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EUSKARA DIPUTAZIOAN
A s p a l d i t i k , gure Dipu-

tazioak, ardura aundia izan
zuan euskeraren aide. Joan
dan gizaldiaren bukaeran, Gi-
puzkoa'ko Diputazioari, gu-
reak, eskutitz bat adierazi
z i o n, alkarturik, eskoletan
euskararen aide lana egitea-
rren. 1897'garren urtean eus-
kera erakusteko Iruna'n kate-
dra bat eraiki zuan. Euskal-
zaindia sortu bezin laster, be-
re laguntza ta babesa eskeiiii
zion. Eraso ondoan berriz, da-
nak ixillik egon bear.

Orain dala amasei urte, or-
txen sortzen du, Principe de
Viana izeneko batzordean,
euskararen aide lana egiteko
bazkune bat. Geroxeago eus-
kerazko aldizkaria zabaltzen
du. Andik gutxira, ikastolak
bere gain eta babespean ar-
tzen ditu.

Gaur, egitazko Euskalerri-
ko Diputazioa Naparroa'koa
dugu. Aurten, ikastolak la-
guntzeko laguntzalle bat izen-
datu du. Ortxen dabil lanean,
gure andereiio jator au. Ez da
nornai, goi - maillako legea

egiria dauka. irakaslea da;
bere izena Bakartxo Erbiti.
Ba dakigu, bere ibilli-aldie-
tan, Diputazioa'ko tekniko
onek, auxe erran dula, ((ikas-
tolak ez ditut begipean euki
nai bakarrik, onarritik zuz-
pertu baizik». Euskalerri'ko
bertze Diputazioak ez dauka-
te euskeraren aide ezertxo-
re aurreratua, Naparroa'koak
aunitz. Urtero milloi aunitz
zabaltzen ditu euskara zuz-
pertze arren. Berak bakarrik
e r r i aunitzetan euskararen
etsaiak ixilt^en ditu. Egitazko
bilinguismo bat sortu naian
dabil. Euskara Naparroa'n ez
da Diputaiioa'rengatik galdu-
ko. Diputazioa'ren bitartez,
Naparroa'ko gizartea, euskal-
duna biurtuko zaigu. Gaurko
Diputazioa'rengatik, N a p a -
r r o a ' n euskal giro bat dau-
kagu, guerra aurretik etzego-
na. Gaur Diputazioa'n euska-
ra maitatua, babestua, goi-
-maillan dago.

Ekainaren zortzian bertze
erabaki nagusi bat artu du;
euskarazko erakusleak bear

aina eta izkuntzaren aldetik
ondo jantziak, udara ontan
sortzea. Ortarako bide berri
bat aukeratu du; ez filologo
batzuek sortzea, irakasleak
baizik. Bide ortik, Euskale-
rria, irakaslen lagunarte bat
biurtuko zaigu. Euskaldun
ikasia, gure izkuntzaren ira-
kaslea izango da. Ille ontan
artutako erabakiak esan nai
digu, Diputazioa'ren bitartez,
Naparroa'k bide berri bat ar-
tzera dijoala ta Euskalerria
indartzera. Gaur arkitzen du-
gun unea, izan diteken obere-
netakoa da. Gauzak ondo di-
joazen, guk ere Diputazioa'ri
lagundu bear diogu, gure la-
na ta kemena eskeiriiaz. Ba-
tez ere oztopoak ez jartzen,
aleginduaz.

Etsai aundiak ditula ezin
dezakegu aztu. Diputazioa'ren
etsaiak ez daude lo. Nola
egon diteke? Oraindik egun
batzuek dirala, Diputazioa'ra
Australia'tik e s k u t i t z bat
iritsi da, esanaz ((Diputazioak
ikastolen aide gastatzen duan
dirua, alperrik botatzea dala.

Naparrak ere, kanpokoak bezala, askotan gelditzen dira Napar Foruen Oroitarriaren
aurrean gure argazkian agertzen diren misteriozko izki oriei —fito, fito— begira.

Idatzi orren azala, izkiak, iberoen idazkuntzan dago; mamia, berriz, izkuntza ta as-
moa, gureak dira: gure gurasoak oroigarritzat utzi ziguten "Gamazada" izeneko egun an-
dietan.

Emen pean laukian, esan nai duena:

GV EVSKALDVNOK

BESTE JAVN EZTEGV JAVNGOIKOA BAIZIK

ATZEKOARI OSTATVA EMATEN DEGV ONVRVZKERO,

BAINO EZTEGV NAI AIEN VZTARRIA JASAN,

ADITV EZAZVTE ONDO GVRE SEMEAK.

GV
GAVRKO EVSKALDVNOK

GVRE AITASOEN ILLEZKORREN
OROIPENEAN. BILDV GERA EMEN

GVRE LEGEA GORDE NAI
DEGVLA ERAKVSTEKO

II ontako 6an Naparroa'n cipatu bear dugu "Gamazada'' ize-
neko egun and! ura.

Egun ederra gure oker bat zuzentzeko; Bartzelonatik jakin-
-arazi digu napar on batek "Martxoan argitaratu ziran itzak, ez
dirala xuxen-xuxen Napar Foruen Oroilarrian agertzen diranak".

Bere eskutilzaren azkeneko lerroak merezi dute emen ager-
tzea: "Aurrera beti, nere adixkide ta erritar maitia, Nafar izkuntz
eta kondairaren aide! Ludi guzten gauz onak maite ditugu, banan
etxekoak lehenbizikoak dira".

Bartzelonatik etorri zaigu —euskeraz— egizko napar euskal-
dun baten biotzkada eder on. On Migel Yoldi Oyarbide jauna'ri.
biotzeko eskertasuna.

M. G.

Euskara aspaldi il dala Na-
parroa'n. Diru orrekin ingle-
sa lagunduaz, Diputazioa'k
mesederik aundiena egingo
liokela Naparroa'ri». Ikaraga-
rrizko indarrak daude lanean,
ludi osoa saionizatu naian eta
euskera iltzeko prest. Inglesa
sartu nai digute danetan; to-
ki guztietan gizona berdina
egiteko. Auek, Kanpion'ek
errandakoa a z t u t z e n dute,
«errialdeak beren izkuntza
uzteakin, arima aldatzen du-
te». Erri batentzat altxorrarik
aundiena bere izkuntza da.
Euskara berriz, millaka urte-
tan, emen Naparroa'n, gure
erriaren arnasa daukagu. Ar-
nasik gabe gelditzen dan gi-
zona, il egiten da. Euskarak
gure erriaren nortasuna ber-
piztutzen du. Gizon batek
ezin duna da, nortasunik ga-
be bizi. Sajonizatzeak erran
nai luke, emengo gizonak be-
re nortasuna galdu dula.

Erriak bere nortasuna arki-
tu dezan, Diputazioa'k euska-
rari gartsu eusten dio.

E t s a i a k ugari... Dipu-
tazioa'n bertan entzuna dugu
goimallako gizon bateri, «zer-
-tarako laguntzen dio Dipu-
tazioa'k ain gauza gutxirako
balio duan euskarari...». Ara
gure etsaiak, adarra jotzen
nola dakiten. Guk galdera
batzuek bakarrik egingo ge-
nizkioke. Dirua irabazteko
bakarrik al dago gizona? Gi-
zona-rentzat, dirua al da da-
na? Diruak bakarrik egiten
al du zoriontsu gizona? Mate-

rialismo illun batean sartua-
raziaz, diruak bakarrik gal-
tzen du gizona. Gizonak di-
ruaren bearra du bizitzeko,
baita bertze gauza askoren
bearra giza-maillan irauteko.
Gizonak bere grinak ditu,
baifian giza-maillan bizitzeko
espirituaren bearra. Gizona-
ren nortasuna ez du diruak
egiten, bere espirituak bai-
zik ; espirituaren ezaugarria
izkuntza da. Izkuntza, gure-
tzat e u s k a r a , espirituaren
oriarri berexi bat da. Gure
euskara nortasun aundikoa
dugula, ezin genezake ukatu.
Naparroa'ko Diputazioa'k eus-
kerari lagunduaz, gure erria-
ren espiritua ta nortasuna
zuzpertzen ditu. Gure norta-
sun orrekin danok daukagu
zer ikusia. Aunitzek galduko
zuten, bertzeak ez. Orain da-
la gutxi, Iruna'ko gaxotegi
batean nintzala, bi emakume
euskaraz mintzatzen entzun
nituan, bai galdetu ere, «eus-
kara oraindik mintzatzeko,
nungoak z e r a t e?». «Arbi-
zu'koak. Guk ez dugu euska-
ra baztertzeko. Ori Juan Goi-
koetxea gure erretorari zor
diogu», eman zidaten eran-
tzuna. Emakume aiek ba zeu-
katen nortasun ederra, baita
eman, espirituaren m a i x u
aundi bat. . . •

Diputazioa'k, euskarari la-
gunduaz, orrelako gizasemeak
sortu nai ditu, Naparroaren-
tzat.
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JAIXKOARI AIXTZA
TA

ABERRIARI ASKATASUXA
Honor a Dios y libertad a la Patria

(Lema real de Navarra; ano 1052)

IRISA'KO EI'SKALERRIAKEN ADISKIDEAK
(R. Scciedad «Amigos del Pais», 21-mayo-1972)

Joan dan urtean bezala,
aurten ere Iruna'ko «Euska-
lerria'ren Adiskideak», Ley-
re'n bildu dira ta meza Na-
parroa'ko Erregen aide eman-
-arazi dute.

