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IBARREKO EGUNARI EUTSI
Naparroa, ibarrez edo

baillaraz betea dugu; au-
nitz, ezin konta dirá, txi-
kiak eta aundiak, adibi-
dez B a z t a n , Artzibar,
Erroibar, Anozibar, Ye-
rri, Saraitsu, Erronkari
eta abar eta abar...

Ibar guzti oiek, Napa-
rroa'ko zañak dirá ta Na-
parroa'ko nortasuna egi-
ten dute. Ibar bakoitzak
bere bizia, nortasuna ta
edestia edo ixtoria dauz-
ka. Ibar oiek gabe, Napa-
rroa etzan gauz bardiña
izango. Zoritxarrez, ibar
aunitz il zorian daude,
erriak ustutzen, gazteak
alde, mendiak larrak ja-
ten, illerriak belarpean
itotzen, etxeak erortzen.
Ibarrek arnas berri bat
bear dute, bizi berritze
bat, b a t e z ere errixka
guztien alkartasuna. Len
biltzen ziran ba ibar da-
netan. Batzuek, urtean
b e i n , bertako perian;
bertzeak baseliza batean;
bertzeak m e n d i tonto-
rrean. Sakabanatzen asi
ziran ibar aunitzetan; eta
azkenean, batasunaren
ezak galdu ditu.

Ñapar geienak pozik itzultzen gera jatorrizko ibarretara; batez ere, aintzinekoen deia «lbarreko Eguna»'ren bidez eldu zai-
gunean. Naiz egun orí txarmangarria izan, ez da «egun bateko lorea» baiño geiagorik ¡zango, bizi-indarra ¡bar batzuei gutxitu
edo ¡a ustu zaienean. «lbarreko Eguna»'ri eutsi! Ta eutsi ere lbarreko beste egunei, betiko izkuntzari, egun oroko lanari.

Argazkian, Erronkari'ko Garde irían egin genuen bertako usaidun jaia. Ez ziran «turistak» oraindik asmatuak izan, baiñan
Benito, Anjel, Joakin, Prudentzio ta Bizente'k naiko lana irían bertan zuten, munduan barna joan bearturik gabe.

D a n a ez da negarra,
Jaunari esker. Ortxen di-
tugu eredu ederrak, ibar

II ontako azken egunetan, Pastoralgintza aldetik, Euskerari bu-
ruzko Agiri bat ezagut-arazi digu Iruña'ko Goi-Apezpiku Jaun Agur-
garriak.

Orren berri, egunkari ta aldizkari askotan eman dute; baita Ma-
drid'eko Tele-ikuskiña ere, ortaz, errespetuki mintzatu.

Ezin bestela izan. Gure Goi-Apezpiku maiteak esana, Ebange-
lioaren oiartzuna baiño besterik ez da. «Predika zaiezue Berri-ona
erri guziei». Euskal erriari, bai ere bai; euskeraz, jakiña!

Ain argi zan gauza, esan bearrezkoa a! zan? Alaxe tfirudi. Ba,
«Pastoralgintza aldetik» bereziki esana dago. Pastoralgintza, Efizaren
gain: «Berak betiko bizia eman dezaien aren kontuan utzi dituzun

guziei. Eta betiko bizia au da: zu
egiazko Jainko bakar ori ta zuk bi-
dalitako Jesu-Kristo ezagutzea».

Bere lekuan ongi finkaturik Eli-
za, Euskal erriari euskeraz, Jain-
koz mintzatzen danean.

Irail ontako 27-gn. egunean, Goi-
-Apezpikuaren Agiría ezagutu be-
zain laster, Ñapar Diputazioaren
«Euskal-Yakintza» Euskeraren Alde-
ko Sailiak atsegiñez artu ta berea-
laxe erabaki zuen Goi-Apezpikuari
ori jakin-araztea.

Gure aldetik, PRINCIPE DE VIA-
NA zenbaki ontako 2-gn. orrian,
Agiri den-dena argitaratzen dugu:
pozik, esker onez, eta —ain biotz-
•berogarri diren itz oriek— euskal-

Iruña'ko Goi-Apezpikua, Men- d u n e n a r t e a n zabaltzeko asmoz.
dez Asensio Jaun Agurgarria GARDE'tar M.
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danetan berritu bear li-
tuzketenak. Zer e r r a n
Baztan eta baztandarren
biltzarra ikusten dugu-
la? Gaur E u s k a l e r r i
osoan ezaguna. Ortxen
dugu Larraun ibarreko
eguna u r t ero Lekunbe-
rrfn egiten daña. Eta
Ultzaman, bai ta ere.

Toki batzuetan, enpa-
rantza izango da biltokia;
bertzentzat, b a s e l i z a .
Erromanzado'ko ibarra
Usun'go S a n Pedro'en
baseliza bisigotikoan bil-
tzen da. Erriak bildu, gu-
rutzpean otoitz egin bi-
otza alaitu ta anaidiko
bazkaria alkartean artu.
Ibar danak ba zituzten,
beren biltoki berexiak
eta egun izendatuak. Iba-
rren bizia egun oietan
agertzen da. Merezi luke,
bertze t o k i ezagunetan
egin dan bezala, ibar da-
netan berritzea. Ortara-

ko ibar aunitzetan keme-
nik ez dute gaur izango.
Iruña'ko elkarte aundiak
beren gain artu bear li-
tuzkete egin bear litza-
ken urratsak, eta eskua
zabaldu, asmo oiek au-
rrera eramateko.

Jakiña, gizonak alkar-
tzeko, biotzak batu bear
dirá. N a i z bidé aunitz
itxiak euki, alegintzea
merezi luke. Beti arki-
tzen da apez, sendagille,
albaiteru, idazkari edo
erriko semen bat kezka-
tuta dabillena, zerbait
egin naian, bakarrik, ba-
kardadean, lotsatua bai-
ñan i txaropenarekin.
Ogei esku luzatu bear li-
tzaieke ain bakarrik ez
arkitze arren. Naparroan
nunai ikusten dirá biotz
oneko gizonak. Gaur erdi
illik dauden ibar auni-
tzetan, esku bat naikoa

litzake bizi berri bat ber-
pizteko.

