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EUSKERA ENPARANTZAN
Etxean galdu aurretik, eus-

kerak, enparantzatik a i d e
egin zuen. Enparantzan edo
plazan galtzeakin, errian be-
rea egin du. Naparroa'ko erri
batzuetan oraindik, euskera
plazan entzuten da, geiene-
tan ez; bertze batzuetan, en-
parantzan naiz g e i a g o ez
egin, sutondoan, atetik bar-
nera mintzatzen dute. Orain
bi gizaldi, ia Naparroa osoan,
plaza guztietan euskera erre-
ge zan; erri aunitzetan ez da-
kite ori, uste dute euskera
mendiko izkuntza dela. Na-
parroa'ko zelaietan, oraindik
gizaldi gutxi dirala, euskera
barra b a r r a egiten zuen
erriak. Plazatik aide joan
zen, aztu zuten eta arrotzen
izkuntza bezala artu dute.
Nola gertatu leike ori? Erri
batek nola utzi ta aldatu de-
zake bere arima ain errex?
Euskerak, zergatik utzi ote
dio bere tokia gure erriko
plazetan bertze izkuntza ba-
teri? Gure buruari galdera
au egin bearra diogu. Gure
izkuntza, emen, beti egin da-
na, zergatik gure artetik iges
joan zitzaigun mendira? Ain
izutia ote?

Plaza uzte orrek, zerbait
erran nai du. Plazan alkar-
turik agertzen du erriak, be-
re poza, alaitasuna, atsegifia
ta zoriona. Gizonak, zorion
bizi nai du; gisasemeak bere
poza abestu nai du, bere ba-
rrenean daukan bizia azal-
tzeko bearra du. Gure erriak,
z o r i o n t a suna alkarturik,
anaitasunean agertzen du.
Eguzkiak danen aurrean, be-
re irriparra, atsegifia ta bizia
erakusten duan bezala, gau-
za berbera egin nai du gizo-
nak. Abestia ta irrintzia bear
bearrezkoak ditu gure gizo-
nak eta alaitasuna agertzeko
bear dan tokia enparantza
izaki.

Ainbertze erriko plazetik,
zergatik aide egin ote zuen
euskerak? Erriberako gizo-
nak, enparantzetan zergatik
utzi ote zuten era bat euske-
ra? Nere ametsetan, burura
datorkit batzuetan: euskal
kantak eta abestiak aztu zi-
tuztelako ote?

Gaur oraindik, e u s k e r a
galdu berria daukaten errie-
tan, ia antzifiatik aztu zituz-
ten euskal abestiak, etzeki-
ten euskeraz kantatzen. Ez
ote zuten barne muifietan
erran: «zertarako dugu gure
alaitasuna agertzeko balio ez
duan izkuntza?».

Ta garai berdifiean, eus-
kera oso gutxi kantatzen du-
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tela ortxe sartzen zaie Ebro
aldetik, odola pixtutzen duan
abestia, barrena suak bezala
berotzen duan «jotay>. Gaz-
teak karrexiaren bearra dau-
kate, irrintzia nai ta naiez-
koa. Ortxen datorkie «jota»
arrotza, ugoldearen antzera.
«Jo£a»'ren indarraren aurre-
tik, euskerak atzera egiten
du, atzeraka dijoa. Gazteak
abestuaz barrena lertu arte
goxatu nai dute.

Indarra ta bizia agertzeko
aukera «jota» arrotzak ema-
ten die. Orrekin erri auni-
tzetan euskerak berea egin
zuen. Eta zergatik etzituzten
euskal «jota»rik egin? Zer-
gatik ez, «jotak)> euskeraz
kantatu? Garai artan, orre-
kin, ez ote zezakean euske-
rak zelaitan iraungo? Jokabi-
de orrekin ez ote genukean
gaur oraindik euskera bizi-
rik erri aunitzetako enpa-
rantzetan?

«Jotay> batzuek egin zituz-
ten euskeraz. Ba daude bil-
duak, baifian gutxi... Galde-
ra orren erantzun osoa, ez
dago nere eskuetan. Atzera-
kada orren sustraiak nun

dauden, danon artean asma-
tu bearra daukagu. Okerrak
zuzentzeko, gure u t s u n e
aundien sustraiak ongi eza-
gutu bear ditugu. Gure gai-
tzak nundik datozten jakin
ezkero, osakia prest eukitzea,

beti erraxagoa da. Inundik
ere ezin duguna egin arlo-
teak bezala bizi.

Euskera berriz enparantza-
ra eraman nai ba dugu, ori
nola egin, jakin bear dugu.
Mendi zuloetatik zelaira je-
txi bearra dauka. Euskerak
plazetan azaldu bear du be-
rriz. Zorionez eta g a r a i z
oraindik, asi zaigu enparan-
tzetan agertzen. Azkeneko
urte auetan, mirari berri bat
ikusten ari gera. Naparroa'ko
iri ta erri aundietako enpa-
rantzetan euskera b e r r i z
agertu zaigu. Nola ukatu?
Euskaldun gazte batzuen bio-
tzak ekarri digute euskera
zelaietara ta plazara. Abesla-
riak ugari; euskal abeslariak
kantatuaz euskal s u k a r r a
agertu digute; beren pozak
eta kezkak eta asmoak eta
etorkizuna, beroturik, karre-
xika. irrintzika euskeraz era-
kutsi digute. Euskal arnasez,
gure enparantzak berotu di-
tuzte. Euskal abeslari gaz-
teak gure enparantzetan be-
rriz kantatu dute eta euske-
raz biotzak berotu. Euskal
abestiaren bitartez, euskera
plazetan sartu zaigu ta Napa-
rroa'ko zelaietan zabaldu.
Berri onek, gure izkuntza-
rentzat garrantzi a u n d i a
dauka. Abestiak, euskal kan-
tak iriki dio euskerari enpa-
rantzaren bidea. Errango nu-
ke lasai, euskal abestiari es-
ker, Naparroa'n sortu dela
euskal zaletasuna, euskal go-
goa, euskal sukarra, euskal
berotasuna. Abestiari ta kan-
tuari esker, Naparroak eus-

kera maite du. Abestiak,
kantuak euskerari enparan-
tzako atea iriki dio. Euskal
abeslari gazteak ba dakite
ongi, egiten ari diran lana-
ren garrantzia.

Kantuakin bakarrik ez da-
go dana egifia, jakifia; bai-
nan ortxen daukagu euske-
raren berpiztearen asiera ta
lenengo urratsak.

Gure abestiak nunai en-
tzuten dituztela, atsegin zaiz-
kie; edertasun aundia, bizi-
tasuna azaltzen dute 1 a k o.
Gure mendietako uraren an-
tzekoak, garbiak, biziak, li-
rafiak diralako maite dituzte.
Baifian erne ibilli: mendiko
urak zikintzen dirala, ez di-
tuzte inun maite. Ur zikifiak,
eriotzaren antzekoak, uste-
lak izaki!

Gure abeslari gazteak ika-
ragarrizko Ian ona eginen
dute, euskal abesti ta kanta
ederrak, garbiak, jatorrak
entzun araziaz. Bide ortatik
bakarrik lertu arte zabaltzen
dute euskal arnasa ta euskal-
dunak daramaten egokitasu-
na. Euskal kanta likitz eta
biurriak azalduko lukete,
inork bear ez duna; gorrotoa
ta arrokeria, iraifia ta erio-
tza. Abestiak, maita s u n a ,
alaitasuna ta euskal zaleta-
suna azaldu bear du. Ur gar-
biak bizia ta bizitzeko go-
goa ematen du, ur zikifiak
eta ustelduak berriz arnasik
ezin artzea.

Euskal abestien bitartez,
noizko gure enparantzetan,
Jainkoari zor dizkiogun es-
kerrak? Nork erranen ote
lizkio euskeraz? Nork?
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GALBETE'TAR BINGEN JAUNA,
«PRINCIPE DE VIANA» ELKARGOAREN
ZUZENDARI BERRIA

Galbete Gerendiaindar Bingen jauna, euskal gauzetan argitsu
den Kanpion abizena duena, lau aide ta zortzi abizenetatik napar-
-naparra, «Principe de Viana» Elkargoaren Zuzendari izendatu
du Naparroako Forudun Diputazioak. Iruhdn 1918 urtean sortu-
rik, oso ezaguna dugu gizona gure Erresuma zaarrean, batez ere
Iriburuan, emen bizitu ta aunitz urtez Ian egin baitdu.

Narbarte, Oronoz eta Lekarotzen bizi bitartean ikasketak egi-
fiik, Filosofi ta Letra Ederretan Lizentzidun atera izan zen Zara-
goza'ko Ikastetxe Nagusian. V alladolid ekoan, Lege-jakintzdri;
Naparrodkoan, berriz, Albistaritzdri jarrai zion, Irargintzdko alo-
rrean berariz landurik.

Irundko Instituto zarrean, gaztetandik irakasle izan zen; iru
aldiz, bata besteen ondoko leiaketan, irabazi zituen Barzelondko
«Montserrat» izeneko Institutoan, Lutelesti, Kondaira, Edertiren
aldameneko irakasleren kadira; gai berean, Plazentzidko (Cdce-
res) Institutoan, irakasle-osdrena; azkenean, Irundn, Udaletxeko
Artxibu-zaingoa.

Bere sortzezko Naparrodk biziro berengana-
tuta, Soridn eta Valladolid'en irakasketak ema-
nez gero, aldakuntzako leiaketan irabazi zuen
Irundn "Principe de Viana» izeneko neskeen
Batxillergintzdren Institutdko kadira. Ogeita-
botz urte auetan, neska-ikasle askori irakaskin-
tza eman die or; bere irakasle-lanarekin batean,
U daletxeko Artxibuan aztertu du, eta ikas-gura
dutenak zuzendu ere.

Aldi berean, beste kulturazko ekintza bere-
ziak azaldu ditu Galbete jaunak; ots, Iruha,
zaarreko bazter eta oroitarrien berpizketa; ezin
kontako mintzaldi jakintsu ta erriarentzakoak;
aldizkarietan eta egunkarietan, bere barrutiko
gaiezko idaz-lan ugarienak: Lutelesti, Kondaira,
Ederti, Zaargintza, Erizpena, Urigintza, Foru-
gintza, Erri-jakintza, eta aldizka, Txantxeketdri
ere elduz.

Naparrodgatik eta Naparrodrentzat kulturaz-
ko ardura diren gauza guzietan, aurreko taldean
beti, Galbetetar Bingen-ek beste agintaritza ba-
tzuen artean, auexek bete izan ditu: Artxibu, Li-
burutza ta Museuetarako Errialdeko Nausi-ba-
tzdren maieko; gaur zuzentzen duen "Principe
de Viana» Elkargoaren kide; Eziketarako Errial-
de-Ordezkaritzaren Kultur-Sailleko Nagusi; Es-
paniko Bigarren Maillako Irakasgodren Serbi-
izuko Nagusi; Errialdeko Eziketdren Ordezka-

ri; Naparroako Bigarren Mailla ta Langintza-
Irakaskintzdren Idazkari, eta Iruna Iriarendako
Ederrezko Begirapearen Sailleko Idazkari.

