nombres geograficos y algunos otros citados por los autores griegos
y romanos".

Abundan las conjeturas en torno a la procedencia y antiguedad de
este portentoso idioma que hoy, gracias a Dios, parece hallarse en etapa
de crecimiento y vivificacion. Valga el dato de que actualmente existen
catedras de euskera, ademas de en Espana y Francia, en universidades
de Alemania, Hungrfa, Rusia, Japon, Estados Unidos... Un ultimo dato:
en 1886 el aieman Karl Hennemann propuso el euskera como lengua
auxiliar internacional, como una espec.ie de esperanto vivo del futuro. Es
este, creo, un dato suficientemente elocuente y revelador de la enorme,
de la inmensa importancia del idioma euskera.

LUIS DE CASTRESANA

(De "Blanco y Negro", de 8 de enero de 1972)

AZKENNETAN ERABILTZEKO HZ
adindun, mayor de edad
arabera, en conformidad
araketa-arauen, formulas del

estudio
arrobada, robada (medida an-

tigua de Navarra)

NOTARIOAREN AURREKO AZKENAIA

2'gn.
3'gn.
4'gn.
5'gn.
6'gn.

lAiako urian, urtean.iiiean.egLmean, ordutan) ? n j (izena) B a r a t a r i edo N o t a r i o t a l d e a u n d i k o a na izen idaz-
karitzan azaldu zan ( izena) r a l akoen. s e m e a i J a l a k o . a u z o t a r r a l . . , adindua, bere azkenaia emateko asmoe-
tan, eta zinaldari bezala (alakoy ta ( a l a k o ) gai eta trebe diranak, eta aurkeztu dana ezagutzen du-
tela ziurtatuaz, zinaldari eta Baratariaren iritziz Iegezko gaitasuna dularik, bere azkenaia azaidu du.
l'ngo. Jainkoari dei egin dio, katoliko, apostolutar eta erromatarra da ta bere gorputzak eortzea izatea ta

bere gogoaren aide illetak eta gafierako elizkizunak sendiak adieraziko dun eran egitea nai du.
Lenengo aldiz (emaztearen izena> ' ] ^ n ezkondua dago ta (ainbest.e.'... seme-alaba ditu.
Aske dagon ontasun-zatia emazteari, emazte bezala legez dagokion zatiaren gozamenaz gariera.
Orotasunezko onordeko bere semeak izendatzen ditu.
Aurrez iltzen diran semeen ordezko aien semeak izango dira.
Azkenaiaren arduradun. ' a l a k o ) izendatzen du, eginkizunaren oiturako almenak baieztuaz: on-
dasunen kontuak eraman, artzekoak eskatu ta jaso, diru-etxe ta gafierako tokietatik altxatutakoak
atera agiriak eta baitura ezeztatzeak eman, gai-zerrendak egin, ezkontza-elkartea bukatu, gai-zerren-
datuak banatu, azkenai-betetzearen izena eraman auzietar, eta auzitik kanpora bost urteko luza-
pena loitu.
Onela ematen du faiakO) azkenai iriki au, eta bera jaso-arazten du. Agerbide au Baratariak

ozenki irakurri die azkenai-emalleari ta zinaldariei eta irakurri ez dutenei egiteko duten eskubideaz oar-
-arazten. Danak jakinaren ganean gelditu dira faiako) Jaunak zeatz eta argi aitortzen du, aintzinean
daudenak ikusirik, irakurritakoak azkenaia dan bezala adierazten dula eta zinaldariekin izenpetzen du.

Azkenai-emaillearen ezaguera, bizibidea, auzotazuna, bearrezko lege-baldintzak eta agerbide agiria
ekintza batean bakarrik egina izan dala aitortzen dut, eta (8'garren) malleko (0067378) zenbakidun paper-
-orri sillatu ofizialean edatua eta osagarriz itzulia izanik, nik Baratari onek zin egiten dut, sillatu ta izen-
petzen dut.

azkenai, testamento
azkenai - betetzalle (ardura-

dun), albacea
azkenai-emalle, otorgante
baietsi, otorgar
baiezpen - arau, formula de

otorgamiento
baitura, hipoteca
baldintza, arau, clausula (con-

dicion)
baratari, notario
baturik doan, adjunto
ber-onetsi, ratificar
edatu, extender
egoera, estado
ekintza, acto
elkartu - eziiia, incompatibili-

dad
eraiki, instituir, fundar
esku-ondasun, bienes muebles
gai-izan, ser idoneo
galdekatu, consultar
gertaera arruntak, casos nor-

males
Idazkaritza, estudio (del nota-

rio)
izakera, condicion, naturaleza
itzuli, reintegrar, traducir
iizultzale, traductor. interpre-

te
kariatxo, carl in
iur-ondasun, bienes inmuebles
napar-lege, fuero navarro
oiezko, oiturako, acostumbrado
ondasun - orotasunean, en la

universalidad de bienes
oiiordeko, heredero
cnordekotza erabakia, suce-

sion dispuesta
csa.^arriz, cornplementariamen-

te
ozenki, en voz alt a
zati-askatua, la libre disposi-

cion
zln-egln, dar fe; jurar
zinaldari, testigo
ziurtatu, asegurar
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XVI-6ARREN MENDEKO Bl NAPAR AR6I:

KARRANTZA TA AZPIIKUETA
Jarraitzen dan idaz-Eana po-

zik artu dugu ia pozik argi-
taratu ere.

Gai aufatua, naparrentzat
atsegingarri; egillea, berriz,
On J. Th. Labandibar eus-
kaltzaie guztientzat oso agur-
garri. Aren izena. garrantzi-
dun llburu baten aurrean ze-
gon eta txikitatik dut eza-
guna.

Ongi etorria izan bedi gure-
gana irakasle jakintsua, idaz-
le bidasotar maite au.

GARDE'tar M.

BERPIZKUNTZALE
XVI gcirren gizaldian Eu-

ropa guzian Berpizkunde ga-
raia sortu zan, gai askotan
azterketa ta antolatze berrkik
bearrez. Erligio gaian Lutero ta
Caivino Eleizatik kampo beren
ekinaldiak bete zituzten Euro-
pa ko iparraldiko errietan. Elei-
za barman ere gauzak zuzendu
ziren Trento'ko Kontzilioari es-
ker.

Aita Vitoria berritzale ar-
tean azaldn zan eta bildurrik
gabe ekin zuen bide ortan. Tra-
ba aundi bat ikusten zuen Fran-
zidko ta Espanidko erregeak
beli gudetan ari ziralako. Ara
15S6 garren u r t e a n nolako
idazkia biali zion Kastilldko

Condestableari: «Yo por ahora no pediria a Dios una mayor mer-
ced, sino que ficiese estos dos principes verdaderos hermanos
como lo son de derecho. Que si esto hobiese no habria mas herejes
en la Iglesia ni ami mas moros que los que ellos quisieren, y la
Iglesia se reformaria quisiera el Papa o no. Y hasta que yo vea
esto no dare un maravedf por Concilio ni por euantos remedios
ni ingenios se imaginen».

