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EUSKE SKOLETAN

Gizartearentzat, esko-
lak garrantzi a u n d i a
dauka. Nolako eskolak,
alako gizartea. Aurrera
dijoazten nazio guztiak,
eskolari aunitz begira-
tzen diote. Eziketa on ba-
ten bideak, ortxen sor-
tzen dituzte.

Gizonak ere garrantzi
aundiko mailla eskola-
ren bitartez betetzen du.
Eskolaren bearra aundia
dauka. Eskolarik gabe
oso gutxi egin dezake.

Inguratzen duan ludia
nolakoa dan ezagutzen
du; lurraren azala, gizon-
aren edestia, zenbakia-
ren bearra, izkiaren ja-
betasuna, oldozten, espi-
rituaren bideak eta abar.
Eskolik gabe ezer gutxi.
Eskola aundiarekin ega-
tzez urrutia iritsiko da.
Eskolaren bitartez aurre-
rapen aundiak egiten di-
tu gizonak; garrantzizko
gauza sakonak ikasten
bai ditugu. Gaiak bea-
rrezkoak dira.

G r a i n Naparroa'ko
Diputazioa'ren bitartez
gure euskera eskola guz-
tietan sartuko da, gafiera
mailla guztietan.

Ba zan garaia, auni-
tzek erranen dute. Bai-
fian garrantzitsuena egi-

tea da. Gaur Ian eder ori
Diputazioa egiten ari da.
Gure e s k e r beroenak
eman bear dizkiogu. Es-
koletan euskerak bere
tokia dauka; izkuntz abe-
ratsa dalako ta gurea
gaifiera.

E u s k e r a eskoletan
emateakin, gure ikaste-
txe oiek txirotu bearrean
aunitz irabaziko d u t e ,
Euskera eskoletan ikas-
tea, a ze Ian zoragarria
izango dana!

Gauza bat da ezin de-
guna aztu, maixua, ira-
kaslea. Gaiak eskoletan
naiz mamitsuak i z a n,
maixuak irakatsi bear
ditu. Maixu gabeko esko-
lik ez dago. Gaiak mai-
xuen eskuetan d a u d e.
Izan genezaken ametsik
andiena euskaldun mai-
xuak dira; euskera maite
ta erabiltzen dutenak.

Ametsa gozo au egia
izan dedin, Naparroa'ko
Diputazioa a 1 e g i n d u
zaigu aurrena. Au da mi-
raria. E u s k a l d u n e n
etsaiak izan bearrean gu-
re erriaren egitazko ezi-
tzailleak i z a n ditezen,
saiatu da. Gure aurka
euki bearrean, gure aide
jartzea, izango litzake
asmatu bearrezko bidea.

Bainan kirtenak gure
artean izaki. B a t z u e k,
euskaldun izena erabil-
tzen duten artean, gure
Diputazioaren bidea be-
rria ezin ikusi; txarragoa
dana oraindik, ezin era-
man. Arlotea gure arte-
ko igalia izan da beti.
Olako gizonak uxa di-
tzagun beti gure artetik.
Gizajo oientzat berea ba-
karrik ikusten dute ta
bereak bakarrik dauka
balioa. Orrelako gizase-
mekin oso urruti ezin
gaitezke joan. Ori dana
oso motz eta oker gauzak
ikustea da.

Gure Diputazioak gau-
za aundi bat egin du,
e u s k a l irakasleak sor-
tzeakin. Biderik ederre-
na artu du.

Erraten genuen beza-
la, eskola ez da d a n a,
ezta ere euskera, maixu
euskaldunak bear ditu-
gu, egitazko erriaren ezi-
tzalleak izan ditezen.

Bainan maixu zifiez-
koak bear ditugu, ez no-
lanaikoak. Euskal maixu
txarrak, lagundu bea-
rrean, ikaragarrizko kal-
te aundia euskerari egin
lezaiokete. Onak berriz,
onarri sendoak bota di-

SARTU-AURREAN
Baso aundi bat dakust.
Arbolen atzean illuntasuna; neskatxa euskaldun

bat, basora sartu nairik agertzen da basoaren er-
tzean. Otza eta izugarriya da illuntasun ori. Baso-
ren barrutik aize izoztu bat, boza nagi bat geldi
geldi datoz.

—jOh zu, sartzea nai dezunak! Badakizkizu zer
gauzak aurkituko dituzu emen?

—Badakit.
—Badakizkizu gauza oriek otza, gosea, gorro-

toa, mezprezioa, iraina, ziega, eritasunak, eta eriotz
uts-utsak dirala?

—Badakit.
—Bakardadea, guzien utzierarik?
—Badakit; prest nago. Onaze denak, patuaren

kolpe denak, atsegin aundiaz jasango ditut.
—Eta etsayen kolpeaz ganera, adiskide eta ana-

yenak ere?...
—Bai... oriek ere.
—Prest zaude, bada, zure buruari ukatzeko?
—Bai.
—Eta sakrifizio baterako, jakingo ez duenik

inork? Ilko zera, eta inork, inork zure oraimena ez
du ohoratuko.

—Ez urrikirik, ez izen illezkorrik ere ez diot
Kondairari eskatzen.

Bozak istan bat isildu zan eta gero esan zuben:
—Etorkizunaren egun batean, zuk sinisten de-

zuna gaur, sinistuko ote ezdezu; esango ote dezu
utsirudi batek gezurtatu zaituela eta negar egingo
ote dezu zure gaztetasun galdua ikusita?

—Bai, ori uste det ere... Eta ala ta guzi, nai det
sartu.

—Sar zaite, bada.
Neskatxa sartu zan.
—Eroa! —kanpotik boza batek, ortz-karraska

eginik, oju egin zuben.
Beste bozak, bano ezti-eztiya airean sonu egin-

da, erantzun zuben:
—Santua!

Euskaltzale on prestu guziei, gogorrago ta ga-
xoago dan erri au maite izaten duten guziei, lerro
auek eskeintzen dizkie.

Iruna, 1883-ko Urrilla'ren 26'an.

zrleiuco Lsampion

tzazkete, guk bear ditu-
nak.

Lenengo gauza, gizon
auentzat da, aurren begi-
ramena ta errespetoa;
aurrak ezitzea ta ez de-
segitea. Bigarren gauza,
euskera ta euskal kultu-
ra maitatzea, gurea da-
lako ta ganera aberatsa
batzuen edo bertzen aur-
ka ibilli gabe. Azi ona
erein. Dauzkagun ayeka
onei begiratu ta bide or-
tatik aurreratu. Aurren
gurasoekin batean lana
egin.

Oso u r r u n baztertu
b e a r r a k, iraultzaille
merkeak, arrotz errial-
deko kutsu zabaltzalleak,
sinismenaren o n d a g i -
11 e a k, berrizale amo-
rratuak eta ero kirtenak.

E u s k a l ezitzailleak,
euskal maixuak bear du
aurren ta Euskalerriaren
maitasuna. Jakin bear
dana da, Euskalerria la-
naren bitartez eginen du-
gula ta ez arrokeriaren
bidez.
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IKASTAROA
EGUNKARIETAN

Naparroa'ko ta Euskalerri'ko gizasemeak ikas-
taroaren berri ugari izan dituzte ta gai onekin lana
onak agertu dira.

«Diario de Navarra» egunkarian, erderaz Ma-
riangeles Artazkoz anderenoak Ian polita eta gar-
bia egin zuan. Baita euskeraz, Aingeru Irigaray
sendagille jaunak. «Pensamiento Navarro» egunka-
rian, ia orri osoan Jose Luis Larrion jaunak ema-
ten du egindako lanaren laburpena. «La Voz de
Espana» Guipuzkoa'ko egunkarian, Jabier Aranbu-
ru jaunak, bi Ian ezin obeak agertu zitun erderaz,
bata orrialde erdia, bestea osoa. Bi Ian auek ikara-
garrizko biozkada eman diote Euskalerria'ri ta Es-
pania'ri.

Guipuzkoa'ko «Diario Vasco» egunkarian, eus-
keraz Jon Onatibiak laburpen sakona egin du. Gai-
fiera, Madrid'ko «Ya» egunkarian Ikastaroaren be-
rriak aberastasun aundiakin eman ditu Ferrer
B. anderenoak.

Oso Ian politak ere agertu dira euskal aldizka-
rietan: «Agur» en, bi aldiz, N. Orat eta «Uxola»k
izenpetuak, baita «Goiz Argi»n, «Herria»n eta «Le
Miroir de la Souie»n.

Zoritxarrez, «Anaitasuna»n eta «Z. Argia»n be-
rriak laburrak eta okerrak argitaratu dituzte. Bes-
ten Ian onak nunbait ezin eraman. Ez da gaurkoa.

Garbi ikusi duguna gauza bat da; euskeraren
aide lana onenetakoa egin dala Iruna'n, beste toki
gutxitan egin ez dan bezelakoa. Orrexek poztu
bear lituzke euskaldun guztiak.

JOXE IXTEBE URANGA JAUNAK
ATSEDENA ARTU DU

Guziok anitz ezaguna dugu On Joxe Ixtehe Uranga, gizon
jakintsua, aspergabeko langillea. Ongi irabazi duen atsedena
orain artu du. Aurten, irurogei ta amabortzak bete izango di-
tu, bana ez du ajolik gure gizona bezalako langile batentzat.

Bizi guzia, Ederti gaietan; Naparroa'ko gauzetan. Ez da
errexa hertze hat billatuko, gure Naparroa Uranga jaunak he.
zala etzagutzen duenik. Erran leike Naparroa'ko edertasuna
here maitagarria dela. Eta maitearen aurpegiko argazki uga-
riak altxatuak ditu.

Leku guzietan egona izan da Uranga jauna, beti asmo
batekin: Naparroa'ren eder-gordailluari eustea.

Anitz urtez, ({Principe de Viana» Elkargoaren buru izan
dugu On Joxe Ixtebe Uranga. Bere zuzendaritzapean eta alor
guzietan, Diputazioaren agindua bete naiez egindako lanak,
ezin konta.

Orain arte, gure Aldizkari ontako izen-buruan, «J. E. Uran-
ga, Zuzendariyy agertu zaigu. Aren ondoan lanegin dutenei,
etzaie inoiz Uranga jaunaren jarrai-bidea aztuko.

Naparroa guziaren aldetik, esker oberena!
GARDE'TAR M.

mm i i MAATSAK
Iturriaga, A.
(1778-1851)

Zinzilika daudela,
ditu azeriak
ikusten mats-rnordoak,
eldu ori-oriak;
jartzen da begiraka
gaisoa goseak,
badabiitzkio tripak
jateko zaleak.

Saltoka asitzen da
alegin guztian,
ordu bian badabi!
ezin iritxian.