"Principe de Viana» Elkargoaren Zuzenda-
ritzdrendako Ian berri ta ugarietara, nolako as-
mo ta gogoa ekarri dituen Galbetetar Bingen
jaunak, zalantza txikienarik gabe, ezagutzen du-
gu. Gure aldetik, bada, Galbete jaunari opa dio-
gu, aren egin-bearra aurrera eramateko, lankide
ugari ta oberenak izan ditzala; egin-bear oietan
nagusietako bat izan bearko "Euskal-Yakin-
tza»ren gidaritza, Euskeraren aldezko Sail ori
«Principe de Viana» Elkargodri lotuta baitda,
eta orren lanetan parte berezia artu oi du On
Bingen ek il ontako lenengo egunean bere leku
berria artuz geroztik.

Baztan eta Bertiz-arango eskola denboretan,
zirriboan gelditu zen aurtxo-euskeraren oiha-
rriak etzuelako bereganatu ta sakondu al izan,
damuturik dagon Galbetetar Bingen, ar beza
izendatze onen zoriontasuna; ta ziur egon dite-
ke etzaizkiola utsegingo laguntza eta gure ar-
teko gogo onak —emendik opa diogun beza-
la—, orren lanbide zail eta biotzekoan, Napa-
rroa ta Euskalerri guziarentzako ainbeste ga-
rrantzia duena, Euskera ta aren jakinduriari ta
"folklore »ari dagozkien piztutzea dan bezala-
koan, garaille ateratzeko.

EUSKAL ERRIRO LEIOA
ON JUAN SANTAMARIA IL DA

Urrilla'ren 4'gnean. il zaigu napar
lege-gizon ospetsu ta epaille zintzo
au.

Beste lege-alorretan Ian asko
egin du, bainan bere "kuttuna" na-
par Foruak ziren. Beste lege-gizon
batzuekin oinarriak jarri, ta Napar
Foruen Bilduma Berria aurrera era-
man zuen, aurtengo Martxoa'ren
lenengo egunean, Madrid'en, onar-
tua ikusi arte.

Naparroa'k galdu duen seme bi-
kaina, arbeza, bere, ondoan, Jain-
koa'k.

AIZE-MINISTROA, NAPARROA'N

Ez dira nolanaiko lanak Noain'go
egazkin-landan egin dituztenak. Es-
pahi'ko Aize-Minlstro jaunak, ber-
-berak idatzitako egazkin batez,
beste inork bano lenago "pista" be-
rrian lurra artzera etorri nai izan
zuen.

Lan bukatuaren eskeintzean, Di-
putazioa'ren Nagusia dan On Ama-
deo Marko Ilintxeta'k esana:

"Bi urtetan, ezinusteko arintasu-
nez, au egina dugu. Guk nai genu-
ke guzien onetan au izan dedila".

Aren ondoan, Ministro jaunak
Iruha ta Naparroa guziaren ontasun
aldeko gogoa agertu zuen.

URRUTIZKINA NAPARROA'N

Urrutizkihari buruz, beti izan du
ardura Naparroa'ko Diputazioa'k.

"Ogeigarren" aldeko urtetan, or-
duko Diputaduek lortu zuten aurre-
rakuntzako tresna orri errietako
ateak idekitzea. (Jaun aien bati, bi-
zirik dagon eta au —noski— irkurri-
ko duenari, gure agur sutsuena). Na-
parroa'ko erri geienetan ordun jarri
zuten telefonua. Ondorengo berro-
geitamar urte auetan, ezin esanalako
etxetan sartu zaigu. Eunetatik 98
erritan dago, eta egunetik egunera,
"automatikoa" biurturik.

Aurrerago au eramateko asmoz,
Naparroa aurren-aurrena jarririk,
Diputazioa ta Urrutizkin Elkartasu-
na batera etorri dira.

Datozen bi urtetan, Naparroa gu-
zian urrutizkin "automatikoa" izan-
go da. Emendik aurrean, napar erri
guzietako urrutizkihak, Iruha'ren
menpean izango dira, ez beste uri-
buru baten pean. Oraindik urrutiz-
kinik ez duten erriei, auexen naia
ikusita, bi urte buruan jarriko diete.
Ordaintzean, Diputazioa I ag u n,
errextasun andiena.

EUSKALERRI'KO MENDIZALEAK
EVEREST MENDIRA

Datorren urtean munduko tontor
goiena Everest Mendia irixteko
ibillaldia antolatzen an dire Euska-
lerri'ko mendizaleak.

Gutxik egin dute, orain arte, au,
oso garesti ta arriskugarri baitda.

IRUNAKO IDAZKARI BERRIA

Urrilla'ren 30 gn. egunean, Iru-
na'ko Udaletxean Idazkari sartu da
Jose M. San Martin jauna. Gizon
gazte, bizkor eta oso langille dugu
napar Erribera'ko Kargaztulu erriko
seme au. Gure jaioterrian esaten
dugunez: "Joxe Mari, onerako izan
dedila!".

NAFAR IZRUNTZA'REN
EGMA ALTSASU'N

Urrillaren zazpigarrena, ta lenengo igandea, egun ede-
rra ta distiratsua izan zan Altzuarrentzat. Urdin'go yendeek
ola deitzen die Altzatzuko yendeei: «Altzuarrak» eta ez
«Altzatzuarrak».

Karrika zokoetan, an ta or, autobus andiak, ume-taldeak
Altzatzu'ra ekartzeko etorriak. Txori-taldez bezela, ume-tal-
dez beterik etorriak ziran.

Naparroa guztiko euskal-ikastoletako aurren bilkura ta
batza ospatzen zan. Aldundiak (Diputazioak) eralduriko
yaia da; eta, urtean-urtean, egingo oi da.

Dantzari txikiak kolore politez yantzirik; ikastoletako
umeak, txoriak bezela, arin ta kantuz ta pozez zebiltzela;
eta zeru garbiko eguzkia danei bere erranu bizi-biziak bota
ta bota zegoela ta danak argi-argitzen zituala, ai! nolako
edertasun ezin ederragoa ematen zuan ikuskizun arek!

Talde guztiak, erri-zear, jira bat egin-da, elizara yoan
ginan ta amaiketan euskal-meza asi zan.

Altzatzuko eliza andia da; ala ta guztiz, dana bete-be-
te-ta zegoan; ta korura yoan bear izan zuan askok; ta ko-
rua, ere, bete-beterik zegoen.

Mezatan Urdingo neskato-moltzoak abestu zuan; bainan
nere iritziz umetxo guztiek, nola edo ala, parte artu bear
zuten; bainan ez zuten artu. Zergatik ez...?

Esate baterako, euskal errietan ain atsegiriez kantatzen
ta entzuten dan «sinisten dut» abestia, erraza ta labur-la-
burra da. Orregatik umetxoentzat oso egokia. Ba, ori edo
olakoak zergatik ez irakatsi euskal aurrei...?

Meza amaitu-ta, eliz-ondoko enparantzan millaka aurrek
bildurik, dantzak egin zituzten. Ta batzuek oso ondo gero
egin, ere: Lizarrakoak, Baigorrikoak, Lekunberrikoak, Olaz-
tikoak, Alzatzu bertakoak, ta abar, ta abar...

Txistulariek, ere, yo zituzten enparantzan bertan eresi
batzuek, bereziki Olazaran Aitarenak.

Jesus Ezponda Aldun yaunak itz egin zuan: bietara,
euskeraz ta erderaz. Eta yarraian, Elizondoko Izeta idaz-
leak ta Jose Anjel Irigarai sendalari gazteak. Oneik biok
euskeraz; erderaz zatitxo txikia bakarrik.

Kaleak iragarki ederrez apaindurik agertzen ziran. Eta
toki batean, oial eder-eder ta andia ikusten zan aidean,
aizeak eragin-da zabuka egiten zuala eta Etxepare Benat'en
bertso au, izki anditan, idatzirik zeukala:

«Euskera, Yalgi Adi Kanpora».

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARRA

Euskalzaindiak, joan den urriko 26an, bere hileroko batzarra
egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Horra bertan erabilitako gai nagusien kontua:
Atsekabea eta dolumina agertu, Aita Angel Goenaga euskal-

tzain laguntzaile eta irakasle argia hil egin delako.
Urriaren 6an Arrasaten, euskal irakasle titulua lortzeko eginda-

ko etsaminen berri eman zen. Titulu hori lortuko dutenak 42 izan
dira.

Eusebio Maria Azkue-ren omenez azaroaren 11 n Lekeitio-n Eus-
kaltzaindiak egingo duen batzarraren egitaraua onartu zen.

Durango eta Lekeitio-n, azaroaren 1 eta 11 n ospatuko diren Biz-
kaiko Bertsolarien Txapelketetarako Epai-Mahaia jarri zen.

Barne Araudia berriztatzeko jarririk den batzordeak, goizean
izandako bileraren kontu eman zuen.

Zortzi urte arteko eskola hiztegiaren 4, 5 eta 6. zerrendak fin-
katutzat eman ziren, oharrak bialtzeko epea igaro denez gero.

Gregoire Eppherre euskaltzain laguntzaile izendatuberriak bere
estreina aldiko lana irakurri zuen. Gaia: "Bidarraitarra" eta "Arra-
nua bortietan" bi kantuetaz.

Jacinto Fernandez Setien euskaltzain laguntzaileak beste txosten
bat irakurri zuen. Gaia: "Haurraren mintzaira berezia eta euskara".

(Euskalzaindiaren Prensa Bulegoko Agiria)

Mundu bat zan karrike-
tan ta enparantzetan ta baz-
ter orotan. Bizkaitar idazle
batzu, ere, agurtu aal izan
genituan: Atxa'tar Yosu ta
Iralagoitia'tar Permin. Baita
Aralarko Santutegiko apaiz
yaun, Ayerbetar Inozenzio.
An zebillen, ere, Arraras-
tar P a t x i, f olkloregaietan
irakasle andia; baita Garde-
tar Markelin yauna, «Princi-
pe de Viana» euskal-aldiz-
kariaren Arduraduna; baita
Klaberiatar Karla, idazle ya-
kintsu ta ezaguna; eta Iru-
fieko Luis Irigaray yauna,
ta abar...

Eguerdian bazkaria ikas-
toletako aurrei, «Burunda»
pillota-lekuan. Aurrak poz-
-pozik bazkaltzen; eta bitar-
tean, Altzatzuko bert a k o
Agirre-Bengoa ta Iruiieko
Imanol abeslari bikainak,
kanta ta kanta umeentzat.
Eta beste bat edo bat, ere,
bai. Baita ikastoletako au-
rrek, ere, olerkiak eta ber-
tsoak esan ta dantza egin
danen poztasunerako.

Arratsaldean berriro eliz-
-ondoko enparantzan ber-
tsolariak eta txistulariak eta
dantzariak; eta a z k e n e z
erromeri eder-eder bat. Da-
na oso ondo atera zan...

Eta emen gelditzen gera,
pentsa ta pentsa Arabako ta
Gipuzkoako ta Bizkaiko Al-
dundietan (Diputazioetan),
pentsa ta pentsa noiz asiko
ote diran euskal-ikaslen al-
dezko lanetan...!

Besterik gabe, urrengo ar-
te Jainkoak nai badu.