Ibarretako e g u n oiek
izan bear lukete, Napa-
rroa'ko egunik aundie-
nak; alkartu, bildu, otoitz
egin. Ortik asiko litzake
anaidiko berritze bat eta
ibarretako koropilloak as-
katzen. Naparroa'n e z
d a g o alperrik galtzeko
lurrik. Gizonak bear dirá
lur oyei indar berri bat
emateko. B e r t a k o se-
meak alkarturik egin le-
zakete ori. Aintziñako gi-
zonak egin dutena, zer-
gatik ez gaurkoak? Orta-
rako sinismena, kemena
ta erriaren maitasuna
bear da.

Eutsi ba, bazter guztie-
tan ibarreko edo bailla-
rako egunari. Indartu al
duzuten guztia, zuen iba-
rrendako maitasuna eta
inguruan erdi illik dau-
denei besoa zabaldu...



2 — P R I N C I P E D E V I A N A 1974—-IRA! LLA

EUSKAL ERRIKO LEIOA
AXULAR'I OMENALDIA URDAZUBI'N

Monastegiko arkupean, Batzarraren buruko maiean: Urdazubi'ko Alka-
tea, Naparroa'ko Forudun Diputadua, Euskaltzaindiaren Lendakaria,

Iruña'ko Bikario Nagusia, «Principe de Viana»'ren Zuzendaria.

IHabete gutxsren tartean, bi orne-
naldi e g i n dizkiote Naparroa'n
«Axular'i, euskaldun iskribatzalle-

tarik iztun ederrenari», eun da geia-
go urte direla, Bonaparte Printzeak
erran zuen bezala. Lenengo orne-

naldia, Joan dan Abendua'ren 13'an,
Iruña'n; oraingoa, Irailla'ren 14'an,
Urdazubi'n (Urdax), nafartar apez
idazle ospetsu ura sortu zen lekuan
bertan.

Txoko berezian ematen dugun
Euskaltzaindiaren Prentsa Bulegoko
Aginan, irakur leike egun artako
zeetasuna.

«GERO» liburuaren idazlea dugu
Axular; baifa, berrogei urtez, Sa-
ra'ko Erretora ere. Laburdi'ko iri
poüt ortan, bere liburu farnaiu ida-
tzi zuen, pekatariek ez dezaten
«gero»'ari utz beren Jainkoarenga-
nako ifzulia, olako maiña arrisku-
garri aunifz bait da.

Mattin eta Salbador bertsulariek,
duten errestasunez, Axular'en gora-
zarretan, ezin obe. Bion batek au
edo erran zuen: «Nik ez dut «GE-
RO» famatu ori, sekuian ere iku-
s¡...». Eta umiltasun orrekin, biok
—nor-geiagoka— erakusi ziguten
apez batena zer den; Jainko Jauna-
ri eskatu zioten Axular antzeko
apez aunitz, oraingo egunetan eman
dezazkigula, Euskal Erriak betiko
euskaidungoan iraun dezan. Euskal

EUSKALTZAINDIA
A X U L A R - E N O M E N E Z

Irailaren 14ean, Nafarroako Foru Diputazioa eta Urdazubiko Udala
lagun zituela, Euskaltzaindiak batzarre agiri eta ospetsu bat egin
zuen Urdazubiko monasterio zaharraren klaustroan Axular euskal
idazlearen ohoretan.

Batzarrearen aurretik, konzelebraziozko meza eman zen herriko
elizan, eta Castro, hiriko alkate jaunak, agur-hitz batzuk irakurri zi-
tuen batzartuei ongi etorria emanez.

Aita Villasantek eman zion hasiera batzarreari, Axular-i euskal
literatura landuan zer-nolako tokia zor zaion adieraziz.

Ondoren Juan San Martin jaunak bere sarrera-hitzaldia irakurri
zuen, gai huntaz: «Euskal literatura landuaren sorrera-giroa, Axu-
lar-en garaira arte». Jean Haritschelhar jaunak erantzun zion, eta,
beste gauzen artean, San Martin jaunaren lanak eta merezimen-
duak azpimarkatu zituen.

«Principe de Viana» Erakundeko zuzendari den Vicente Galbete
eta José Maria Satrustegui euskaltzainak Fontes Linguae Vasco-
num-en zenbaki bereziaren aurkezpena egin zuten, dena Axular-i
eskeinia bait da.

Eta batzarreari bukaera emateko, Iturralde Diputadu jaunak hitz
batzuek esan zituen Nafarroako Diputazioaren izenean.

Ondoren euskaltzain, agintari, eta omenaldira etorritako jende
guztia Axular-en jaiotetxera joan ziren (etxe hau, beronen jabe den
D. Justo Salaberri jaunak berriztatu bait du), eta bertan jarritako
oroitarria agertu zen. Oroitarriak hauxe dio: 1974 Axular euskal idaz-
le nagusiaren sortetxea 1556-1644 Ayuntamiento de Urdax —Dipu-
tación Foral de Navarra— Academia de la Lengua Vasca.

Oroitarria agertu eta, Arizkungo dantzariek, eta Mattin eta Xalba-
dor bertsolariek saio baña egin zuten.

Nafarroako Diputazioak eskeinitako bazkari ondoan, Zugarramur-
diko harzuloak ikusi ziren, eta heietan beretan ikusle guztiak edari
batekin gonbidatu zituen herriko Ayuntamentuak.

mendietako bake ta ixiltasunean,
Axular'en egunean, bertsulariek as-
tindu zituzten euskal biotzak.

IRUÑA'KO GOI-APEZPIKUAK EUSKERARI
BÜRÜZ DIONA PASTORALGINTZA ALDETIK

I. EGOERA

Euskerari buruz pastoral argibide batzuk ematerakoan, leenbizi
egi auek gogorazi nai dizkizuegu:

1go. Naparroako kristau erriak erabiltzen dituen izkuntzetako
bat da euskera. Gure senide askok euskeraz adiarazten dituzte beren
gogapen biziak, etxekoen artekoak, Jainkoaganakoak eta errikoen
artekoak. Ori gertatzen da, batez ere, «Euskerazko Pastoraltzako Lu-
rraldea» deitutakoan, baita Pirineo aldeko leku batzuetan ere, eta
ezin aztu dezazkegu Iruña eta Iruña-inguruan bizi dirán ainbat eus-
kaldun.

2gn. Kultura eta kondaira aldetik ñapar erriak dituen ondasu-
netako bat euskera du. Euskerari aspalditik «lingua navarrorum» ize-
na eman zaio «naparren izkuntza» berezia. Oroigarri bizia dugu bera,
gure arbasoekin lotzen gaituena, Baskonia zaarreko aldietatik asi,
eta gero, gure erreinuak izan dituen gora-berak barna, gure eguno-
tararte.