Ikusi zuenean
ez zala protxurik,
matsai esaten zien,
begia jasorik:
"Zauie, zaute, mordoak,
zaute osto-pean;
ez zerate oraindik
jarri sasoiean".

Zerbait nai eta ezin
badegu iritxi,
azeriak bezela
bear degu utzi,
"zaude, zaude -esanaz-,
zaude or berean,
zegatika ez zera
jarri sasoiean".

Arrigarria, ainizinetako piztien zentzuiasuna; orain, berriz, Euskalerriko gizon
bafzuen zentzugabekeria, nagargarri benetan. Maatsak ferdeak daudenean, fer-
deak daude; ez gorrsak, edo beste maigozkoak.

EUSKAL ERRIHO LEIOA
IZENDATZE BERRIAK

Jarraitzen diren goi-maiiako izen-
datze berriak, Agorril'aren 10'ean
egin zituen Naparroa'ko Forudun
Diputazioak:

"Principe de Viana" Elkargoaren
Zuzendaritza, V. Gaibete, jauna; Ira-
kaskintza'rena, J. A. Ziordia jauna;
Naparroa'ko Artxiboena, F. idoate
jauna; Hacienda izenekoarena, J. A.
Zubiaur jauna; Planificacion edo
Egitamuketa'rena, J. De! Burgo Ta-
jadura; Naparroa'ko Eritegia'ren
Eragintzaria, P. Etxeberria Epelde
jauna.

Irabazitako zorion-agurrekin, gure
egitazko gogoa: Naparroa'ren onu-
rentzako!

GUiPUZKOAKO ERREKAK

Gogorrezko zikinkeria doa, indus-
tri bidez, Gipuzkoa'ko ibaietan. Ge-
roago ta geiago jende xeearen
kezka aditzen da; aginiariek zuzen-
bidea erabakita, jarri-arazi bearko
dute.

GASTElZfKO "Aita Olabide"
BKASTOLA

Gasteiz'ko "Aita Olabide" Ikasio-
laren aldizkari ederra igorri digute,
ango goraberak ikus ditzagun; ikusi
ditugu ta txalotu ere I

Ikastolaren izena, oso egokia. Je-
sus'en lagundiko Aita Olabide, Gas-
teiz'en jaio zan; euskera ikasi zuen
eta I e n e n g o Euskaltzaindi'takoen
bat dugu ta Biblia'ren euskeratzalle.

Gasteiz'ko ikastolan, 1963 gn. ur-
tean, 14 umetxo asi ziran; aurten,
berriz, 576. Ta nolako asmoa aurre-
ra eramaten ari den gurasoen Ba-
tzarra! Ikastetxe berria egiteko,
20.000 metroko lekua erosi dute.
Aurrera, arabartarrok!

UQAIWQO EGAZKiN-LAMDA,
BUKATUA

Iraii'aren azken egunean, Noain
-go egazkin-iandako lanak bukatu
baditute. Noain'go egazkin-landa
—2.200 metroz iuze— Iparralde on-
tan oberenetako bat biurtu zaigu;
gabetako argi-jokua ta I. L. S. dela-
ko ezarkiak aunitz lagunduko dute,
eguraldi txarrenean, lurra ziurki ar-
tzera.

ZUBEROKO BARKOTXE'N
Zorigaistoz, Paris'a loan bear da-

te zuberotar aunitzek eguneroko
ogia irabazteko.

Aien "saldo" eder bat, Xubero'ko
Barkotxe'n bildu zen, Agorrilla'ren
Wan. "Etxahun" famatuaren illobi
inguruan, Meza saintia, dantza,
anaiarteko bazkaria. Ezin falta min-
tzale batzuk: ango Alkate jauna, gu-
re Jauregiberri Andereno maitea,
etab. Eta "Etxahun" bertsulari illez-
korraren kantiak; uste genuke Attou-
•i ta Robert Askain'en eztarrietan,
"Orhy'ko txoria" zegola.

LIBURU BATEN AGERPENA

Mikel Deunaren egunean, iruna-
-ko "Iru Errege" Ostatuan, "Latxa-
ga" idazlearen azken liburua, "Na-
parroa, euskal arrobia" agertu zu-
ten "Iruna'ko Euskalerria'ren Adis-
kideak" antolatutako biilera batean.

Atari artean, Rea! Defensa'ko
Markes Jauna, liburuaren egiileaz
biotz-biotzetik mintzatu zen. "La-
txaga'"k berak Naparroa'ren a!me-
na azaldu zigun. Azkenean, Ezpon-
da Diputadu Jaunak, eskerrak eman
zizkion "Latxaga'"ri euskera ta Na-
parroa'ren a!deko ianagatik.

BAfONA'N, EZETZ

"Euskal itxas-ertze"'ko Bide Na-
gusiaz itzegiteko biilera egin dute
Baiona'ko Udaletxean.

Frantzia'ko Estaduak A. CO. BA.
8ide-Alkartasuna'ri eman zizkion la-

nak. Oraingo ontan, Alkartasuna de-
lakoa lengo asmaketan aldakuntza
sartu naiean dabil. Euskal aginta-
riek uste dute orrelako aldakuntza
kaitegarri izango dela. "Bide Na-
gusia —erran dute— ongi asmatu
zen bere elburua irixteko".

BIZKAIKO MALLABi N,
BASERRITARREK JAI

Oitura dan bezalako jaialdi bat
egin zuten Mallabi'n bazterretako
baserritarrek: erriko Meza, bazkari
ederra, arrijasozaleak eta g u zt i.
Arratsaldean, aspalditik egarriz nai
zutena: bestsolarien saioa.

Ari izan ziran Lazkao Txiki, Go-
rrotxategi ta beste aldetik etorritako
Mattin eta Xalbador. Ez zan asper-
tu jendea bertsolariak elkar zirika
ikusten. Benetako euskal jaia, Laz-
kao Txikik esan zuen bezala:

Egun ederra Jaunak eman du.
Auxe da egun garbia!
Oraidik nunbait aide daukagu
geure Jangoiko aundia.

Au eta dena merezi dituk,
biotzeko Mallabia,
euskal kutsuko jende jatorra
gordetzen dezun kabia!

LANTEG1 BERRIA ZAMKOTZA'N

Altzeiru ugerkaitza egiteko "O!a-
rra" burni-Iantegia, Bizkai'tik Zan-
kotza'ra etortzen zaigu.

Diputazioa'ren babespean jarrita,
eikartasun orrek laguntza jasoko
du.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARRA

"
Joan den abuztuaren 31 n EuskaStzaindiak bere hileroko batzarre

arrunta egin zuen Donibane LohEzunen, "Lycee Maurice Ravel" de-
fakoan, Udako Euskal Unibertsitatearen ospakizuna baliatuz.

A abako Foru Diputazioari, Euskal Irakaskinfza Saila sortu due-
!ako5 zorionak eta eskerrak eman behar zaizkiola erabaki zen.

Pierre Lafitte euskaltzain Jaunak Aita Babaquy euskal idazleari
buruz txosten bat irakurri zuen, idazie hori jaio zeneko ehun urte-
tako muga gogorafuz. 1914eko gerla handian hil zen Aita Babaquy,
bere adlnik hoberenean.

L. Dessance euskaMzain jaunak beste txosten bat bidaH zuen
honako gas hontaz: "ikusten duzu goizean" kantuaren aireaz bi
solas,

Azkenik, Xabier Kinfana euskaftzain laguntzai'eak, Historia-ager-
penen laguntzaz, Nafarreria hitzaren etorburua aztertu zuen.

Joan den iraUako 28an Euskaitzaindiak bere hileroko batzarra
egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Bi sariren irabaztunak ezagutzera eman ziren. "Eusebio Maria
Azkue" o'arki saria (25.000 pezeta), Bizkaiko Aurrezki Kutxaren
iaguntzaz Jarria, Biktoriano Gandiaga-k, "Txakoiinaren 2 ospatze"
deritzan lanaz, irabazi du. Aipamen berezia irabazi zuten, baita ere,
X. Lete eta A. Urretabizkaiaren lanek.

Bertso-paperen sariketan, berriz, 1chen saria (12.000 pezeta),
Xalbador bertsolariak izan du, "Gure artzain etxolari" eta "Mendian
gaidu direnei" izeneko bertso berriakgatik. Bigarren saria, Kalonje,
Matxain eta Olea-ren artean banatua izan da.

Euskal irakasSe titulua irixteko, Arrasate eta Donibane Lohitzu-
ne-n egindako etsaminen berri eman zen. Arrasatekoan hamabik
lortu dute tituiua, Donibanekoan bederatzik.

Euskaltzaindiko iiburu-zainak, etxera diren liburuen berri eman
zuen. Dominique Peillon-ek etnografiazko him Ian bidali ditu; Ned
Thomas jaunak, "Planet" Gales-ko aldizkariaren zenbaki batzuk; Sa-
bin Irizar jaunak, "Txingo. Gertaldi eta ibilkariak", GERO editoria-
lak aterea; Ibon Sarasola jaunak, "Gerraondoko Euskal Poesia
(1945-1964)", LUR editorialak argitaratua; Ermua-ko Ardatz Ra-
pid, S. A. industriak, euskeraz eta beste lau hizkuntzaz egindako
izendegi telenikoa. Industria sailean euskeraren aide nola Ian egin
erakusteko, balio lezake izendegi honek.

Luis Mitxelena euskaltzain jauna, Herri eta Herritarren izende-
gia prestatzen ari den batzordearen egoeraz mintzatu zen. Batzorde
honek egin berri du biiera berezi bat, lana aitzinatu eta zenbait oina-
rriko putu argitzeko.

Antonio Arrue jauna Donostiako Udaletxean egin berri den bi-
feraz mintzatu zen. Bifera honetan euskal hiriburuetako Ayuntamen-
tuen ordezkaria bildu ziren, euskeraren irakaskintza nola aurrera
eraman eta bultzatu aztertzeko. Eskola testuak prestatzeko, Euskal-
tzaindiaren laguntza nahi lukete. Berri hauek oso pozik entzun ziren.

Bi euskaftzain laguntzaile berrik estreina-aldiko lana egin zuten,
no k bere txostena batzarrean irakurriz. Jose Migel Zamalabe jauna
Etxegsntza eta Arkitektura hiztegia antolatzean erabili dituen iturri
eta ikasilako esperientziez mintzatu zen. Martin Ugalde jauna, be-
rriz, literatura-motak euskeraz mugatzeaz, elkarren artean berezi eta
izendatzeaz. Euskaitzainburuak ongietorria eta zorionak eman ziz-
kien batzarkide berriei, eta halako elkar hizketa bizi bat piztu zen
bi azatpen hoien ondore eta frutu bezala.