Meza emalleak, Praile Na-
gusiak, garrantzi andiko itzak
erran dizkie:

«Aberria, ama bat bezala,
maitatu bear dugu, naiz balio
andikoa edo txikikoa izan.
Bakar bakarrik, ama delako
maitatu bear dugu. Bainan,
zoriontsuak zuek naparrak,
zuen lege zarrak Ebangelioa-
rekin bat egifiik dauzkazute-
-ta. Espainian, ludi zabalean,

Naparroa bezalakorik gutxi
daude. Zuen Aberria, Napa-
rroa, ta bere lege zarrak bio-
tzetik maite itzazute».

M e z a ondorean, «Adiski-
deen» batzordekoak Erregeen
illobira eraman zuten koroi
andi ta eder bat aldareko
oinarrian zegona. Bitartean,
Zankotza'ko txistulariek Na-
parroa'ko Eresia jo zuten, eta
Errespontsoa b u k a t u r i k ,
«Agur, Jaunak» samurrena.

Joaterakoan, illobiaren arri
zuri gainean utzi genuen ko-
roia; lore gorriz josi ta bete-
rik, koroi orrek biotz baten
antza zuen; Leyre'ko bakar-
dadean gelditu zen Naparroa-
-ren aide otoitza egiten.

AITA OLAZARAM IL ZAIGU!
Garagarrillaren 30'an Jau-

nak eraman digu 79 urtekin.
Lizarran (Estella) j a i o ta
bertako Kaputxinoen ikaste-
txean apaizgoa asirik 1917'an
Iruria'n Meza emana. Geroz,
1936'erano Lekarotz'ko Ikas-
tetxean Irakasle.

Or zan artean, maite zuan
euskera pixkat ikasirik, Eus-
kal-erri geienetako dantza-
-sofiuak txistularietatik jaso-
tzen saiatu zitzaigun. 1917'an
Txistu-ikasbidea egin zuan
eta bildutako euskal-dantza
asko argitara eman zituan,
Zeruko Argian eliz-kantuen
batzuek ere idatziz noizbein-
ka.

Txile'rakoan L i s b o a'k o
Irrati b i d e z Euskalerriari
txistuz agur egin zion, bira-
monean itsas-ontzian abia-

EUSKALTZAINDIA
Ekainaren 21ean Euskaltzaindiak bi bilkura egin

zituen Arrasateko Udaletxean: bata barrengoa eta bes-
tea agerikoa.

Barrengo bilkuran har-emanetako gai batzuk ukitu
ziren, hala nola: Bizkaiko Aurrezki Kutxaren laguntzaz
eratutako aEusebio M.a Azkuey> olerki sariaren oinarriak
jartzea; J. M. Barandiaren jaunaren omenezko jaialdira
telegrama bialtzea, eta abar.

Bilkura ageriari hasiera ematekoan, agur-hitz ba-
tzuk esan zituen Aita Villasantek: nola batzar hura
Arrasateko Udalaren eskariz egiten zen, nola herri har-
tako euskaltzain eta euskaltzaleren oroitzapenez egiten
zen, eta abar.
Ondoren, euskaltzain laguntzaile berriei diplomak eman
zitzaizkien. Zarate, Eppherre, Bilbao, Zumalabe, Ugalde
eta Olaizola jaunei, alegia.

Lehen hizlariak (Jaime Kerexeta apaizak), Juan
Karlos Gerra euskaltzain eta heraldikalari jaunari buruz
egin zuen bere hitzaldia. Arrasateko harma-harridun
etxeak bana-banaka izendatu zituen, J. K. Gerraren
obretarik xehetasunak hartuz.

Jose Antonio Arana lege-gizonak beste hitzaldi bat
egin zuen Sebero Altube jaunaren bizitza eta lanei bu-
ruz, bai hizkuntzalari eta bai musikalari bezala dituen
mereziak agirian jarriz.

Aita Villasantek euskeraren bizitzari buruz Sebero
Altubek emandako dotrinaren muina azaldu zuen, eta
bereziki euskera idatziaren batasuna egiteari Altubek
ematen dion garrantsia azpimarkatu zuen.

Juan Garmendia «Zeleta» jaunak hitz batzuk esan
zituen Benigno Altube, Seberoren anaiari buruz.

Azkenik, Haritschelhar euskaltzainburu - or dear en
hitzekin bukatu zen batzarra.

(Euskaltzaindiko Prensa Bulegoaren Agiria)

tzeko. Itsas-ontzian guruzta-
tu zitzaizkigun bi itsasontzi
Alemani ta Italiarrari, txis-
tuz beren aberriko aberri-
-eresia jo zien, gure ta beste
ontzietako bidariak poztuz.
Txile'n bere Misiotan lagun-
tzaile aundia izan zuan, txi-
letarrak biltzeko ta poztu-
tzeko, beraien Kueka dantza
ere joaz eta eliz-jirarik (pro-
zesiorik) bikanenetan txis-
tua joaz. Txistularien Kape-
llau izana bere txistuarekin
itzuli zitzaigun aberrira.

Itzuli zan ezkero ez da lo-
tan egon. Argatik Txistulari
Batzak eta Estella, Lizarra,
bere sorterriak alako ome-
naldiak egin zizkioten, urrez-
ko domifiak bietan berari es-
keniz. Ta lenengoa, berak
Rokamador'ko Ama-Birjina-
ri. Ama onen aurrean oroi
zaitez Euskalerriaz. Agur.

INTZA'R DAMASO

IZEMDATZE BEKRIA

Franzisko Joxe de Saralegi jauna,
napartar guztiz argi, Yakintza
Ministerioa'ren goimaillako Tek-
nikoa izendatu dute. Gure zo-
rionak!

Argazkia ikusirik, norbaitek erranen du arrazoikin:
"Bainan, ez da aurtengoa"; zoritxarrez, egia da, ez da
aurtengoa. Norbaitek erran ere argazki ori "historikoa"
dela, guk, berriz, erranen dugu ori ta geiago: betikoa;
ortan ikusten dana, napar guzien biotzetan gordetzen
dalakotz.

Kondaira edo edestia da, diotenez, "denboraren le-
kuko, egiaren argi, bizitzaren maisu". Egiaren billa, bere
itza eskatuko diogu Historiari, bere erakusaldia ikas de-
zagun.

Iruna'ko Apezpikua zen, XVII-garren mendean, On
Antonio Benegas eta Figueroa. Gauz askotan jakintsu
zen Apazpiku jauna; bertzen gainean, bere eliz-barruti-
ko onaren arduradun, gizon oso espirituala izan ge-
nuen-eta.

Korpus eguneko ibilialdian edo "prozesioan", diru
geiegi ondatzen zula muturretara botatzen ziotenari,
auxe erantzuten zien: "Nik, beintzat, sinisten dut Sakra-
mentu ortan Jainko Ber-Bera dagola".

1609'garren urtean, Aldare Santuko Sakramentua
bear bezala ospatzeko, euskeraz, erderaz eta latinez,
olerki-sariketa bat gertu zuen.

Iruna'ko euskal olerki lenengo txapelketa artan, ira-
bazle sarituak izan ziren Ezkurra'ko Pedro, Aldatz'ko
Migel, ta Joan de Elizalde.

Jartzen ditugu bakoitzaren puxka bat.

GORPUTZ SANDUARI
Jakitea izan ba'nu
borondatea bezala,
ene anaia, erranen nizu
nor daukagun maiean.
Zeruetako Jauna dugu
gogoz jausten zaiguna;
zeruan bezain oso dago
guretako ogian.

PEDRO DE EZKURRA
1609

Jan bano len orit zaite
nola bertze Ortzegunean,
onen artean, eman zen
gaisto bati ogian.
Emen dago gerturik
erioa eta bizia;
elizak erraten digu
bata nola bertzea.

MIGEL DE ALDAZ
1609

Ola, goazen igitara,
ari gaitezen lanean;
zeren, garian, zoriturik,
dago Jainkoa lurrean.
Jaietan ezin gabilke
bertze garien igitan;
bana au igitu gaiteke
Korpus Kristi egun berean.

JOAN ELIZALDE
1609

ARBIZU'KO ERRETORA ERE IL DA

Ekainaren azken egunean, beste berri negargarria: On Juan Goikoe-
txea, Arbizu'ko Erretora, gizon guztiz ona, euskaltzale bikaina il zaigu.

Gure euskal aldizkari ontan, aspaldian anitz idatzi zuen Erlijioari ta
Elizari buruz. Sinismenaren ereintzaille, euskaldun jatorra genuen Ar-
bizu'ko Erretora.

Urrengo zenbakietan napar gizon aundi oneri buruz Ian batzuek ar-
gitaratuko ditugu. Etzaigu inoiz aztuko zorigaistoko egunetako adiskide
zuzen, jakintsu, ona. Goian bego!
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IRU ERREGEN
MAIA'RUNTZ

iru Erregen Maya atzean
(Aida Argazkia)

Naparroa'ko Xabier mendi gallurrean
(Aida Argazkia)

Naiz Naparroa, ongi xamar ezagutu, ez nuen Larra ta
Iru-Erregen Maya alderdi ura beinere ikusi. Aitortu bear,
ikusteko gogoa ba nuala. Naparroa'k daukan nortasuna, eza-
gutu naian, ari nintzala, naita naiez bere edestia ongi jakin
bear.

Nere iritziz, Naparroa'rentzat, garrantzi aundieneko ga-
raiak, IX, X, XI gizaldiak ditugu. Irufia, Naparroa'ko iri nagu-
sia beti gizaldi oietan agertzen zaigu bere nortasun berexia
azaldu naian, bere burua etsaipean menderatzen uzten ez
dula. Naiz etsaiak indartsuak izan, ipar aldean frankoak eta
Karlomano, egoaldetik berriz moroak Abderraman I, II, III
buruzagi beldurgarria. Galdera bat zetorkidan burura: «Iru-
na'k nun zeukan babes-tokia ta abere artaldeak eukitzeko le-
ua?». Saraitsu ta Erronkari izaki Naparroa'ko gibela ondo
zaindua ta babestua.