Amaseigarren gizaldian gotzai geienek etziran bitzitzen beren
eliz-barrutietan. Kargu asko bereganatzen zituztelako, ordezkari
an uzten zituzten beren egoitza nai zuten tokian bereizten zuten
nunduko aundikien antzera. Cisneros kardenalak gaitzetsi zuen
olako eleiz-gizonen bizimoldea, ta Kastilldko Isabel erreginaren
laguntzarekin, Alcaldko Ikastola Nagusia eraiki zuan, apez prestu
arkitzeko leku herezia, Trento'ko Kontzilioan bi napartar ezin tre-
beagoak zituzten beren gogoetak gai ortaz. Fray Bartolome Ka-
rranza de Miranda, Toleddko arzohispoa, ta Franzisko Nava-
rrdkoa, Badajoz-ko gotzai agurgarriak argi ta garbi esan zuten
denen aurrean gotzai baten egoitza bakarra here eleiz-barrutia
izan bear dafa. Ganera eleiz karguak sal-erosle tratuan (simonis-
mo) erahiltzea, erligio mendera gat zeko biderik galgarriena dala.

1546 garren urtean, Epaildko 10 garren eguneko bilkuran,
Fray Bartolome Karrantza Kontzilio guziaren aurren azterkatu
zituan Eleizan azaltzen ziran okerrak: apezen bizimoldea erdi gal-
dua zegola simonimio, nepotismo eta beste hide: Eleiza zatitua
agertzen zala sekta herrien erdian; Turkoak Hungridn eta Aus-
tria'n erdi nagusiturik. Mot a askotako gaitzak hedatzen ziran Eu-
ropdko lurraldietan. Gure erriko gotzaiak herrikintzan galdetzen
zuten erligio-gaietan; oiturak garbiak eleiz-jendetzaren artean;
Xristdren eredua sartuagoa ere krislauen art aide ta artzaien bi-
zikeran.

Italidko gotzaiak etzuten guretarren deia aditu nai. Nai zuten
gauzak heii hezala iraun dilezen. Trentdtik Bolonidra eraman zu-
ten Kontzilioa, banan amahost gotzai espaniarrak gelditu ziran
Trento'ko urian, esanez beren artean Kontzilidko hurupea zegola.

Kontzilioa hukatu zanean Karranzdko agertuarazi zuen Ve-
necia n lihuru bat: «Controversia de Necessaria Residentia perso-
nali episkoporum aliorumque inferorum pastorium». Bereala at era
zitzaioii idazle etsaia, Catarino izenez, hegirameu gabeko idazki
hatekin. Naspilia aundia sortu zan orduan teologoen artean eta
Soto izeneko teologorik ospetsuenekoak Paris'en argitaratu zuen
here «Apologia contra reverendum episcopum Catarinum». Ka-
rranzdren aide idatzi zuan esanez Eleiza guzian denek ederki ha-
zekitela Toleddko arzohispoa zein «yakintzale, yainkotiar, apala,
trehea dala»; heti omenetatik urrun, heartsuen aide esku zabala
ta mota guzietako doaiez ornitua.

PAKEAREN ALDE

Espandra itzuli zanean, Karranzdk jaso izan hear zituan izu-
garrizko eztabaidak. Vaides, Sevilldko arzobispoa ta Inkisidore
nagusia, etsai zorrotza agertu zitzaion. Kalterik aundienak itzez
ta egitatez egin zizkion. Zazpi urte Inkisizidko giltzapean egon
izan bear zuen, Martin Azpilkoeta begirale ta zaintzale zeukala.
Gero, bi napar agurgarri bezein errukarriak Erromdra joan ziran,
beren jasarleen eskutatik urrundu nahiez. Antxe il ziran hiok gure
lurraldietan jasanpenik txarrenak jaso ondoren.

Ez da esan bear zein pakezaleak agertu ziran beren bizitza
osoan gure XVI garreneko euskaldun ospetsuak. Vitoridk laterri
guzien arteko alkartasuna besterik etzuen nabaitzen. Guda, zionez,
basatiarren eginkisuna dugu, inolaz kristau-bidearen ondorea. Gu-
dak benere ez dituzte konpondu gizartean azaltzen diran auziak,
nahastu ta ondoratu haizik. Bene-benetan gaurko pakezaleak ta
gizarte osoarentzako batasuna arkitzen dutenak, Vitoria dute ain-
tzindari. Gizon guziak sendi zabal bateau bezala bizi bear luteke
gizartean eta laterriak alkartasun ortan eratu bear lutekeen beren
eskubide.

Arras pakezale izan zan here bizitza luzean Azpilikoeta jauna.
Europatarra antzera ibilli zan errialde anitzetan: «Navarra me
engendro, Alcala me educo, Francia me hizo hombre, Salamanca
me ensalzo y Portugal me esclarecio». Erromdn Aita Sandu Pio V
garrenak kardenala nai izan zuen izendatu, bainan Felipe II garre-
nak traba aundienak ezarri zizkion. Orduan erregeari Azpilikoetdk
idatzi zion garrantzi aundiko gutuna. «Epistola apologetica al Du-
que de Alburquerque». Idazki ortan Azpilikoetak ikusarazten digu
beti here bizitza osoan pakea izan zuela elburu bakarra, erri ta
jendeen artean naspillak suntzi arazteko zorian.

Toulouseko Unihersidadean erakasle gazte zegon garayan
ikaslen artean eztabaida minak sortu zan. Erri askotako ikasleak
biltzen ziralako, batzuetan norherekeriak agertzen ziran arrabots
eta kalapita hiziez. Ararteko Azpilkoeta herezi zuten eta itzaldi
ezin ederrago bateau erakusi zuen Xristo dugula gizarte guziko
maisu ta eredu bakarra; «No hay diferencia de judio a griego,
porque un mismo Senor es de todos, rico para hartar a todos los
que le invocan. Con este deseo verdadero de que ni portugues, ni
frances, ni ingles, ni italiano, ni otro de otra nacion aborreciese
ni tuviese en poco a los de otra por algunos vicios o faltas que ve
en algunos de ellos, viendo que en Nos, de nuestra propia cosecha
no hay sino faltas y vicios, y que los bienes que hay son bienes de
nuestro Dios».

J. TH. LABAXDIBAR
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BERTSOLARIEN
HABIYA

Euskalerriko bertsol aria
euskaldunen urretxindor;
euskal basoan zabal dituzu
euskal kantu eta txor-txor.
Zure kantua neurtutzearren
inundik ba-dabiltza or;
zure biotzan bainan euskera
beti izango illezkor.

Zerua goibel, lano zuriak
ta beltzagoak ba-datoz;
mendi tontorrak ezkuta dira
lano beltz-bellzen azpikotz.
E gab era ta antzarrak ere
etor bai-ziran aurrekotz;
euskal mendiak eta zelaiak
laister edurrez eta otz.

PAKE A
NUN?

Eta onela bertsolaria
urretxindor zeralakotz,
euskal basoan lurmendu zera
gure Aritzen azpikoz;
bertan bai-duzu bizia-eta
bertan ere euskal biotz,
bert-bertatikan zabal nai duzu
euskal bero dalarik otz.

Bainan ixilik zaude gaur-egun
urretxindor euskalduna
zure bizitza neurtu nai dute
nola oi loro jarduna;
eta besterik ez duzu maite
Jainko ta euskal entzun a
fasabengandik edoski zenun
azkatasun oiartzuna.

Errusitarren praka gorriak
batek egingo eskeni;
ta beste orrek txinatarrena
zer jantzi ez ba-zeneki,
eta zenbaitzuk «bufanda» illun
euskal «atxe» izenekin,
bainan berorik ez duan «atxe»
ongi ez dator zurekin.