3gn. Azken aldietan, euskerak atzeraldi kezkagarria egin du.
Asko izan dirá atzeraldi orren eragilleak, batzuk geiago, besteak gu-
txiago. Zergatik gertatu den ori, ez da emen aztertzekoa, bañan bai
bere gordin guzian aitortzekoa; orregatik, erantzukizuna guziona
bait-da, baita Elizarena ere, egoki jokatu bearra dugu gure izkuntza-
ren geroari buruz.

I I . A R G I B I D E A K

Egoera olakoa izanik, Naparroako Eliza jabetzen da bere eran-
tzukizunaz, eta datozen argibide auek beretzat egin bear dituela
usté du:

1go. Leialki jarraitu bearra bait-dio erri guziei ebanjelioa ots-
egiteko aginduari, gure Elizak euskera erabilli bearra dauka bere
erriko kristau euskaldunei ebanjelioa ots-egiterakoan eta kristau
ikasgaiak ematerakoan. Elizak «bere izatearen asieratik, kristau me-
zua erri bakoitzaren itz eta izkuntzaz adiarazten ikasi zuen... ebanje-
lioa errikoi jakintza-mallan eman zezan... Jainkoaren itza argitaratua
errikoi jakintza-mallan emate ori, legetzat artu bear da ebanjelioa
ots-egiterakoan». (Gaudium et Spes, 44.)

2gn. Elizak, errian landatua izanik, erriari zor dio leialtasuna-
gatik, aitortzen du eskubide dutela gure erriak eta erriko guziek be-
ren izkuntza erabiltzeko egunoroko bidé bezala Jainkoarekin eta
gizonekin dituzten artuemanetan; baita beren kultur-aldeko zañei
sendo eusteko ere, beren izaera beraren zati berezi bait-dire zana
oiek. Elizak, dio Batikanoko II Batzarrak, «gogorazten die guziei ba-
duela zer ikusi kulturak gizon bakoitzaren izaerakin, elkartearenare-
kin eta gizarte osoarenarekin». (Gaudium et Spes, 59.) Eta euskera
da, ain zuzen, Naparroak dituen kultur-ondosunetan agerienetakoa
eta bikañenetakoa, bere kondaira zaarrean, gaur egunean eta ge-
roari buruz.

3gn. Are geiago: gogoan izanik euskerak gure artean dituen
oztopoak, Naparroako Elizak usté du, bereziki leiatu eta saiatu bear
duela zaintzen eta iantzen gure gizonek eta kristauek duten kultur-
ondasun aundi au. Batikano ll-gnak. esaten digu: «Elizak aintzat ar-
tzen ditu eta indartzen enda eta erri bakoitzetako asma-bide eta balio
bereziak» (Sacrosanctum Conciiium, 37), eta «Elizak ez dio erri
bati ere kentzen lurreko ondasunik, bai ordea laguntzen eta bere
egiten erri bakoitzeko izaera bereziaren ezaugarri diren almen, on-
dasun eta oiturak, onak diren aldetik». (Lumen Gentium, 13.) Ari
beretik dabil Paulo VI garrena erriei beren balio bereziak lantzeko
adiarazten dielarik: «Aberatsa izan, beartsua izan, erri bakoitzak
badu aintziñakoengandik artutako zibilizazio bat: lurreko bizikerak
eskatutako erakundeak, eta espirituzko biziaren goragoko agerpe-
nak —artea, jakintza eta erlijioa—. Oker aundia ¡zango litzake,
egiazko giza-balioak dituzten araberan, agerpen auek galtzea beste
aiengatik. Ori galtzen utziko luken erriak, bere izatearen onena gal-
duko luke, eta bizitzearren, bizitzeko arrazoia bera salduko luke,

Errientzako ere balio du Kristok erakutsitako onek: «Zertarako du
gizonak mundu guztia irabaztea, bere burua galtzen badu?» (Mt 16,
26). (Populorum Progressio, 40.)

MI . Z E R E G I N
Leen esandako egoerari erantzuteko eta aipatutako argibideak

gogoan ditugula, Pastoralgintzan Gotzai-ordezkaritzarekin mintzatu
ondoren, guziei, apez, erlijioso eta kristauei, ekintzarako arau auek
ematen dizkitzuegu:

1go. Gure kristau-arteko alde bat euskalduna den ezkero, ja-
kingarrien diren Elizbarrutiko agiri guziak gazteleraz eta euskeraz
argitaratuko diré.

2gn. Legezko balioa ematen zaie Eliz-Iandan euskeraz idatzita-
ko agiriei.

3gn. «La Verdad» delakoaren zati bat (Irakurletan euskaldu-
nak zenbat diren araberan) euskeraz argitaratuko da. Lan ontarako
baditugu liturjigaiak eta beste agiriak itzultzen ari diren gizon ika-
siak.

4gn. Oso-osoan euskaldun diren errietan liturjia euskeraz egin
bearra da, jakiña.

5gn. Bi izkuntzetako errietan, geienek euskera erabiltzen dute-
larik, euskera erabilliko da geien liturji elizkizunetan. Euskera ez da-
kitenek egin bezate alegintxo bat egoera ontaz jabetzeko, berak bizi
diren errian ala baitda egoki. Eta usté dugu apezen zentzu onak eta
beren artzai-lanerako duten zuurtziak arkituko duela ñola serbitu zin-
tzoki euskaldun ez direnei, emen adiarazia aztu gabe ala ere.

6gn. Euskera garbiki atzera egiten ari den errietan, ikus bedi
ñola lortu laiken arentzat toki egoki bat elizkizunetan.

7gn. Ari berari jarraituz, bearrezkoak diré euskerazko elizkizu-
nak Iruñan eta beste erri batzuetan ere, ango euskaldunek eta eus-
kal kulturakin lokarri bereziak dituztenek beren siñesmena aitor al
dezaten, kulturari zor dioten leialtasuna ukatu gabe. Iruñari dago-
kionez, eginkizun au «Euskerazko Pastoralgintzaren Serbitzua» de-
lakoaren gain uzten dugu, apez bat zuzendari duela, pastoral talde
bat laguntzale, eta Pastoralgintzan Gotzaiordezkaritzarekin lotu-lo-
turik dagola.