Saraitsu'ko ORHI mendi inguruko larre-mendiak ikusi
ondorean, Erronkari'koa ezagutu bear. Asmo oiekin abiatu
nintzan.

Iruna'ko Inaki Romeo sendagille gazteakin nengoen ; gaz-
te onen lengusua sendagillea ere, lagundu naian guregana bil-
du zan. Illunabarrean, Isaba'runtz Iruriatik atera gifian irurok.
Isaba'n gaba egita, urrengo egunean oso goiz egun sentiarekin
Belagua aldera atera ginan. Arrako atzean utzita, ibaiaren
ondoan gorde genuen berebilla. Orietako lodiak jantzita,
aurrera onez...

Belagua'ko bazterrak ederrak dirala, berealaxe oartu gi-
nan. Illuna zan, zerua oskari, aizea epela, abuztua izaki. Gure
mendi-gallurra urruti zan ta goiz atera bear.

Artaparreta erreka bere kazkardiarekin igaro ondorean,
zelai batean sartu ta Betitxoza bordatik mendi bidea artu ge-
nuen. Aldapa latxa da. Beti arkaitzetan igotzen. Antxomarro
mendi zuloraino iritsi ginan; aurrean aska luze bat dauka.
Iturria bertan jaiotzen da.

Bidexiorra arrizko mendi orma baten azpitik dijoa. Ar-
kaitztartean pago sendoak jaiotzen dira. Toki garbixeago ba-
tean basamutillen etxolak agiri. Andik gora aldapa gogorra.
Larra'ko lepora ateratzen gera. Toki onek mendi-txintxur ba-
ten antza dauka. Antxe goian, leku aldapatsu auetan, asten
dira larre-tokiak. Larreria izeneko mendi lepotik Inzola'ko La-
pakiza eskubian dago. jAiek mendi saillak!

Arrizko orma bat arkitu genuen ta ura ezkerreta utzi bear
eskubiko maldatik joateko. Nimai lore urdin ederrak ikusten
genituen. Goi-goien mendi ate batetik barna Lapakiza men-
diaren ipar-aldean bereala ginan. Zugaitz batzuek bakarrik
agiri ziran, erabat larrutuak. il zorian ba leude bezela.

Andik bai ondo ikusten dala Larra izeneko tokia, ipar-al-
dera; arkaitz gorria, ikaragarrizko leize ta ebakiekin, arria
zillarrazkoa, inpernua dirudi.

Bazter oneri gizonak bildur aundia dio. An galdu ezkero
ba daki larri ibilliko dala. Guk, eguraldi ezin obea genuen
bainan mendi bazter aietan ekaitz beldur-garriak izaten dira.
Ba daki arria noiznai egiten, ortotsak an bezelakoak ez omen
daude inun. Tximista ezker eskubi jotzen asten danean, an ez
omen dago giroa. Tximistak, zugaitzak eta arkaitzak ler-
tzen ditu.

Gure bidea, goitik bera, mendi sakon batean sartzen da.
Antxen daude tokiak larratzeko. Aragoi'ko lurretan gau-
de. Andik gora dijoa gure mendi bidea eta beldurgarriz-
ko aldapa igo bear. Bazter aren izena Lasolana de Anso.
Arri askatua ta kazkardia nunai datza. Naiz abuztuan izan,

elurra zuloetan ugari zegoen.
Nik poliki ibilli bear nuen.
Biotza errez nekatzen zitzai-
dan. Gora ta gora, eten gabe,
bainan bidea puxketan egin
bear. N e r e laguntzalleak
aurretik zijoazten. Aiek gaz-
teak izaki. Bat, gallurretan
zerua ikuitzen ikusten nuan.

Orrelako batean, goitik be-
ra zetozen Ernai'ko mutil ba-
tzuekin topo egin nuen. Aiek
Belabarze'tik igo ziran, gu
berriz Belagua'tik genjoazen.
Gazte auek esan zidaten. Ma-
ya'ren burura ia igotzera-
koan, Frantzi'ko zaindarien
elikopteroa mendi gaifiean
geldirik zegoela ikusi zu-
tela.

Gero ta bertago ikusten
nuen gure mendiaren gaillu-
rra. Bidexiorra gerota es-
tuagoa arrikazkardira sar-
tzera z i j o a n. Nere inda-
rrak larritzen. Bakarrik nen-
billen, b e s t e bi lagunak

goien. Nere aurrean arkaitzak zutik zeuden, nere ixtarrak ta
besoak aulek. Ezker eskubi onetakoen aztarnak. Igotzeko be-
soak ere lana egiten zutela, gora etzegoen geiago joaterik eta
arri tarte batean, al nuen bezela eserita itxoiten gelditu nin-
tzan. Ez gora ta ez bera. Goruntz ikara-garrizko orma zuzena,
bera berriz malkorra latza. Aurrean putzeak egatzez. Kopeta
izerdiz bustia neukan. Nere bi lagunak, ni deika asi ziran.
Azkenean billatu ninduten. Nere kabi artatik ateratzen ko-
merik. Nik auxe bakarrik esan nien: «Mendi-basamortuan,
azkena ez da beinere bakarrik utzi bear». Atzera, besten la-
guntzarekin metro batzuek egin nituen eta ezkeri eko kazkardi
txiki batetik igo nintzan mendi-gallurrera. Eguardia zan.
Goien. belaunikatuta gure Euskalerriko mendi gallur nagusi
oneri musu bat eman nion. Mendi au irabazten dunik ez dau-
kagu; 2.348 metro ditu. Xabierko San Franzisko'ren irudi
txiki bat ipirii dute; «Nabarra Mendizalen A l k a r t e a k
1952-8-16'an eskeinia. Eskeintza-opari orren eguna bi izkun-
tzetan idatzia agertzen da.

Zeru-ondoan ura giro zoragarria!
Ezker eskubi begiratzen ezin aspertu ; eguzkia, aize gozoa,

mendi saillak ikusi ala. Gizonak beste alako une zoragarririk
euki al dezake? Etzanda, lasai, an egoteko gogoa izaki; ludia
ain ederra gutxitan ikusten bait da. Sartaldera metro batzue-
tara Budogia dago. Ipar-aldera bakarrik, zorrotz eta tente,
arkaitz billutsik, agirian ANI edo AUNAMENDI. Ego-aldera
Petritxema, Ansabere orratzarekin, Alano'ko malloak, Ezkau-
rre eskubira ego-aldetik. Sortaldetik dana mendiz josita, bata
besteari erantsiak dirudi, Osso izeneko gallurra danetan na-
gusi. Gure begipean Leskun erriaren inguruan, putzu galanta
Lhurs izenekoa. Putzu oiei «ibon» deitzen diete bertakoak.

Mendi aundi aiei bakarrik ez nien begiratzen, gure alde-
koak ere ikusi nai nituen, naiz oso urruti ikusi; Beriain, Ara-
lar, Aizkorri. Argazkiak atera ta atera ezin asperturik nen-
billen. Oso urruti Monkaio ikusten nuen; agertzen da or goi-
tik ateratako argazkietan. ORHI ta LAKARTXELA muga al-
dean oso ondo nabarmentzen dira.

Goitik ondo ageri dira, Aragoi ta Naparroa aldetik dauden
larretokiak eta mendi saillak. An bai zegola tokia artaldeak
izkutatuta gordetzeko. Irufia'ko garairik txarrenetan, euskal-
duna mendi aietan errege.

Goiko gallur artatik jetxi bearra. Poliki poliki asi ginan.
Bazkaltzeko garaia zan. Goizetik orain arte, ez genuen ezer-
txore edan. Egarriak erretzen genbillen. Azkenean elurra bo-
tilletan sartuta, ura edaten genuen. Orrelako batean, goialde-
ra, ardi sailla larratzen guregana zetorren; artzaia atzetik.
Alderdi aietan gizon bat arkitzea ez da errexa. Agurtu ge-
nuen. Teruel'darra berez, Insa'ko Bias Sarasa'ren morroi be-
zela zebillen. Artalde artan ba zeuden 2.000 ardi. Larratzeko
belarra ezin obea, orregatik ardiak ain gizenak ziran.

Azpiko sakonean iturria arkitu genuen ta bertan bazkal-
tzen gelditu ginan. Ura bai otza; nolakoa ote dan neguan?

Goiko mendiko lepora igo berriz ta gelditu gabe jetxi
naian genjoazen. Basoan sartu ginanean, ipar aize bizi batek
azkarasko lanoa LAKORA ta LAKARTXELA aldetik sar-
tu zuan.

Arrako elizatxora iristerakoan, lanoa gainean genuen,
eguzkiak unetxo batean sortaldeko arkaitzak arrosa kolorez
jantziak euki zituan. Gure ondoan yoaren otsa ta artzaien
ziztoa entzuten genituen. Arratsaldeko seirak ziran. Berebilla
artuta Iruna'ra itzultzeko garaia...

Itz bi, Estornes'tar anaien omenez. Erronkarrtar anai
bulartsu auek, ba dakigu, eten gabe lanean jarduten dutela.

Orain Diputazioa'k mendi bazter oiek babestu bear lituz-
ke eta izadia zaindu, gizona diruaren gainetik errege izan
dedin.

Estornes'tarrak, Erronkari'ko lur ori zaintzen ekin eta
jarrai, gure Euskalerriko Amalurra data...