YURRE'TAR YULEN A. K.
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ARBIZU'N: «Principe de Viana»'k
eskeifiitako omenaldia

Urrilla'k 28; jai ederra Arbizu'n:
On Juan Goikoetxea zanari beneta-
ko omenaldi bat. Eskeintzen dio
Diputazioa'ren Euskeraren Aldezko
Sailla'k Arbizu erri osoarekin, Alka-
tea ta oraingo Erretora buru dire-
larik.

Amabitan Meza Nagusia; eliza,
bete-bete; On Juan bizirik zegola
sermoi tartean uste genuke: "egi-
tazko gizona; Arbizu'ko Artzai ona;
euskaltzale bear dan bezalakoa".
Askoren begietan malko ugari.

Eliza'ko atarian, oroit-arria. Ez-
ponda Diputadu jaunak oiala kendu
bano lenago, Alkateak dio:

"Ongi etorriak, denok, eta Don
Juan'ek ongi merezitako omenaldia.
Bera etorri zanean, Arbizu erriak
euskeraz itzegiten zuen; 40 urtez
gero, berdin. Don Juan'ek erakusia
ditugu ori ta zerurako bidea".

M. Garde, Euskaltzaindiko lagun-
tzaille, "PRINCIPE DE VIANA"ren
arduraduna, On Juan'en adiskide
berezia, euskeraz itzalditxo batez
erriari eldu zaio:

Arbizuko maiteok:
Diputazioa'ren aldetik etorritako

lagunek oraintxe esan didate zer-
bait euskeraz itz-egiteko. Ez naiz ni,
euskaldun erri batean, ortarako

gauza; badire, gure artean, ni baho
trebeagoak; barkatu!

Egia da, nere urrutiko Erribera'tik
—erriberakoa nauzue, ta— aspaldi-
tik eta askotan, erri maite ontara
etortzen nintzeia; bai, gure Don
Juan'engana.

Ongi ezagun duzuenok ongi da-
kizue buru argiko gizona zela, eta
biotz onekoa ere. Orregatik asko-
tan etorri naiz gizon aren itzaren
billa, gizon aren iritzien eske.

Ez zeuden okerretan, ez gure
D. Juan, ez Arbizu erriko gurasoak;
beti jakin dute ta beti egin ere, eus-
kaldun jendeak euskeraz itzegin
bear duela: etxean, elizan, kalean,
leku guzietan.

Ori da omenaldi onen arrazoia,
gure D. Juan maiteak arrazoia zue-
la. Orregatik bildu gera Arbizu erri
guzia ta Diputazioa'ren "Principe
de Viana"ko Euskera'ren aldeko
Sail I a.

Euskerari buruz, gure Diputa-
zioa'k gauz asko erabaki ditu ta
ona emen bere asmoa: euskeraren

aide, denak indarrez eta garbiki
egin dezagula.

Azkenean nere aldetik au esan
bear dut: orain arte, erri maite on-
tara etortzen banintzen gure
D. Juan'engana, emendik aurrean
berdin etorriko naizela, D. Juan'en
oroitarri-pe ontan otoitz bat egitera.

Txistuak "Diputazioa'ren Ereser-
kia" jo egin artean, Diputadu jau-
nak kendu zuen oroitarriaren gai-
hezko oiala. Onez gero, omenaldia
eskeini zuen, esanez:

"Juan Goikoetxea z a n a, La-
rraun'go euskaldun zintzoa, zaiheta-
ko kristaua, berrogei urtez Arbi-
zu'ko apaiz bikaina, "PRINCIPE DE
VIANA" aldizkarian asieratik idazle,
Euskaltzaindiko laguntzaille, bene-
tako euskaltzalea ospatu nai izan
dugu; ar dezagun bere jarrai-bidea.
Aurrera euskerarekinl".

Erriko etxean, beste denboretako
zillarrezko edontziak ustu ditugu:
"Arbizu erria euskaldun jarrai be-
di!".

MUGARRiA

GOIKOETXEA ZABALO'TAR JUAN
1933'tik - 1973'ra ARBIZU'KO ERRETORA. |
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euzazKO egi angi
Anjel Martin Sarmiento jaunak lau itzetan

eman dizkigu «EZ Pensamiento Navarro»an.
Fedearen erakusterako Elkarte Santuak,

garagarrillaren 24'ean emanak dire.
Elizaren misterio (ixkutukiaz) ukatu edo

arrixkuan jarri diren egien batzuek nai ditut
adierazi.

Semper Kardenalak eta Hemer, aren idaz-
kariak izenpeturik, Aita Santuak ikusi ta egiz-
tatuak izan dire.

Jaun orren erakusketa mamitsuak euskal-
dunentzat adikor izan ditezen itz batzuek au-
rretik. Eliza Katolikoan geran guziok Bataioz
Kristo Apez Nagusierarekin artu-emanak
ba ditugu bizi geran artean. Bere graziaz
Jainko-seme eginak izan gera. Ortik dator
kristau guzion apezgoa. Onek eman bai zigun
beste sakramentuetarako eskubidea.

Beste apezgo bikahagorako ere ematen
dio kristauari. Elizak kristau onari eman bai
dezaioke, ta gaurkoan, batzuetan ematen dio
aldi bateko apezgoa. Zer da ori? Apez saga-
ratuen edo ekilleen zenbait lanbidetan lagun-
tzeko eskubidea, ta ez meza-laguntzalle beza-
la bakarrik. Baizik baita Jauna ematen, Kris-
toren Gorputz Santua ematen, ori eri edo
goxoei eramaten eta.

Apezgo sagaratua, apezpiku (gotzaien) es-
kutik apez ekilleak, sakramentuz artzen dute.
Ta onetxek bereizten ditu beste kristauetatik,
Meza ta sakramentuak emateko eskubideaz.

«Poliliglota Vaticana* erderazkotik labur
emanak daude:

Lendabizikoa: Egiazko Eliza, bat beste-
rik ez da: Katolikoa. Elizaren ezaugarritzat
Kristok ezarritako sinismenaren batasuna, gur-
tza (culto) ta nausitasuna, berak bakarrik di-
tu.

Ororentzakotasuna (ecumenismo) askoren
artean ain ganez egina, ez da ez, egiazko Eli-
za ezagurazteko lana, baizik beragandik baz-
tarturik daudenak, Eliz bakarrera ekartzeko
lana.

Bigarrena: jainkozko egi ta santu izateko
eginbide guziak Eliza Katolikoak bakarrik
dauzke. Beste Elizetan, egi zenbaitzuen argi-
-izpiak badire; katolikuok ortaz oartu bear
gera, ta onetsi ere bai, batasuna nai dugun
ezkero.

Irugarrena: Kristoren Eliza, ez da beste
kristau diren eliz eta elkartasunen bilgura; ez-
taere oraindik sortzeko dagoena. Ezta beste
kristaueliz guziak iritxi bear duten elburua
ere. Kristoren Eliz jatorra, katolikoena da be-
raz, ortik eliza Katolikoa, deitzea.

Laugarrena:
Sinistunei irakasketa emateko agindua

(jainkozko erabakiz) Aita Santuak eta arekin
batera dauden Gotzai (Apezpikuak) bakarrik
daukate. Geroztiz naiz Artzaiok fededunez
baliatu sinistun berriak egiteko ta fededunen
bizierarako, aien artzaingo nagusia ez da fe-
dedunen on-iritziz egiztatzeko, on-iritzi ori
aurretik prestatu ta artzera beartu dezakete-
-ta. Bear-bearrezko oar onekin. Elizaren Ira-
kaskintza sinismenaren altxorra gordetzeko
bakarrik ez dela; badu eskubidea, ori gorde
ta on den bezala edatzeko bear diren gauza
guzietarako ere.

Bostgarrena: Egia bdda ere sinistekoak,
beren mamiz eta zeruratzeko garrantziz Ira-
kaskintzaren eskupean egon litezkela, siniste-
ko guziak fede berdinaz eta berberaz sinetsi
bear dire, goiargiz erakutsiak dire-ta.

Seigarrena: Ezin dezakegu ukatu siniste-
koa adierazteko ditugun esaerak, beren esa-
keran, auda Goi-argizko Egiak agirian jartze-
ko erabilli diranak obetu ta edertu ditezkela.
Bano ederketa orrek ez du esan nai, Elizak
beste garai batean zerabilzkien itzak, egiaren
mamia erakusteko egokiak ez ziranik.

Zazpigarrena: Eliza apezgozkoa da (apez-
goduna). Sinistunak, Kristoren apezgoaren ai-
de bat badute, bataioaz. Bataiozko apezgo
oni, «or or en apezgoa^ esaten zaio, eta mami-
-mamiz bereixten da Apezgo sagaratuagandik,
ekillezkotik; ez goiti-beitiaz edo mallez baka-
rrik. Jainko-itza adieztea ta Eukaristi-oparia
egitea, apezgo ekillearen onarri ta eginkizuna,
dira. Apezgo ekilleak, beti diraun ezaugarria
ezartzen du, grazia ugaritu bakarrik ez. Be-
tiko apez, Kristoren ordeko egina da.

Zortzigarrena: Aldi bateko Apezgoa, ez da
Jesus-gandikoa. Ez da, ba sakramentu. Sar-
miento jaunak, azkenean, erakusten du: Nas-
ketazko garai auetan, erakusketa santu alda-
kaitzok gogoraztea bearrezko egiten da.

KALPABREGI

SUIZA'KO DEMOKRAZIA
Danok dakigu "demokrazi" itzak, zer esar nai duen; na-

zio baten jaurlaritzan, erriaren eragipen egiazkoa ta indar-
tsua.

Antzinatik, erri guztietan, jaurpide bakoitzak beren xis-
tema, demokrazi zintzoena dala, adierazi nai izan du. Ta ba
dakigu oso zalla dala demokazi utsa ta garbira irixtea.

Erri batzuek, beren xistema oso "errikoia" edo "de-
mokrazi popular" dalako asko arrotzen dira. Baina gaiaren
erroa aztertu ezkero, talde txiki baten agintaritza, besterik ez
da arkitzen. Suiza'ko xistema demokrazi garbia geien
urbiltzen dana, izango da, agian.

Xistema au ez da Suiza'koa bakarrik. Beste errietan, an-
tzekoak erabiltzen dituzte, gero esango degun bezela.

Ezaguna da, Suiza, nazio bat dan ezkero ogeita bi kan-
toi'tan zatituta dagola. Eta Kantoi danak bakoitzak bere Lege-
-Biltzarra dute, eskubide aundiakin, bere Kantoi'ko erriari gai
askotako legeak emateko. Kantoi danak, berriz, biltzen dira
"Republica Federal" bat osatzeko edo egiteko, bere Lege-
-Biltzarra nagusiakin. Orduan, garrantzi aundiko lege batzuek,
adibidez nazio guztiaren aldezpenari buruz egiten dituanak,
Errepublika'ko Lege-Biltzar ortan egiten dira.