Argatik uxa arrotz kiyoak.
zuk euskerazko eztarri;
bada loroen abestiekin
zu mutu, gor eta elbarri.
Txori bakoitzak bere erara
ekin bezaio kantari,
«Bertsolarien Kabi» ontatik.
euskal erri maiteari.

«UTARRE»

ESKOLA
Nik ere eskola pixkat
buru ontan bear,
besteia zer izango
naiz munduan zear?
Gauzak ikasten ditut
sendo eta azkar,
onuntz asi nintzanean
ez nekten sumar.

Eskola ontan Sgez
egin nitzan asi,
eta gero askotan
erten det lenbizi.
Herrnanua daukagu
guzion nagusi,
onekin zintzo asko
bearko ikasi.

Larri samar artzen nau
orain batxillerrak,
amar liburu dira
ikasten diranak,
ematen dizkidate
neri naiko lanak,
eta probiemak dira
danetan zaillenak.

Ernen egiten degu
bsidurgarri junta,
ta Hermanuak berriz
askotxo pregunta;
etxera juten gera
ondo aspertuta
baita beste batzutan
paiizak artuta.

ZARAUZTAR

Zelan gentzatu nire barrua
lanean nabil etenge;
ainbat itzaldik ainbat eritxik
zoraturikan ni nabe.

Batak au difio; besteak ori;
alkarren antzik ez dabe;
ainbat usteren baso baltzean
argirik ikus leiteke?

Bakardadean ixildu nadin
argitxorenbat artzeko;
nire buruan dagon borborra
kendu eta Ian eiteko.

Ixiltasunan laister entzun dot
txorrotxio bat pozgarri;
Jaunaren itza gogoratu jat
bera dala bai goi argi:

«Igali onak eman baditu
orreri jarrai bildurge».
Jaunaren itza da ba egia
bakearentzat gerizpe.

y

y

X

GALLASTEGFTAR KAULDI

EUSKAL
OLERTIA

Euskal olerti baratzetik
natorkizu, argi lilluraz
gainezka dugun baratz
yoritik. Zer clut bertan
aurkitu? Gar urclina cla-
rion sua, biotzen pilpira
azartua, asmo goi-zalea;
aa da, eusko gogoa dan
bezain mar did ta guri:
auxe dugii euskal olerkia.

Baditugu guk ere, eus-
kaldunok, edozein errik
bezala, gure nortasun
ezaugarriak: jolas, oitura,
erti, izkuntza... Jakintsuen
iritziz, bana, euskal-loka-
rririk estu ta biurrena, gu-
re gogoa dan bezala era-
kusten diguna, euskera
danik ezin ukatu inork
ere. Ta euskalduna, gaur-
dano beinizat, euskeraz
mintzatu da; geiago: kan-
tuz ta bertsoz azaldu digu
bere izakera. Erriak oro
gutxi-asko kantari; gurea,
oso kantari.

S. ONAINDIA'ren
"Milla euskai-olerti eder"-tik

ERAILLEAK
Neure aberkideok! Am

Basora jaurti dabe ta ber
Ate oro ertsi-ta, eun ilgai
il ez bizi daukagu, zapuzi

Eta errudun gara, zeu
sarritan biotz urriz jokatu
Adoretu gaitezan ta salati
Giza-maiiSa guztiak errua I

Ezikasi ta ikasi guztiak
batzuk etxakinez ta best*
Guztiak darabiNez iskillua
gure izkuntza erailtzen eti

Euskaldun endekatu t
euskerea ondatzen, burru
Iskillu bardinakaz dagiegi
Geurea aldeztutea eginen

Goikoai men egiten b
Onein aurka adoretsu jok
Kaltegarri doguz, ba, sab
Begiak zoli, beti, onein ir

Euskaldunai erderaz d
edendun ezpateaz dabil e
Ezin iraun daikegu, aiko-r
Zaindu bearra dogu kale i

Ardurabako praiife, ie-
arbuioz diardue zauritzen
Onein aurka gau t'egun e«
Gudu gogor onetan ez g»

Irakasleak dabez ilket<
iskillu aaltsuenak, erriarer
Gure izakerea ilten ingera
Ez daigun lo, soraioz, ere

Ta zu, erdera idazten <
zure lume erpinari edena
(Gure izkuntza aulduari e
Euskaldunontzat zure jote

Zuek euskal-guraso ar
sein bakoitzari aiotz bana
suntsi daien, betiko, eusk
Kaltegarrien zare tentel c

Lekaime birtutetsu, zu
Ez dozu, ba, uste euskera
Irakasletzan, barriz, zuen
umeen gogo xauetan itot;

Izkuntza erailleok utik
Zuen bearrik ez da Euska
Maite dozuenaren izkuntz
egiteko ugari dozue, bea

Ilketa onen aurka garr
barrutik datorkidan olerka
Naiz-ta ezurrak ausi, salat
Opagaia gaizkatzen egin
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Naspil aundiko gizarte ontan
entzuniko deadarra:
gaurko biziak eskatzen dausku
sentotasuna ta indarra.
Euskal semeak gizaldietan
agertu dauan bularra
ez daigun itxi meko antzera
inarrosiaz bizkarra.

Gorostiaga Errotaetxe
izen sendoak dirade:
baso illunetan gorosti baltzak,
errekaldean urune.
Euska!dun zarrak or bizi ziran
bizia ugalduz errime;
gure asaben muin itxuria
mendi-errekak darie.

"Arbide" zelai, "Artetxe" mendi
izen zar garbi gorenak;
goi-a!dieten eibitzak dizdiz
ta artetxe aundi guenak.
Euskal biziai bere giroa
urtetan emon dautsenak:
jatorrak zinez, euskaldun gartsu,
or sorturiko izenak.

Gorostiaga ta Arbide maite
Inaki deunez aikartu,
gero Goitzaga'n kabi kutuna
bien artean tajutu,
argi ta poza, maitasunduna,.
egunak eguneratu...
Bizi barria loratukeran
bediz biak zoriontsu.

Azken agurra egin gura dot
bizitzaren etorburuz:
orain daukagun bizi maitea
ez da amaituko, ez, zartuz;
itxaropena, gauza bikaina,
gogoz aurrera jokatuz,
biziak eztau iges egingo
"orain" ta <!gero" aikartuz.

PAULIN

BILLOBATXOARI

Alabaren alaba,
billoba Neretxu,
zein xamurra ta goxo
oi!, zeinen eztitsu!
Oraintxen itz-pattalaz
ta laister berritsu;
aiton-amon euskera
gorde txit maitetsu.

Amonak amatxori
eta amatxok iri
emandako izkuntza,
bai, goxo ta guri!
Orain ttar-ttar izketaz
ik zeru iduri
aingeruen egoaz
azi euskal txori.

Neguaren illuna
datorkidanean,
iretzat Udaberri
dan une berean;
jarri txutik asaben
tantaien gaiiean,
euskal urretxindorra
adi itzegitean.

Eman zainan euskara
izan ire kuttun:
izkuntza goxogorik
ezin arki inun;
biotzan gorde, bainan
ezpainetan iztun;
jaio intzan bezala,
il adi euskaldun.

Zeruko intzaz beterik daude / ondotik datozen itzak.
Zupaitzazute beren eztiak; / busti an biatzak.

Jayo da eguna sortaidetikan. / Agertu da iguzkia.
Jo du kanpaiak argi ezkilla / esnatuz otoitz zalia.

Uxatu dira illun guztiyak. / Dana da argiz betia.
Arima onak maite du Egiya, / ta du onetxen gosia.