L A T X A G A

Aragoi'ko artzaia Lhursko putzua

(Aida Argazkia) (Aida Argazkia)
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BERTSO BERRIAK,
ZURRUTARI JARRIAK

Ondoren datozten bertso oek, ez dira gaur goizekoak.
1963'go urtean, Euskaltzaindiak, Bertso Paperen TxapeSkefa
erafu zuanean, nik oek jarri nituen. Tolosa'ko Giiiermo Albisu
irten zan Txapeldun. Txapelketa ontan lau sari zeuden eta
epailariak erabaki zuten bigarren, irugarren eta laugarren sa-
riak batu eta bigarrenari, irugarrenari ta laugarrenari berdin
banaizea. Au da: Irurak berdin gelditu ziteztela bigarren sari-
rako. Oek izan ginan sari au jaso gendunak: Ayete'ko Manuel
Matxain eta Sebastian Salabema eta ni Isasondotarra. Ara
nere bertsoak. Donua: "Mutil koxkor bat...".

Euskalerria, martxa onetan,
laixter daukagu galduta,
gaitz gogor batek gure artean
indarra artu digu-ta.
Ikusten dira gizon askotxo
beren kemenak aiHduta,
edari gaizto, zital, petralak
dauzkazki menperatura,
nundikan nora sortu zinan zu
zorigaiztoko zurruta?

Zarrak ezetzik gazteak ere
dabiltza bide berdinez,
an eta emen etengabeko
zurrut saioak eginez.
Zenbait famili, gaitz au daia ta
ikusten diran saminez,
lore artean ziran etxeak
gaur bete dira osinez,
etxeko danak sufritu bear
aita-semen utseginez!

Tabernatikan, lagun maiteok,
gauza zuzenik ez dator,
bertatik gutxi irtetzen gera
sartzen geran bezin jator.
Edan ezkero, maltzurkeriak,
danok jartzen gaitu elkor,
grina gaiztoak agertzen dira
an da emendik saltakor,
Euskalerriko gizon leialok
etzaitezte izan mozkor!

Zurrut zaietik etzazutela
gauza onikan espero,
arrokeria gaillentzen bai da
pixka bat edan ezkero.
Ezertarako gauza ez eta
dana egiteko bero,
era orretan, zoritxarrean,
asko gabiltz egunero,
damutasuna izaten degu
denbora pasa ta gero.

Zurrut ondoren, au segurua
jarri gixaxo antzera,
zer estadutan ibiitzen geran
jakin gaberik etzera.
Sei-zazpi pauso aurrera eta
beste ainbeste atzera,
amaika karga aiperrikako
eramaten da etxera,
ortikan goaz, dudik ez izan,
gure arraza galtzera!

Neskatx gaiztoak arrantzan gogoz
dabiltza ardo etxetan,
lizunkeria sartu nairikan
mutii gazten biotzetan.
Txoraturikan jartzen dituzte
ioikerizko ametsetan,
izkuntz zatarrez lilluraturik
ekintza txar, zabarretan,
edari gaitza naiko ez dala
au nazkagarri benetan!

Neskatxentzako sortu dituzte
amar milla sorginkeri,
zenbat bolera ikusten diran
eta zenbat kafeteri.
Auiki altutan jarri ta daude3

vermut edanaz, ugari,
beste batzuek eskatzen dute:
"Bitter jinebrakin neri"...
Mundu kaxkar au pasa bear da
zertan ainbeste tonteri?

Pentsa dezagun, arreta biziz,
negargarria dala au,
ikusi utsak otzikaretan
eta trixterik jartzen nau.
Zurruteruak ageri dira
ogeitatikan amalau,
bizio onen mende dabiltza
goiz, arratsalde eta gau,
era orretan jokatzen duna
ez da gizon da ez kristau!

Lurralde maite, zoragarria,
erabat zoaz gainbera,
ezin txalotu inolaz ere
darabilkizun jokera.
Gizabidetik aldendurikan
sartu zera okerrera...
Buruz jokatuz, euskaldun onak,
danok bide zuzenera,
laixter egiten ez ba-degu au
betiko galduko gera!

Amar bertsotan ikasbideak
orra guztin onbearrez,
denbora junda zertan egondu
gero penetan negarrez?
Ene, Jainkoai, lagun zaiguzu,
Zure laguntza ederrez,
Euskalerria izandu dedin
sendo, kementsu, indarrez...
Mirari ori eskutan dezu
erruki zaite, mesedez!

Jorge Lopategi, gure Jauna artze-
ko dotrina gertakizun orduaren os-
tean, Trailer aundi batek zapalduta il
zan. Maiatzaren batean Jauna artzeko
egoala, jorraillaren 19'an Kristo be-
sarkatu eban betiko zorian.

Jorge maitia, zer dirauskuzu
zeru ortatik lurrera?
Lengo batean geugaz zentozan
Jesus ona ezautzera...
Gaur, barriz, pozez ikusten dozu
gure Gaizkatzaifie dana,
lagun guztiak gaukazuz deika
gu gaizkatu gaiiezaia.

JAUMREN
ERRIA
Egun ederra eldu jaku gaur
kristau bizitzak emona;
gure Egiileak ekarri gaitu
ordu ontan Beregana.
Gu Aren seme ta alabatxoak,
Mungia'ko aurtzaroa,
kantu kantari geure Aitakin
zoramenez bizi gara.

Aita zeruan, Semea emen,
gure janari eginik;
gizon txikia Jaungoikoagaz
bik bat eginda bizirik,
zeru ta lurrak alkartu dira
maitasun garrez beterik;
miraria da jazotikoa
gure barruan ixilik,

Egille ona ez dot ikusten,
ikasi neban sinisten;
gaur artu dogun Jesus maitiak
Berak gaitu alikatzen;
"ni artzen nauan aiskide onak
ez dau goserik izanen",
egi aundi au azaldu euskun
lurretik aide baino len.

Eleiza guztiz bete-beterik
ikusten dogu lagunez:
danok zarie Kristo'ren seme,
oin agertzen dozuenez;
zer dirautsue gaurko egunak
Kristo'k ekarri gaitunez?,
zer dirautsue zuen umeak
Kristo'z jantzita eskarrez?

Agur agurka nagokizue
lagun danen izenean;
baina ez aztu inola, nausiak,
zer egin dan gaur goizean.
Jaungoiko Berak, bakar bakarrik,
sortu eikean guregan
ordu onetan asmetan dogun
maitasun poza barruan.

P AU L I N
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Bertso oek jarri nituenetik gaur egune-
ra, amar urte igaro dira; nere ustez, ez dute
gaurkotasunik galdu. Euskalerria, zoritxa-
rrez, ez alda garai artan bezin zurrut mai-
tale? Erantzuna zuen gain uzten dut.

IBAI • ERTZ

EUSKAL
OLERTIA

Guk ere ba-dugu gure
olerki-milla, ta ez makal
urria, jator oparoa baizik.
Or bi guzon olerti-arloan:
bata, E cl e s tiari lotua;
Olertiari, bestea. Gai bat
bera erabilli arren, ez diz-
kigute gauzak berdin azal-
du ta adierazten. Ark,
gertatu ziran bezala: itz
lauz; onek, gerta-edo li-
tekean bezala, itz oskide-
tsu ta neurtuetan.

Adibidez: esakun bat,
jakintsuak dio: «Egoki ta
zuzen da euskarak edo-
zertarako balio izatea».
Lizardi olerkariak, askoz
gizonkiago:

Bana nik, izkuntza larrekoa,
nai aunai ere noranaikoa:
jakite-egoak igoa;
soina zar, berri gogoa;
azal orizta, mami betirakoa.

Zer da, beraz, olerkia?
Itz-joku antzedun bitartez
gogaiak, eta eder - eredua
batez ere, adierazi ta ager-
tzea.

S. ONAINDIAren
"Milla euskal-olerti eder"-tik

ATE ONDC
Eup, tan-tan-tan. Kaixo jaunak, emen na
Anai bezela onartuko nauzuten ustez nat<

batekin etxetik aldendurik ibilli, bertsolari t;
ez baidiot bein-ere utzi, anai txikiena, aulena

Udaberriak gugana dakazkin gauzik eder
ustez: alaitasuna.

Txoriak ere, naiz ta kaiolan itxirik egon, '.
ere kanta dezagun, al degun neurrian.

Txori txiki polit hat
kaiola batean
noizbait andik irten
ate dun ustean.
Ez du inoiz etsitzen
naiz egon katean
sartu zuten atetik
at era artean.

Naiz kalte aundirik
ez egin inori
burni-sare tartean
sartu dute ori.
Eta ori bezela
beste zenbait txori
libre utzirik ainbat
zomorro gaiztori.
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(Areatza'n 1973-1-15'an)

)z, soina sammez,
toitza.
in poztu al banei
biotza.

ngerutxo bi,
:a...
:enduten dautsa
) bizitza.

Aigerutxo bi goian egazka
aita dabeia erdian,
ama bateri kendutakoak
bat a besteen jarraian.
Goian zoriuntsu izan legikez
atsegin lorategian,
baina ama itun, lorak galduta.
daukagu negu gorrian.

Jauncin baratzian
arra, zahiltz jolas utsian
i pozez ez kotxe, ez kamino,
asez. zorun utsian bano,

Ume Jesus'ekin
Man, emen lez euskera egin.

Erregen jostailluak
emon ondorean,
Aita, itun gelditu zan
zeru zabafean.
Gotzontxu bat bear ta
Aita alai zaitean,
neu aukeratu nindun,
guztien artian.

Ba dezu, or nogaz
anal Xabier, aita Anas.
Zelan dabizen galdez,
besarkatu gure aldez.
Eta gugaz izan,
onak izan gaitezan.

Sarduitar Jesus Mari

Eta orain Zeruan
aita ta anaiagaz,
Zeruko atseginak
ditudala neugaz.
Enaz aztuko sortu
ninduan amagaz,
neba-arreba ta send!
biotzekoagaz.

vl
iro ere, ate joka.
aiz ta zaputz-aldi
een anai izateari
, baina anai beti.
)at auxe da nere

zaizkigu eta guk

latikan gizonak
lako grina
i gaixoak libre
i ezina.
•nafc alaitzea
n alegina
n ere guk ez nai
alajaina.

dan ez dezute
-egarririk
lingutxi neke
igarririk.
e ezin aztu
o ibillerik
c ez baitegu nai
;a egoterik.