Bana gure asmoa erabat borobiltzeko esan bear degu,
nola ogeita bi Kantoi oietan odol mota askotako jendiak bizi
diran. Kantoi batzuetan Frantzia'tik datozen jendeak, aien iz-
kuntza, frantzesa. Beste batzuetan Italia'tik datozen jendea;
beren izkuntza, italianoa. Azkenean, beste batzuetan Alema-
nia'tik datozen ondorengoak... Berez ez bakarrik beren iz-
kuntzak, beren oiturak eta beren bizi-moduak, ainbat desber-
dinak dituztela, ez du zalantzarik be. Agiri dan lez, jende nas-
pil ain aundi artean Kantoi bakoitzak, bere legeak emateko
eskubidea eukitzea, danentzat obena da.

Legeak egiteko ba ditugu bi erako maillak. Bata, nagu-
siena, Suiza'tar guzitiei buruz legeak egiten dituena. Beste
mailla, aren azpitik Ian egiten duena, Kantoi bakoitzeko jen-
dearentzat lege-egillea. Bi maillak; bakoitzak bere Lege-Bil-
tzarra dute.

Eta, nola adierazten dute Lege-Biltzar oiek, suizatarrei
lege-egiteko eskubidea? Jakina, ordezkarien xistema erabil-
tzen dute, geienetan oi dan bezela. Au da, erri ta errialde da-
nak botoen bidez, Kantoi'koan eta Suiza guztiko lege
biltzarren aurrean, bere ordezkaria autatu dute.

Eta andik aurrera ordezkari oiek, beren erri eta errialde-
ko gaiak eta arazoak aztertzen dituzte Lege-Biltzarrean, aien
eskubideak aldezteko. Bainan Demokraziaren onarriak obeto
zaintzeko Suiza'ko Lege-Nagusiak (edo Konstituzioak) beste
egin bide bat eskeintzen die Suizatarrei.

Beste bide au oso errikoia da; Demokraziko azkeneko
kate mailla. Erriak beste bidetatik erantzunik arkitu ez dua-
nean, bere asmoak goiko maillara, emendik eraman dezan.

Eskubide oneri esker, errian asi ta Lege-Biltzarraraino
bide zuzen bat dago. Alaxe dio demokraziak; erria, Estaduko
goiko mailletan entzuna izango dala. Sistema onek ogeita
amar milla uritarrek eskatu ezkero, edozein gai interesgarri
Lege-Biltzarrera eltzen da, beste bitarteko ordezkarietik igaro
gabe (ez Ayuntamientotik, eta ez Diputaziotik eta abar).

Beraz ogeita amar milla izenpe bildu ezkero Kantoi'ko
Lege-Biltzarrera, artez edo zuzen joan diteke edozein mota-
ko arazoa edo gaia. Batzuetan gai oiek, Kantoi bateri bainan
geiagori buruz egiten dituzte eta orduan Suiza guztiko Lege-
-Biltzarretara eraman bear dute ta ortarako, ez dira ogeita
amar milla izenpe bear, berrogei ta amar milla baizik. Ibai
bateko ertzen garbitasuna aldeztu bear zala ta alaxe gertatu
zan orain iru illabete.

Ibai au bi edo iru Kantoi'tik igarotzen zalako, Suiza guz-
tiko Lege-Biltzarra Nagusira eraman bear zuten; eta ortarako
esan degun bezela, berrogei ta amar milla izenpe bildu bear
zituzten. Alaxe egin zuan erriak, eta Lege-Biltzar Nagusiak
sendo eta zindo artertu zuen arazo ori.

Baha xistema au ez da Suiza'koa bakarrik. Oraintsu iraku-
rri det nola Kalikornia'n antzeko gauza bat igaro dan. Kali-
fornia'ko itxaso ertze aundi batean piso askotako etxe pillo
bat, norbaitek egin nai zuen. Ekintza onek itxaso ertze ta
inguruak itxusituko lituzke.

Orduan izenpe naikoa bildu zituzten, arazo au Kalifor-
nia'ko Lege-Biltzarrera eramateko. Angoak eun milla izenpe
bildu bear zituzten baina Ian asko izan arren egin zituzten
eta azkenean Lege-Biltzarrak asmo ori lurreratu zuan.

jAu bai dala demokraziaren oroimena! Q
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ZURE BEGIETAN

Larogei eta lau urte Tomas'ek ein ditu,
Erreskada polita pozik artu dozu,
Aitaren zentzun ona aldian dabilzu,
Semeak inguruan begira dituzu.
Zure argitasuna ta zure kemena
Odolean dituzu bultzaka arpegira;
Indarra nunaitik or bizi agiri da,
On da daukazuna, osasun garbia.
Emengo nagusi lez, zeu zara gidari,
Gure aita bezela begiratzen zuri,
Zure pentsabidea dagerskuzu garbi,
Entzun bear dautzugu zure dan itz argi.
Atzeko seme legez Euskalerri ontan
Jakituria dozu zure begietan;
Len ta oraifia alkartuz, zer dago guregan?
Zer dirautzu biziak gure erri onetan?...
Gauzatxo bat nai neuke gaur zuri begira:
Zuk damoskuzun ona geuk gogoz artzea,
Erriaren bizia jun daiten aurrera,
Bere egiz ta indarragaz askatasimera.
Ene dituzun lagun, seme ondorenak
Ez dabez ukatuko zure irakaspenak;
Egizkoak dira-ta, guretzat maiteenak:
Irakatsi gogotik egiaren minak.
Euskaldun aritzaren irudi zara zu,
goitik eta beraiiio sendo gure buru;
Gurutzagaz batean onartzen zaitugu,
Gurasoen erria seme eskubidetu.
Nire jakituria entzun nai ba'dozu,
Euskaldunen semeak, ez erririk saldu;
Urteen irakatsia artu dot odoltsu,
Mendi, ibai ta itxasoz maitatu nagizu.
Guzurrik ez dot maite nire izate onetan;
Ni euskaldun sortua naz itxas ertzean,
Ez dago lur obarik ur zabal artean...
Jauna t'Euskalerria bizi biotzetan.

PAULIN
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Maiatza heldu denian,
Artaldiak badoatzi.
Manex-ardiak, bulunban,
Denak buruz mendiari.
Artzainak, egun batian,
Zaintzen ditu ehun ardi,
Ta gaizoa, urruntian,
Bakarrik lotzen lanari:
Iratiko bortietan,
Manex anitz, gizon guti!...

Donibaneko feiran,
Ardi ta marro nasaiki.
Eroslek oro tratuan:
Zonbat diru "manex" hori?
Hantik etxeratekoan,
Edanez geroz polliki,
Aferak ez ontsa joan,
Xuberotarrek maltzurki:
Garaziko merkatian,
Manex anitz, gizon guti!...

LEHENGO
MANEXAK

Oi Manexak, oraikoan,
Altxa kopeta gizonki!
Trufariek gurekilan
Beharko dute ikusi...
Zer uste dute, marrakan
Belarrez girela bizi?
Etxe bazter alorretan,
Goizetik arrats izerdi,
Ikusten da, arto-jorran,
Manex anitz, alter guti!...

Herriko pilota-piazan,
Ho!a Manex! Jo ederki!
Bestatik ianda, borrokan,
Kaiet !ehen makilari!
Joanes, irakoitzetan,
Zer mutiko andrekari!
Eta gauaz, kontrabandan,
Ganix dugu aintzindari!
Beraz, gure herrietan,
Manex anitz, ahul guti!

IGORTZE

Jon-Doni-Joane, zuri,
Donibaneko armetan,
Eman dauzute, ixiiki,
Axuri bat zango petan...
Uste baitzuten, segurki,
Sartzen direla zeruan
Manex anitz, gizon guti!...

PIARRES HEGUITOA

BAKARRIK!
Elai bizkor antzera joan zinan urrun,
Eta gero bakarrik, oil, utzi ninduzun!
Orduiik su-malkotan naukazu oinazez,
Zure gomuta goxoz gau eta egunez.

Urruti, oso urruii, urez bestaldera
Joan zinan igesi arrotz-aldera...
Nere oinazearen erkide bazara,
AT zazu onez ene barneko zirrara!

Euzkiak, izpi-zurbil, oseriza jotean
Ementxe naukazu geldi uraren urrean;
Zure iduria eder zait, eta atsegiha,
Naiz-ta otoitzez, soilki, leundu nere mina.

Ene gau-intziri ez at duzu oartzen?
Kaioen egoetan or dizut bialtzen.
Urrun bizirik ere, ez nauzu aiztuko?
Nik etzavtut sekulaz gogotik utziko!

Gauak sorgin-lillura jantziak uztean,
Ortiko iparraren ii-ego gainean,
Igor eidazu laztan berozko eztia,
Ene minaren txauki amultsu bizia.

IGOTZ

ZARAUTZ
ERRIARI
Zarautz jarri didate
kantatzeko gaia,
fa esatera noa
zuentzaf egia,
oso pofifa da ta
baifare alaia,
munduan parerikan
ez duan erria.

EUSKAL OLERTI
Eta olerkariak zein iturritan edaten ote? Gogo barrenean, ala kanpoko erreka ibilta-

rianP Bietan, noski. Olerki-gaiak, edo erraitik atera zerbait ditu, edo-ta kanpoko gauzeta-
tik artuak; aurkibide auetara jo bear nair-ta-ez gai eske.

Lirikar olerkiak gogo-muihera begiratzen du; epikar eta antzerkiak landako gertaki-
zunen bat abestu edo antzeztu oi dute.

S. ONAINDIA'ren
"MHia euskal-olerti eder-tik"

Nolakua ote dan
nai dezute jakin?
la bete-betea
dago hotelakin,
atzetik edertuta
dana mendiakin,
eta aurretik berriz
bere pfaiarekin.

Goszean etortzen naiz
esne partitzera,
bitarteao ibilliz
gora eta bera,
gero egun osoa
zerbait ikastera,
ta sieka-nekatuta
gabiars etxera.

Zaraufz'en ikasi det
nlk nere eskoSa,
ez naiz gaizki iballi
skasten inofa,
len baino beroago
daukat gaur odola
ta maitatzen asi naiz
Gernika'ko Arbola.

GAZTETXO

UDAZK
Eguraldi ederrak

ditugu.
Goizeko esnatzeak

argitsu.

OLAE

O(

U(



V I A N A — 5

NEGAREZ
Giizurrak jan dau Egi osoa,

gorrotoak maitasuna.
Mirabetasun ta arrokeriak

gizonen bardintasuna.
Aitu eziiiak ta inbidiak

gizon danen batasuna,
Norkeri eta zapaldu-naiak

guztion askatasuna.

JON ENBEITA

GURE IKASTOLAK
e ikastoletan
u dan satorra
tdik ere ez dogu
:eldun jatorra.
u ta zalantzaz
i daun montorra
duten ba-daukagu
:ateko lorra.

u ta beste barik
^artsuan asi,
:egian sortuz
?ta sasi.
>at urteko lana

jausi,
in abillagorik
uat ikusi.

Ezkerretik sartua
ei dogu ikastolan;
eskoikoak be aurka
ei dabe egiten Ian.
«Sesta»-koak indarka
iraun dadin olan...,
barruan dogu beintzat
zelan edo alan.

Azkar agertu dira
Ian onen emantzak,
barritsuak emonaz
mingaifiari dantzak.
Uste onez ziranak
ditue zalantzak...,
azpi-lanean emon
ditu bere antzak.