!Ene, txoriyak kantari denak, / agertze'ute beren poza.
Kirkir, kukuak, gorde lekutik / elkartze'ute beren boza.

Eliz torrian kanpaya berriz / lenago bano azkarrago.
"Atozte denak, atozte, arren, / ERROBATIBAK jaitzeko".

Kristau multzuak bilduko dira / eliz barruan. Gaztiak,
sasoi gizona ta emakumiak, / mutiN koskor ta txikiyak,

ermita aldera dijuazti danak / eskariyak abestuaz:
Betiko Aitari, Birgin'Amari, / Deunak izenez deituaz.

Bidian dute edertasuna / beren begiyak ikusten.
Bizitz berrira datoz zugaitzak; / Uda-Berrik ditu deitzen.

Nun nai loriak. Espiritua / zayote aintzaz betetzen.
KYRIE-ELEISON otoitz gartsuak / dute zerua idekitzen.

Otoitza auetxen sakontasunak, / dute erriya sendotzen.
"Eman onura danon lanari", / dizugu, Jauna, eskatzen.

Bedeinka'itzatu itsas gizonak/ta berdin nekazariyak.
Urrundu gaitza, gosia, guda / etsaya ondatzalliak.

Eman zayozu eskubi eskua / gizon, langille jendiari,
izerditurik ogiya jaten/duten ainbeste ayeri".

Ondotik meza kantatzen dute / ango ermita ixillian.
Utziko'ituzte beren eskarik/ango aldare ganian.

Lanak bukatzen diranian, beiia / jetxiko dira kalera
Errosariyua errezatuaz. / Elizatikan etxera.

Ermitatxua bakar ta ixillik / gelditzen da denboretan.
Inoiz banakak urbilltzen dira / egun sinalatuetan.

Bakardadeko leku orretan, / txoriyak dute kantatzen.
Aize ta euriya, tximixt, trumoiyak, / dute Egillia goratzen.

^ dira lengo jayera ayek? / ^Zergatikan galdu dira?
Begirayozu gaurko egunari, / t'asi zaite argi billa.

JOAQUIN ALDAVE

r'Jj

Bizitz une guzitan
mintzatu euskeraz,
tristerik agonean
edo ofiazeaz;
geiago oraindikan
egonik pozkiraz;
iltzean, agur egin
izkuntza gureaz.

Euskeraz bizi adi
gure asaben oroitz,
euskeraz Jaikoari
bero egin otoitz;
nai izan gaba edo
arratsa edo goiz,
euskeraz mintza adi
beldur gabe inoiz.

Euskal-Erri baratzan
bota euskal azia;
Jaunak emango al din
onetan grazia:
odola eguzki, ta
abenda aizia,
eta euri zaparra
bedi izkuntzia.

Igandik letorkena
euskalduna bedi,
eta onetzaz ere
ongi oroi adi:
i bere ama bainan
baita Euskal-Erri
azi onekin itsas
erri baten berri.

Euskal baratza orla
ez da antzutuko,
baizik baratz eder bat
zaigu gertatuko;
Euskera, gure Euskera,
ez zaigu galduko;
Euskal-Erri gaixoa
orduan poztuko.

Arpegi guri ortan
gaur eman muxuaz,
pozez eta naigabez
begiak malkoaz;
gazteak goralde ta
gu beraka goaz,
bainan euskal aziak
ernetzen dijoaz. UTARRE

| gEi^goiifljjfj^^
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EUSKAL ERRIKO LEIOA
LARRAONA
KARDINALA IL DA

Naparra zan, Oteiza'n jaioa.
Eliz-gizon ospetsu onek, lana
aundiak egin ditu Erroma'n.
Aita Santuari aunitz lagun-
du dio bere eginkizunetan.
Lege gizona zan. Garrantzi
aundiko lanak uzten ditu.

Bere o p o r k e t a n Napa-
rroa'ra gogotik zetorren. Na-
parroa'ko oiturak eta lege za-
rrak maite zituan.

Iruna'n ba dago ikastetxe
bat bere izenarekin. Etxe on-
tan euskeraren aide aunitz
alegitzen dira.

ZALDUBA'N
NAPARROA'KO ETXEA

Zalduba'n (Zaragoza), Gu-
re Diputazio'ko agintarien
aurrean Naparroa'ko etxe be-
rria iriki dute. Iruna'ko dan-
tzariak eta abesbatzak Na-
parroa'ko dantzak eta abes-
tiak agertu zituzten.

PILDAIN JAUNA
GOTZAIA IL DA

Berez gipuzkoarra, Kana-
rias'ko gotzaia genuen. Guda
aurretik erriaren ordezkaria

zan Madride'n. Euskalerria-
ren aide aunitz alegindu zan.

Lizarra'ko batzorde a r e n
erabakiak izenpetu zituan.

Gotzaia bezela, Kanarias'en
bere itzala aundia izan da.

BUSCA ISUSI SUKALDARI
OSPETSUAREN ITZAK

«Naparroa'ko sukaldea one-
netakoa dugu.

Muskaria'ko barazkiak eta
emengo a r k u m e a k ezin
obeak. Perretxikuak berriz?
Gure oyanetan, ugarienak di-
tugu».

BATZAR
AANTZ-EZINEKO
BATEAN

Beti zaigu atsegin gure anai
euskaidunen deiari erantzu-
tea, ta batez ere oraingo al-
dian AGUR et GOIZ-ARGI-
ko idazleen eskabidei eran-
tzutea. Beraz, Loiola bidean
jarri nintzenean arras pozka-
riotsua ninjoan. Anaiak be-
sarkatzera!

Goibel zen zerua, Loreilla-
ren 27 garrenean. M e n d i

goiak estalian. Loiola aurre-
kaldea mota askotako jen-
detzaz betea. Euskaldunak eta
arrotzak, ingelesak, frantze-
sak...

Nik ikus nai nituenak, itxu-
raz, barman zeuden. Zuzen-
du ninduten batzarreraino.
Zer zen ura! Areto aundi bat,
bete-betea. 240 idazle, gaur
euskerak d i t u a n ugarienak

EUSKALTZAINDIA
Euskaltznimliaren Prentsa Bulegoaren agiria.

Euskaltzaindiak Maiatzaren 2oean, ar rat sal dean, hilaren
azken ostiralean, hileroko Batzarre arrunta egin zuen. Gi-
puzkoako Diputazio Jau region.

Euskaltzain laguntzaile eta ohorezkook hautatzeko os-
mo'on, goizeon euskaltzain osoek barren boizorre berezia
egin zu'en.

Batzarre orrunteon ukitu ziren punturik inportanteenak
houk dira:

Donostiako «GOIZALDI», Herri Dantzo Toldearen zi-
lar ezteiak direla eta liieratura konkursoroko nohiko lituzke-
ten epai mahaikoak izentatu ziren.

Goizeon barren Batzarre berezion hartu ziren erabakien
berri eman zen. Bederotzi euskaltzain berri hautata ziren.
Euskaltzain laguntzaile gisa: Gregoire Eppherre, Mikel Za-
rate, Jon Bilbao, Manuel Olaizola «Uztapide», Jose Migel
Zumolabe eta Martin Ugalde jaunak; laguntzaile ohorezko
gisa orain arte laguntzaile izen direnok: Antonio Tovar,
Karl Bond a eta Norbert Tauer jaunak.

Josu Oregi euskaltzain laguntzaileak Leizarragak zer obi-
Jan aditzaz hitzegin zuen; Gabriel Aresti euskaltzain lagun-
tzaileak erontzun zion.