8gn. Beilak direla-ta, edo erromes joatea dala-ta, nabarmena
delarik euskaldunen taldea, gogoan izan bitez emen azaldutako iri-
tziak eta eman bezaio euskerari dagokion tokia.

9gn. Liturjirako emandako iritzi auek berek balio dute kris-
tau-ikasbidea dalarik gai, naiz aurrei ematerakoan, naiz aundiei.

10gn. Ikasle euskaldunak dituzten Elizako ikastetxeetan go-
goan izan bearko dute egoera ori, naiz liturjirako, naiz beste eliz-
kizunetarako. Ala eskatzen balute gurasoek, edo erakasleek, edo
ikasleek, euskera eta Euskalerriko beste kultur-alderdiak zaintzeko
eta lantzeko ekin-saioak sortzea on izanen litzeke.

1gn. Euskaldunak artzen dituzten erietxeetan, eta batez ere
Iruñako eritegi nagusienetan, izan bitez eri euskaldunei ongi serbi
dezaieketen euskaldun apez eta erlijiosioak.

12gn. Euskaldunak naiz biltzen diren Naparroako Santutegi na-
gusienetan, on-ona ¡zango da euskerazko elizkizunak egitea, eta
aitortzak euskeraz entzun dezazketenak izatea.

13gn. Pastoralgintzako arau auek bete bear dituzten etxeak di-
tuzten erlijiosen nagusiek al guzia egin bear dute euskaldunei ongi
serbituko dieten erlijiosoak izan ditzaten.

14gn. Al bezain laister, eta Pastoralgintzako malla guzietan
(Gotzaiordezkaritzan, Lurraldetan, Elizbarrutiko serbitzuetan, arzi-
prestazgoetan, parrokietan, t. a.) azter bezate ñola bete Pastoral-
gintzako arau auek, eta, bear balitz, bidali Pastoralgintzako ordez-
karitzari onezkoak iduri duten antolaketa eta aldakuntzak.

Iruñan, Andre Mari zeruratuaren besta nagusian, 1974'ko dago-
nillak 15.

JOSÉ, Iruñako Leen-gotzaia, Muskaria A. A.
JOSÉ MARÍA, Gotzai Laguntzaillea.

ZAKUR BASATIAK
NAPARROA'N

Beste lekutan bezaia, Naparroa'n
ere agertu diré zakur basatiak. Be-
reak eta bi egin ondorean, artzai
eta einzlariek amar edo akau di-
tuzte, Baztan eta Anue Ibarretan
eta, ñor esango luke?, Iruña ingu-
ruko alderdietan. Usté dutenez, bes-
terik ez dago gure bazterretan.

Pizti auen lana oso kaltegarria
izan da; gutxienez, 200 bat ardi eta
bei, beor eta basauntz batzuk akau
dituzte olako txakurrek.

Izugarrizko gaierak egin dizkiete
baserritar batzuei: MILLO I bat pez-
ta edo. Eta ezin kontako galderak
aizeko kakuetan zintzilika daude:

Norenak diré zakur auek? Nork
lisatu ditu? Ainbeste naigabez za-
paldutako baserntarrei, zein atera-
ko ote zaie kalte auei buruz?

EUSKAL JATORRIZKO
80 NESKA-MUTIL

EUSKERAREN IKASKETAK
OÑATI'N EGITEKO,

IPAR-AMERIKETATIK ELDU
Ipar-Ameriketa'tik eldu dirá eus-

kal-jatorrizkoak diren 80 neska-mu-
til ikasle, Oñati'n euskeraren ikas-
ketak egiteko. Geienak, Idaho, Ne-
vada ta Kalifornia laterrietatik eto-
rri, eta Oñati'n bertan, bederatzi
illabetez, geldituko dirá beren ikas-
taroa bukatu arte.

Beren euskal ikasketak, Yon Oña-
tibia Irakaslearen zuzendaritzapean
egingo dituzte. Jakiña dan bezala,
aurtengo udaberrian Oñatibia jau-
na Ameriketako Unibertsidade ba-
tzuetan ibilli zen, bere euskeraren
irakasbide bereziak erakusiaz.

Pozgarria, benetan, ikustea ñola
itzuli diren gazte auek asabeen
errira, emen gelditu zitzaien ontasu-
naren zati oberena, gogoz eta mai-
tez, bereganatzeko.

Poztutzen gera ere Oñatibia jau-
nari buruz; ikusten danez, badakite
Amerikanoek aukera egiten, eta zer-
-no!ako gizona den gure Yon maita-
garria.

Ziur gaude datozen Gabonetan
the American boys ulertuko dutela
euskal kantuetan dagon xamurtasu-
na, batez ere, «Ator, ator, mutila...»
entzutean sartzen zaiguna.

Yon Oñatibia jauna, euskal ikasta-
roetan irakasle trebea
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ERRÍARI BEGIRA
Nik usté izan dut urte askoz,

euskelduna izateko euskera ja-
kitea naikoa zalá, ta erdi eus-
kelduna izateko, abizen edo
apellido batzuk eukitzea zalá
nagusiena. Baña konturatu naiz,
itxurezko gauza besterik ez da-
la ori, eta orrekin ez dala aski.

Orregatik, euskeldun abize-
nak bakarrik daramazkitenen
ondoan arro xamar arkitu izan
naiz, nik, aiek ez dakiten euske-
ra egiten nualako. Baña oartu
naiz, euskeldun osoa izateko,
beste zerbait geiago bear nuke-
la, eta kezka au bera nere
errian sortzeko ari naiz itz auek
idazten. Erri bat ere konturatu
bear litzake ta, ez dala naikoa
euskeraz itz egitea euskeldun
osoa izateko.

Esperientzi triste xamar ba-
tek esnatu ñau ontan, ikusirik
ñola gutxitu giñezken eta ñola
gutxitzen utzi diogun euskal
izateari.

Zer edo zer ikasi duen batek
eta eskolan ibilli dan euskeldun
batek ezin dezake esan beneta-
ko euskelduna dala gaurko egu-
nean, ez baldin badaki bere iz-
kuntzan mintzatzen ta idazten.

Zer esango giñuke alfabetiza-
tuta dagon ingles batek ez bale-
ki ingles idazten? Ori ezin dite-
kena da! Baa, ezin diteken ori
gertatzen zaigu euskeldun as-
kori.

Tris tea da esatea, baña gau-
zak garbi esan bearrean arki-
tzen gera: EUSKERAZ IZKE-
TAN D A K I T E N ASKOK
—geienak— EZ D A K I T E
IDAZTEN, ta beste askok, ezta
irakurtzen ere.