Azkenik, A. Zatarain jaunak azterkefa bat egin zuen "n " eta
"11 "-ri buruz eta azalpen honen ondoren ere elkar hizketa izandu
zen, nork bere iritziak agertuz.

(Euskallzaindiaren Prensa Bulegoko Agiria)
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OBANOS'KO MISTERIOA

Ni baifio idazle trebeagoak mintzatu dire kristau antzerki
onetzaz, baita bere edertasunak eta utsuneak adierazi ere.
Alaz ere nai nuke nere iritziak azaldu, ikuskizun eder au
milixkatu ondoren.

Iru ekintzetan banatzen den antzerki an, benetan, ikus-
garria da. Obanos'ko enparantzatik, orain antzoki biiirtu de-
na, igarotzen dire belaunaldi askotako jantzi lilluragarriaz,
bitxiaz eta margodimaz zaldi txit ongi apaindiiak eta zaldun
dotoretuak. Europa'ko aberatsak, zaldun ezezagunak, Bor-
gona'ko Dukeak eta Tolosa'ko eta Armenia'ko Erregeak be-
ren morroi ta laguntzaille arrigarriz jantziak, auek moro
jauntxoak lagun dituztela; Santuak, merkatariak, judutarrak,
erromes ixillak, eta antzina artako jauntxo eta emakumeak,
etxe-mutillak, eskaleak, zingaroak, alprojak eta Akitania'ko
Errege-Jauregikoak.

Auen igarotzeak betetzen du lenengo ekitaldia. Bigarre-
na, berriz, antzerkiaren dramak Akitania'ko Printzea, Gillen,
jauregitik iges egindako bere arrebaren billa dabillenean eta
Obanos'en arkitu. Bere jaiotetxeko aberastasun eta jolasak
baifio maiteago ditu Felizia'k Obanos'ko pakea, kristau bi-
zitza, eta biotzean gorde duan maitasun bakarra: Kristo.

Gillen'en arrokeriak ez du ezertxo ere ulertzen bere
arrebaren aldaketa sakonaz. Gutxiestea derizkio sendiaren
aunditasuna, arrebak txiroen bizitza artan jarraitzea. Onean
ta txarrean etxeratzeko eskatzen dio. Alperrik. «Ementxen
bizi naiz zoriontsu. Ez naiz itzuliko. Nere azken itza da».
Gillen'ek burua galtzen du. Zer esan bear dute Akitania'n?
Ezin du jasan egoitz arlote aren zama bere arrokeriak. Eta,
eroturik, il egiten du. Odola ikustean esnatzen da bizitzaren
egitara. Eta aolku batzuen ondoren Compostela'ra jarrai-
tzea eskatzen du, pekatari bat bezela, erruki eske...

Ba-datoz, irugarren ekitaldian, itzulian ibilkariak. Auen
artean Gillen. Damuturik dator, bainan arrokeriak beregan
jarraitzen du oraindik nagusi. Ez daki oraindik Jaungoi-
koa'ren errukiaz. Jaunaren ontasuna aitortzea bakarrik falta
du. Frailetxo batek jazten du, ontaz. Eta azkenik, umiltzen
da. Une ontatik eleizara umil biurtzea dagokio. Obanos'ko
erria, orduko jantziaz enparantzan da, eta eleiz itzulera or-
taz erria poztutzen da, eta parte artzen du egiten dan pro-
zesio ernagarrian. Mikroak eleiz-abestiak eta Arnotegi'ko
eleizak dinbili-danbala kanpaiak iraulika. Antzerkia emen
bukatzen da.

Antzerkia guztiz ernagarria da, bitxia, margoz gainezka.
Antzerki bezela ikusgarria da, merezi du ikustea. Bi ordu ta
laurden ongi igaroak dira. Bainan antzerki-teknika aldetik
aitzakirik jartzen ez ba-diot ere, euskaltzale aldetik bai,
jarri bearrean naiz. Eta ara zergatik:

Mikroak ematen duan argitasunean «la Obanos euskeri-
ka» esaten da, bainan antzerkiak ez du agertzen orrelako
zeetasun bat ere. Antzerki barruan ba-daude zenbait une
egokiak euskal kutsu apur bat eman aal izateko. Euskal
esakera batzuek eta «euskal tako» batzuek, Labayen jaunak
bein zion bezela idazki batean, edo euskal abesti batzuek
ez litzaizkioke gaizki etorriko eta ez luteke gutxituko bai-
zik aberastu antzerkiaren edertasuna, gauz guztien «uniber-
salismoa» bear diran «lokalismoaz» ongien osatzen bai-dire.
Neri bururatzen zait, ainbat jende arrotz igarotzen dan to-
kian, ez legokela ezergatik ez ipiili Compostela bidean eus-
kaldun talde batzuek, Erronkari aldetik edo Gipuzko aldetik
etorriak. Eta enparantza kendu gabe dauden obanostarrak
ongi-etorri berezi bat egitea, euskeraz mintzaturik, ta erria
uztean «Agur Jaunak» edo beste edozein euskal abestiaz
agurtzea.

Azken prozesiorako gerturik dauden abestietan, ez litza-
ke askorik kostako euskal abesti elizkoien bat ere sartzea.
Beraz zerbait egin euskeraren aide, zerbait.

Dena-dela, gure izkuntzaren aide zerbait egin nairik zu-
zentzen dizkiot akats eta eskabide au Santos Begiristain
apaiz jaunari. Emendik aurrera ez dagokit besterik nere zo-
rion beroenak ematea baifio, bai Begiristain jaunari, Villa-
mar zuzendariari ta bere mendean ain ongi Ian egin zuten
erbesteko artistei. Eta zorion berezi bat Obanos'ko erriari,
ainbeste urteetan bizirik iraun arazten digutelako onelako
antzerki zoragarri eta ikusgarria.

BARANAINDARRA

NAPARROA'K IRAUN DU"
ABESTI BATEN SORTZEA

Ofiatibia'tar Yon
Iruna'ko euskal irakasieen ikastaroko

egunak zjran.
Santiyo egunez, goiz jeiki-ta, Oyartzun-

-dik Donosti'ra garaiz iritxi nintzan, andik
Xabier Gaztelu'ranoko txangoa egiteko as-
moz. Banan, zoritxarrez, Donostj'n bakarrik
gelditu bearra izan nuen, Ikastaroko lagun
danekin batera egun eder bat igarotzeko
ordez.

Eguerdl aldera Meza entzutera sartu nin-
tzan San Martin elizan. Otoitz garaya...,
Ots!, meza-emalle nere aspaldiko D. Pedro
eta aurreko alkietan, gure Agustih maitea.
"Zorionez —asmotan nenbillen— Meza bu-
katu-ta gero, irurok txolarte bat eukiko
dugu".

Bai, orixe! Xiri-miria aitzaki artu ta be-
realako batean andik aide egiteko gogoa
usmatu nuen. Ai, ene bustitako poza!

Ordu bata inguru izanik, urbilleko jate-
txe batean sartu nintzan.

Emakume bat bakarrik zegoen mayan.
Adin puska batekoa zan eta uri aundietan
emakume asko arkitu oi diran bezelakoa:
zartu ta bakarrik dauden oyetako bat.

Nere alkian exeri ta Naparroa gogora-
tu: egun artan galdutako ibillaldia, lagun
alaiak, Xabier, Leyre, Zankotza, tab; bere
aintzinako aunditasuna, oraingo berpiztea,
barruan beti daraman indarra; ametsetako
Naparroa!

Nere barruan, donu berri baten oiartzu-
nak entzuten asi nintzan eta, aurren irten
nairik bezeia, abesti itzen otsak mar-ma-
rrean... Atxiki naiez, arreta biziz jarri nin-
tzan, banan zorioneko emakume arek be-

rritsukerian asi nai nunbait, nere arreta
uxatzen.

Emakumea ixiltzen zan bezain laster,
berriro antxe nituen nere abesti-gaiak, eta
bat-batean oroitu nintzan, a!egia5 nere Ikas-
taro-lagunei eskeinita neukala abesti berri
bat, egiten ari gihan Ikastaroaren oroigarri.
Eta orduan berean, zeazki nabarmentzen
asi zitzaizkidan barruko donuaren ots bere-
ziak. Olako emakumeagatik ezpalitz...!

Ereserki mardul baten tankera artzen
asi zan abesti ori; indar eta kemenez bete-
rik zetorkidan, Napartarren biotz sutsuari
dagokion erakoa. Banan, inpernuko ema-
kumeak berriketa nai, ta ez ninduen pa-
kean uzten bere solas ezin-ixillarekin. Ja-
tetxea zala..., janaria..., edaria..., edo egu-
raldia; gai danak onak zituen bere berrike-
taldirako.

Ba-dakit ez dagola ondo egina, banan
emakumeari jaramonik egiteari utzi, arka-
tza ta papera sakeletik atera ta nere abesti
berriaren zirri-borroak egiten asi nintzan
maiaren ertzean.

Nola ez? Emakume aspergarri arek le-
poa luzatu ta berriz asi.

—A! Eresgillea al zaitugu?
—Bai...
—Eta nola da ori?
—Bai...
—Eta...,
—Bai, bai, bai, bai...!
Esta emakume gaizoak jartzen zizkidan

ostopo artean, paperean asi ziran ereser-
kiaren ots eta itzak...

"Naparroa'k iraun du..."
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Umore ederrenaz esan digu Onatibiak "Naparroa'k iraun du" abestia
zoritxarreko egun batean sortu zeia. Ez ola, gurentzat zorioneko egun ba-
tean baizik; dena dela, bizkor eta eder sortu zitzaion.

Biaramonean, arrituta geiditu ginan "Escuela Normal del Magisterio"
lekuan. Itzak idatzi; donua iru aldiz jo, ta kito! Bero, errex, indarrez betea
dugu abesti ori; laster artu zuten irakasleek. Entzun eta bereala ezpanetan
ere. Kantu orren mamia ez ote zegon aurretik biotzetan?

Egun orren bazkaEtzerakoan, Iruna zarreko karrika zarrefan, kantu berria
entzuten genuen; euskal eta napar itxaropenaren kantua.
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Aurtengo udan, Iruna'n euskal irakaslentzat egindako
ikastaroa, gauza aundi bat izan dala, Naparroa ta Euskale-
rria'rentzat aitortu bearra daukagu. Oso ongi zuzendua ze-
goen aurretik eta ondorengoak ezin obeak eman ditu. Ger-
tatutakoa ongi jakin dezaten, danen onerako, zeetasun
geientsuak agertzeko modukoak dira.