Jean Haritschelhar euskaltzain oso eta Lehendakari or-
dezkoa jaun Bernard Etxeparekoak idatzitako «Kontrapas»
poemaren eite eta jenero literarioaz mintzatu zen. Honek
esandakoez batek eta bestek zer esanik f ran go izan zuten.

Euskaltzaindiaren hurrengo Batzarre arrunta —eta age-
rikoa— ekainaren 21" eon egin go do. Arrasateko udaletxean.
Hori erabaki zen.

Euskal irakosle tituluak ateratzeko azterketak egun hau-
tan egingo dira: Arrasaten uztailaren Tan, arratsaldeko
Tetan, eta Donibane Lohizunen ir ail or en 8'an, arratsaldeko
'Jet an.

«Soin» hitzoz idotzi bat irokurri zuen Anbrosio Zoto-
roin euskaltzain laguntzaileak, eta Axularrek eta bestek hitz
han zein zentzutan darabilaten esan zuen.

Lapurdi, Zubero, Nafarroa Behereko hauzopez eta alko-
teen, Euskaltzain diar en eta Bordaleko U nib ert sit at ear en bo-
besean, eta Frantziako Heziketa nozionaleko Ministeritza-
ren baimenaz, Donibane Lohizuneko a Maurice Ravel* Li-
zeoan Udako Euskal U nib ert sit at ea nola erattiko den adi-
tzero eman zuen Haritschelhar jaunak. Udako Unibertsitate
hou abuztuoren 28an hasi eta irailaren 8'an bukotuko da.

eta onenak, bertan. Meza eder
baten ondorioz, lanean asi
berriak ziren. Zenbat gauz
aitatu zirela gero!

—GOIZ - ARGI asteroko
biurtzea.

—Idazle bazkun bat sortzea.
—Ikastoletako irakasleen-

tzat kursilloak moldatzea.
—Auek eta beste gauzeta-

rako batzorde - langille ba-
tzuek izentatzea.

Gero bazkaria. 212 bazkal-
dar, esan zidatenez. Ainbat
ezagun agurtu nituan. Ura gi-
roa! Zaarren ta gazteen arte-
ko alkartasun ta batasuna.
Txistulariak eta gaur-gaurko
abeslari gazteak. Gazte talde
aundi bat, euskeraren itxaro-
pengarri. Gipuzkoar, bizkai-
tar, arabar eta naparrak bat.
Ala ere, Naparroa'tik ez geie-
gi, urrutiegi nunbait.

Aunitz egunetan ezin izan-
go dugu egun eder ori aan-
tzi. Euskal-Erria, idazleon bi-
tartez, ibillian ipini dugu.
Itxaropena berpizten da one-
lakoetan, ta guk egun obeak
ba-datozela itxaro izanen. Ba-
-dugu idazle multzo ederrik
larra-bideak urratzeko. Goa-
zik, bada, aurrera!

Bukatzeko. Z o r i o n a k ,
aunitz z o r i o n AGUR eta
GOIZ-ARGI'ko adiskide mi-
noi, izan duzuten garaitz bi-
pill orrengatik. Eta urrengo-
rarte!

Aalik, nok gal ditzazke one-
lakoak!

BARANAINDARRA

EUSKAL
HIT PARADE

"Biotz Alai" abesbatzaren
OLES EZKONBERRIAK izan
da Mayatza'ko irabazlea.

Atzetik d i t u g u: "Ainhoa,
Ainhoa", Madina'rena; "Esku-
tari", Oskarbi'rena; "Mammy
Blue", Ametsa'rena; "Ezin
aztu", Luis Mariano'rena.

Datorren Ekaina'ren 12'tik 21 arte, euskai jaialdiak eratuko dira
On Joxe Migel Barandiaran'en omenez, Ataun'go errian. Jaialdi
oietan Umetxoen Eguna, Bertsolariak, itza!diak Abeslariak eta Dan-
tzari-taldeak izango dira. Aurtxoen Egunean MEZA berezia, ta JAI
NAGUSIAN, Gorputz Egunean, ERRI MEZA.

Gure On Joxemiel'ek daki Naparroa'ko aspaldikoek, beti bezala
orain ere, berarekin gaudsla.

NOR DUGU JOXEMIEL BARAMDIARAN?
Joxemie! Ataun-San Gregorio!ko "Perunezarre" etxean sortu zen,

duela 83 urte. Apaiz, etnoiogo eta arkeologo dugu. Irakasle izana,
oraindik 1963 urtez gero Etnologiako irakasle da Naparroa'ko Uni-
bertsitatean.

Euskalerrian eta atzerrian, Jakintza-talde askotan kide izenda-
tu dute.

Bere idazlanak 200-dik gora dira; adibidez: "Euska! lehen gizo-
na", "Breve historia del hombre primitivo", "El hombre prehisto-
rico en ei Pafs Vasco", "Mitologia Vasca", "Estelas funerarias",
"Diccionario de Mitologia vasca", "El mundo en la mente popular
vasca".

Bere jaioterrian daukagu Ian ta Ian. Bere jakinduria ez da ozto-
po izan bere errikoitasunarentzat. Berak dio: "Ni Euskalduna naiz
eta nere Erriak bear nau".

AURTXOEN TXOKOA
NESKA TA TXAKURRA

Egun batez baziren neska bat eta txakur bat eta gan
ziren mendire ta orduan atra zen txerri bat "kurrin" "ku-
rrin", bertze bat "karran" "karran", bertze bat "kirrin"
"kirrin" ta azkenean abesten zutela:

—Txerrlkumeak txerrikumeak txerrikumeak gara guk
egiten dugu kurrin kurrin kurrin kurrin.

GRAXI IRIGOIEN. 8 urte
Elizondo-ko Ikastolakoa

MIKEL ETA ZALDIA
Behin batean bazen gizon bat zuela izena Mikel eta

Mikel-ek bazuen zaldi bat. Egun batean joan zen zal-
diakin mendira lana egitera, orduan atera zen txakur bat
eta txakurrak atxiki egin zion ipurdian eta erran zuen
Mikel-ek jAy! eta orduan zaldiak jo zion Mikel-eri eta
erran zion Mikel-ek:

—Joan hemendik.
Zaldia joan zen mendira bainan atera zen sube bat

eta subeak atxiki egin zion zaldiari eta zaldia hil zen.
Gero Mikel joan zen etxera eta zegon dena zikina, or-
duan Mikel-ek hartu zuen eskoboia eta hasi zen etxea
garbitzen eta atera zen xagu bat eta Mikel-ek hartu zuen
eskoboia eta hil zion xaguari. Gero garbitzean etxea Mi-
kel joan zen zaldia billatzera eta billatzean ikusi zuen
zaldia hilla eta Mikel hasi zen negarrez.

EDUARDO ZUBIKOA. 7 urte
Elizondo-ko Ikastolakoa

AITETXIREN IPUIA
Zerue goibel zagon eta egune ilun iduri baizuen era-

san behar zuela. Aitetxi su ondoan dago eta etxeko ume
txiki guziak bere inguruan bildu ditu. Josetxo billoba
txikiak aitetxiri erraten dio:

—Aitetxi, konta zazu kontu polit bat.
Eta aitetxi hasi zen ipuia kontatzen:
"Egun batez Peilo eta Aitor gan ziren mendira eta

sasi batetik atera zitzaien sube txiki bat Peilo izitu zen
eta laisterka hasi zen baina ez ordea Aitor, hau mutiko
azkarra baita etzen batere izitu eta lurretik arri kozkor
bat hartuta subeari buruan jo eta hi! zuen. Orduan Pe-
liori uiu bat egin zion eta etorri zen".