Jaungoikoa ukatzen
omen dute lasai...
Ikastolak ei daukee
Marx-irakaste usai...
Nundik guda sortuko
gagoz alkarren zai,
geu jarririk itsuan
ikastolen etsai.

Anderefioren batek
uko mezatara...
Olakoekin beti
begi zorrotz gara.
Bakoitzaren ustea
nainoz ez atara,
nai ezpozu jokatu
geideon kaltera.

iA
R INAKI

D egunak

:aigu ba

Orain bai, bizi gera
alaitsu.

Eguzki-sua degu
arkitu.

Zaarren odola du
berotu.

Orrela degu bizi-
berritu.

Zeru urdina det maite.
Arkitu

argia ta beroa
an batuz.

Oial zuri batekin
estaldu.

Oi batean bai dute
lo artu.

Gauez izar ugari
dizditsu,

guri egiten parra
ta kinu.

So ta so dana naiez
aztertu.

Zelatari zuurrak
ditugu!

Erne egon izarrok,
itxartu!

Lanoak nai zaituzte
lausutu.

Zeru garbitasuna
zikindu.

Guri beroa ostu
ta kendu.

Zeru urdina maite det,
ez aztu.

Be!tz-zurbi!!ak bildurra
sortzen du.

Ta bildurrak anima
estutu,

adimenak ziaro
makaldu.

Jarrai, Udazken, jarrai!
Zabaldu

argi-izpi epelak,
argitu.

Zure azken indarrez
bizkortu.

Arren! ez zaite izan
goibeldun.

Beste etsai maltzurra
ba-dezu.

Ego aize txorua
ez sortu;

Burua kaskarintzen
bai digu.

Baita "gripea" errez
eratu.

Zitu-biltze aroa
zera zu.

Aranak ta pikoak
gozotu.

udariak, sagarrak
marmuldu.

Zuri-beltz mats mordoak
anpatu.

Baita ere Sapurra
zera zu.

Zugaitz danak oritzen
dituzu.

Gero, aize zakarrez
indartsu,

billuz-billuzik usten
lotsatsu.

Zure maltzurkeria
on degu.

Ostrok egingo dira
usteldu.

Ta gero zugaitz zanak
gosetsu

or bazkalduko dute
gogotsu.

Norbera garbi eta
besteak loituak
esatez barri, baina...
zifiez erdoituak.
Jarri daiguzan geure
asmo onak batuak,
nai ez ba'dogu iraun
luzez banatuak.

Euskera izkuntza zarra
da euskeldunena,
gaur ezagun ditugun
danetan lenena.
Zurra dan gurasoak
ein bear leukena:
semeei emon xurgatzen
erentzi onena.

Eta udaberri goizez
eder bezain gartsu,
baratza esnatzean
orlegi, loratsu,
barrendiko poz batek
ots egingo dautzu:
«Gora geure semeak!»
oiuka indartsu.

GURASO
Euskaldun deitzen zaran guraso,

zer egiten ari zera?
Zure semeak datozanean

ikastolatik etxera,
zer dala eta egiten dozu

euren aurrean erdera?
Zer da maitatu ezin dozuna:

semeak ala euskera?

JON ENBEITA

ZERTMAKO?
Zer egiteko bomba atomika?

Zertarako koeteak?
Zertarako tanke, ur-ontzi eta

egazkin eleganteak?
Hilten ba'gabiz txakurrak legez

gerratan bata-besteak?
Obe litzake betiko autsi

diferentzien kateak,
eta edegi gizon guztioi

askatasunan ateak.

JON ENBEITA

SARDUI'TAR DEUNORO

Gizon jakintsu batek
idatzi eban bein
izkuntza zala ziur
gogoaren odol.
Naparroak galtzean
bere izkuntz zarra
ez ete da epeldu
bere barru gogo?

Naparroa, langilie;
Naparroa, gogor;
bana oraindik ez
txukun, jator oso;
danon tan aleginaz
sartu or euskera
ikusiko dozue
Naparra biztuten

Zergaitik ez ekin
izardiz ta diruz,
len bait len Erribera
euskaldun biurtzen?
Napar gogo arima
ekin barriztuten,
euskereaz odola
gurituz garbitzen.

Napar solo, zeSaiak,
mendi ta erriak,
antxioetan oatuak
euskera entzuten,
barriz, ertz guztietan,
euskera sartuaz,
ikusiko geunke guk
eder berbiztuten.

Arin arsn indartu
euskera zuregan;
orrela izao zadin
bizi ta argitan,
euskera egitean
bazter guztietan
antxinakoen azur
poz dardar lurpean.

GALLASTEGI'TAR
KAULDI
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SANTA OROSIA TA EUSKAL KUTSUA ARAGOI'EN

Aspalditik, Aragoi'ko mendietan euskal kutsuzko
gauzen bat, bizirik izan bear zula oraindik, antza eman
nion, usaia artua nuan; euskal izenak erruz bait dau-
de bazterretan.

Garagarrillaren 25'an Santa Orosiaren egunean jai
aundia egiten zutela, esan zidaten. Naparroa'n zear
abiatu ginan eta Yesa aldetik Aragoi'en sartu, Jaka'n
unetxo bat gelditu, Oroel mendi zorrotza gure irripa-
rrarekin agurtu ta illunabarrean Sabinanigo'n ginan.

An, bide zuzenetik ote ginjoazen, galdetu genuen.
Baiezkoa eman ziguten, baita esan ere, urrengo goi-
zean zazpitan, dantzariak Santa Orosia'ren elizara igo-
ko zirala. Baezbare, goiz jeiki ginan; oskarbi, eguzkia
gurekin zegola, Basa'ko Yebra erriaren bidea artu ge-
nuen. Zazpiak jo gabe, antxe ginan. Emakume ba-
tzuek, bakarrik zeuden enparantzan. Galdetu ondo-
rean, seietan, dantzariak onez joan zirala esan ziguten.
Sabinanigo'n emengo berrik etzekizkiten ain zuzen.
Berebillez, Santa Orosia'raino igotzeko mendi-bide bat
artu genuen; aldapa latza igotzen asi ginan; gora ta
gora beldurgarrizko mendietan barrena igo bear. Zu-
loak, arriak eta lokatza bidean, ustekabean genituan.
Larri ibilli ginan. Lepo batera atera ondorean, besten
atzetik jetxi bear pixko bat. Aspertuta, zelaitxo ba-
tean itzalean utzi genuen berebilla. Beste batzuek au-
rrera zijoazten. Onez ordu erdi batean, mendi bizkar
batera atera ginan; 1.900 mtr. gora iritsiak izaki.

Gure azpian sartaldera, zelai zabala zegoen, ta er-
dian Santa Orosia'ren baseliza erromanikoa galanta.
Alderdi guztietatik, gizasemeak onez multzoka elizara
zetozen. Gure barrenean genuen zoriontasuna etzan
nolanikoa.

Antxe dago eliza galanta, iru barne soillakin. Arri
landuzko dorre motz bat dauka. Barrenean, aldare ba-
rrokoa; antzinako gauza zarrik ez genuen ikusi, baz-
ter batean, botilla ugari zeuden. Borda bat ere ba dago
ta sartaldera, elizaren beste aldean iturria, oso otza;
antxe ur ugari ta indar aundikoa, bertan jaiotzen dana.

Dantzariak, zelaiaren urrutiko beste muturraraino
iritsi zirala jakin genuen. Aien billa abiatu ondorean,
lasai joanta, ordu erdi batean iritsi ginan. Taldetan
banaturik, oso zabalduta gosaltzen asi ziran. Toki
orren izena ZOKE da. Zelaia antxe bukatzen da ikara-
garrizko malkor batekin. Azpian, Basa'ko Yebra ageri
da. Zelai arren mutur artan, elizatxoa eroria dago.
Nunbait urtero an biltzen dira dantzariak. Erritik, biz-
karrean, zillarrezko buru bat dakarkite, barrenean
Santa Orosia'ren ezurrekin. Ortik asten da, otoitzekin
eliz ibilaldia. Inguruetako erriko gurutzeak etorri arte,
dantzariak, gosaltzen itxoiten dituzte. Onez, batzuek,
urrutiko erri txiki batzuetik dakarzkite gurutzeak. Bi
ikurrin, oso aundiak, luzeak eta zabalak ekarriak zeuz-
katen; muturrean, lorezko koroiekin apainduak. Gaz-
te indartsu batzuek, eskuetan arturik, aide batetik bes-
tera astintzen zituzten; ura zan gauza polita ikusteko.
Olako batean, gosaldariak altxa ondorean, errenkan
jarri ziran. Artu zuten bizkarrean, Santa Orosia'ren
burua ta orduntxe entzun genuen txistua. Arriturik,
oztuta bezela gelditu ginan. Santa Orosia'ren aurrean,
dantzariak dantzatu zuten. Ondorean abiatu ginan;
ikurriiiak aurretik, rneza laguntzalleak, ondorean errie-
tako gurutzeak, dantzariak, txistularia, Santa Oro-
sia'ren burua, apaizak ta erromeslariak alderdi guz-
tietatik. Txistuaren dofiua, makillen otsa, otoitzen ere-
sia, mendian, ura dana entzunez, Euskalerrian ginala
zirudin.

Zelai aundi ura, larre toki aberatsa da ta San Pe-
dro egunean igotzen dituzte artaldeak; aurrean, men-
di aundi bat genuen, OTURIA izenekoa.

Elizan sartu ginan. Itzaldi luzea entzun genuen;
Santa Orosia'z oso gutxi mintzatu zan. Opari garaian,

Santa Orosia'ren buruari mun ematera erri osoa urbil-
du zan; luzegia tamalez, azkenean etzekiten zer abes-
tu. Dantzariak eliz barrenean etzuten ezertxore dan-
tzatu.

Elizatik aterata, Santa Orosia'ren burua iturrira
eraman zuten eta bere aurrean dantzariak, zelaitxo
batean zekizkiten dantza guztiak danzatu zituzten.
Dantza oiek ez dira erriarentzat, Santa Orosia'rentzat
baizik. Dantzen bitartez, erriak Santa Orosia'ren ospa-
kundea betetzen du. Dantzak rito bat dira. Dantza
auen, emezortzi aldaketa ezagutzen dituzte. Mirari bat
da, 28 sendiko erri txiki ontan, gaur arte bizirik irau-
tea. Santa Orosia'rengatik gorde dizkigute. Egun or-
tan, dantza geienak makillekin egin zituzten; goian
lendabizi jotzen dute, gero anka azpian, azkenean lu-
rran. Otsagi'ko dantzen antza aundia eman nien. Errio-
xa'ko San Millan'en, dantza auen antzekoak ba zituz-
tela jakin nuen. Dofiuak eta dantzak euskal kutsu aun-
dia daukate. Onatibiak, manetofoian, dofiu guztiak ar-
tu zituan. Dantzariak, zortzi dira eta zuzendari bat
daukate, baita mutil koxkor laguntzallea. Egun ortan,
urtean bein bakarrik dantzatzen dituzte. Bear aina
dantzari osotzen ez diranean, ezkonduak gaztei gogo-
tik laguntzen diete. Dantzeko jantzi berexiak dituz-
te; sonbreroa lorez apaindua, azpian zapi beltza «ka-
txirulo» izenekoa, zapi polita ta margo alaiekin bizka-
rretik bularrera dijoakiena, txalekoa beltza,
alkandora txuria, galtza motzak, galtzerdi
zuriak, ezpartzinak eta belaunetan kriski-
tinak; eskuetan berriz makil motzak.