URDANETA

Ez negarrik amatxu...
azi anai biak...
eta itxaropenart
zabaidu begiak.
Zuen aide dagiguz,
gogoko maitiak
aita Anas, Josu Txaber
ta nire otoiak,
geugaz emen batzeko
senditar guztiak.

Gernikako lengusu
eta Ayuyekuak,
Durango, Zaldibarre
ta fbarrurikuak.
Ariefzako nere
jolas laguntxoak,
osaba ta izeko
ta ganerakoak,
Zeruan nai zaitue
Aita Jaungcikuak.

SARDUY'tar DEUNORO

Zureko Aita, or joan jatzu
etxe bateko kutuna,
aingeruakin alai alairik
Zu aintzatuko zaituna.
Iriola ez da, beteko bana
emen itxi dun uts-una;
gogo onagaz eskintzen jatzu,
Aita, Zuri zor jatzuna.

Kaltiak ditun aurrerapenak
daukaz gizonak eskuan;
nai barik, bafia, aingerua il
jolaska zuan lekuan.
Umeak ez du, jolas lekurik
mundu estu ta lotuan;
eskerrak orain beti egazkan
Zeru zabal azkatuan.

Pujana'tar Basilio

Goian aitagaz aingerutxo bi
beian amagaz bes'ce bi.
Pozez bizi zan seikoce ori
beciko egin da erdi bi.
Zorioneko pozik izan lei
goian irukote ori;
beian poz ori nok emon leio
ama naigabetuari?

Guztion Aita zarala, Jauna,
sifiismenak du autortzen,
baiiia sarritan dudak daukaguz,
neuria dautzut agertzen.
Batzuk aukeran, nai daben eran.
beste batzuek sufritzen;
guztion Aita izanda, Jauna,
zergaitik gozuz banantzen?

Am an biotza zauritutzen da
seme bat galdu orduan,
senar ta seme galdu dituna,
errukarri da mundu an.
Guk ez dakigu Jaunaren naia
zein bidetatikan duan:
iru desgrazi dituan ama,
Jauna, izan akorduan.

ENBEITA'tar BALENTIX

KONTZIENTZIA
Gizonak ei dau
kontzientzia
antza zerutsk
egaz jatsia.
Basna askori igesi deutsa
txoriak legez, barriz, gorantza.
Ikusten baiia,
amaika gizon pizti jarrita.
euren anaiak oinperatuta.

Jon Enbeita

BATERA
Lehengo gauean
aurkitu nintzan
lagun batzukaz
herriko plazan.
Batek inoan, bestek ere bai.
egoera an ez ebala nai:
danok batera,
edo bakoitza bere etxera;
osterantzean, galduak gera.

Jon Enbeita

ORIO ERRIAN JAIAK,
ASKO DIRA TALAIAK
Zenbat alditan urtien mugan
ospatze'ituzu jai aundik,
ORIO erria? Ementxe gaude
gauza ori jakin nairik.
Ez dugu artuko bizkitartian
atsedena t'asnasarik.
Esan zazu, ba, egi egia:
ben, bitan edo iru aldiz?
Biar bada lautan edo geigotan?
Ene! Ori, nola jakin?

Urtiak ditu igande-jaiak
irurogeitik pasiak.
Ego ten gera egun oietan
alaitasunez betiak.
Gu ikustera etortze'iranak
diluzte ate idekiak.
Emengo poza t'alaitasunak
beLetze'ituzte neurriak!
Errespetatu eta maitatzen
gaude ongi ikasiak.

Badute jaia bakoitzak bere
bikaintasun, nortasuna.
Badute ere nere ustian
alako dizdiztasuna.
Orrela udara asten danian,
dugu SAN PEDRO eguna.
Ez dator bera bakarrik, noski.
An da danontzat onena.
SAN PEDRO dugu (ongi ikasi)
bereziki nagusiena.

Egun onetan ta urrengoetan
alaitasunez beterik
botako'itugu gure itxiak
oso osok leiotatik.
Onetik dana, aukera osuan
jantzia, jana, edaritik.
Ez dugu ibilli orretarako
inun zimurkeriarik.
SAN PEDRO jaiak diran ezkero
etorri, gende, nun naitik.

Bigarren mallan: egun aundia,
egiz aundienetakua!
An ere dator beste bi egunez,
jai pozgarriz lagundua.
BARI (ITALIA'II) NIKOLAS DEUNA
gauz aundietako sortua.
ORIO erriak aukeratu zun
beretzako zaindaria.
Emengo arrantzalien Kofradiak
izen auxe du artua.

Egun laburra, arrats luziak;
laxter nolabait negua.
Noiz nai aizia, elurra, euria.
its as bar run go or ma.
Goi aldetikan arrats illunian
egazti askoren lantua.
Gure sukalde atseginetan
ezin obia girua.
Karrrikan, berriz, kazkarabarra
edo ta elur pikortua.

Kale gorrian ez da gauz onik.
ta biar da egiz ausardia.
Gaztiak dute gorputz zanetan
odol bero ta bizia.
Orregatikan gelditu gabe
airat ta on at ibilltzia
zaiote atsegin ta ezina dute
geldirikan egotia.
Bitartian zarrak billatze'ituzte
ona duten gerizia.

Iru egunez entzuten dira
sofiu asko dantzakuak.
Eztira ikusten ORIO enparantzan
udan ainbeste gendiak.
Nun gordetze'ira (zuaz jakitera)
gazteriaken multzoak?
Bazterretako toki babesa,
egoki diran txokuak;
deitura berak zoratzen ditu,
ta ez dituzte utztekuak.

Arrantzaliak antxo kostera
bukatutzen dutenian,
SAN PEDRO jaiak ospatu ondoren,
jartze'ira beila bidian
atun kosteran saiatutzeko,
eta URRIYA azkenian
etxeratze'ira dakarkitela
poz aundi bat sakelian.
Alaitutzen da erri osoa;
ezautzen zaio arpegian.

AZARUA'ren lenengo igandez,
«ESKER ONAK EMATIA».
Eleiz barrua ganezka dago
agerturikan fedia.
jSleza abestu sermoiarekiil;
itzaldi eder, dotoria!
Biamunian elizkizun bat:
ILL DIRAN ALDE OROITZIA.
Iru egunez jaia usaiaz
dugo ORIO kutsutua.

Jai eder auek ez dira zarrak;
ditugu jarri berriak.
Jarri aurretik entzunak ziran
bakoitzareiI. iritziak.
Eta ondotik artuak ziran
baiezko erabakiak.
Orregatikan jai auek daude
emen ongi tinkotuak.
Beste jai guztik diran bezela
biotzetik maitatuak.

fiNola nik utzi aipamen gabe
estropa egun bereziak?
Gure mutillak, arrantzaliak,
itsasuan zabalduak,
utzi dituzte Ian ontarako
legor aldeko gaztiak.
Oiek direla ta irauten dute
itzali gabe argiak.
Auen gaii dago ongi jokatuz
egitia mirariak.

Estropetara jun ta irabazi:
Ian ontan gaude oitiuik.
Baiian noizpeinka izaten dira
banaka batzuek galduak.
Galduak galdu, irabaziak
izan go dira jaituak.
«ESKERRA EMATIA» igande ondotik
ondotxore ospatuak.
Erri ta erbestek elkarturikan
elkarrekin anaituak.

Ikurriiiaren bedeinkatziak
iganderako uzten dira.
Eleiza sutan, lorez jantzirik.
gauz lilluragarria da.
Emengo eta nun naiko gendiak
danak egiz txundituta.
Ordu onian zaude zu, ORIO,
jai aundietan sartuta.
JAINKO EMALLIAK opa ditunak,
SAN PEDRO^k bedeinkatzala.

Zeruan, leio zirrikitotik
dauzkagu guri begira,
jAUNA'ren deia zintzo entzunta
arat jun ziran aiena.
Ez daude, noski, gure inbidiz:
Esate'igute ongi artzeko
an dute osua atsedena.
aruntz bidia zuzena:
Elkar lagundu eta maitatuz
seguruena zaiguna.

JOAQUIN ALDAVE
Ekaina, 1973 urtian
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BAZTAN

BESTAK
Ekalnako hiiabetean gure eskualdean ospatutako

bestetaz zerbait erran behar ginuke. Besta Berri egu-
nez almandoztarrek beren herriko jaieri hasiera eman
zioten baina egun hortan ez zuten eguraldiarekin suer-
terik izan, egun guzian euria iautsi ahala eta pilota par-
\\ti\k gabe gelditu ziren. Legorrik pilota piazak arrisku
hori dute, lau ttantta aski dira partida ondatzeko eta
holakoetan pilotazaieek hartzen duten naigabea haun-
dia izaten da, urtean bshin partidak eta eurie egiten
badu akabo. Lehenbiziko egunean pilotik gabe gelditu
ziren baina laugarrenean San Juan egunez, aizkora
apostu eder bat izan zuten. lendea ibili da eta erran
beharrik ez dago gazteria ederki iostatu zela.

Arizkun-en San Juan egunean Zuberotar eta Lu-
zaidetar dantzariak ari izanak dira tarte batean Arizkun-
dar mutil-dantzariek ere beren saioa egin zutelarik. Zu-
berotarrak Etxaun txiruiariarekin etorrian ziren. Zube-
rotar eta Luzaidetar dantzariek ederki aski erakutsi zau-
kuten beren dantzen nortasun haundia, txalo ederrak
ere entzun zituztela ikusliarren aldetik. Arizkundarrek
pilota partidak eta bizikleta iasterketa ere egin zituzten.
San Juan egunean iende aunitz ikusi ginuen Arizkun-go
herrian.