MARIA INES IZETA. 7 urte
Elizondo-ko Ikastolakoa
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PILOT ARIAK
Maiatzaren 13-an Eibar-ko "Astelena" deitutako frontoian ari iza-

nak dira PHota Txapelketako Azken-Partidan, Tapia azkoitiarra eta
Retegi erasundarra. "Astelena" tellaturano betea iarleku uts bat ere
etzela sar-bide guziak saldurik. Pilotazale aunitz kanpuan gelditurik,
batek baho gehiago "merkatu-beltzean" sar-bide txartel batengatik
2.500 pezta ordaindu beharra izan omen zuten. Gipuzkoar pilota-
zaleek Tapia-ren baitan uste osoa zuten eta arrazoinarekin, azkoi-
iiarrak Xapelgo hontan bere sasoia erakutsi bait-du, Arroyo, Orexa
eta Bergara garaituz. Tapiak aurtengo Txapelketa honeri eman dio
merexi duen arrakasta.

Pariida hasi aurretik trabesak Retegi-ren aide 200-140 ri eta bai
200-100 ri ere, doblean erasundarraren aide. Ameka terdietan Ta-
piak eman zion partidari hasiera lenbiziko sakea eginik. Retegiren-
tzat lenbiziko tantoa eta berehala berdin 1-1. Gero berriz adosteak
2-2, 3-3, 7-7, 8-8. Orai Tapiaren aldia eta kolpe batez 15 garreneta-
raino doa 8-15. Tapiak jokada ederrak eg in ditu batez ere ama-
bostgarrena bi paretatik. Orduan trabesak azkoitiarraren aide
200-140 ri. Gero bi tanto Retegirentzat eta beste bi Tapiarentzat
1017. Badirudi auzia erabakia dagola eta Tapiak Txapela eskuare-
kin ukitzen duela, baina lo zegona iratzarririk partidak beste kolore
bat hartzen du eta erasundarra ongi ernaturik bere amargarren tan-
totik zuzen zuzenean 17 garrenean berdindu ondoren 21 garrena
erdiesten du 21-17. Trabesak berriz Retegiren aide. Iduri zuelaik
partidaren azkena Retegik tantoa eskutan zaukelarik, uste gabeko
utsa eta erasundarrak tantoa galdu 21-18. Gero Tapiak bi eginen
ditu eta 21-20. Orduan bai kezka jendearen artean eta bai trabesak
ere arras nahasirik. Azkenean Tapiak tantoa galdu eta Retegi-ren-
tzat partida eta Txapela 22-20. Retegi berriz ere Txapeldun. Zo-
rionak.

Partida atakatua izandu da. Tapia ongi 17 garren tantoraho, gero
neke pixka bat nabari zuen eta bai maingu pixka bat ere, dudik
gabe lasterraldin batez zanen bat bortxatu ote zuen edo. Retegi
gaizki partidaren erditsuraino baina gero indartsu eta berak dakien
bezala jokaiuz Txapela berenganatu eta garaipen honekin lau urtez
Txapeldun.

Partidaren iraupena ordu bat eta 24 minutu baina horietarik
16 minutu bakarrik jokoan. Saketik irabaziak Retegik bat eta Ta-
piak hiru. Bi pilotarien artean 280 pilot-ukaldi emanak.

Jendea kontent partidarekin, bi pilotariek zuten guzia eman zu-
telakotz. Zorionak bi pilotariei.

ANZANARRl

6ASKUE: SANT URBEN
Mayatzaren 25'an Ultzama, Atez, ta Imoz'ko aranak Gas-

ku'ko alder die tan biltzen dira.
Maitatua da izen au gure goiko aldetan. Basa eliz txiki

bat meridian dago eta an gure Sandua.
Gure gurasoei aditu nien orain eun urte izandu zan

edesti au (1.870 urtean).
Ultzama'ko mutillak pozik zeuden goiz artan bere san-

dua ikustean; bafia atzendu zitzaien arrasaldeko. Orduan,
gertaera gogor bat ikusi zuten.

Burruka onekin asi ziran baselizako atarian eta bukatu
zan Gelbentzu'ko Bentan.

Iraizoz'ko Maizeneko (Mauritzeneko) mutilla irripar asi
zan Larrainzar'ko Larranegikoa'rekin, batek besteari esanaz:
batek besteak bezin ongi euskera etzakiela.

Emendik igaro ziran beste gauza batzuetara; «Mauritze-
nekoak eroak zirala, mingain luzeak zituztela, ni zu bano ede-
rragoa naizela eta abar. Ta ontatik, makilletara pastu ziran.

Orduan beste bat sartu zan burrukan; au da «Mattin-An-
di» ; burrukaldi gogorra.

Peleie ontan galdu znena zan Irunar bat, «Frailiko»,
bere izen ordezkoa zaukala.

Bi aldeak gauza anek zuzentzeko pillota jokurano itxaro
zuten Gasuko emparanzan.

Orduan Larranegi'ko nagusiak Mattin-Andi'ri muturrara
bota zion, zer gauza aiek egitekoak al ziran Saturben'en eta
alako egunean. Eta Mattin-Andin illobari esan zion, auser-
keriz beterik zegoela.

Arrekin burrukan asi nai zuen. Eta Larrainzartarra lu-
rrera bota eta an gelditu zan.

Etzen gauza au emeu gelditu. Gelbenzirko Bentara eto-
rri zirelarik, bi errikoak burrukan asi izan ziran berriro; or-
duan, Geibenzu'ko Bentako nagusia alkate-Jaunaren'gana
joan zan, bana, ori etorri bano len alderdi aiek inor gabe
gelditu ziran.

(Ardanaz N. Argazkia) URRIKENIA

IRAIZOZ

BASERRIAREN KOPERATIBA

Orain dala lau urte, Irai-
zoz'en sortutako baserrita-
rren Koperatiba, gero ta obe-
to dijoa. Bederatzi baserri
alkartu ziran.

Orain 170 abelgorri buru
dituzte, baita 250 ardi. Emen-

dik gutxira, eun bei geiago
euki ditzakete. Bederatzi ba-
serritarrak Koperatiban lana
egiten dute ta egunean 250
pezeta irabazten.

Naparroa'ko bei Koperati-
betan onenetakoa dugu. Ber-

tze koperatibak ongi dijoaz-
tenak, Baraibar, Auritz-Be-
rri, Qskoz, dira. Experientzi
guzti auek euskal-erriaren-
tzat garrantzi aundikoak di-
tugu.

*

IRUNA
IRUNA'KO ZUBI BERRIA

Iruna'ko estazio aurreari
San Jorge'ren zubi berria
bukatu dute. Ogeita amabost
milloi pezeta kosta da. Do-
nosti aldera orain bidea asko
lasaitu da.

TXILLIDA ARTILARIA
IRUNA'N

Iruna'ko aurrezki-kutxan
Txillida artilariak bere lane-
kin agerketa nagusi bat egin
du. Gizon au bere maillan
oberenetakoa dugu ludian.
Erbestean garrantzi aundiko
sariak irabazi ditu.

GURE TURISMOKO
IKASLEAK BAYONA'RA

Iruna'ko Turismo ikaste-
txearen ikasleak Bayona'ko
agintariak oso ongi artu di-
tuzte. Bazkari bat eman die-
te alkarren artean lokarri
ugariak sortu nai dituzte.