DIPUTAZIOA
EUSKERAREN ALDE

1972'ko abenduaren 15'an, eus-
keraren aide bide berriak iriki-
tzen ditu Naparroa'ko Diputa-
zioak eta ortarako erabaki nagusi
batzuek artzen; itzal aundi bat
ematen dio euskerari. Euskeraren
aide lana egiten ari diran irakas-
lei sariak eskuratzen dizkie. Eus-
kal irakaslen eske anitz zetozen.

Orrela Iruna'ko ETXE ANDIA,
gero ta geiago, beartua zegoen
euskal irakasleak bear bezela ta
bear aifia gertutzea. Etzan naikoa,
euskera erakusten zutenei lagun-
tza ematea; bearrezkoa zan ikus-
tea gainera ongi zekitela ira-
kasten.

EUSKAL IRAKASLEN BEARRA
Etzan naikoa irakasleak euskeraz ongi jakitea.

Nai ta naiezkoa bezela agertzen zan, euskera era-
kasten jakitea. Orregatik bearrezkoa bezela azal-
tzen zan euskal irakaslen eziketa. Batez ere me-
todolojiaren bear aundia dago. Metodolojiarekin bi
gauza lortzen dira; ikusten dute lana ona egiteko
bide garbia ta gainera berealaxe ikaslen aurrera-
pena nabaitzen dute.

Ikastaro onen bearra ikusia zegoela, bide on-
tan, experientzi on baten bearra nai ta naiezkoa
bezela nabaritzen zan. Euskalerrian euskal irakas-
lentzat ikastaro aunitz egin dira, gai bat aurrera-
tu ta aren aitzakiakin bertze gauza asko egin di-
ranak. Okerkeri geiegi dabil gure artean.

Aide ortatik experientzi on baten bearrean
geunden.

"Euskalerria'k Jainkoa'gan dun sinismena,

antzihakoa da. Euskaldunak beti sinistu

izan du Izadiak bano indar geiago dun bes-

te zerbaitean; Jainkoa'gan sinistu egin du."

Barandlaran'ek Ikastaroan

DIPUTAZIO'KO
TEKNIKOAK LANEAN

Irakaskintzako saillan buru diranak, kemen
aundiakin asi ziran lanean. Ziordia Jaunak irakas-
kintzaren arduradun nagusiak bideak iriki zituan.
Bakartxo Erbiti anderefioak, gai onekin lanpetua
ibilli zan. Marzelino Garde Jauna, Euskal Irakas-
kintza batzordeko kideak asmo au bere gain artu
zuan. Lenengo urratsak ondo emate arren, tekni-
ko batzuek deitu zituzten, bear bezelako organi-
grama bat egiteko.

Auek ondo korapillatu gabe etzuten ezertxore
utzi. Aurretik teknikoak egin zuten organigrama
ortan zeuden argibide guztiak, baita elburuak, ko-
rapilloak ondo lotuak, zuzenketak edo kontrolak
eta abar... Liburu aundi bat da. Irakurri duten
Diputadoak, Jakintsuak, Irakasleak, goi maillako
gizonak arrituta gelditu dira esanez «gauzak orre-
la egin bear lirake». Ba zan gure artean gauzak
orrela egiteko garaia.

IKASTAROAREN GAIAK
Euskera nola erakutsi, zan ikastaroaren elbu-

rurik nagusiena. Ortarako ba dago Euskalerrian,
maisu aundi bat, Jon Oriatibia irakaslea. Ipar
Ameriketan urte aunitz igaro ditu ta an ikusi
zuan ludi zabalean, lanean dabiltzan teknikoak
arrotz izkuntzak laster ikasteko bidea nolakoa
dan. Ikasbide berri ori euskerarentzat moldatu du
ta lana egiteko oso egokia da.

1973'ko garagarrillaren 8'an egindako billeran,
Diputazioak udarako ikastaroa egiteko erabakia
artzen du ta zuzendaritza Jon Ofiatibia'ren es-
kuetan uzten du. Diputazioak orrekin euskera era-
kusteko, laguntzaille on bat billatzen du.

Aditzaren bearra aundia ikusten zan. Euskal
irakasle ta andereno askok aditza bear bezela ez
dute ezagutzen. Utsune au bete bearra zegoen. Lan
ortarako irakasle trebe ta egokia, dudarik gabe
Orexa'ko apeza; Zuzendaria'k deitu, ta pozik egon
da gure Ikastaroan On J. M.a San Sebastian, eus-
kal idazle bikain ori, «Latxaga» izen-ordearena.

Bidezkoa bezela agertzen zan idazten jakitea,
idazlanak ondo egiteko. Ortarako ere teknika bear.

Gero aurrentzat iduritzen zitzaigun ikasbide
berri bat; abestia ta dantzaren bitartez izkuntza
ikastea. Gaia ontan, Ofiatibiak daukan lana ezin
obea da ta beste izkuntzak edo kulturak gaur
oraindik ez daukatena.

Euskerak izkuntza bezela, ba dauka inguru bat.
Gizarte batek erabiltzen du. Euskal bizia zer dan
jakitea, nai ta naiezkoa da; edestia, elertia, artea,
eziketa eta abar. Euskal kulturaren urratsak garbi
ikustea, gauza ederra deritzaigu. Gai oiek ondo
azaltze arren, gizonik ospetsuenak deitzea erabaki
zan; aurrenak, al zala napar euskaldunak.

Gainera bidezkoa zan, ikasleak gure izkuntzari
buruz, Euskalzaindiak artutako erabakiak ezagu-
tzea. Ortarako ere euskalzain naparra aukeratu
zan.

Ez dago abesterik gabeko euskal ekintzarik.
Euskal abestiak ikastea bearrezkoa bezela jo zuten.

Izkuntza ikasteko gaiak ikusten dirala, bearrez-
koa da, mailla ezberdifietan, nola ta zer eman bear
dan jakitea. Programazio bat nola egin, lana ego-
kienetakoa bezela artu zan.

Nai zan gainera, ikasleak ariketa ugari egitea,
Ez lan luzegiak, baifian aldiro zerbait. Lana eragi-
riazten zaiela, ikasleak, esnatuagoak eta erneago
datozte. Gauza ona bezela artu zan, enkesta edo
galdera berexi batzuek jarri araztea; gaiak auke-
ratu ta aiei buruz ikasleak erantzunak ematea.
Orrela zuzendarien aldetik bide berriak agertu
bearrean irakaskintzaren bidez, ikaslei sortu araz-
ten zaizkie eta ori pedagojiaren aldetik obea da.

NAPARRO/
EUSKAL I

Aste erdian egokitzen ziran jaiak, ikastaroa
moztu ez zezaten, pensatu zan, egun oien bitartez
ibillialdietan Euskalerria nola ezagutu bear dan
erakustea. Asko ba dijoaz berebillan ezin gelditu-
rik ta ez dakitela gure lurrari usaia artzen. Orre-
gatik ibilli aldi batzuek egitea erabaki zan.

Euskal andereno ta irakasle askok gutxi ira-
kurtzen dute euskeraz. Euskal liburuen agerketa
bat egitea bidezkoa bezela egokitu zan.

DIPLOMA
Irakaskintza guztietara zuzen eta lana ondo

egin zutenei, baita azterketetan ondo atera diranai
Diploma, agiri ofiziala, ematea erabaki zuten Ira-
kaskintzakoek beti Diputazioaren izenean. Orta-
rako Naparroa'ko Diputazioak ez dauka Estadua-
ren baimenik eskatu bearrik. Naparroa'ko Dipu-
tazioak, Fueroen bitartez, indar aundiak dauzka.
Gizartearen egin bearra askoren erantzunak, bere
eskuetan ditu; irakaskintza, zergak, erregebideak,
basoak, ertzainak eta abar eta abar. Naparroa'n
Diputazioak agintzen du ta ortarako almenak eta
eskubideak eskuan dauzka. Napar Diputazioak
garrantzi andia du ta gauzak ondo egiten dakizki.

Ba dakigu askok ez dutela Euskalerria ezagu-
tzen, askozez gutxiago Naparroa. Ikusten danez,
batzuek «dana dakina» oietakoak dira ta danetaz
arrokeriz itz egiten dute. Irurzun edo Tolosa'ko
perira dijoazten gizonen antzera; sendagintza, le-
gea, kultura, salerosketak eta elizaren goraberak
eta abar. Margoakin jantziak nai dituzten erara
aldatzen diran bezela, ala, gauza berdina egiten
dute gai askokin. Danetaz itz egin bear eta dane-
tan anka sartu bear. Arlote aunitz ditugu gure ar-
tean. Aberen artean, orrelakoak, ondo dijoaz, ez
bait dira nabaritzen. Gizajo oiek, naiz danetatik
itz egin, ez dakite zer dan egiaren izpia.

Diputazioa ez da Naparroan bakarrik zerga bil-
tzeko; datoztela bertatik bertara ikustera. Euskal-
zaindia ez da euskeraren irakaskintzaren gorabere-
tan sartzeko; dijoaztela Europa'n dauden Akade-
miak ikustera.

Euskeraren egitazko itxaropena, eskola; egu-
neko munduan, eskola-gabeko izkuntza, ito.
Irakaskintza'ko mail guzietara eraman bearko.
"Izkuntza larrekoa —dio Lizardi'k— nai aunat

noranaikoa".

IKASTAROAREN DEIA
Ba daude, arrazoiakin, ikastaroaren deia oso be.

randu egin zala diotenak. Bi aste aurretik izango
ziran bialduak udako ikastaroaren berriak. Bear
aina ez. Bainan ekintza onen eldutzeko garaia be-
randu gertatu zalako, noizbait egin bear, beste ur-
terako utzi gabe. Paper berexietan, aldizkarietan,
Euskalerri osoan berealaxe jakin zan ikastaroa,
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REN DIPUTAZIOAK ERATUTAKO
XKASLEEN IKASTAROA =

uztaillaren 16'an asiko zala ta lau aste luze iraun-
go zula. Orain arte egindako udarako ikastaroak
laburregiak izan dira; motzegiak, Ian sakon bat
egiteko. Gainera goiz ta arratsalde izango zala
adierazten zan.

Berri au jakinaz, gizaseme aunitz arrituta gel-
ditu ziran. Orrelako gauz askorik etzan ikusi.

Gainera garbiasko agertzen zan ikastaroak bi
mailla izango zitula; bat titulu dutenentzat, bes-
tea goimaillako ikaskintza gabekoentzat.

ERANTZUNA
Naiz ia astirik gabe berria zabaldu, Naparroa,

Gipuzkoa ta Araba'tik 63 ikaslek ikasteko tokia es-
katu zuten. Neskak geienak, baita amabiren bat
gizon. Lenengo urtea izateko etzan gutxi. Berro-
geiren bat itxaro genituen.