Dantzak bukatutaoan, antxe gelditu
zan Santa Orosia'ren burua iturri ondoan
apaizak errezatzen ari zirala ta erria orain-
dik mun ematen. Inguru aietan, bizpairu
milla gizaseme ba zebiltzan; batzuek eliz-
kizunetan, besteak bazkaria gertutzen bes-
teak jolasean, iturrira uren billa asko be-

lanak. Azkenean bazter batean arkitu genuen, argia,
bizia, liraina, apaina ta izlaria. Ofiutsik igo zan erritik
Santa Orosia'raino. Jakifia, erderaz esan zigun:

«Santa Orosia, Bohemiakoa omen zan, Egiptdn
jaioa. Espaniara etorri omen zan ezkontzera bertako
jauntxo batekin eta ondoko errian zebillen Basako Ye-
bra n. Nekazari bateri laguntzen ari zala belarra bil-
tzen, moroen erregea datorkio ta bere emaztetzat artu
nai du. Neskak ezezkoa ematen dio. Erritik goraxeago
dauden kobetan iltzen dute gure neska lirana ta gora-
go lurra ematen diote. Urte mordoxka bat geroxeago,
artzai bat an zabillela, aingerua urbildurik esaten dio,
a arri bat altxatzeko» ta iturri eder bat jaio zan. Berriz
esaten dio, arri ura altxatzeko ta odola sortzen da.
Alaxe, Santa Orosia'ren gorputza arkitu zuan. Ainge-
ruak agindu bat ematen dio: burua bertan eliz berri
batean gordetzeko ta gorputza Jakako katedralara
eramateko. Geroztik emen goien, urtero Santa Oro-
siaren eguna ospatzen dute*.

Andre zar onek, gure ustez, bere esaldian, itz eus-
kaldun bat esan zigun: ^enzamar random.

Bazter guztietan, itzalean, bazkaltzen ari ziran.
Eguzkiak ondo berotzen zuan. Alaitasuna nabaritzen
zan; gitarrak ugari ta jotak urrutitik entzuten geni-
tuen. Gure lana an, bukatu genuen. Nere beste bi la-
gunek, San Juan de la Pena ezagutu nai zuten. Orta-
rako azkar ibilli bear...

San Juan de la Pena'ko bidean ginjoazela, Goiko
Aragoi baztar ori ez genuen geiago arotz erria bezela
jo, Euskalerriko zati bat bezela baizik. Ango gizonak,
bazterrak eta mendiak, oraindik euskal kutsu aundia
daukate.

L A T X A G A

rnz.
Dantzen eta txistuen berriak jaso geni-

tuela, Santa Orosia nor zen ez genekigun
oraindik. Asi ginan galdezka. An zegoen
amonak ondo ezagutzen zula, esan ziguten.
Amona ura ezin billaturik, aiek ziran gure

AURTXOEN TXOKOA
SORGIN KONTU

BAZTAN-EN GERTATUE

Akaso baizue aitzia non den Koskortzeneko borda. Bada hantxe
gertatue omen da. Etxe hartako nausi-etxekoandreak izenak omen
zuzten, Pello Bixente eta Bernarda Mart Beti bezala illunabarreko
lanak egitera bildu omen ziren etxera eta Pello Bixente hasi omen
zen bei lanetan eta Benarda Mari zerriek bazkatzen. Benarda Ma-
rik bere lanak in zituelanik gan omen zen sukaldera atari pixket ite-
ra. Hala sukaldeko atetik sartzean berean, kedar puske bat etorri
omen zen zemenetik eta bere baiten in omen zuen:

—jAtx! Sinale txarra bierko urie.
Hala ezarri omen zuen zartana prasain ganean bere urinekin. Eta

bertze kedar puske, eta ganera zartanain barnera. Piztu omen zuen
esku-argie, beiretzen omen du azpitik goiti eta hartan berean estal-
tzen puzten haundi arro bat, iduri omen zuen azkenarroa. Patatazko
tortille in behar zuela eta patatak sabaian. Omen dai.e sabaire eske
eta hasten omen dire tellak asoska, izitu eta ohiu in omen zion
Pello Bixentei:

—Zato zato agudo, gure tellak xiatzen ai dire.
Pello Bixente sabaire gan zelaik xildu omen ziren asotsak eta

beiretzen omen du lekenetik eta bordain bizkerrean, katu nabar
haundi bat. Tiretzen omen dio arri kozkorra bat eta arpatu omen
zion buruen eta katue marraskaka zemenetik beiti. Omen dazi laix-
terka sukaldera eta orduko zartahako urin guziek ianak. Eta Bernar-
da Mari arras koleratue eta pentsatu omen zuen zer egin. Baldin
eta gehiago agertzen bazen ti.retu behar ziola zartain bat urin ongi
goritue, etzela ez gehiago agertuko. Pentsatu eta in. Berri berritik
berotzen omen du urine eta hartan berean besoak labatzain ondora
urbilduek. Benarda Marik polliki polliki hartzen omen du zartana,
tiretzen omen dio eta ososoa harpatu. Marraska batean ez omen
zen nai orduko allagatu ganeko kaskora eta ez gehiago agertu ere.
Biramonean omen daie Benarda arakindeire eta medikuen kotxea
atean. Arakindegiko nausiei erten omen dio:

—Nor duzue eri
—Koxpa Antoni.
—Eta zer gertatzen zaio?
—Zer gertatzen zaion? Atzo su ondoan muturketu eta zartanain

ganera gan eta gerrontzetik beiti dena erre in de.
Benardak j.n omen zuen bere baiten:
—Erre? Aintzinean bakarrak ian ere inek zitien. Horra nor zen

nere atzoko katu puzten haundie, Koxpa Antoni izeki katu birtue.
Berriz Koskortzeneko zemenire gateko gogoak gan izan zi-

tzaizkion.
FELISA UGARTE. 13 urte

ARRAYOZ
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ETXARRI-ARANAZ L E I Z A
Aspalditik, erri onek, musikari bu-

ruz beintzat, ots aundia darama. Ez
dira nolanaikoak errian dituzten iru
musika-taldeak.

Udaletxe'ko Ereskintza'k, 1920 ur-
tean edo sorturik, ogeitamar lagun
ditu. Musika'ren Akademia'n, iruro-
gei ta amar neska-mutil koskorrak
egunero artzen dituzte ikastaldiak.
Etxarri'ko Abesbatza, talde nagusie-
na dugu. Gero ta obeago agertzen
zaigu; saio-billerak ongi daramaz-
kite; ez gaitu arritzen orrenbeste sa-
ri-jasotzeak: Ejea'n, Zankotza'n,
eta...

GURE IKASTOLA

Gora dijoa urtetik urtera.
Belarri motx asko daukagu,
bafian oien seme asko ikus-
ten ditut ikastolan. O n e k
esan nai du, euskera gero ta
g e i a g o maitatzen dala, ez
euskaldunak bakarrik baizik
belarri motxak ere. Ta bela-
rri motxak deitzen ba ditugu
erdaldunari, legezkua da, gu
belarri a u n d i k izatea, eta
zenbait eta aundiagoak, or-
dun ta euskaldun obiak. Or-

UDA GARAZIN
Jaz bezala aurten, udatiar anitz Garazin. Bazen soinu,

jantza, eta pilota partida auserki. Uztaila euritsu izanikan
ere, agorrila aldiz bero bat gaitza botatzen ziela, Donibaneko
zoko-moko guziak arrotzez betiak ziren. Hola hobeki! ...oihu
egiten dute hemengo Nafartar gehienek, zeren Donapaleutik
Garazirat, edo Bidarraitik Baigorrirat, pidaiant horiek dirua
burrustaka emaiten baitute ostatietan, saltegietan, merkatie-
tan, eta nun-nahi. Menditar zonbaitek, udatiarrentzat apaindu
dituzte etxe zahar edo borda batzu, alderdi guziak ederki
berrituz. Bai eta, ur bazterreko pentzetan, ikusten ahal dira
delako «kanping» edo oihalezko herrixkak. Ageri da hiri han-
dietako jendek maite dituztela oroz gainetik mendiak, oiha-
nak, errekak, eta ohidura zaharrak. Erten daukute okasta-
tiak direla, Pariseko edo Bordaleko bizi moldeaz, eta osaga-
rria galtzen dutela ez balinbadira, noizian behinka, xoko ixil
batian gelditzen, hiriko azantzetarik urrun.

Egia handia dute hori ahatik. Bainan ene ustez eztu idu-
ri beren erranetik artzen direla Donibane-Garazirat jiten di-
renek. Hor, uztaila hasi-ta agorrilako azken egunen artio,
besta eta besta ;... Segur ez dutela eztitzerik gure arrotzek:
goiz-arrats badute zer jan, zer edan, zer ikus, zer intzun.
Gauaz ere badira jantzak, ager-aldiak, eta zalapartak. Beraz,
nun dute bere amentsen goxotasuna? Frantses erran-zahar
baten arabera, «beti atsegina, azkenian ez da atsegina». Nik
uste dut, zonbait itzultzen direla beren hirietarat, hantik ji-
nak ziren baino akitiagoak. Beraz, ase nunbait, eta hil artio
bizi...!

Eta gure Donibandarrak? Hek ere naski, arrunt leherri-
nak, behar baitute, bi hilabete horietan irabazi urteko saria,
ahal den guzia eginez Baserrietan aldiz, aiseago jasaiten dira
udatiarrak. Ardura bakarrik heldu direlakotz, ez dituzte baz-
terrak harrotzen, eta haur anitz ekartzen dutenian, han ba-
dute leku nasaiki. Bizkitartian, etxekoek saltzen dazkote bi-
zigailu guziak: esnia, gasna, oilaskoak, arroltziak, baratze-
keriak, eta hola. Hots, dena ere on, gure menditarren dako.
Astelehen batez, hara zer intzun nien Donibaneko merkatian:

— Pettanek: Aferak ontsa joan diria aurten hire etxian?
— Efiautek: Bo, eztuk mirakulurik izan, bana Jinkoari

esker ari gituk polliki urde batekin negian, eta Paristar bate-
kin udan...!

Zorigaitzez, euskalde huntan «induztria» gisa ez da «tu-
rizmoa» bezik. Hemen ez ditugu, Goi-Nafarroan bezala, lan-
tegiak herri tipi aldetan. Kinka tzar horrekin, gazte gehienek
menditik beiti joaiten dira, gero ta gehiago, Ameriketarat edo
hiri handietarat. Eta hori noiz artio? Hea, heldu diren urte-
tan, Goi-Nafarroko alderat lanketa joanen direnez. Ezagutzen
dituzte araiz hango bide ederrak, bai eta kontrabandako bi-
dexkak ere!...

GARAZIKO MANEX

tara, baditut nik bi lagun,
Manu eta Ifiaki, Universida-
dean irakasle jarriko bearko
ditugunak. Erbi eizako txa-
kurrak bano aundiagoak bai-
dituzte.