Bizpairu a s t e d i r e 1 a,
Baiona'ko Agintari'ek Iru-
fia'koentzat asmo berri au
igorri zieten: bi Iri Nagusien
arteko Alkartasuna edo «Ju-
melage» ori, ez jaietan baka-
rrik, bainan kulturazko ta
erligiozko gauzetan egiteko
ere.

BAZTAN
Azkenengo urte hauetan eta batez ere igaz eta aur-

ten, Euskal-Kultura asteak eta hamabostaldiak arrakasta
haundia dute. Euskal-Herriko hiri eta herri aunitzetan
gisa hortako antolaketak ospatu dituzte hoietan erakutsi
dituztela, Antzerkia, hitzaldiak, Euskal-Kantariak, Ber-
tsolariak, Erti-lanak, Idatz-Sariketak, Dantzariak eta
abar. Leku guzietan jendeak agertu du euskal-zaletasu-
na, ikasi-nahia eta batez ere gazteriak gure Herriari dau-
kan maitasuna. Orai berriki Tolosan ospatu dute «II
Euskal Kultur Hamabostaldia» Lizardi Elkarteak antola-
tua eta Maiatzaren 20-ean zuten azkenengo eguna dan-
tzarien eguna ospatuaz.

Baztandar mutil-dantzariek ere besta eder horreri
indar indar pixka bat eman beharrez azkenengo egun
hortan Tolosan izandu ziren, beste Euskal-Herriko leku
aunitzetako dantzariekin batean bakotxak beren sor-le-
kuko dantzak erakusten zituztelarik.

Goizean gure Arizkundar mutil-dantzariek Tolosa-
ko karriketan barna ibiliak ditugu baztandar dantzak
agertuaz. Eguerdian Zikiro-Iatea Zugarramurdi-ko adis-
kideek prestatu zutelarik eta laurehun bazkaltiar han
bildurik denak elkartasun zoragarrian. Bazkaria hobe-
renean zagolaik erasan zuen baina ekaitzari gogor eginez
jendea handik mugitu gabe zikiroa ian arte. Gero ez
baizuen atertzen Merkatuko plazan bazkariari bukaera
ema zitzaion kafiak hartuaz eta dantza ta kantu gazte
jendeak umore ederra agertzen zuela.

Arratsaldean Beotibar pilota plazan dantzarien eki-
naldia, zortzi dantzari-talde ari izanak direlarik eta
hoien artean ere Arizkun-go dantzariak.

Tolosan egun zoragarri bat iraganik etxeratu ginen,
bihotzak alegera eta atseginez beterik, oroitzapen eder
batekin eta berriz ere holako egun goxo bat igarotzeko
nahikeriarekin. Zorionak «Lizardi Elkarteari» «II Eus-
kal-Kultur Hamabostaldia» ren antotzale eta goraintziak
tolosar eta beste tokietako euskaldun guzieri eta atzen-
du gabe Tolosa-ko mutil eta neskatx gazteeri.

M. IZETA



P R I N C I P E D E V I A N A 1973 — M A I ATZA

PRiNOPE * VftNA
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

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

Zortzigarren urtea. — Pamplona, Mayo - 1973. - Maiatza, Iruna.
87-gn. zenbakia.

DIRECTOR:
J. E. URANGA

Delegado de la Institucion Principe de Viana
MARCELiNO GARDE

S U M A R 1 O

PAG. 1 TESTAMENTUA EUSKERAZ: Testarnenfo en euskera. "Los navarros podran testar en vascuen-
ce", dice ia Ley 192, cap. 2.°, tit. V de la reciente Compijacion. Nada mas obligado que res-
petar y utilizar la lengua de intimidad para la mas (ntima y solemne —la ultima— voluntad.
ANDRE DONA MARIA: Senora Santa Maria. Uno de nuestros "grandes", Etxepare, en versos
ahejos —1545—, hace a Maria la ofrenda de la esperanza cristiana.

PAG. 2 AZKENAl BATZUEN EREDUA: ModeSo de algunos testamentos. Para que los navarros ejerzan
su facuitad de testar en euskera, ofrecemos modelo de testamento ante Notario, y ante Parro-
co; seria de desear que los juristas vascos los perfeccionen con las necesarias precisiones
tecnicas.
ELOGIO Y ACTUALIDAD DEL EUSKERA. Una firma ilustre ha hecho resonar su carino a lo vas-
co en una tribuna de Madrid: "El euskera es un monumento mas antiguo, mas importante y de
mayor trascendencia historica y universal que las piramides de Egipto". Eskerrik asko, Kas-
trexana jauna!
EUSKALTZAINDIA: Academia de la Lengua Vasca. Resumen enviado por su oficina de Prensa,
con ios puntos mas importantes de la reunion de mayo.

PAG. 3 XVI-GARREN MENDEKO Bl NAPAR ARGI: KARRANTZA, AZPILKUETA. Carranza, Azpiikueta, dos
navarros iiustres del siglo XVI. El publicists don J. Th. Labandibar nos presenta a dos grandes
navarros, dignos de aquel gran siglo, mordidos por ia ajena mezquindad. ^Se utilize su condi-
cion de navarros para envenenar, injustamente, la causa?

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. Las voces de los poetas, acariciando todos Sos temas, saben concentrarse en
una pregunta seria: ^donde encontrar la paz?

PAG. 6 EUSKAL LEIOA: Balcon de Euskalema. Para ver lo que sucede por ahf y nos afecta a nosotros.
EUSKAL HIT PARADE: Discos. Las ultimas novedades vascas.
ATAUN'GO JAIA: Fiesta de Ataun. Homenaje a D. J. M. Barandiaran. El, que, entregandose a la
cultura de su pueblo, ha hecho respetabie a su pequeno pueblo en el gran mundo de la cultura.
LOICLA'KO BATZAR: Asamblea de escritores vascos en Loyola. Unos 200 reunidos en ese cen-
tro espiritual de nuestra tierra. Lineas claras frente a situaciones confusas.
AURTXOEN TXOKOA: Rincon infantii. Porque lo hacen elios, para ellos y para todos: tenemos
que aprender de la ingenuidad de sus relatos, de la autenticidad de su lenguaje, de su deci-
sion de coger la pluma...

PAG. 7 ERRIZ-ERRI: Por los pueblos. Ulzama, con viejas y entretenidas historias y con actuates progre-
sos; Baztan, siempre presente en la tarea euskeltzale.

PAG. 8 SUMARiO.
BERRI ON BAT: Una buena noticia. Lo es el que Navarra recobre para su Patrimonio y para la
cultura nuestra vieja Camara de Comptos Reaies.
ELE-MELE: Chascarrillos.
UBURUAK: Libros. Algun detalle sobre tibros recientee e interesantes.

BERRI ON BAT:
IRUNA-KO DIRUETXE ZARRA,
NAPARROA'RENTZAT

Jorrail ontako egun batean, On Amadeo Marko, Dipu-
tazioko Nagusiak, bere poza ezin zuen gorde, berria
emanaz; ain zuzen, egun ortan, Naparroa-k, Estaduaren
aidetik, bere Diruetxe zarra —CAMARA DE COMPTOS
izenekoa— eskuratu du. Etxe ontan, Erdi Aroan, Napa-
rroa-ko dirua egiten zan; gainera, erri guztietako zerga
an biltzen zuten. Gero, Espainia-ko Estaduak berenga-
natu zuen; bainan, berriz, Diputazioak eskafufa eskura-
tu du. Onek erran nai du gure Diputazioak gero ta indar
aundiago daukala Naparroa-n.