MAGISTERIOAREN
IKASTETXE NAGUSIAN

Ikastaro au egiteko, Diputazioak etzuan nola-
naiko tokia aukeratu, Magisterioaren Ikastetxe Na-
gusia baizik. Maisuak sortzen diran etxeko ateak
zabalik iriki zitzaizkion euskerari. Etzan nolanaiko
aukera.

Gainera ikastaroa emateko etxe onek erosota-
sun aundiak dauzkan: gela ederrak, toki naikoa, iri
erdian katedralaren ondoan. Udarako ez da toki
beroa. Urrutizkinak ondoan, berta'ko laguntzai-
lleak prest zernaitarako; eta abar.

Poza ematen zuan ikastetxe ortara joateak ta
euskerarentzat ateak ain zabalik arkitzea,

IKASLEAK LANEAN
Ikastarora urbildu ziran gizon ospetsu batzuek

arrituta gelditu ziran udara erdian ikasleak lanean
ikusita. Pozik eta gogotik eten gabe ta gose aun-
diakin ikusten genituen ikasleak lanean. Ura zan
giro ederra. Ifiork beartu gabe, danak idazliburue-
tan jaso nai zituzten. Xeetasun asko biltzen ari zi-
ran idatziaz.

IKASTARO AN ARI IZAN DIREN
EUSKALTZAINDIKOAK

EUSKALTZAiN OSO

On Joxemlel BARANDIARAN
On Manuel LEKUONA
Aita Damaso INTZA
On Aingeru IRIGARA!
On Andoni LABAIEN

EUSKALTZAINDJ'KO LAGUNTZALLE

On Markelin GARDE
Aita Shanti ONAIND1A
On Yon ONATIBIA

Ikastaro onen gauzik ederrena, ikaslen lana
izan da 1.160 ariketa idatzita utzi dituzte. Bakoi-
txak ogeiren bat. Egunero ikasle aunitz zetozen,
58'ren bat. Zerbaitengatik ezin ziranean etorri,
aurretik esaten zuten. Orrelako giroa gutxitan
ikusten da.

Iru enkesta ere bete zituzten. Ikusgarriak dira.
Emendik urte batzuetara garrantzi aundia izango
dute. Oso aberatsak iduritu zitzaizkigun ta Dipu-
tazioan gordeta daude. Ez dira sutan botatzeko.
Antxe ikusten da garbi-asko ikasle oiek daukaten
euskal zaletasuna, euskeraren maitasuna, ikasteko
gogoa ta lanaren kemena.

((Euskera Artez», Jon Onatibiak ematen zuan;
izkuntzaren metodolojia oso praktikoa ta errexa
da. Ortik, ikasleak gaiak ugari artu zituzten gure
izkuntza zabaltzeko. L a n a
egiteko antxe zuten bidea iri-
kia. Aditza aurretik oso zailla
egin zitzaien. Lenengo egu-
netan eragozpen aundiak izan
zituzten, gero berriz ondo
ulertu ondorean, bidea garbi
ikusi zuten. Askori alaxe en-
tzun genien: «Ikastaro asko-
tara joan gera, bainan beti
aditzari buruz ezertxore uler-
tu gabe itzuli gera etxera.
Orain garbi ikusten dugu». Bi
edo iru ezik, danak azkenean
ondo erabiltzen ikasi zuten.
Atzeratu x a m a r geldituta-
koentzat bertze ordu erdi bat
ematen zieten egunero.

Idazteko ikaskaiak ardura
aundiakin artu zituzten. Da-
nentzat gaia berria zan, bai-
nan garrantzia ikusi zuten.

«Jolas Bidez» izeneko erakustaldiak, alaitasunean
egiten zituzten. Abestia, dantza, aurrentzat izkun-
tzaren metodolojia, zoragarria iruditu zitzaien. Az-
kenean ikasleak berak egiten zituzten ikaskai be-
rriak beren artean. Euskal kulturari buruz eginda-
ko itzaldien bitartez, euskal jakintzaren sustraiak
barreneraifio sartu zitzaien, baita euskal senaren
usaia sartu.

GURE IRAKASLEAK
Manuel Lekuona Jaunak, bersolarien bereixta-

suna agertu zien. Federiko Zabalak Euskalerriaren
bizitza bere edestian. Aita Onandiak euskal litera-
tura ta idazleak euskal kulturarentzat daukan ga-
rrantzia. Jose Migel Barandiaran gizon jakintsuak
euskal enda nolakoa dan. Aita Riezuk euskal ere-
sia batez ere Naparroa'n. Jabier Aranburu gazeta-
riak, euskal aldizkarien giroa nola dagoen. Real
Defensa'ko Markesak, Joakin Menkos Jaunak, iza-
dia zainduaz aurren eziketa nola egin.

Irigarai gizon ospetsuak, Euskalzaindiaren era-
bakiak garbi ta zuzen erakutsi zitun. Patxi Arra-
ras, Irunseme jatorrak euskal dantzetaz gauza eder
asko esan zizkigun. Juan Garmendia jaunak, eus-
kal esku langintzari buruz dauzkagun bitxiak nola

ikusi, agertu zigun. Antonio Labayen gizon jakin-
tsuak berriz, EBREOA judutarren izkuntzaren
berpiztegaz mintzatu zan. Aita Damaso Intza'koa,
berak ezagututako euskal esnatzea Naparroa'n.
Marzelino Gardek, Arturo Kanpion, napar euskal-
tzale ospetsuaren naia, deia, lanak eta ametsak
azaldu zituan.

Naparroa'ko Ikastetxe Nagusitik iru irakasle
ospetsu ere etorri ziran; Ferrer jauna Euskale-
rri'ko geografiari buruz mintzatu zan; Ana Maria
Navarro bere emaztea sikologiari buruz ta David
Anderea izkuntzaren metodologiari buruz.

Danetara 25 itzaldi. Ikasleak euskal alorrean
aspalditik dabiltzan langillerik jakintsu eta obe-
renetako batzuek ezagutu zituzten. Orrelako auke-
ra Euskalerrian gutxitan izan da. Ikaslen begiak
Euskalerriari begiratuaz zabalik gelditu ziran.

Asko abestu zuten ere. Abestien bitartez izkun-
tza nola erakutsi leiken ikasi zuten. Azkenean gai-
nera Jon Onatibiak Naparroa'ri abesti berri bat
eskeini zion. Ez da nolanaikoa. Ikasleak gogotik
abestutzen zuten. Emendik gutxira Naparroa'ko
aurrak abestuko dute. Naparroak ba dauka bere
abesti bikaina euskaraz. «Naparroa'k iraun du».

Ikasleak ziotenez, «norbaitek ez du emen lo as-
korik egin. Ikusten da baten bat lanean ibilli dala».

IDAZLE BERRIAK
Euskeraz idazlanak ondo nola egin bakarrik

etzuten ikasi, baita asko idatzi ere. Lan ugari, alai
errex eta oso politak. Azkenean onenak saritzeko
sariketa bat egin zan. Iru lan izan ziran sarituak,
ta «Principe de Viana» ontan argitaratzen dira.
Lantxo oietan ikusten da garbi asko, euskal idazle
berriak jaio zaizkigula ikastaro ontan.

Txalo ugari ta sari ederrak artu zituzten.

ATERALDIAK
Bat Baztan aldera egin zan. Aita Onaindiak bi

itzaldi Oronoz'ko ikastetxean eman zitun. Bertan
bazkaldu ta arratsaldean Lekaroz ta Elizondo
ikustera joan ziran.

Bestea Santiago egunean, Xabier alderuntz. Xa-
bier'en napar zaletasuna ta sinismen sendoa zen-
bateranokoak izan ziran, oartu ginan. Bi itzaldi
Euskalerriko edestiari buruz Federiko Zabalak
eman zitun. Danek batean, bazkaldu genuen gela
eder batean. Andik Leyre'ra joan ginan, Napa-
rroa'ko erresumaren sortokia ezagutzera. Yesa'ko
urgeldia ikusita, Zangotza'n gelditu ginan. An
Beunza jaunak bertako dantzari ta txistularien
saio bat opa zigun. Tokia ezin obea, XVI garreneko
jauregi zar bat berritua. Ikasleak Zangotza'ko ka-
lean «Jolas-bidez» abestuaz ibilli ziran. Bertako gi-
zasemeak ongi artu ginduzten. Agur aunitz entzun
genituen.

Bi ateraldi oiek oso aberatsak zirala ezin gene-
zake ukatu.

IKASLEN ESKERRAK
Azkeneko egunean, ikasleak beren irakaslei

opari sari bana eman zieten. Txaloak, parrak
opariak, auexek izan ziran ikaslen eskerrak.

Egindako lanaren poza, irakaslen ardura osoa,
giro jatorraren bukaera, orixe izan zan.
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NAPARROA'N ZEAR
IKASTAROAN SARITUA

Irufia'n igande goiz ontan, udako igande ontan, bedera-
tziak dira kanpantorrean, eta aspaldi egun-argitua zan; egu-
nak giro alai bat eskeintzen digu; eguzkia jolasten dabil
odei beltz ta xuri tartean, irten nai du...! O j . . . odei beltz
batek gorde bere sabelean! Baina ez da denbora askorako,
berriz ere irten-sartuak egiten jarraituko du, irufiatarrak ta
Iruna'ko kaleak esnatzen dijoazen bitartean. Ala ere, txoriak
alai abeslari dabiltza, ta naiz-eta ez am abeslari, baina bai
aiek bezin pozik, gu ere biltzen goaz, udako igande goiz
ontan, Iruna'ko goiz oneri, udaren argiak txorien abestiak,
eguzkiaren kinuarekin batera, gure euskalduntza eskefiiaz.
Bai, ez da edozein eratakoa goiz pozgarri au. Iruna'tik eta
Naparroa ongi ezagutu naiez, euskaldun taldetxo bat bildu
gara, danak batera, alai ta pozez ibillalditxo bat egiteko.

Pensatu baino beranduxeago irten gara Iruna'tik, ta Xa-
bier Gaztelu'rantz goazen bitartean, abeslari ta kezkatsu
goaz. Xabier'en Euskal Meza izango dugu..., ta abestiak
aukeratu ta bein eta berriz abestuko ditugu ongi irten de-
zaizkigun. Elizatxo artan, txiki bildu artan, gure otoitza
Jaungoikoari eskeintzerakoan, esan leike gure biotzak sa-
murtu egiten direla, gure adiskidetasuna urbildu ta maitasu-
nak bilduaz.