EIZA

Ez dira lau usu arrapatu
Leitza guztian. Bakarrik Ka-
ko Baleztenak basurde bat la-
rogei ta bost kilokoa; club
Aurreran jan gendun iruro-
gei ta lau lagunen arte; de-
nak, ni ez beste, errota eta
zai onekuak.

Nere l a g u n maitagarria,
Aingeru Beltzak, lau eper, iru
koneju eta erbi bat ekarri zi-
tun, eztakit ze lekutik. Aie-
tik, bi koneju eta erbia Ca-
mineru'tan jan genitun. Bai
goxoak ganere.

Ala ere, eizik aundiena eta
politena Jose eta Inaki'k egin
zuten Sasaingo erreka ingu-
ru aietan, Goizutako mugan.
Ziza billa zebiltzela, leren
asko ikusi zituzten; lendabi-
ziko, ezta begiratu ere, bano
nola zizarik ez zegon, aiek
biltzen saiatu ziran. Bai ta
ere mordu erra bildu; iruro-
gei ta amalau ekarri zituzten.
Barrian zeuzkaten, berendu
eder bat egiteko asmotan eta
biarrik agertu zan Fernado,
bestela antxe lertzen dire de-
nak. Etziran lerenak baizik
apoak. jTa ez izagutu! Egin
zizkioten parrak aditu omen
zitun Molotof'ek. Inguruan
uztu zuten saskia eta egun
batzuetan etzuten lorik egin
monk. «Kuku, kuku», amets
egiten omen dute oraindik.
Goizueta aldian apo udari da-
gola ikusi gendun ederki.

Angel Uxoteguieta

MADRID
Euskeraz eta Madrid'tik?

Bai; zergatik ez? Emen, Ma-
drid'en bizi gera, bainan bio-
tza dugu Euskalerrian; eta
an gure pentsamentua.

«PRINCIPE DE VIANA»
eldu danean irakurtzen det
dana, eta pozten naiz: bere
euskera ez da zailla eta uler-
tzen dut.

Igandero joaten naiz eus-
kal Mezara; an euskeraz en-
tzun eta itzegin. Etxean ez
dezaket ikasten; etxekoan-
drea naiz eta egun osoan Ian
eta Ian, ez dut ikasteko bu-
rurik. Eta umeak: Irantzu ta
Idoia...

Iganderoko eguerd i e t a n
euskaldunak elkartzen gera
Meza santuan: guraso asko
gure seme-alabekin eta ikas-
le gazteak. Kantuak eta txis-
tua ditugu Euskalerrian be-
zela. Oso ederra gure euskal
Meza.

Gure umetxoak, larunbate-
tan, billera dute jolas egite-
ko eta gauza batzuek ikaste-
ko. Eta igande batean, men-
dietara. Gure «aurtzaiak»,
neska bikaifiak dira, «eus-
kal-skout» taldekoak; aiekin
pozik gaude.

ALAITZ

BAZTAN

PERIAK

Urriaren 26ean ospatu dugu Elizondo-ko herrian urte-
roko Urriko feriak. Oraiko feriak ez dira lehenagokoak be-
zala, anbateko ezberditasuna daukate eta gauz guziak be-
zala feriak ere aldakuntza aundia egin dute. Gure aurtza-
roan eta gero ere hiru egun irauten zuten eta hiruetan jen-
dea ere pillaka eta bazter guziak beteak, baina orai ez da
horrelakorik. Joandaneko ogei edo ogeitabost urte hauetan
feriak egun bakarra dute eta hau ostiralarekin eta oraindik
feriaren izen horrek irauten bait-du, jende aunitz biltzen
zaigu Baztango hiri nausian. Atsegin aundia izaten dugu
hemen ainbertze jende euskaldun ikustea, Elizondok duen
egunik euskaldunena hauxe izaten da, urriko feri eguna.

Urriko ilabete honek egun onak eta txarrak ere izaten
ditu baina bai hoien artean atsegingarriak ere. Egun ede-
rrak ego aizearekin, usoak aidean eta ihizilariek heken zain,
mendi lepo guziak guda lekuak iduri. Nekatzariek landako
zituak etxeratzen sabaiak ongi hornituak egon daitezen, giro
ona eta denentzat atsegingarria. Feri egunean holaxeko giro
ederra izan ginuen, zerua urdin eguzki goxo batekin eta
urtero bezala jende aunitz Elizondon.

Merkatuko plazan azienda ederra eta klase onekoa, tra-
tulari aunitz eta bai jendea ere sal-erosketan. Azienden pre-
zioa ikaragarri goiti, batez ere aintzinerako beietan. Bei er-
nari eta aratxea zutenek ere arrakasta aundia zuten eta fran-
ko poliki saldu ere. Baita ere esnedun beietan salmenta po-
lita egin omen zen. Zaldietan erostun guti. Lur lanetako eta
belar ebakitzeko makinariek ere bazuten arrakasta.

Arratsaldean Antxitoneko trinketean bertsolariak. Bertso-
lari besta egiteko hauxe dugu egunik egokiena, feri egunean
Elizondo-ra etortzen direnak denak euskaldunak bait-dira
eta hortaz gure bertsolari besta horrek sekulako arrakasta
izaten du Antxitoneko trinketea tellaturaino betetzen dela.
Bost bertsolari kantari: Xalbador, Mattin, Azpillaga, Mitxe-
lena eta Lazkao-Txiki. Arratsalde goxo bat iragana dugu
trinketean gure koplariek bi ordu urbil ari izanak direlarik.
Erran beharrik ez dago entzule guziak zoraturik egonak
direla.

Aurtengo feriak joanak dira eta negua gainean dugu, ar-
bolak bilusten eta laster elurra mendietan. Negu bat gehia-
go geren bizkarrena eta bizia badoa...

HONA HEMEN MERKATUKO
SAL-NEURRIAK EDO PREZIOAK

B E I A K :
Aintzinerako beiak aratxearekin 55.000-68.000 pezta bakarrak
Bei gorri ernariak 48.000-56.000 pezta bakarrak
Esne-beiak (25-35 litro esne) 50.000-55.000 pezta bakarrak
Esne-beiak (15-20 litro esne) 38.000-45.000 pezta bakarrak
Mige ernariak 36.000-42.000 pezta bakarrak

Z A L D I A K :
Behor ernariak 40.000-52.000 pezta bakarrak
Pottokoak 14.000-22.000 pezta bakarrak
Aragitako zaldiak 20.000-29.000 pezta bakarrak

M. IZETA

TOLOSATIK
Tolosa'n il berri zaigun Larramendi'tar Bibiano jauna sen-

dagille euskaltzaletsu genuen. Tolosa'ko "Txinparta" Elkar-
teak, aren oroitza-pean, 16 itzaldi antolatu ditu. Emen ager-
tzen diren egunetan, Elkarte orren biltokian, 8'15-etan, izan-
go dire mintzaldiak, bai euskeraz, bai erderaz:

Azar. 7 Pedro Migel Urruzuno bertsolaria, A. Zabala.
Azar. 14 Aurora, apogeo y ocaso de toros y toreros vascos, J. M.a Busca
Azar. 21 Gure mendi ta basoak euskal kanta ta olerkietan, E. Urruzola.
Azar. 28 Pescadores vascos en Terranova, J. de Aramburu.
Aben. 5 Nekazaritza eta olagintza, J. M.a Satrustegi.
Aben. 12 Ideas sobre Baroja, M. Pelay Orozco.
Aben. 19 Olentzero, J. M. Barandiaran.
Urtar. 9 La brujeria en el Pais Vasco, J. Berruezo.
Urtar. 16 Tolosa y la Recopilacion de los Fueros, F. de Zavala.
Urtar. 23 Euskal ola zaharrak, J. Intxausti.
Urtar. 30 Romerias y Fiestas tradicionales de Guipuzcoa, L. P. Pena.
Ots. 6 1868'gn. urtean, Tolosa'n aurreneko lan-eztabaidak, S. Insausti.
Ots. 13 Viaje por Africa Occidental, R. Elosegui.
Ots. 20 Carnaval - Inauteria, M. Lekuona.
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LIBURUAK

(Iruna'ko Aurrezki Kutxa'k
100.000 pztaz. saritua).

Idazle: J. M. Satrustegi

Argitaratu: JAKIN

Apalngarriak: X. Egana

Saria: 120 pzta.; 198 orri.

Urdiain'go apez eta Euskaitzaindiko Satrustegi jaunaren EKAITZA eus-
kal liburu onek, Iruna'ko Aurrezki Kutxa'ri esker, sari ederra jaso du.

Izkuntzari dagokionez, egillearen euskara atsegingarri, bikain, errex,
ezin obe. Gaia, berriz, garrantzitsu noski: euskal erri baten aldaketa; gaia,
' arriskugarri" ere: Euskalerrian sartu zaigun iraultza.

"Iraultza laguntzen ez duena, aurka dago", liburuan esaten du "losune"
batek; Satrustegi'k, ordez, beste lekuan esaten digu "EKAITZA"k ez duela
epaitzen". Alferrikako itzak! Badira losune batzuek Satrustegi'ren kontra
arrika asi direnak; nigandik urrun, jakina.

Dena deia, izugarrizko ekaitza, oraindik lotan daudenentzat, irazartza-
lle eder; naiz besterik ez izan —bai dala!— Ian txalogarria. Zorionak!

GARDETAR M.

«Euskeraz Egin»
(E. G. B. URTETARAKO LIBURUAK)

Bots liburu, eskuetako bost
beatzak b e z i n bearrezkoak,
ares dan eman dizkigu Aita
Fermin Iralagoitia pasiotarrak.
Izan ere, beatzak nagiak, oke-
rrak edo baldarrak b a 1 d i n
ba'dira, eskua ere ola izango.
Beraz, Aita Fermin, liburu oie-
kin euskeraren eskua dotoreta-
sunez, arintasunez eta indarrez
jantzitzera dator.

Liburu auek, malladi legeak
gordela, maillaz-mailla 6, 7, 8,
9 ta 10 urtekoentzat antolatu-
rik daude. Malladi lege auei
jarraiturik, lanak aurreraturik
omen dauzka, ain bearrezkoa
duten 3, 4, 5 urtekoentzat bes-
te iru liburu ateratzeko. Gero,
malladi berelik joanik, «basica»
osatu arte, ere nai lituzke libu-
ruak eman. Asmoetan darabilz-
kin liburu auek, or ain atera di-
tuan bos ten parekoak izango di-
rala uste osoa degu.

Aita Fermin'ek erakusten di-
gu irakaskintz arlo onetan zer-
bait ba'dala, mamitu duala,
alegia, arazoa. Mamiak ezezik
bost liburu auek marrazkiz eta
margoz ongi jantziak bai-bai-ta-
toz. Aurrak jolasean bezela,
euskeraren ezagueran leunkiro
murgiltzen bafdira.