Orain, kutsu aundiko XlV-garren mendeko Diruetxe
zar ori, kuftura zabaltzeko toki berexi batean biurtzeko
asmoan dabil gure Diputazioa.

Eguneko Diputazioari napar guzien txaioal

ADINA TA BEROA
Sendagilleak, bero-neurki-

nean jarri ditu begiak.
—Au beroa, andereno! Be-

rrogei dauzkazu...
—Ez, sendagille j a u n a ;

ogeitamabost dauzkat, orai-
txe bete-ta.

URRUT-IDAZKI
(TELEGRAMA)
LABURRA

Etxekoandre batek, Simon
izeneko morroi bat zeuzkan,
eta bi neskame: Pepa ta Kon-
txi. Andreak etxetik joan
bearra izan zuen, eta Si-
mon'i ardura aundiko gauza-
ren bat jasoez gero, urrut-
-idazkiz iragartzeko, bainan
itz gutxienak erabilliz.

Egun b a t z u e n buruan,
ixtripuz il zan Pepatxu Ona
emen, Simon'ek etxekoan-
dreari bialdutako idazkia:
«Pepa il. Kontxi bizi. Si».

SENDAGILLETAN
—Begira! On Leon'engana

joan nintzen arakatu nendin,
ta soina orduari bat bezala
ongi zebillela esan zidan.

—Eta gero?
—«Laurenak» emateko.

TXORIKERIA
Erriko eskolara, euskeraz

eztakien irakasle berria eto-
rri, ta mutil koxkor bateri
galdera au egiten dio:

—Badakik nun daude las
Canarias?

—Bai, Jaune; kaiolan...!

Poztasun aunitzez irakurri
dut «Uxolay> jaunak eman he-
rri digun nobela. Orainartean
idazle giartsu bat bezala euki
ba-dugu «[7xoZa»? olerkari eta
paisajista trebea azaltzen zaigu
bere kontakizun onetan.

Idazle oparotsu eta irakurt-
-leunaz euki izan ba-dugu beti,
orain Xabier Aranburuk «La
Voz de Espanavn dion bezala,
atsegina ere bai.

«Uxola» jaunak gure begi
aurrean aunitz ikuspegi eder
ipintzen dizkigu, b at ez ere
Oiartzun gipuzkoar alderdi zo-
ragarri orretan, berak dion be-
zala. Bainan kontakizunaren
b igar r en gerta-tokia, Aidko
Arrien atzekoz dagoan Lesaka
uri naparra da. Lesaka eta in-
guruen edertasunak aberastu-
rik gelditzen dira idazle onen
euskera txukunean azaldu ta
nabaitzen ditugunean, bai bait-
dirudi andik gabiltzala ango
napar alderdi zoragarri baten
zati bizidunak ba-gina bezala.

B a i n a n naparrak geranez
ikuspegi berezi bat izan dugu
liburu ontatik barna. Erri arte-
ko ika-mikak, eta batez ere gi-
puzkoar eta naparren artean
kondaira zear izan ditugun kon-
pondu-ezinak, emen liburu bi-
de ontatik asita erri bien anai-
tasun lokarriak ipintzea dala
irakurgaiaren elburua, orok az-
tuta, iduritu zaigu.

Edurne, bere maitea, naiz be-
re kaltetan ibilli dan Joxanton
anaki izan, eta au ta guzti ta
bere gora-berak izanagatik, La-
rrekdk maitatzen jarraitzen du.

«T X E R U »

LIBURU
BERRIAK

«EZPALAK»
Gaiztakeriak, bildu eta ingura-
tu nai duan zatarkeriak bainan
indar geiago du oiartzuar mu-
tillagan napar neskatillarenga-
nako duan maitasunak. Eta
onela, izkuntza berdineko erri
bi, bikote onen bit art ez, maita-
sunaren eta anaitasunaren loka-
rri eten-ezinetan elkarturik gel-
ditzen dire.

Euskal alderdiak eta euskal
kirol eta oiturak azaldu nai as-
mo nabarmen orrek, alako peli-
kula-gai baten itxuraz ikusi ara-
zi digu nobela. Ikuspegiak eta
gertakizunak ariz josiak ager-
tzen dizkigu eta, bear ba-da,
Xabier Aranburuk dion bezala,
pelikula-gai izateko asmoarekin
idatzia izatea leikena da.

Dena-den, irakurtzen asi or-
duko bukatzeko irrika bizian
suntsitzen zaitun nobela da,
«suspense* edo delakoa azken
orriraino iraunik.

Euskera garbia eta bide ba-
tez erreza gertatzen da batik-
pat irakurtzen oituta dagoana-
rentzat. KARDABERAZ TAL-
DEAK argitaratu du liburua,
ongi ta txukun tajutua. Iduri-
tzen zait, aspaldi ontan nobela
saillan ikusten genuan utsunea
ongi betetzen duala «Ezpala»k.

Zorion aunitz, beraz KAR-
DABERAZ TALDEA'ri bezen-
bat tolosar idazle prestuari. Eta
jar rail

B.

Idazlea: Estanislao Urruzola «Uxo-

Argitaratu: KARDABERAZ BAZ-
KUNA 191 orri.

Aurrak bear zuten aidizkaria, "TXERU" izenekoa, euske-
raz agertu zaigu. Egokia da gure erritako ta ikastoSetako nes-
ka-mutiilentzat. Marrazkiak bizitasun aundikoak dira; itzak,
garbi ta errex uiertzen diranak. Jainkoa lagun, Hie orotan
agertuko da.

Argitaratu: "TXERO", Getari kale 21, DONOSTL
Saigai: egunkari ta liburuen dendetan.

GIPUZKOA'REN ERTZPEGI TA BIQTZ-TAUPADAK*
(Perfi! y pulso de Guipuzcoa)

Amorioz idatzitako liburu bat eskeini dio, bi izkuntzetan,
Pi!ar Kuadra Etxaide emakume idazle ezin obeak, bere Gipuz-
koa'ri. Bere fan onengatik, emendik gure txaSo beroenak egi-
Heari, P. Berrondo euskeratzaHfeari ta "Auhamendi" Argita!-
dari'ari.

Egille: Kuadra-Berrondo.

Argitaratu: "AUNAMENDI", S. Esnaola, 13. DO-
NOSTIA.

«MARTXIN BURDIN;
(Martin Fierro)

J. Hernandez oierkariak egindako "Martin Fierro" au, Ar-
jentina'ko Eiburu-poema da. Bere lenengo argitaratzetik eun
urte-buruan, euskeraz emana Arjentina'tik artu dugu liburu ori.
Asmo ederra izan dute ango euskaltzaieak "gautxo" ez-illez-
korra euskeraren zaldiz ibilii-arazten. Arjentina'kin Euskaie-
rriak zer-ikusi aundia dauka. Ez da euskaldunik, Arjentina'n
osaba'rik eztuenik. Arjentina'ko poema au euskeraz agertzeak,
esan nai digu gure izkuntzak an bere lekua daukala. Noia ez?
Arjentina euskaldunak egiha bait da.

Egille: J. Hernandez.

Euskeratzille: Jajakortaxar'ena'tar Tx.

Argitaratu: EKIN, Belgrano 1.144. B. AIRES.
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