Gure aintzinakoak ez ziren edozein izan eta aurrena Xa-
bier-Gaztelua ikusiaz, geroxeago Leyre'kin egingo dugun be-
zela, ta bitartean ornitiiaz edo apainduaz Nafarroa'ko Kon-
dairaz F. Zabala ospetsuak azalduko dizkigun milla gauz
interesgarriaz gabiltza gu, baina eguzkiak zapa-zapa bere
bidea jarraitzen du, ta Sanguesan egon aldi txiki bat egin
ondoren, nekatuta, baina arrituta ta pozik egun baten ikusi
ta ikasi daitezken gauzakin amaituko dugu eguna.

Baina ibillaldi ontan ainbat gauz ikusi ondoren ez banu
ezer esango ikasi dugunaren inguruan, errenka geldituko
litzake nere idazki au. Xabier'ko Gazteluak euskal kondairen
daukan balorea arte aldetik aztu gabe; ortaz kanpora, an-
tzinako gazteluak euki zuten garrantzia ikusgarria zen; auek
ziren gure zaindariak kanpotar errien aurrean, ta gaztelu
auetako Jaun-giza-motatik sortu izan omen ziren Napa-
rroa'ko erregeak, aurrena Buruzagi (Jefe guerrero) bezela, ta
Inigo Aritza'ren garaian, au bera egingo zuten Naparroa'ko
aurrenengo Errege ta berarekin sortzen da Naparroa'ko
Erreinua.

Leyre ere ezaguna zaigu antzinan, ain jator Zabala jau-
nak esan zuan bezela, arabeen garaietan, iru kristau-toki-be-
rezi omen ziren ta auetako bat Leyre omen zan; ez da ba
arritzekoa, gaur egun ere, gure biotzak bere tokitik irten
nai izatea emen arkituaz, bertako pakea, bere erriaren sen-
dotasuna, aizeren bizitasuna sentitzean.

Leyre'k gordetzen dun edertasunari buruz berriz, neke
zait idaztea, ainbat esan genezake an ginenak bere krita,
bere portiko ta inguruaren balore neurri gabeaz! Asko ikasi
leike, baina batek ikasten duanean, ikusten da erakusten
diona bere inguruan arkitzen diran gauzak, esan leike, guri
an gertatu zaigun bezela, beste mundu bat arkitzen duala
batek.

Ta nere olerki txiro au aniaitzeko, Naparroa ta bere
oiturak, goratzen eta gordetzen sayatzen diran guztiai, agur
bero batekin denentzat ta aien artean Sanguesan ain jator
azaldu gazte talde bikain arentzat, Naparroa'ko Ikastola ta
irakasle guztiai ta napar jator guztientzat.

Joshepa Insausti

Santiago, Espandko Zaindiaren
eguna, pesta izaten da gure zezen-la-
rru iduriko lur guztian. Bakarrik eus-
kal ikasle gizarajo batzuek ez gentian
pesta izandu. Urrikaldu al zaigu? Ez
ta pixka bat ere, izugarri egun polita
pasa bai genduan. Nai dezu jakin
nola? Bai? Ara, bada.

Goizeko bederetzietan bildu gi-
han Obispuaren enparantza deitzen
zaion lekuan. Lendabiziko iritxi gi-
nenak dei bat jarri genion gurtarina-
ri atzeko leioa bete betean artzen
zuela; au jartzen zuen: «DIPU-
TACION FORAL DE NAVARRA.
SERVICIO DE ENSENANZA, FOR-
MACION DE PROFESORES DE
EUSKERA*.

Ta bagoaz kantari Xabier'aldera.
Noain, bere aeropuertoarekin esku-
hetara utzirik, pasatzen gera Mon-
real'etik; zerura begiratzen det ea
pisti aundi oietakoren bat, arranoa
edo putrid, ikusten ote den. Ez da
bakarrik ageri; zalantzarik gabe, ja-
ten ariko dira ANAN'ek jarritako jan-
leku ederrenetan.

Sanguesa'ra iritxi bano lentxiago,
usai nazkagarri batek ikaratzen du
gure sudurra. Ez jakinik, Arantxa, an-
dereho politak, txalo batez, D. Kixo-
teren antzera esaten du: «Nor il da
emen?». Ez; or ain ez da Santxo tri-
poi aundiak ikariarekin egin zuen a.
Papelera Espanoldk zurdk ur eta azi-
duan jarriak dauzkala, andik usai ma-
darikatua.

Bert an daukagu S. Franzisko Xa-
hier'en jaio-lekua. Euskerazko meza
entzun artean, euskeraz —jakina!—
kantatzen ditugu gure erriko arabe-
ran. Aldare erdian, Ama Birjin txiki
bat, S. Franziskdk makifia bat aldiz
adoratutakoa. Eleiz atzean, gure San-
tua kristabatu zuten pontia.

Meza ondorean, konferentzia,
uOrigenes de Nabarra» ikas dezagun.
An agertu zidan Inigo Aritzdren arre-
ba nola ezkondu zan, politikaz, Kor-
dobdko Erregearekin, eta nola andik
sortu zan a el moro Muza». Bere ala-
ba, berriz (Ihigo'rena) Tudeldko Be-
ni-Kasin ekin ezkondu zan. Zer nai
dezu, bada; politikoek beren arra-
zoiak baditute.

Ni, egietdn, ta ez arritu, pixalitu
egin nintzan; praile bat bakarra age-
ri zan ortik, eta arengana urbiltzean,
arek esan zidan: «Egun on!». «Bai
ta zuri ere —nere eranzuna—. Eta
esango al didazu, mesedez, pixalekua
nun dagoen?*. aPerdone, senor, no se
vasco —erran zidan— aunque soy de
Vitoria». «Pues nada, hombre, ani-
mese y a aprenderlo!*. Eta apuru
aundia baitnuen, an utzi agoa zabalik.

XABIER
eta
LEYRE'RA
IKASTAROAN SARITUA

Gero, bazkaria; nik gutxi jan, ulzera zerri onek ez bait-
nau pakean uzten; Jose Luis, nere illobak, berriz, amabots
prailek orrenbeste jan zuen. (Nere Mob a Jose Luis nor du-
gu? «/OLAS-jB7DEZ»fco ikastaldian, korrun barrenean, gal-
detzen diotenean: «Zu Arantxa al zera?». «Ez, ez, ez!», esa-
ten duena. Ori, bada). Neskamea etorri zanean entsalada
botatzera, plater a beterik, gelditu egiten zan noiz «aski»
esango ote zuan; banan, Jose Luis, ixilik. PaeUarekin, ber-
din. Ondo gelditu zedin nere filete eman bear nion. Au an-
tropofago edo giza-jale balitz... emengo aldiak eginak zi-
tuzten Bergardko norbaitek eta Almandozko beste neska
ulirainak eta...».

Yesdko idoya (pantano) ikusirik, Leyrera jo genuan. Ede-
rra, Konbeniu ori: ango kripta, egietan zar-zarra; eleiza, erdi
romaniko, erdi gotikoa; baita ere, Napar Erregen azken
obia. Leyre maitea! Erran digutenez, milla ta berreun urte
dituzu, San Eulogidk orduko Abadeari egin zion idaztian
agertzen dan bezela.

Etxerakoan, Sangilesdn gelditu ginan. «Casa de la Cul-
tural dioten eixe miragarri artan, dantza politak ikusi ge-
nituen. Eaurtdkoa (Jaurrietdkoa) zan bat; Zankotzdko nes-
ka eder aiek ola kantatzen zuten: aDantzan ikasi nai baduk
ene ankatara begira».

Ondorean, neska mutil aiek gurekin jolastu ziran, baita
ere dantzara konbidatu. Ara, ondo dantzatzen dan neska
bat, Oskozkoa; ara ere Juxto gure laguna. Onek ematen du
«el Pato Donal», bere oinpetan ez da belar izpi baterik gel-
ditzen; onen aldean, Atildren zaldia, «mojatxo» bat.

Etxera, etxeral Eztakit txoferrari zer poza sartu zaion
etxerako artan! Eugi'ko anderenoak ote dakien! Ikaragarriz-
ko etortzea; gure autobusak «turismo» guziak aurreratzen
bai zituen! Norbaitek erran zuen konfesonarioa jarri bearra
izaten genuela beribillaren txoko batean; ez ainbeste! Ba-
nan larri ziran bazterrak.

ANGEL PEREZ GALILEA
aUxat egieta»

Zankotza, afsegingarri. Ikasle geienek ez zituzten ango bazterrak ezagunak. An dagon

napar gogoa! An, euskal giroa — txistu ta dantza— Aragoi ibaiaren ezkerreko ertzean! Eta

guraso gazte batzuen biotzetan ikastola baten amets ederra.
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BAZTAN
BESTAK

Besta hemen besta han, Abuz-
tuko ilabetea bai bestaz ongi
ornitua. Ospatu dituzte: Bera,
Ziga, Sunbilla, Oronoz, Aranaz,
Amayur, Zugarramurdi, Etxa-
lar, Arrayoz, Zubieta, Donama-
ria, Narbarte, Lekarotz eta Le-
gasa'ko herriek. Bestak deus
makurrik gabe igaro dira, dan-
tza ta yosteta. Orain diren aise-
tasunekin, yendea aunitz mu-
gitzen da; autoak ikusi ditugu
txinurriak bezala bazter guziak
betetzen zituztela eta ifion ezin
kokatuz.

MUTIL-DANTZA

Ikusia dago Arizkun'go mu-
til-dantzariak badutela errekis-
te. Igaz zortzi aldiz ari izanak
dira, Euskal-Herriko plazetan
barna, gure sorlekuko dantzak
erakutsiaz; aurten, Buruilako
ilabetean sartu orduko badara-
mazkite amabi aitaldi eginak.

Donostia'ko Turismo Etxeak
antolatutako a Fiestas Euska-
rasy> deitzen diotenetan, Ariz-
kun'go mutil-dantzariak, Baz-
tan'go dantzak agertuaz, gure
sor-lekuari ohore aundia eman
diote. Txalo ederrak ere dan-
tzarien ohoretan. Mutil-dan-
tzak gogokoak izan dira; hor-
taz Donostia'ko izparringiak
mintzatu dira laudorioak ema-
nez.

Irailako (Buruila) ilabete hon-
tan ere bertze ekinaldi bat:
Sara'ko herri zoragarrian, bes-
tak zirela ta hor ari izanak dira
mutil-dantzariak g u r e aurri-
deen aintzinean. Arratsalde go-
xo bat iraganik eta azken agu-
rra emanik etxeratu ginen eta
saratar baten itzak gogoan har-
turik:

«Mart a hor r ek berexten
gaitu,

baina gure mintzaira el-
kartzen gaitu,

hortaz behar dugu elkar
maitatu.

AURTXOEN TXOKOA
MUTIKO ITXUE

Bazen famili aberats bat. Bazuten mutiko bat itxue, beti triste egoten
zena. Bere fristezla zen bere familia etzelakotz kristau ona. Allagatzen ba-
zen pobre bat bere atera ta igortzen zuten deus man gabe.