1-ngo. liburuan, «nor», «zer»,
«nola» ta onelako itzen esan-
-naien irakatsiak ematen dira.
2-garrenean, urte Aroak, bakoi-
tzaren azalpenaz. 3-garrenean,
Abereak eta auen izakera az-
tertzen dira. Liburu bakoitzean,
dagozkien iztegia, irakurgaiak,
ipuiak, jolas eta dantzak. 4-ga-
rrenean, gai berriak; eta gure
literaturari buruz, gizonik ospa-
tsuenak. 5-garrenean, euskal-
-eliztia (gramdtica) aurkezten
da, aditzaren azalpena berezi-
ki; eta beste idazleen zerrenda
luze bat.

Liburuak, bere akatsak eta
utsuneak baditute, gizonak egi-
na dan-eta. Akats txiki auek ez
dira aski gauz liburuaren ede-
rra, balioa, gutxiesteko.

Badute liburuok gauza be-
rria: gipuzkoarrok eta bizkai-
tarrak ongi erabiltzeko eran
idatziak daudela. Asmo ontaz,
aditzak gutxi erabiltzen dira

irakurgaiecan, eta bizkaikoaren
aldamenean, gipuzkoeraz dago-
kiona. Onela, bi euskalkieta-
koak naparrekin, batak bestea-
rena ikasteko zorian gertatzen
da, urrats sendo bat emanaz
a euskeraren batasun» bidean.

Egoki-egokiak ikastoletarako,
ongarriak ere euskera ikasi nai
luteken guztientzat.

UXOLA

«Euskeraz egin»
Egille: A. Fermin, pasiotarra
Marrazkiak: Eras tar Jabi
Irarkola: Grdficas Bilbao

(bost ale).
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EUSKERA ENPARANTZAN. El Euskera en la plaza. La plaza es el corazon de nuestros pueblos,
expresion de su vida, de su alegria. Hace dos generaciones muchos pueblos navarros perdieron
el euskera porque cedieron la plaza a un tipo de cancion que se puso de moda: la jota. Hoy
se esta volviendo a la cancion en vasco en los pueblos y en la ciudad.
HEUSKARA IALGI ADI PLAZARA! Euskera sal a la plaza! En el primer libro vasco —1545— te-
nemos la formula de pervivencia. Y muchos euskaldunes ni siquiera la saben leer.
GALBETETAR BIGEN JAUNA PRINCIPE DE VIANA ELKARGOA'REN ZUZENDARI BERRIA. Don
Vicente Galbete, nuevo Director de la Institucion Principe de Viana. Solvencia intelectual; acti-
vidad; amor a Navarra. jEnhorabuena!
NAFAR IZKUNTZA'REN EGUNA. El Dia de la "lingua navarrorum" en Alsasua. Yulen de Yarre
hace ia cronica de la fiesta que organiza el Patronato de Vascuence de la Excma. Diputacion
Foral de Navarra.
EUSKALERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Noticias de aca y de alia.
EUSKALTZAINDIA. Boletfn de informacion de la Academia de la Lengua Vasca.
SUIZA'KO DEMOKRAZIA. La Democracia suiza. ZUBERO nos presenta el sistema suizo; no sera
perfecto —es humano— pero da cauce a la libertad de personas y nacionalidades.
ARBITZU'KO ERRETORARI OMENALDIA. Homenaje al Parroco de Arbizu. "D. Juan Goikoetxea
Zabalo, Parroco de Arbizu desde 1933 hasta 1973, ha sostenido durante 40 afios por medio del
euskera la fe cristiana de su pueblo". Escribe "Mugarria".
ELIZAZKO EGI ARGI TA JAKINBEARRAK. Advertencias y Verdades de la Iglesia. "En estos tiem-
pos de confusion es necesario escuchar las verdades que no cambian". Oportuno pues el tra-
bajo de KALPARREGI.

BERTSOLARIA. Versos. Versos. Versos. !fiT[

SANTA OROSIA TA EUSKAL KUTSUA ARAGOI'EN. Santa Orosia, afinidades vascas en el Alto
Aragon. El reportaje de "Latxaga" con "makil-dantzas" y "txistularis" de Aragon estremece
nuestra fibra pirenaica.
AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil. Jugoso en su expresion dialectal el "Sorgin-kontu".
ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. "Ferias" de Elizondo, Izeta; "Veraneo en Ultrapuertos" con la
fraterna colaboracion de un bajo-navarro; noticias de Leiza, "Uxateguieta", y hasta de Madrid
por una euskaldunberri de algun "baratz" del Cidacos. Conferencias en Tolosa.
LIBURUAK. Libros. Verdaderamente satisface presentar libros en euskera de autor o tema na-
varro u obra de utilidad en nuestras ikastolas; "cultura cultura que algo queda".
KONTU LABURREN AUR-TXAPELKETA BIDASO'KO BERA'N. Bases del Concurso Infantil de
Cuentos en Vera del Bidasoa.

I f

Naparroa,
Euskal Arrobia"

«Latxaga» idazlearen «Napa-
rroa, euskal arrobia »k arri mo-
ta asko agertzen digu estalki
polit baten barruan, bainan ba-
tez ere iru arri mota ditu bere-
zienak.

L e n e n g oan, Naparroa'ren
kondaira, Naparroa guziaren
kondaira laburra; bainan, ba-
tez ere, Iruna zarrarena, bere
erregeena ta Naparroa zarra-
ren bizikeran azaldu ziranen
ainbat aldezle ta etsaiena. Bere
orrietan barna badegu zer ika-
si. Gure etsaien maltzurkeriak
eta gure zabarkeriak noraino
erakar ginduzten ongi ikasteko
arrobia dugu liburu eder au.
Doi-doi agertzen dizkigu ere
napar kondairaren zati ederrik,
Lizarra, Muskaria, Biana eta
ainbat errietakoa, idazle begi
zorrotzez kontakizunetan mur-
giltzen zaigunean.

ZUZENPENA
Giza-egite guziak, errukorrak ditugu, gizona bera errukora de-

larik. Eta lanbi.de danetan, irargintza errukorrena, noski. Sail ontan
ibiltzen diranak, einzlarien gisa erne egon bear dute "untxikumeak"
esaten dituten irar-utsak, konejutxoak bezala nondik jauzten diren.

Aurreko zenbakian, SUMARIO edo LABURPEN ortan, idazie ba-
tena zena, beste batek egin zuela esan genuen.

"Barahaindarra" izengoitiko euskal idazle trebe ta zintzoa dan
On J. A. L. agurgarriari, barkarnenaren eske gatozkio. Eta tolosar
"Uxola" jaunari ere, barka gaitzala ezin-usteko korropiloan sartzea-
gatik, orduko idazlana —gaihera— argitaratu gabe, oraingo beste
Ian batekin pillotu arte

PIO BAROJAREN H A U R I A 1 E N SARIA
DEIA:

Bera Bidasoko Gure-Xokoa elkarteak, Nafarroako Aurrezki Ku-
txaren laguntzarekln, idazle gazteen laneri laguntza eskeintzeko as-
moakin, ipui sari bat prestatu du.

1.—Sariketa honetan, ipui berri guziak, gai libreakin euskaraz
idatziak, eta lau foliotik pasa gabekoak, parte hartzen ahal dute.

2.—Idazle bakoitzari Ian bat bakarrik onartuko zaio, eta amabost
urte bete gabekoentzat da.

3.—Orijinalak Bera Bidasoko Gure-Xokoa elkartera bidali behar
dira, sobre itxi batean, eta sobrearen gainean PIO BAROJA HAUR
SARIA idatzita.

4.—Hiru kopia bidali behar dira bere izenburua eta lemarekin,
lanarekin batean sobre itxi bat eta haren gainean ipuiari emandako
lema bera idatzita egon behar du.

5.—Lanak abenduaren 15-ean eguardiko ordu bata bai ho lehe-
nago bidali behar dira.

6.—Irabazleari 3.000 pezeta eta oroitgarri bat, sari bezala ema-
nen zaizkio.

7.—Abenduaren 28-an, Pio Baro'ia iaio zen egunean, juradoaren
erabakia ezagutzera emanen da.

Bigarren arri berezia, arrobi
onetan, nork iraulika ipini zuan
euskera arm biziaren goitik-
-beerakoan. Norbaitzuek eus-
kera gorrotatzea eta euskera
arlotetzaz gutxiestea nai izan
bazuten, erriaren zabarkeriak
ontzat eman zituan sarri, zen-
bait maixu kirten ta setatien
esaerak eta aginduak, apaiz eta
lekaime askoren lerdokeri ta
inuxentekeriak, aberats askoren
arrokeri paregabeak.

Irugarren arria, pitxi-gai itxa-
ropentsu ta bizi-emaillea. Na-
par errietan euskal kontzientzia
berpizten ari dala, agertzen di-
gu idazleak. Euskaltz a l e a k ,
euskeraren maitaleak, beldu-
rrak utzita, plazara datoz iiioiz
bano itxaropentsuagoak. Napar
erria, dala fraile, apaiz, monja
edo erritar xumea, jabetzen ari
dira azkenik, pitxirik ederrena
zuan izkuntza galtzeko zorian
zeukala, azken unetan. Ta sen-
dagaien billa dabilkigu naparra.

Euskal ikastolak, udaberrian
ziza zurien antzera, jaio eta za-
baltzen ari dira. Gurasoak, be-
ren umetxoak ziza usai gozo-
dun oietatik jan dezatela, nai
dute. Txistulari zaarrek, beren
bizitz emaitza eskeintzen diote
ain maitea duten Naparroa'ri,
txistulari gazte taldeak osatuaz.
Eta gure txistuaren otsaz oiiiak
gelditu ezifiez, dantza-taldeak.

Jakintza gaietan, andereno
osaketan, ikastola irikitzetan,
euskal aldizkariei lagunduaz,
jator dabil Diputazioa.

Oraintxen konturatu dira Na-
parroa «euskal arrobia» dala,
jatorra eca aberatsa. Eta emen
datorkigu «Latxaga» idazlea
euskaldun guztiok itxaropenez
beteteen.

Idazleak, arrobia erakutsi ta
zulatu duan lertzekoa sarturik
utzi du. «Arri ederrik -dio- dau-
de or, arrobi biotzean, arginen
zai. Naparroa, bere serneak
bearko dute izan orain, beren
arrobiko arri oiek landu, apain-
du, edertuko dizkigutenak. Na-
parroa degu euskal arrobirik
bikainena, eta bedi orain Napa-
rroa bera, arginarik jantziena,
langilleena, oparotsuena, leiale-
na». Bein edo bein Napa-
rroa'ren esnatzea etor zitekea-
ren ustekoak izan gaitute beti.
Orain, «Latxaga »ren liburua
irakurri ondoren, ziurtasun or-
taz jantzi gera.

Ori ta geiago erakusten digu
«Latxaga »k bere euskera ezti,
leun eta errezarekin. Labayen
jaunak, gaifiera, oi duan trebe-
tasunaz itzaurrea egin du. Be-
re aldetik, EDILFk irarketa pa-
regabea eman digu.

Liburu egokia, beraz, eta
maitekiro erabiltzekoa. Neri,
bereziki, nere gazte-aroan Na-
parroa'n zear egindako ainbat
ibillaldi eta ekintzak oroitu
arazi dizkitan liburua; gure
urrats guztiak ugoldeak ez zi-
tuan eraman, ez, Jaungoikoari
esker. Liburu au da agerpenik
ederrena.

UXOLA
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