Len esan dut, esperientzi
triste batekin arkitu naizela, ta
alaxe da gañera. Erriko. festa ta
euskerazko egu-n jator batekin
batean, argitaratu genuen erre-

Arbizu'ko eSiz-dorre zut eta tinka, «Begein» mends zorrotz eta ausarta,
biak batera, zuzenbide batí begiratzen diote; beiñere arbizuarrek aaz-

tuko ez duten apez batek erakusitako zuzenbide bera da.

bista bat liburu txiki baten an-
tzera. Gure us^ez alziteken xa-
murrena ta bi izkuntzetara ja-
rria atera giñuen. Erdiak beste-
rik ez dirá saldu, ta oietatik,
usté dut, beste erdiak ere ez du-
tela euskerazkorik ikusi ere.

Gure euskerazko kuliura ain
motza ikusirik, nere burura gal-
dera auek eldu zaizkit: Zer egin
degu, euskal alfabeazatzean
gure erri ta lagunen artean, bea-
rrezko ta elemental gauzelatik
asi ta? Nun ta ñola gelditu ge-
ra, kampoko kultura billa joan
geran bitartean, euskeldun itxu-

rezkuok? Zembaterañoko kal-
tea egin diogu euskerari, ain
utziak izatean?

Berriz ere dio!, neronengan-
dik as ten naizela galdera auek
egiten. Gaizki edo ongi, zer edo
zer badakit idazten. Baña nere
ambientean ori bera ez baldin
badu.t zabaldu, zertarako esan
euskeldun bezela bizi naizela?

Nere amaren magalean ikasi
riuiian i'z goxo aiek; gero nere
amari eskutitzetan, ta era be-
rean, ez baldin badakit esaten,
zergalik esan euskeldun biotza
daukatela?

ON RAMÓN NARBAITZAIL ZAIGU GAZTEIZ'EN
R. Narbaitza'ren eri ta eriotzak ikutu ninduten barnean; baiñan, lenago ikutu ninduen

aren bizitze jarraigarriak. Aspalditik nuen ezaguna. Ekintzazko ta buruzpidezko gizona
zen, baita adiskide zintzoena. «Arengana beti gure ikastolako kezka guzíekin —negarrez
esan zidan andereño batek, Gasteiz'ko iiletan— eta ura beti laguntzera prest».

Bai; ezin lagun oberik gaur-eguneko eztabaidetan, auikerian. erruki-gabeko burruketan.
Bion arteko Eagun batek igorritako idaz-Iantxoak ezagut-arazten du nolakoa zen egiz-

ko Euskal Apezgoaren apezkide bat. Goian bego!

Gogorra gure Ramón: burru-
kak gogortua; gaztaroíik il arte
burruka utzi gabea. Euskaierria-
ren eta euskeraren alde eginda-
do lanak ezagunak dirá Gaz-
teiz'en; bai, zigor ederrak artua
ere orrexegatik.

Eriotza bera ere burrukala-
riena izan du: gogorra, oñaze

M. GARDE

aundikoa, baña gizatasunez eta
kristautasunez jantzia.

Bere gizatasun eta kristauta-
sunaren ezaugarri, bera 25 urte-
tan bizi izan zan etxeko billoba-
txoari egindako eskutitza; ira-
kurgarria da.

Ramón, guk ere, iaixter arte!
SESBI

I! zaigu Ramón! Gazteiz'en,
68 apaiz izan ziran meza ema-
ten bere ilietan. Beste asko gel-
ditu ziran mezarik eman ezinda.
Leporaiño beteta eliza; kalean,
jende asko, sartu ezinda ere.

An ikusi a! izan genduan ñor
eta zer izan zan gure Ramón.
Ez det ura bezin sermoi onik
entzun iñoiz: ango ¡ende pilla-
ren sermoi a.

Kostako da orain Ramon'en
lekua betetzen. Nork bete leza-
ke? Sortuko al du Jainkoak ba-
teren bat. Ramón apaiza zan.

Gizon, kristau, euskaldun izan
gendun gure Ramón; bene-bene-
takoa gañera. Eibartar jaiotzez
eta biotzez; Gazteiz'koa lanez,
baita biotzez ere. Ogei-ta-amar
urte Gazteiz'en; beltzak ikusia,
naiz eta ingurukoak ikusi ez.

Gazteiz'en, San Juan egunean
Iker, nere maitetxo ori:
Mundu onetatik banijoala usté dut... zerura; baiña, alde egin

baño len, zerbait esan naí nizuke.
Oso pozik nijoa zerura. Ez al gera, ba, zerurako jaioak? Mundu

au uzteak ez dit naigaberik ematen; bat ere ez. An ¡zango nauzu,
zeru goian, itxaroten..., zure zai.

Zu ere ara etorri bear zera, zaar egiten zeranean..., iltzen ze-
ranean. Baiña txintxo jokatu bear duzu ontarako; bai etxean eta
kalean ere. Etxean seme ona izan bear zera beti; eta anai ona.
Kalean, ikastolan, berriz, ikasle ta lagun ona. Beti... ta alde guzie-
tan, kristau ona, Jesus'en adiskide artua.

Eta ZU-ZEU ere, egunero ta apalagoa izan bear zera. Arrokeri
gabeko umetxo ta gizona..., esku-zabalekoa..., maitagarraia..., biotz-
-garbikoa..., zerbitzaria..., langillea...

An goitik lagun egingo di zut. D atorren urteko zure leengo Jau-
nartze egunean eta..., oso gogoan ¡zango zaitut beti.

Ez dakit ñola ta zergaitik..., baiña mundu onetan ere zu zaitut
mañeen. Penatxo auxe daramat zerura: zu emen uztea. Beste pixka-
txo batean lagun egin nai nizun. Jainkoak, baiña, beste asmo batzu
izan ditu..., ta «egin bedi bere naia»...

Bere b'idetan..., bere bidetatik ibilliko zerala usté dut, eta oso
pozik nijoa zerura, penatxo ori barnean eramanarren.

Agur, Iker, zerura arte..., laister arte! «Pa» aundi bat.
A. RAMÓN

Alderdi au ikusirik gure errie-
tan, auxe esango nuke kultura-
ren aldetik: Ongi daude era
guzitako lanak edo publika-
zioak euskeraz argitaratzea. Ba-
ña bearrezkoenak gauz errikoi
ta xamurrenak izan bear lirake :
erriko gora-berak, txartelak, be-

rri zabaltzeak, festa programak,
t. a., t. a.