Torri ziren eguerriko bestak eta nazimentua patu zuten bano ez zioten
kasu gehiago egin. Mutiko itxue beti egoten zen nazimentuan onduan.
Bere anaiek erten zioten tortzeko banan etzen tortzen. Egun batez kon-
turatu ziren mutiko itxuak kusten zuela Jesus Aurra ta erran zioten ia zer
ari zen ta berak kontestatu zuen:

"Nik ikusten dut zuek eztuzuena ikusten ahal. Iduritzen zait Jesus Aurra
irriz ai zaiteia. Zuek eztuzue ikusten ahal zertaz etzate kristau onak."

Denak ixilik gelditu ziren. Biramunean igandea zen ta famili guztia me-
zara gan zen. Mutiko hari iduitu zaion bere etxeko Jesus Aurrak beiretu ta
irri egiten zsola.

PEDRO MIGUEL BARRENETXE
10 urte AZPILKUETA

BAZTAN, LEKU
POLITENARIK BAT
1KASTAROAN SARITUA

Naparroa'ko iparraldean dagoelarik, beste aldeko gure
Euskalerriarekin mugatzen da. Pirineo mendi tartean dago,
eta Bidasoa du bere ibaia, hemen sortu eta Gipuzkoan sar-
tzen dana.

Bai toki polita dala hauxe jBere mendi, harizti, pagodi,
belardi eta baserriek edertzen duten ibar hau!

Toki hontan herri elkarte bat dago, herri txikiak gehie-
nak, Elizondo haundiena eta denen burua. Hamalau herri
dira denak orain, berriki Amayur ere elkartean sartu zalako.

Baztanen gehienak oraindik euskeraz mintzatzen dira eta
euskalki honek ba du, bai gipuzkoera eta bai lapurtearen
kutsua. Halako tokian bait dago, bien artean, eta biokin
hartuemanak izanaz.

Eta historian buruz zer? ^Nahiz eta agerian gutxi izan,
gauz hontaz, ba'ditugu hemen ere gure aintzinakoen erres-
toak. Hasi prehistoriatik (Mairu Arri, Arpeko Saindu, Haiz-
pe... etabar), gero erromatarrek egindako bidea, Gaztelu,
Aita Donostiren museoa Lekarotz'en... Oraindik ongi aztertu
gabe egongo da nere ustez hem en go historia. Gure mendiek
hitz egingo ba lute, zer esango ote luteke?

Hau pentsatzeak kezkatu egiten nau. Gure lehengoen in-
darrak eta aurrerapenak hor daude, baina hor ote dira. ^Edo
aizeak ostoa bultzatzen duen bezala gu ere lehengoek «bul-
tzatuak» ote gara? Askotan beste tokietatik etorri behar iza-
ten zaizkigu, eskuetan zer dugun esatera.

Hau dala ta, Baztanek bere nortasun berezia ba du, bere
izadi, histori, hizkuntza, eta orain go herri elkar teak ematen
diona. Gure eskuetan dago nortasun hori lantzea.

Helena Alemdn Hiribarren

EUSKALTZALEEN
BILTZARRA

Irailaren 30 eguna, gogoan-
garri euskaltzaleentzat. «Es-
kualzaleen Biltzarra», Batasu-
nak urtero egiten du euskal bil-
tzar bat mugaz-bestaldeko he-
rri batean, beti txandatuz egi-
ten dute eta aurten Sara'ko he-
rriaren aldia zen.

Abiatu ginen geren etxetik
eguraldi ilunakin, tarteka euri
pizer bat. Otsondo'ko lepoa er-
dietsi orduko eguzkia goibelen
artetik kiriketa eta gure aintzi-
nean Laburdi'ko zelai zoraga-
rria garbi garbia ageri zela.

Sara'ko herrian sartu ginela-
rik txistu sonuak nab ari ziren
karriketan euskal festaren ezau-
garri eta non-nai euskaldun iku-
rrifiak ziren ageri: Amar t'er-
dietan Euskal-Meza. Elizkizun
zoragarria, kantu, otoiz eta ber-
tsolariak denak hunkigarriak.
Hiriart-Urruty yauna predika-
lari, euskara garbian egi aun-
diak agertu zituen. Axular ze-
naren Eliza ederra bete betea.

Meza ondoan herriko plazan,
Labegeri eta Haritschelar jau-
nek bestari buruz mintzatu zi-
tzaizkigun eta «Ikas» Batasu-
nak aurtxoen artean antolatuta-
ko «Idatz-Lehiaketa»ren sa-
riak aur irabaztaleen artean ba-
natu zituzten. Gero bertsola-
riak: Lopategi, Azpillaga, Ez-
ponda, Mattin eta Xanpun ari-
tu ziren Itzaina jauna gai-emai-
le z u t e l a r i k . Arratsaldeta-
ko lauetako berriz plaza nau-
sian eta oraingoan euskal-kan-
tari b e r r i a k bertsolariarekin
txandatuz.

Arratseko 8'tan Zikiro-Iatea,
Bertsolari, Txitulari eta triki-
-trixalerekin. Gero Erromeria
eta Dantzaldia. Eguraldiakin
ez zuten suerte onik izan, tar-
teka erauntsi bizkorrak egin
baizituen naiz ta gero atertzen
zuen, halare festa ederki joan
zen.

Egun zoragarri bat gure au-
rrideen artean iraganik etxera-
tu ginen, lehenik Axular zena-
ren hilobian aintzinean «Gure
Aita» bat errezaturik.

M. IZETA

ERRATZU
ESKURSIONEKO EGUNA

Urtero bezala aurten ere
guan ginen eskursionean es-
kolako mutiko eta neskati-
koak eguna pasatzera. Ikusi
ginuen itsasoa, ibill g i n e n
auto-txoketan eta bafiatu gi-
nen. Gero guan ginen Ama-
rara. Maistruek guan ziren
bar batera refresko bat eda-
tera.

Auto - txoketan ibiltzen ai
ginen eta mutiko batek min
hartu zuen ankan. Erran zio-
ten maestrueri eta eraman
zuten Sokorro etxerat. Medi-
kuek erran zioten geldik egon
behar zuela mina sendatzeko.
Itzuli ginen etxerat atseko.
Nekatu bai-ginen, lo gustora
egin ginuen.

BEGONA BARBERENA
9 urte. ERRATZU

KIROLAK
PILOTARIAK

Irailaren 8'an Irundn Nafarroa'ko herrien TV-gar r en Pi-
lota Txapelketako azken partidak jokatu zituzten. Azkenean,
Altsasua eta Leitza, iru partidetan: Aurrak, Gaztetxoak, gu-
dukaldi gorrian garaipena erdietsi nahirik.

«Labrit» leporano betea batez ere Altsasua eta Leitza'ko
jendez, txistulari ta guzi, etorri zirelarik. Igaz bezala aurten
ere Leitzarrek irabazi dute txapelketa, iru partidetarik bi
bereganatuz.

AURRETAN: Olaechea-Zabaleta (Leitza), 18.
Mendiluze-Alzelai (Altsasua), 1.

GAZTETXOAK: Bengoetxea IV-lntxaurrondo (Leitza), 18.
Irigoien anaiak (Altsasua), 10.

ADINEKOAK: Zabala-Bengoetxea II (Altsasua), 22.
Bengoetxea Ill-Aizagirre (Leitza), 17.

Zorionak txapelduneri eta baita ere galtzaleeri, denek
erakutsi bait-dute beren balioa egin ahal guziak eginik.

ARTZAIN ZAKURRAK
Joan den IraU'aren 2oan, Onatin ospatu da XIV garren

Artzain Zakurren Txapelketa Nagusia. Giro txarra; halare,
hiru mila ikusliar bildu ziren. Zortzi zakur beren artzainekin
ari izanak dira. Hemen, nola joan den:
IRABAZTALE: "MONTES", Jesus Azpiazu (Zuazua, Araba). — 2.
"LAGUN", Jesus Landaburu (El Regato, Bizkaia).—3. "NERE", Pe-
dro Ansa (Arano, Nafarroa).—4. "LIKA", Joseph Mihura (Azkain,
Laburdi). — 5. "RIKI", Serafin Etxanobe (Manaria, Bizkaia).—6.
"MORU", Jose Mills (Katalunia).—7. "TXOBI", Paul Azarete (Aza-
rete, Zuberoa).—8. "XOL", Aingeru Aranzadi (Ezkioga, Gipuzkoa).

Irabaztaleak eta beste gainerakoek Sari ta Edergailu
onak eskuratu zituzten. Zorionak!

AIZKOLAKIAK
Irailaren 9'an Donostia'ko Turismo Etxeak antolaturik,

Euskalerriko 2-garren mallako aizkolarien txapelketa jokatu
zuten Trinitaieko Plazan. Nor gehiagoka hontan, lau aiz-
kolari:

ARRIYA III, azpeitiarra, 25 urte; URRETA azpeitiarra,
28 urte; ZABALETA, leitzarra, 35 urte; GARMENDIA, al-
bizturkoa, 20 urte.

Bakotxaren eginkizuna: 4 onbor 60 ontzako; 4,5 ontza-
ko; 4 kana-erdiko. Denak batean asi ta Ian guzia zenek las-
t err ago egin.
Emen aizkoSarien marka:

Txapeldun; ARRIYA III, 37 m. ta 32 s/ tan.
Bigarrena; GARMENDIA, 46 m. ta 5 s/ tan.
Irugarrena; URRETA, 48 m. ta 47 s/ tan.
Laugarrena; ZABALETA, 50 m. ta 50 s/ tan.

Zorionak txapeldunari; laster ikusiko al dugu hoberenen
artean?

ESTROPADAK
Kantaunko estropadarik aipagarrienak, Donostia'koak.

75 urtez utsik egin gabe daramazkite arraunlari hoberenak.
Aurten, zortzi traifieru ari izanak dira. Beti bezala, es-

tropadak bi txandetan jokatu dira. IraU'aren 9'an, saioa egin
ondoren, auzia honela geratu zen:
1. LASARTE (20-50-6). — 2. ORIO (21-07-0). — 3. ASTILLERO
(21-08-0).—4. ONDARRABIA (21-22-1).—5. GETARIA (21-35-8).—6.
BERAUN (21-52-1).—7. HERNANI (21-58-6).—8. KAIKU (22-10-1).

Urrengo igandean, eguraldi ederrenarekin, ikaragarrizko
jendeketa; trabesak ere baziren, aunitzek Oridren aide, naiz
ta Lasartek bentaja aundia zauken. Bigarren igandeko
markak:
1. LASARTE (20-50-9). — 2. ORIO (20-58-4). — 3. ONDARRABIA
(21-05-3).—4. ASTILLERO (21-08-3) .—5. GETARIA (21-23-3).—6.
HERNANI (21-32-2).—7. BERAUN (21-38-1) .—8. KAIKU (22-21-2).