Erratzu-ko herriak ere Sanpedroak ospatu ditu. Len-
biziko eta bigarren egunean pilota partidak eta hiruga-
rrenean igandearekin bertsolariak. Besta hontan Xalba-
dor eta Mattin euskaldun koblari famatuak ari izanak
dira kantaldi xarmanta eginik. Yendea kontent.

Doneztebarrek ere San Pedrotan ikusgarri eder bat
izan zuten. Dantzarien nor-gehiagoka, dantza laxoan ze-
nek hobeki dantza. Bederatzi bikote haundietakoak eta
zazpi txikietakoetaik aritu ziren, denek, haundiak eta
txikiak trebetasun arrigarria erakutsi zigutela. Larrea-Ai-
bizu lezotar dantzari finak irabazi zuten lenbiziko Saria
eta txikietan lezotarrak ere irabaztun, Izeta-Lopetegi bi-
kote gaztea dantzari trebeak eta bizitasun haundikoak.
Zorionak lezotar dantzariei. Hirugarren egunean igan-
dearekin ikuskizun ederrak Donezteben. Ahari ioka,
Amezketa eta Ezkurra-ko ahari hoberenak zanpaka ari
izanak direlarik.

Soka-Tira, Malderrekako taidea Baztan-go taldearen
kontra. Bi talde hauek beren indarrak ederki probat zi-
tuzten. Lenbiziko tiraldiak bi minutu pasa iraun zuen eta
azkenean Malderrekarrek irabazi. Gero bigarrenean baz-
tandarrak neke haundirik gabe garaile eta hirugarre-
nean berriz ere tiraldi bortitza eta Baztandarrak irabaz-
tale. Baztandarrek bi tiraldi irabazi eta bertzeek bat.

Aizkora apostua Arria eta Mindegia buruz-buru, ba-
kotxak zortzire onbor kana-erdiko moztu beharrak zi-
tuztela. Arria azpeitiarra irabaztun.

Donostia-ko "Los Ponposhos" deitutako sonulari fa-
matuak ere joaldi ederra eginik iendea alaitu zuten eta
azkenik Agirre eta Lazkano bertsolariak ere beren kan-
taidiarekin euskal-festa eder honeri indarra eta euskal
usai gehiago eman zioten.

Urrengoan Baztandarren Biltzarraren berriak agertu-
ko ditugu eta bai Santiotakoak ere

M. IZETA

EUSKAL ERRIKO LEIOA

TXORl-ARRAPATZALEAK

Naparroa'k txori-arrapatzale asko ditu; ta ganera,
era aunitzetakoak; arranoak, sapeltsak, miruak, azoreak
eta putreak.

Oso garesti ordaintzen ditute bizirik emanez gero.
Gabako lanean Europa'runtz eramaten ari dira. Txorien
Adiskideak Naparroa'n aal dala babestu nai ditute.

EUSKAL IRRATIAK
ETA TELIKUSKINA

Euskera, irratiaren bidez,
gero ta geiago ari da zabal-
tzen. Irunean, Gasteiz:'en, Bil-
bo'n eta Donostia'n, aunitz
entzuten da. Geiena, Gipuz-
koa'n; Loyola'ko eta Donos-
tia'ko Radio Popular'ek lau
orduko saioak ematen ditute.
Bi Irrati oiek Gipuzkoa'ko
% 40 entzule biltzen ditute.

Iparraldeko Euskalerrian,
berriz, egunean bost minutu
ta igandetan ordu erdi bat
dauzkate. Telikuskinak, ama-
bostero, ordu erdi bat.

Ikusten dugunez, gaurko
tresnen bidez, euskera gero
ta geiago agertzen da.

ENDAYA'KO IKASTOLA

Beste lekutan bezala, En-
daya'n bi ikastola dira. Aien
batek «Endaya'ko Ikastola»
du izena. Bere «adiskideak»
lasrun-arteko bazkaria anto-
latu dute ta 110 lagun bildu
dira, geienak Endaya'ko gn-
raso gazteak.

Jai eder au alaitzera, joan
zitzaizkien Manterola txistu-
lariak, «Gaztelu-zahar» Zor-
tzikotea, P. Legarralde zu-
zendariekin batean.

Ikusten dusn, eero ta geia-
sro, ((Endaya'ko Ikastola» in-
dartzen dela.

ONATIBIA'REN LIBURUA
BERRIZ BAYONA'N
ARGITARATUA

Endaya'ko «Haize Garbia»
kulturako Taldeak liburu ori
argitarazi du. Duela urte pa-
re bat, argitaratu zuena.
orai berriz eta obeturik. Es~
kuratu nai duenak edozein
liburutegitan salgai aurki de-
zake.

Yon Onatibia'ren liburua
«Euskera Radiofonico», eus-
keraz ikasteko bide egokia
da; orren ganera, bestalde-
koek maiteago dute ango «es-
kuaraz» jantzita dalakotz.

TOLOSA'N
EUSKAL ANTZERKIA

Tolosa'ko C.I.T.'ek eratua-
ta antzerki sail bat emana
izan da Jorrail eta Lorail ba-
rruan.

Talde onak baziran. Erren-
deri'ko Ereintza ongi aritu
zen. Motrikoarrak, oberene-
takoak; dauzkaten apaizek
aunitz lagundu die. Oso atse-
giiia, oyartzuarren «Aralar»
antzerkia, molde berriaz eta
abesti ta doinuaz eratua, bai-
ta Arratia araneko Arantza-
tzu errixkakoak.

Azkenean, Oyartzun'go tal-
deak irabazi zuen.

IPAR AMERIKA'N
EUSKALDUNAK

Napar baten semea, Was-
hington'en jaioa dugu Ri-
chard W. Etulain j a u n a :
10.000 dollarren laguntza lor-

tu du, Ipar Ameriketan di-
ran eta izan diran euskaldu-
nen edestia idazteko. Orain,
Idaho Ikastetxe Nagusiaren
Zuzendaria dugu.

IRUNA'KO
BIZTANLEAK

Aurten, Naparroa'ko I r i
Nagusiak 150.000 biztanle di-
tu. Ikusten dugunez, Iruiia
—gero ta geiago— zabaltzen
doa.

NAPAR EMPRESARIOAK
Bruselas'a j o a n da ba-

tean Naparroa'ko enpresa-
rioen Talde andi bat. Euro-
pa'ko Merkatu Batuakin ar-
tzemanik nai zituzten izan.
Ango gizon ospetsuekin iku-
si dute Europa'ko giroa, ta
pozik itzuli dira erranez:
—«Naparroa Merkatu Batue-
kin konpontzeko prest da-
gola».

EUSKAL
HIT PARADE

Diskoen azken zerrendan,
Bermio'ko Lupe txiki ori au-
rrelari agertzen zaigu. Lenbi-
ziko amar diskoetan, arenak
iru: I e n e n g o a, seigarre-
na, amargarrena. Ta ez dis-
koetan bakarrik; aste auetan,
emendik ara joaten da kan-
tari gure bermiotarra, gero ta
geiago "z a le " berengana-
tzen.

1 —TXORI KANTARI: Lu-
pe.

2.—Ainhoa, Ainhoa: X. Ma-
dina.

3.—Goazen ikastolara: Ez-
titxu.

4.—Oles ezkonberriak: B.
Alai.

5.—Amets: Xabier.
6.—Gaurko egoera: Lupe.
7.—Eskutari: Oskarbi.
8.—Ezin a z t u: Luis Ma-

riano.
9.—Xoxuak: Bakartxo.

10.—Bangla Desh: Lupe.

AURTXOEN TXOKOA
RASURDEA ETA AZERIA

Behln zugaitz baten ondoan zegon basurde bat bere
litanak xorroxten eta azeriak erran zion:

Zertako zorrozten tuzu ez ihiztari eta ez niork bor-
txatu gabe

Eta basurdeak erran zion:
Noiz bait bortxatzen banaute ez dut denborik izan-

go xorroxteko eta orai egin eta egongo naiz behartu
orduko

MIGEL AINGERU IRIARTE. 7 urte
Arizkun-go Eskolakoa

ARTZA ETA BI ADISKIDEAK
Bi adiskide elkarrekin ziren meridian irriz elkartasu-

nean. Menditik arfza haundi bat ateratzen da. ikaraz bat
arbolara igen zen eta bertzia denborik gabe gaixoa ba-
karrik utzi zuen. Eta artza hura beregana etorri zitzaion.
Zer egin hoiako apuruan eta bota zen lurrera. Artzak ez
du gorputz hilik iaten eta orduan artza gan zen. Bertzea
berehala iautsi zen arbolatik eta osasunakin arkitu zuen
bere adiskidea.

MIGUEL ANJEL ETXEBERE. 8 urte
Arizkun-go Eskolakoa
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AIBAR
Argi-indar berria sartu du-

te erri ontan; aitzaki onekin
jai aundi bat egin dute.

Bertzeen artean ikusi ge-
nituen: On Amadeo Marko,
ango Diputadu ta Napar Di-
putazioa'ren Ordezko - lenda-
kari; Aita Azkarate, benedi-
tarra, bertako seme; J. M. Ur-
meneta, Iruna'ko Aurrezki
Kutxa'ren Zuzendari, ta «E1
Pensamiento Navarro» izene-
ko egunkariaren zuzendari,
On J. Indabe, Aibar'ko seme.

Orain indar berri onekin
uste dute olategi berriak erri-

ra etorriko zaizkiela ta gaz-
teak, etxe ondoan, lana izan-
go dutela.

LUZAIDE
Pozik daude erri ontan, en-

parantza berri bat daukatela-
ko ta ura naikoa etxe guzie-
tan sartu dutelako.

Gainera, mugan, leiatilla
berriak jarri dituzte bertze
aldera yoateko.

Lenengo egun ortan, Napa-
rroa'ko ta Doniane Garazi'ko
Agintariak alkarrekin bildu
ziren.