«Príncipe de Viana» zenba-
kiari leku beresia utzi bear da-
kio ontan. Xamurtasunetik asi
ta apaltasun aundiagorekin lan
egin bear giñukela usté dut.

BI

AZKENEAN, ARGIA!
AMA1KA MILLOI DOLAR... ALLENDE BORROKATZEKO

Au da, egun oietan Amerika'n ezaugarrienetako dirán «The
Washington Post» eta «The New-York Times» egunerokoak mun-
du guzira zabaldu duten eta Ameriketan ESKANDALOA sortu duan
berria: C.I.A.'k AMAIKA MILLOI DOLAR eman zituala, leenik Allen-
de Lendakaritzara ez irixteko eta gero... Lendakaritzatik BORRO-
KATZEKO.

Azkenean... argi izpi bat! Artu ditzagun gertakizunak astetik.

ALLENDE SALATARÍ
Urtea bete da, Allende gizon prestu eta politiko leialari bizia

kendu ziotela, zakur amorratu baten pare, La Moneda, bere agin-
tzako Jauregi Etxean, odol ixurketa negargarri baten ondotik.

Z E R G A T I K ?
«Itxuraz», bere politika sozialistarengatik eta ezkertiarren geie-

gizkeriengatik. Ori esaten zuten «golpista-odolzailleak» eta askok...
sinistu.

«Egitan» C.I.A.'k eta Ipar Amerika'ko Gobemuak orrela nai izan
eta erabaki zutelako. Au da gaur azaltzen dan EGIA.

Ez zuan ez, gezurrik esaten Allende'k ONU'n egindako itzaldi
ausarta batean, naiz izenik ez aipatu, Amerikanoen azpijaneko jo-
kabide maltzurra gogorki salatzen zuanean.

Ondozko ezagutzen zituan bera borrokatzeko lur-azpian zebiltzan
satorrak. Eta Allende'k bezin ongi ezagutzen zituzten ere sator oriek
ONU'ko ordezkariak, Allende entzuten zeuden mundu guziko or-
dezkariak. Denak zutik jarririk, sekulan areto artan entzun ez zan
bezelako txalo-sarta izugarri batekin ooratu eta gorestu zuten Chi-
le'ko Erriaren izenean mintzatu zan agintari leiala.

Gaur, traiziozko AMAIKA MILLOI DOLAR orien ondotik, orduan
ez bezelako oiartzun eta burrumbarekin entzuten dirá txalo aiek,
Allende'ren orduko SUSMURRAK, gaur, mundu guziaren aurrean,
EGI biurtu diralako.

ARERIO (ETSAi) MALTZURREN JOKABIDEA, ARGITAN
Aste-astetik Allende lendakaritzara iritxi aurretik, bere aurka jo-

katu zuten, barrengo eta kanpoko areno maltzurrak, oraindaño ixil-
ka eta... gezurretan ibilli dirán etsaiak, Chile'ko NAASMENDU DE-
NAK sortuazi zituzten gizonak, azkenean!, egia aitortzera beartuak
daude, au da: Allende borrokatzeko sortuazi zituzten NAASMENDU
DENAK..., bombak..., oporketak..., eriotzak..., gosea..., Bankueta-
ko diru-eskasia..., NAASMENDU DENAK, C.I.A.'ren eskuetatik ar-
tutako AMAIKA MILLOI DOLARREKIN ordainduak izandu zirala.
AMAIKA MILLOIEKIN, eta... atzetik Ipar-Amerikako Gobernuaren la-
guntzarekin!

Ori da, Ameriketako egunerokoak mundu guzira zabaldu duten
berri itsa...; munduan zear naigabea eta eskandaloa, sortu duan
berria.

Jadanik Indira Gandhi'k, India'ko zuzendariak, Amerika'ko Go-
bernuari eskutitz bat zuzendu dio naigabe ori azalduaz.

Eta ez da gutxiako. Ego-Amerika'k ezagutu duan ODOL-IXUR-
KETARIK NEGARGARRIENA sortu... Erriak LEGEZ auteskunde garbi
batzuen ondotik autatutako LENDAKARIA ERAIL... Erria diktadura
gogor baten zigorpean ezarri...

Eta ori dena, C.I.A.'ri orrela konbeni zaiolako; «OMNIPOTENTE
eta ESCANDALOSA» C.I.A.'k orrela erabaki dualako.

Gogorrena eta lotsagarriena: naasketa oriek danak sortu ondo-
ren, eta munduaren aurrean eskuak garbitzeko, Chile'ko gertakizun
guzien errua... Allende eta bere Gobernuaren bizkarrera bota...!

Urrengo batean zeatztuko degu C.I.A.'ren jokabide maltzur ori,
Ameriketako izparringiak eman dituzten berriak azalduaz.

HERNANDORENA

fe»
f*

Txile'ko gertakizunak argi-arazten digu PRINCIPE DE VIANA'n
aspaidiko lankide bizkorra dugun Dr. Hernandorena'k. Err¡ baten
gauzetan, eskuak kanpokoek sartzen dituztenean, ez zaio olako erriari
ordu onik etortzen.

Egia da «xede oberenak ez dituela onak egiten bidé gaistoak»;
baita, benetan, egia dugu «ez dutela ona egiten xede gaistoa, ez
bidé oberenak ere». Nor-berarl ona ala gaistoa zer den, errex; zai-
llago, berriz, zer guziendako ona?

Argazkian, CHE Guevara'ren eskutitzak dio: «Beste bidetatik,
gauza berdiña egitera leiatzen dan Allende Xalbador'i; biotzez. CHE.
Habana, marzo, 60».
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EUSKAL IRAKASLE OSATZE BIGARRR

Azken egunean ere, ikasleak adi-adi zeuderi; aurreko errenketan, egunoro bezala, Bergara'koak; aien izenean egin dan nas-
pilia, argi arazi du beren «Diario de Navarra»'rendako ta Diputazioa'rendako eskutitzak.

Naparroa'ko Diputazio'aren asmoak eta elbu-
ruak aurrera eraman nairik, aurten, Escuela de Co-
mercio aretoan, eta Agorrilla'ren 26 garrenean asita
Irailla'ren 7 garrena arte, iraun zuen Ikastaro onek.