Bi igandetako saioak bateratuz, hona hemen estropadeta-
ko auzia nola gertatu den:
IRABAZTALE: LASARTE, ohorezko ikurrina, garai-edergaiiuak eta
200.000 pzta. — 2. ORIO, 150.000 pzta. — 3. ASTILLERO, 120.000
pzta.—4. ONDARRABIA, 85.000 pzta.—5. GETARIA, 60.000 pzta.—
7. HERNANI, 45.000 pzta.—8. KAIKU, 35.000 pzta.

ccANZANARRI))
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LIBURUAK

"NAPARROA,
EUSKAL-
ARROBIA"

idazle: "LATXAGA"
Argjtaratu: EDILI
276 orri; argazki ugari

Eder, anitz eder, «Latxaga»'k eman digun liburu berria. Ez
naiz ni orain ari kanpotikako edertasunaz: azal gorria, argazkiak,
paper lodia, izki garhia, ez. Liburu orren barneko ederra aipatu
nai nuke.

Zertan dugu? Nere ustean, egilleak artu duen gala bera: Na-
parroaren euskal biotzeko taupada. aLatxaga»'k napar bazter gu-
ziak jot a, aien euskal odol-bultzak maitasunez bildu ta esku za-
balez eman dizkigu.

Arritzeko lana! Maitasunezko semea dugu aLatxagav'k sortu-
tako liburua. Eta, jakinal, «maite-saria, neke ta mina».

Oso langille ta Naparroak lilluratuia dan «Latxaga»'ri esker,
badugu naparrok —euskeraz— zerbait zoragarri, aberatsgarri, as-
tingarri. Liburu ortara, berriz eta berriz, itzuli bearko dugu, gure
Naparroa obeki etzagutzeko eta maiteago izateko.

Garde'tar M.

PRiNUPE • VKNA"
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

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

Delegado de la Institucion Principe de Viana
MARCELINO GARDE

Zortzigarren urtea. — Pamplona, Septiembre - 1973.
Irailla, Iruna. — 91-gn. zenbakiak

DIRECTOR:
J. E. URANGA
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EUSKERA ESKOLETAN. El euskera en la escuela. El vascuence es patrimonio cultural de Nava-
rra. La Diputacion, cumpliendo la Ley de E. G. B., lo Neva a la escuela; pueblo culto, pueblo
progresivo. Haran faita maestros euskeldunes; la Diputacion promueve su formacion.
SARTU - AURREAN. En el umbral. D. A. Campion, el gran navarro maestro de las letras vascas,
nos dejo —en euskera— esa "Oracion de la Maestra", anterior a la de otra vasca, "Premio
Nobel", Gabriela Mistral.

ON JOXE ISTEBE URANGAK ATSEDENA ARTU DU. Jubilacion de D. J. E. Uranga. Un saludo
entranabie a quien cifra muchos anos en la tarea artistica, cultural de Navarra, al frente de la
Institucion PRINCIPE DE VIANA.
EUSKALERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Acuerdos, sucesos, actividad: vida.
IKASTAROA ALDIZKARIETAN. El Curso en los periodicos. El Curso de formacion de Profesores
de vascuence de la Diputacion ha tenido eco en la Prensa.
EUSKALTZAINDIA. Los Boletines de Prensa de la Academia Vasca reflejan su multiple activi-
dad; senalamos el acuerdo de felicitar a la Excma. Diputacion Foral de Alava por la reciente
creacion del "Euskeraren Serbitzua".

OBANOS'KO MISTERIOA. El "Misterio" de Obanos. Por "Uxola". Al fervor y a la calidad de la
representacion, le falta el "toque" de "la Obanos euskerica" que se evoca en la presentacion.
"NAPARROA'K IRAUN DU". Yon Onatibia, el Director del Curso, nos dio en aquellos dias un
canto emocionado a esta vieja Navarra que "sigue". Musica, letra, y esa delicia li.teraria en que
cuenta su aiumbramiento.

DIPUTAZIOAK ERATUTAKO EUSKAL IKASTAROA. El Curso de Profesorado de Vascuence de la
Diputacion. Un reportaje minucioso: necesidad, preparation, desarrollo, alumnos, profesores. Los
espiritus serenos agradecen una veraz informacion.

NAPARROA'N ZEAR. A traves de Navarra. J. Isausti. XABIER ETA LEYRE'RA. A Javier y Leyre.
Angel Pz. "Uxategieta". Dos alumnos del Curso se descubren como excelentes escritores. Zo-
rionak!

BAZTAN. Pagina enteramente baztanesa. Y una firma nueva, E. Aleman, de Maya; alumna del
Curso —Ian saritua—, maestra en ikastola "Olabide", de Vitoria.

"NAPARROA, EUSKAL ARROBIA". "Navarra, cantera vasca". Otro libro de "Latxaga": sobre Na-
varra, en euskera, rico en datos y en amor.
IKASTAROA NAPARROA'REN JAUREGIAN. El Curso en el Palacio de Navarra. Recepcion en el
"Salon del Trono"; homenaje a la "lingua navarrorum".

EUSKAL IKASTAROA
NAPARROA'KO JAUREGIAN

Diputazioan sortu zitzaigun gure ikastaroa ta
ETXE ANDI ortan xetasun guztiak egin ziran eta
erabakiak artu. Ikastaroak iraun zuan bitartean,
egunero, eskatzen zituzten berriak eta jakin nai
izan zuten lanaren giroa. Danen buruan, gauza bat
bakarrik zegoen, ikastaroa ongi bukatzea.

Azken egunean, zabal zabalik, ateak iriki zizki-
gun. Ertzainak eta Diputazio'ko mutillak «guante»
zurikin, «Sal6n del Trono»'raino lagundu ginduz-
ten. Argi guziak pizturik zeuden. Gela eder artan,
Diputadu Jaunak aurrean jarri ziran. Aien aldetan
Irakaskintza'ren goi-mailako arduradunak eta Eus-
kal Irakaskintza'renak. Inguruan, ikasleak eta ira-
kasle batzuek.

On Amadeo Marko —Nagusia— «Etxean»ez ego-
nik, Asiain Diputadu Jaunak, aren ordez eta Dipu-
tazioa'ren izenean artu ginduen eta itz batzuek
euskeraren aide esan zituan.

Ondorean, M. Garde Jaunak, Diputazioari es-
kerrak emanaz, Ikastaroaren goraberak agertu zi-
tuan. Aldamenean argitaratzen da bere itzaldiaren
garaizko sarrera.

Azkenean, J. Ezponda, Diputado Jaunak itzal-
di luze bat egin zuan; lendabizi, erderaz, Dipu-
tazioa'ren laguntza euskeraren aide eskeniaz; gero,
gure izkuntzan, itz auekin bukatu: «Napar eta
euskaldun maiteok! Emeu gauden napar eta eus-
kaldun guztiok, gure lurra, gure erria, gure lege
zarrak, gure oiturak, gure izkuntza maite ditugu.
Nik esaten diziet denari: aurrera beti Euskera-
rekin!)).

Ondorean 58 ikaslei irakaskintzara etorritako
agiria ta ikastaroan egindako Ian onaren agiria
eman zitzaien.

Diploma lortzeko azterketak, Errege aurreko
egunetan izango dituzte.

«Sal6n del Trono» gelatik, beste gela eder ba-
tera eraman ginduzten eta mai luze batean edariak
eta amaiketakoa gertuak genituen. Egun ortan
Diputazio'ko irripar guztiak guretzat ziran. Amai-
ketakoa banatzeko, antxe genituen mutillak bel-
tzez jantziak pajaritakin. jAn zeuden janari go-
xoak!

Larunbata ortan, Abuztuaren 11'tan euskera
etxeko alaba bezela artu zuten Diputazioan. Guk
ikusitakoa, zoratzeko anekoa zan. Kalean eguzkia,
Diputazioan alaitasuna ta Naparroa'n euskeraren-
tzat etorkizun aundia. Oraintxe asten da euskera-
ren alorrean profesionalen lana. Orain arte euske-
ra idealista utsen lana izan da. Ori bukatu zan.
Geroago euskera enpresako maillara igo bearko du.
Bukatu dan garaia, zoragarria zan; asten dana
guztiz ederra. Euskeraren egun gorriak bukatu
ziran Naparroa'n. Gaurko irakasle berriak, ziurta-
sun sendoakin, indar berexiakin ta errestasun aun_
diakin, nunai ta noiznai zabalduko dute euskera.

Egin dan ikastaro onekin, Naparroak bere bu-
rua indartu ta zuzpertu du.

Ikastaroko eratzalie bat izan dan M. Garde jaunak,
aren laburpena egin zuen azken egunean; ona emen
itzaidiaren asiera.

"Bertze gauz guzien aurretik, agertu bear dut ospa-
tzen ari geran gertakizunaren neurria ematen digun go-
goeta orokor bat.

Gure gizaidi ontan, gauz geienetan, au da: eliz-gaie-
tan, jakintzan, gizartean eta abar, AINTZINA eta AU-
RRERAKUNTZA aurrez-aurre jarriak dizkigute, bi itzen
artean ezin elkartua ba-lego bezala.

Naparroa'n, alperrik; bertzerik gertatzen ari bait da.
Aurrerakuntza'ren ekintza andiekin batera (bideak, lan-
tegiak, ikastetxe bereziak, eta abar), oso ederki elkar-
tzen dire espirituari dagozkion indarrak.

CMako Ian guzien arreta ta ardura Naparroa'ko Dipu-
tazioak betetzen ditu; Ian geienak, "PRINCIPE DE VIA-
NA" Eikargo berexiaren bidez.

Diputazioa'ren iritziz, Euskera gure-gurea zerbait da;
bere aide OlNARRS sendoak jarri ditu, Naparroa gu-
zian erakutsiaz, osorik zabaldu dedin. Euskeraren za-
balkundea "PRINCIPE DE VIANA" ren eskuetan utzia
dauka, banan gure izkuntza erakusteko Ian zaii eta ar-
duratsua, bere gain artu du Diputazioak berak. Ortan
ian-egiten du Irakaskintza'ko Zuzendaritzak, bere alda-
menean Euskal Irakaskintza'ko Sailla daukala.

Diputazioa'k bere asmo oiek egiazkoak zirela ager-
tzeko, egun bukatu dugun Ikastaroa eratu zuen. Ikas-
taro ori noia emana izan den azaldu nai diet gure
Agintariei, bera aurrera eramateko uste dena jarri bait
zuten gure eskuetan".
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