ZIGA: Lenengo Jaunartzea
Ziga-ko aurren Yaunartze-

-Besta izain berri dugu eta
orreri buruz solas batzuk egin
ditzagun, zerbait erran gabe
ezin etsi dut eta.

Yoandaneko berrogei - ta-
-amairu urte luze oketan, ur-
tero-urtero, Lazkoz anai apez
yaun ameka egun zoragarri
antolatu izain - tuzte aurren
Komekatze Saindu eguna ze-
lakotz. Yai arras ederrak ala-
re. Ongi oituta gaude.

A u r t e n g o a , Mayatzaren
ogei-ta-zazpigarrenez izain gi-
nuen. Amazazpi aurrek been
Yaunartze-Egun aundia zu-
ten. Ainbertze aur Ziga den
erritxo tipian? Ez arritu. Zaz-
pi urtetan egiten den Lenen-
go Yaunartzea b e d e r a t z i
aurrek egin zuten eta Biga-
rrena (Bayona aldean ((Com-
munion Solemnelle» erraten
diotena), eta amairu urtetan
egiten dena, zortzik. Denara,
beraz, amazazpi. Utsune bat
izain zen: tailletan amar izain
bear zuten, ez bederatzi. Bat,
ordea, aingerutan Z e r u r a
egaldan gana zen: Joxe Mari
Agerrebere Iturralde, Zu-
rraure-ko Iturraldea etxeko
semetxoa, bera.

Gure Elize, lau besta bu-
ruetan bezala apainduta ikus-
garri zegoan. Loreilla, Maya-
tza, ginuen ganera eta erriko
lorerik ederrenak Ama Birji-
naren ofietan genduzkan. Eliz
zaintzaille zintzo ta langille
dugu Pantziske-ren eskua
ikusten zen an, argi-argi agiri
ere zen. Ameketan, erri-meza
nagusi entzungarria egitan.
«Donostiko elizetan bertan ez
oberik», erran z a k u n D.
Leandro-ri laguntzera etorri-
rik gure artean gendukan gu-
re mixiolari Aita Zubiaga-k.

Aurrak, banan-banan, alda-
rera bertara urbilldurik, ogi
eta ardo iduripean komekatu
ziren eta been inguruan, be-
rriz, baita ere, guraso, aitatxi-
-amatxi, anai-arreba eta yen-
daki aunitz, denak pozez eta
zorionez, lerdea ta nigarra
zeriotelarik.

Arratsaldeko e 1 i z k i z u n
eder-eder ura, berriz, ikuste-
koa zen eta ez itz utsez adie-
raztekoa. Aingerutxo xuri-xu-
ri aiek zeruetatik etorritako
uxotxoak ematen zuten. Ura
edertasuna, ura!

Denen aintzinetik an ikusi
eta agurtu ginuen Ziga-ko gi-
zonik xaarrena, ez du ala de-
nik iduri bano. Izan ere ia

lautan-ogei-ta-amairu urteko
Faustino Igoa, Gorrieneakoa,
xaill-xaill eta zauli-zauli dago
eta oraindik ere Oronbor
mendirano, arditara-ta, aise
gaten dela, arin-arin, gazte-
-gazte, azkar-azkar, xagu bixi
baten idurira. Aunitz urtez
olaxe ikustea nai dugu, Faus-
tino zaar-gazte agurgarria.

Ona emen orai egun aundi
ortan komekatu ziren aurren
izenak:

Lenengoa:
Joan Martintxo Sarratea, Gon-

txe-koa. Xabier Gortari, Indar-
tea-koa. Iziar Aldabe, Berekoe-
txea-koa. Erramon Mari Mendi-
buru, Arretxea-koa. Patxi Arre-
txea, Arrontxea-koa. Bartolotxo
Igoa, Gorrienea-koa. Mari Kar-
men Agirre, Etxeandia-koa. Pa-
txi Kortea, Argifiaga-koa. Mari
Jose Irigoyen, Elizaldea-koa.

Eta Bigarrena:
Joan Pedro Osakar, Sabatenea-

-koa. Franziska Agerrebere, Itu-
rraldea-koa. Jeronimo Barrene-
txe, Lerabidea-koa. Patxi Men-
diberri, Garai-koa. Kontxexi Ur-
daniz, Indaberea-koa. Mari Jose
Aldabe, Berekoetxea-koa. Mertxe
Aizpuru, Etxezuria-koa. Mari Sa-
korro Agirre, Etxeandia-koa.

Aintziiierat beti, zigatar aur
maitagarriak! Ez benere galdu
zuen Artzai D. Leandro-k egune-
ro-egunero ematen dizuten dotri-
iia ordua! Asko ikasi.

Ziga-zale bat

LEKUNBERRI
«... Egun ortarako, Ekai-

na'ren 24'rako, prestatu dugu
emen, L e k u n b e r r i ' n LA-
RRAUN'GO UME EGUNA.
Aspalditik prestatua ginai-
ken. Ikastolako aurrak ere,
ba-dute asko ikusi bearra jai
ortan, naiz goizeko, naiz arra-
tsaldeko egin-bearretan.

Larraun'go amazazpi erri-
etatik etorriko zaizkigu, de-
nak alkartu naiean. Goizean
ditugu: Biribilketak, Meza,
Dantzariek eta Pilota parti-
dek. Arratsaldean, berriz, bes-
te Jostaketa asko: soka-tira,
korrikalariek, futbola, parra
jokuak..., eta azkenean, An-
tzerki l a b u r r a k , Abestiak,
txistua eta olakoak.

Emengoa ez dezakegu utzi».
Juani Azpiroz

IZABA
Idoya'ko Ama Berjinaren

eliza berritu dei; kanko seme
guziek lagundu: batzuek, es-
kuen lanetaz; bertze batzuek,
diruaz, baian, denek bigo-
tzez.

Izaba'ko apezak, Zanko-
tza'ko seme dan On J. Arbe-
loa'k, anitz onki egin zun iza-
bar guziei deia.

Txoromilo mendi-pean da-
gon eliza kau, ez da eliziio-
txo bat, andia baizik; XVI-
-garren mendean, gotikoz egi-
fia arri anitz onki landuekin.
Eta barneko Irudia, betik pa-
rrez dagona, iror edo laur ein
urtez zarrago.

Bere izen kori kain edderra
—IDOIA— egun eramaitan
dei pozik Uskaleri'ko neska-
xe anitzek.

Izabarrek anitz moite dei
Idoya'ko Ama Berjina; kuek
erraitan dei bezala:

«Idoya'n Jainko-Ama,
zeruko erronkariar...»

guk bigotzetik erran dezagun
ere.

KANKO BILLOBA

BERTSOLARIAK
Ekainaren 17-an ospatu dugu Elizondon urteroko

bertsolari besta ederra. Jai hau Nafarroako Diputazioko
"Institucion Principe de Viana" ren babesean egina da
eta biltzen zena edo hobekiago erran, soberatzen zena
Elizondo-ko Ikastolarako.

Gure bertsolari besta honen berria bazter guzietara
edatu ginuen eta guk nai adine jende bildu ez bada ez
da jendeak etzakielakotz. Behar bada denbora muku
egon balitz orduan seguru aski entzule gehiago bildu
izanen litzakela, baina eguerdiko berotu zuen eta ne-
kazari bertsozale aunitzek beren belaietan non iosta eta
belarrakin lau puntuko bertsoa. Helare jende puska bat
bildu zen eta sasoin hontako ez dago arras gaizki. Dato-
rren urtean lenago eginen dugu hortxe Martxoan edo
Apirilean eta badut uste orduan jende gehiago bilduko
dela.

Entzuleen artean baziren gipuzkoar gazte zenbait
eta bai mugaz-bestaldeko euskaldunak ere. Deneri gure
esker-onak.

Erran bezaia hemen gintuen: XALBADOR, LASAR-
TE, AZPILLAGA, MUGARTEGI, eta hoiekin batean gure
herriko bertsolaria KLEMENTE. Mugartegi bizkaitarra
lenbiziko aldia Elizondo-ra etortzen dela. Azpillaga hiru
aldiz izana da. Xalbador zazpi aldiz ari izana da Elizon-
don eta Lasarte amabi aldiz joan den igandeko kantaldi
horrekin. Lasarte eta Xalbador aspaldiko lagun zaha-
rrak ditugu.

Gure bertsolari besta hortan erabilitako gaiak ego-
kiak eta entzuleen gogokoak izandu ziren eta bertsola-
riek ere beren ahalmen guziak eragutsi zizkiguten ordu
bat eta hiru laurden lanean aritu zirelarik. Gure go-
resmenak.

OMENALDIA
Ekainaren 10-ean eta Oiartzun-go Intxitxu Taldeak

antolaturik, Uztapide bertsolariari omenaldia eder bat
egin zaio. Jai hortara jende aunitz bildu zen eta gure-
tzat ere ohore haundia izandu da jende hoiek guzien
artean egotea. Intxitxu taldekoek badakite gauzak ongi
moldatzen eta gisa gisa hortan eginik omenaldiak arra-
kasta haundia izan du.

Zortzi bertsolari ari izanak dira: Xalbador, Lasarte,
Mattin, Agirre, Mitxelena, Lizaso, Arotzamena, et Etxebe-
rria. Kantaldia hasi aurrean Gipuzkoako Trikitilarien Txa-
peldunek saio eder bat eginik jende guzia bozkariotan
ezarri zuten. Kosme Lizaso eta Lexoti herriko bertsola-
riek entzule guzieri ongi-etorria emanez hiruna bertso
kantatu zituzten, denbora berean Uztapiden izena go-
raipatu zutelarik. Gero beste zortzi koblariak beren la-
nera lotu ziren Juan Mari Lekuona jauna zuzendari eta
gai-jartzale zutelarik. Erran beharrik ez dago gure ber-
tsolarien kantaldia guziz atsegingarria izandu zela.