Lenengo Ikastaroa igaz eman zen, irurogei ikas-
le bertan sartu zirelarik. Aurten, oiek eta beste
ainbeste ikasle sartu dire saioetan. Oien artean,
geienak neskatillak edo andereñoak. Eundamar
ikasle oietateik larogei izatez eta gogoz naparrak
ziren, auen artean Erribera'tik lau, eta tartean
ikusi genuen adiñeko apaiz bat ere. Bejondeiola!
Ortik aurrerakoak gipuzkoarrak eta bizkaitarrak
osatu zuten. Ikasleak nortzuk ziren erran nai one-
tan, zeetasun bitxi bat ez dezagun erran gaberik
utzi: alegia, ea erdiak, ain zuzen 51 ikasleek Ma-
gisterioa egiñikoak direla.

Ikastaro ber-berari ba-gagozkio, emen aipa bea-
rra dugu, ez déla bakarrik nabarmendu ikasle geia-
go azaldu delako aurten, baizik garbi aski ikusi
dugulako ere, ber-bera, ikastaroa alegia, ontzen
ba-dijoala, akatsak leuntzen ba-dijoala, eta aurre-
rantzean ere joango dela maillik goienenak arra-
patzera eldu arte.

Marzelino Garde eratzaille-zuzendari bezala, eta
Jon Oñatibia ikastaro eragille-zuzendari bezala bi-
dé onetik ematen ongi aski jakin izandu dute. Ba-
bes-lagunak makalak ez baizuten artu erakarrita-
ko irakasleaz, guztiak trebeak eginkizun auetan:
Euskaltzaindi'ko Lekuona Manuel, Onaindia X., A.
Irigarai, Barandiaran eta «Iratzeder», orpotik bai-
zituzten euskera ain ongi ezagutzen duten beste
zenbaitzuek ere, oi bezala Larrarte, Alday, Orbe-
gozo, Gaztañaga, Olabeaga, Iraolagoitia, Uñarte eta
Estonba jaunek. Eta an zeuden ere jakintza gauze-
tan arrats trebeak diren Cornejo, Bueno, Dawid eta
Ferrer jaun-andereak. Ikusten danez, irakasle ze-
rrenda luze onetan ba-daude, Naparroa'ko Diputa-
zio-aren gogoz, bere Unibersidade'an trebetasunaz
irakasle-nagusi diren zenbait.

Ikastaro auek jarraitzerik izan dugunez, ba-da-
kuskegu zer-nolako aurrerapen giroaz dabillen.
Iñundikpait, ikasleen ardura, arretan almena eta
gogoa indartzen dijoa. Ba-dakigu ikasketa oiek in-
dar aundia izanagatik, bear dutela ere, betegarri
bezala, Ikastaro'tik kanpo ikasleak beren euskal
gogoa azaldurik, euskal aldizkariak eta euskal li-
buru onak aukeratuaz irakuri, aztertu eta xurga-
tuaz, euskal jakinduriz bete-betean osatu ditezen.
Euren onerako da, laguntasun aundia izango dute-
lako gero umeei beren ikasiak ematerakoan. Aka-
tsak leundu nairik egin zitzaien «enkuesta» artan
«irakasle batzuen zailtasuna» menderatzeko bede-
rik, edo gutxienez maillaz geiago bereganatzeko.
Dena-den, enkuesta au ere ongarria izango zaie era-
tzalei, pozik bai-zeuden.

Pozik zeuden ere Diputazio'koak, baita irakas-
leak eta ikasleak ikastaroak emandako ondorenaz.
Azken egunez, bukaera ematerakoan, itzez-itz
erran ziren guztiak emen erraitea ongiena litzake,
ezin baiña luzatu. Eman dezagun, alabaiñan, la-

bur-zurrean bederik, ikastaro onetan buru izan zi-
renek emandako itzaldien berri.

Oñatibia jaunak eman zion asiera, agintari, ira-
kasle te ikasle guzti-guztiei anitz esker emanaz.
«Gure alegiñak egin ditugu —erran zuen— eta itxa-
ropentsu egon gindezke. Zuek, ikasleak, zerate ikas-
taroaren ardatz eta itxaropena. Irakasle onak izan
dituzute. Bidé ortatik euskera obetzen joan bear
dugu. Saiatu gera guztiok, eta aurrerantzean ere
saia gaitzen euskera obetu, indartu eta zabaldu de-
zagun».

Garde jauna, berriz, geienik, ikastaroaren elbu-
ruatzaz mintzatu zen. «Diputazio'aren itzalaz eman
dugun ikastaroa bedi biarko ikastola, euskera eta
Naparroa'ren onerako. Duten onena, beren semeak
gure ardurapean lagatzen duten gurasoekin zintzo
jokatzen beartuak gaude. Zuek, orain ikasitakoa,
umei eman bear diozute, baiñan gurasoak nai duten
bezala: kristautasunean. Gurasoenak dire landa-
retxo oiek, zuek gurasoen laguntzailleak».

Iturralde jaunak, Naparroa'ko Aldun bezala,
anitz esker eman ondoren, leen agindu zuten es-
keintza berritu zuen. «Ba-duzute gure laguntza
—erran zuen—, baiñan laguntza onegatik. ordez,
auxe eskatzen dugu: asmo onez eta okerkeririk ga-
be egin dezazutela lan euskeraren alde: kristauta-
sunean, ñapar izakera gordeaz eta gure oitura gar-
biak zainduaz. Orrela jokaturik, ez dizuegu iñoiz
ere gure laguntzarik ukatuko».

Oar bat ere egin zen bertan. Alegia, igaz izan
zirenei idazki bat egingo zaiela, diploma arazoa
adieraziaz.

Aldun jaunek, ikasle guztiei zegokien egon-agi-
ria eman ondorioz, Oñatibia j aunaren txistu lagun-
tzarekin, berak sortutako eresi edo «himnoa» abes-
tu zen. Idazki oni bukaera emateko garaienan, ez
deritzaigu ezer egokiagorik, abesti onen izkiaz bu-

katzea baiño. «Naparro'ak
i o Irauny> deritza abestiak:

«Maparroa'k iraun du
sendo eta azkarra,
bere semeak dute
sortzetik, bai, indarra;
euskera auldu zen,
bañan, uxatuz nigarra,
eman dio betiko
amasa ta garra.

Udaberria dugu
Naparro zarrean,
mendi gain zabal ta ibarretan,
gazteen biotzetan.
Yakintza'ren adarrak
agertzen loretan,
ETXE-ANDiA'k, gaur egunean
arturik itzalpean.»