Gure zorionik beroenak Uztapide adiskideari eta
Jaunak urte aunitzez zaindu dezala, eta nafartar bertso-
zaleen partetik millaka goraintzi. Gure goresmen bizie
nak Intxitxu Taldeari. Jarraiki hortan.

M. IZETA

ZANKOTZA: Ango txistulariak!
Aragoi mugetan, Zankotza'k

gorde du bere napar, bere eus-
kal arima. Ez da alperrik izan,
aintzifiean, Naparroa'ko Erre-
sumaren Iri Nagusi bat; Erre-
geen Jaureregi batekin, ta guz-
ti. Jauregi ortan sortu zen Al-
bret-eko H'garren Enrike, gure
Goi Naparroan egon zen azke-
neko napar Erregea.

Zankotza'ko elizak, bikaiilak
ere; ta aspaldiko beste ederta-
sun asko: ate, arkupe, karrika
mearrak, teillatu - egalak e t a
abar. Eguneko olak oso txara-

mila luze ditute; ortik gora, kio
duen oraingo intzentsu berria:
kea; andik beera, langille as-
koren eguneroko ogia.

Baina ez da ogiz bakarrik
gizona bizitzen; kulturaz ere
bai. Eta Zankotzan dute ga-
rrantzi a n d i k o Kulturazko
Etxea, kanpotik eta barnetik
etxe aipagarria. An, ezin uste-
ko antolatzalle bat, Beunza-ko
Xabier jauna, gure adiskide
maitea.

Berak igorritako deiez, joan
dan 13'garren egunean, joan
ginan Zankotza'ko Txistularien
Taldea entzuteko. Ango poza!
Kultura-etxeko aretoa, bete-be-
te; gaia, ederra: Franco, Mo-
koroa, Urufiuela, Gorosarri, So-
rozabal, F. Agirre, Basurko,
Olazaran; txistulariak, e z i n
obe. «Artzai-kantak» zailtasuna
badu; gure mutikoen auspo
oriek!

«Azkeneko puska —esan zi-
gun Luis Mari VitaFek—, Aita
Olazaran'ek egindako «Kukua»;
s:ure aldetik, bearrezko ome-

naldia. Praile apal, txiki ori,
oso andi da. Jakin duguna, be-
re liburuz ikasi dugu; berari
zor diogu. Gaur eri dago; bes-
tela, gurekin; baiiian, ez da
ajolik, Aita Olazaran beti eus-
kal txitulariekin dago». Ura
zan txaloa!

Au bukatzeko beste denbore-
tako gertakera bat. Vital Koldo
Mari orri, gure gauzak lurrera
botatzeko inoiz faltatzen ez di-
ran olako batek erran zion:

—«Etzera tresna (txistu) orre-
kin urrutira joango».

Illabete bat pasata gero, gu-
re Koldo Marik nardetsi zion:
«Ez; urrutira, ez; baina tres-
na onekin mundu guzia ingu-
ratu dut, eta Xabier Sainduaren
bidetatik, txistua jotzen ibilli
naiz».

Zankotza'ko seme zintzo ba-
teri, Tokio'n, Yamagutxi'n, Osa-
ka'n, Okinaua'n txistua jotzea,
Xabier aurrean, zeruratzea da.

Gora Zankotza'ko Txistulari
Talde famatua!

MUGARRIA

Manuel Olaizola, arro-
natarra, a s p a l d i t i k
Oyartzun'en bizi da.

Bertsolarien oberene-
takoa, bertso jatorren
bidez, euskeraren aide
Ian arrig:arria egin du.

Jaialdi asko eskeiiii
diote; askenekoz Eus-
kaltzaindi'ko lagruntza-
lle izendatua izan da.

Gorasarre oriek danak
ditu ongi mereziak; na-
parrengangik ere artu
beza besarkada beroa.
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DIRECTOR:
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S U MA R IP

P A G . 1 EUSKARA DIPUTAZIOAN: El Euskera en la Dipufacion. Desde fines del sigio pasado, una cons-
tante de ia Corporacipn Foral: ayuda moral y economics al euskera. Hay quien dice: "^El euske-
ra. para que?". Una lengua, ei euskera singularmente, refleja un espiritu, una personalidad. El
hombre no vive de solo pan; ni solo para hacer dinero. Tambien el espiritu es precise Y es ei
espiritu y la personaiidad de Navarra lo que la Diputacion, con el euskera, esta fortaleciendo.

GAMAZADA. Foto y recuadros de las lapidas euskericas del Monumento a los Fueros. Estilo so-
brio. Contenido vitai para Navarra: Dios y Fueros. Y la voz de nuestros padres, que no se puede
desoir: "EntendecHo bien, hijosl".

PAG. 2 IRURA'KO "EUSKALERRIAREN ADISKIDEAK" LEYRE'N. Los Amigos del Pais de Pamplona en
Leyre. Una hermosa homiifa.
IRUNA'N "KORPUS" EGUNA: La fiesta del Corpus en Pamplona. No la de este ano: un Obispo
"muy espiritual y muy sabio" organizo en Pamplona, para honrar al Santisimo, el Primer Con-
curso de Po-esfa Vasca; era 1609.
fL TA IL ERE: Han muerto el P. Olazaran y D. Juan Goicoechea. En el mismo dia los dos; sacer-
dotes, amigos, eminentes en la familia euskaltzale. Escribe el P. Damaso de Inza.

IZENDATZE BERRIA: Nombramiento de F. J. Sa aiegui, alto cargo en ei Gobierno.

EUSKALTZAINDIA: Academia Vasca. Reunion mansual; esta vez, en Mondragon.

PAG. 3 IRU ERREGEN MAIA'RUNTZ: Hacia la Mesa de los Tres Reyes. Gran calidad en el reportaje de
"Latxaga": agildiad en la expresion, precision en ei dato.

P A G S , 4-5 BERTSOLARIA: Conciencia de solidaridad humana. Un tema profundo de J. Enbeita que, nece-
sariamente: nos sugiere alguien ante el cual hay que responder de nuestro desamor humano.

P A G . 6 EUSKAL ERRIKO LEIOA: Ventanal de Euskalerria. Y un amplio panorama de noticias.

BESTAK: Fiestas por los pueblos de Baztan y la Regata. Cronista M. Izeta.

AURTXOEN TXOKOA: Rincon infantil. Los pequefios escritores baztaneses siguen constantes en-
viando sus cuentos.
EUSKAL HIT PARADE. Relacion que manifiesta el interes que hay por los discos vascos.

P A G . 7 ERRIZ-ERRI: *e pueblo en pueblo. Mas fuerza electrica en Aibar; nueva Aduana de Valcarlos;
ikastola de Lecumberri; algo, muy bonito, de Isaba; la Primera Comunion en Ciga. Y en la San-
giiesa maravillosa, una nueva maravilla: su banda de txistularis.
De M. Izeta, Bersolaris en Elizondo, y Homenaje a Uztapide, Manuel Olaizola, a quien desde
aquf saludamos.

PAG. 8 CURSOS DE VERANO DE FORMACION DE PROFESORES DE VASCUENCE. Organiza el Servicio
de Ensenanza de la Excma. Diputacion. Dirige D. Juan Onatibia. Colabora un nutrido cuadro de
Academicos de la Lengua Vasca y de Profesores de la Universidad de Navarra.

FDRMACJU
JSH

B VASCUENCE
objetivo

duracidn

dias de
clase

horario

Los cursos de verano tienen
como objetivo fundamental la
formacion del Profesorado ido-
neo y eminentemente practico,
que pueda dedicarse a la ense-
nanza de! vascuence en los
diversos niveles educacionales:
Parvularios, E. G.B. y Campa-
nas Alfabetizacion.
Tendra dos vertientes:

a) Para titulados y aium-
nos de Escuela del Ma-
gisterio,

b) Para aspirantes a Mo-
nitor.

UN MES.—Del 16 de julio al 11
de agosto.

LUNES a VIERNES: Mariana y
tarde.

SABADOS: Solo por la manana.

Manana: 9 lk a 1 horas.
Tarde: 17 a 20 horas.

informes
inscripcidn

INSPECCION TECNICA EUSKERA
SERVICIO DE ENSENANZA
DIPUTACION FORAL DE NAVARRA
PAMPLONA

PROGRAMA
i lursos de uerano 1.973

a) PARA TITULADOS Y ALUMNOS
ESCUELA DEL MAGISTERIO:

METODO DIRECTO

EL VERBO

LECTURA, DICTADO, COMPOSICION

EUSKERA JOLAZ-BIDEZ

CANCIONES INFANTILES

PEDAGOGIA PROPIA ENSEKANZA
IDIOMAS

PSICOLOGIA ALUMNO SEGUN EDA-
DES

GEOGRAFIA DEL PAIS

LECCIONES CULTURA VASCA:

Literatura oral

Literatura

Historia

Etnografia

Musica

Danza

Arte Popular

NORMAS ACADEMIA LENGUA VASCA

PROGRAMACION DE LA ENSEfiANZA

b) PARA ASPiRANTES A MONITOR:

METODO DIRECTO

EL VERBO

LECTURA, DICTADO, COMPOSICION

EJERCICIOS PRACTICOS

LECCIONES CULTURA VASCA:

Literatura

Etnografia

Musica

Arte Popular

NORMAS ACADEMIA LENGUA VASCA

NOTA.—A los alumnos que hayan asistido c m requiandad y aprovechamienlc,
despues de un examen posterior, se les cara el DIPLOMA ccrresccnciente.

LUGAR DEL CURSILLO: Se ies hd ica ra una vez hecha ia scl ic i tud.

MATRICULA: 500 PTAS.

PLAZAS LIMITADAS
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