Otoi dagit: Udaberria
dugunez Naparro zarrean,
laister izan ditzagula lore
ederrenak e u s k a l bara-
tzean.

B.

UDABTJRUAN
IVAPARROAN
UDABERRIA

Udaroko goiz garbi eta argi batean, euskal-
dun jator ta ene lagun aundi batek nere eskue-
tan jarri zuen PRINCIPE DE VÍAN A, euskal-al-
dizkaria.

Gogoz irakurri ta ausnartu nituen ain euskera
ederreanegiñak zeuden lan guztiak. Errespeto
aundiz tolostatu ta nere lagunari damakiot, ba-
ñan une ontan nere begiak ikusten dute lenda-
biziko orri ertzean neretzat ain maitagarri izan
dan izpar eder bat. Alegia: Ñapar Diputaziodren
Eziketaren Zuzendaritzak laster asiko duela Eus-
kal-ikastaro egoki bat.

Pozaren-pozez lausotu dirá nere begiak ta bio-
tza lerzorian, nere luma baldarrarekin lau zirri-
borro egiñaz adierazten diet ikastaro orren zu-
zendariei nere asmoak.

Ontzat artu dituzte nere asmoak, eta izenta-
tua zegoen ordu ta egunean, agertu gera ikasto-
lan. Besoak zabalik, anaikiro, artuak izan gera;
ez gera jausi etxe arrotzean: ezagun asko degu
irakasle ta ikasleen artean. Zuzendariek eman di-
guten errestasuneri esker ate asko irikiak arkitu
ditugu.

Ikastaro onen Irakas-aulkian, gaur egun Eus-
kal-jakintzako izar distiatzalle ederrenak eseri di-
rá; ara emen izen batzuek: J. M. Barandiaran
Jauna; M. Lekuona; Aita Onaindia; Estonba;
Iratzeder beneditarra, ta Jaun auetaz gañera,
eziera-lanetan leiatu direnak.

Gure usté apalean, IKASTARO ONEN SOIÑ
TA ALMEN GUZT1A IZAN DA YON OÑATI-
BIA Jaun agurgarria.

Ama Euskalerriak Ikastaro ontara bialdi ditu
bere zazpi alaben ordezkariak: Naparrodren lau
ertzetatik geien bat, Gipuzkoa ta Bizkaidk Ara-
bdrekin garbi agertu dute beren nai ta anaita-
suna; mugaz bestaldekoak, Aita Iratzeder bidez,
argi ta garbi agertu dute beren gogoa. Euskera
jasotzeko, «Zazpirak bat».

Ikusirik Naparroa'ko andereñoak eman digu-
ten erakutsia, ta beren asmo sendoa Amona Eus-
keraren alde lan egiteko.

Goraki esango det: aurtengo Udaburuan Na-
parroan Udaberri Zoriontsua.

AZKARRAGA
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Ikastaro'ko azken egunean, Ikastaroa izan dan iekuan, «Escuela de
gusian, bukaera emateko bildu ziren ikasle guziekin, írakasleak, izlarí
euska! kultura ta eziketaren arduradun nagusiak.

Argazkian, M. Garde, ikastaro onen eratzaiea, bere itzalditxoa es
agertzen diranak: Anai I. Olabeaga izlaria; E. So'a, Naparroa'ko Inspet
guel, «Escuela de Comercio»'ren Ordezkaria; J. A. Ciordia, Diputazioa'
Ha; J. Iturralde Forudun Diputadua; V. Galbete, «Príncipe de Viana» Si
Diharze; «Iratzeder», Beloke'ko Abade Agurgarria, Euskaltzaindi'koa ta ii
Mendoza, «Euska! Yakintza» Euskeraren aldeko Patronatuaren kidea.
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i IKASTAROA
ÍA GAZETALARI
ARRIZKETAN
, Iruñako neska albistaria dugu; «Dia-
arra» delakoan lan egiten du orain.
>ari buruz bi idazlan argitara eman
ure Beatriz lilluragarriak Ikastaroari
i egiñez gero. Izenik gabe agertu
azianak; bata bestetik oso desber-
;, eta neskatoaren ontasuna ta zin-
ezagunik, ezin besterik pentsa bes-
i batek eskua sartu zuela baizik.
)'ko bukaeraren berria, 47 lerrotan
juten; beste 107 lerroak, ozpin eta
sa» besterik ez da:
parre-gozorik izan dena». «Ez zen

idu ikasleak beren aburua azal-
zuten deus erran nai». «Baziren

gi». «Ikasgaiak teoriz beterik zizau-
9rra izan da izlari ain zarrak ekar-
kasle aunitzek ez zuten ume bateri
guzian erakutsi». «Nolabaiteko arra-
iz banatu ez den «diplomaz» mintzatu zen... irar-okerretaz, edo...». «Ez,
garrí erantzun ori, Aita Garde».
de Navarra»'k eman digun Ikastaroaren ¡nidia ezin leike izan ez beltza-

legargarriagorik. Baiñan au ñola?, esango du norbaitek; urte auetan, iñoiz
artu du egunkari orrek euskal zaletasunaren ikurriña; ala dirudi, beintzat.

ela, ez nuen usté Beatriz alako lañaren egiliea.
», zurekin alkarrizketan nai nuke; bazkalondoan, «Xabier» kafetegian?
i o» delakoak artuta dut arratsalde guzia.
beatzak artu dizkit!
rako deitu nauzu? Asarre al zaude?
JZ! Nik deitu, ta nik galderak. Ezin zurekin asarre. Au bakarrik: ustega-
>ratu zait zaletasunezko albistari naizela ni ere... Baiñan, lenago egia
INCIPE DE VIANA'N zerbatit argitaratzea, gero. —Zure abizenak?
ru Elizondo.
orrekin, euskeraz jakingo al duzu?
akit!
, euskal Ikastaroaren berriak zuk eman; ezta?

tuzu idazlanak izenpetu.
a egiten.
ak ematea besterik ez balín bada, orlan nago; besteen itzak ta nor-be-
ik ematen badituzu, nik usté dut baietz. Zer da albistaria izatea?
litatea sakonki ikustea ta esatea.
akarrik? Nik usté nuen «ongi, zintzoki, esatea».
)rí bai!
di onak bearrezkoak dirá, ezta? Zure baitan adimen ederra ikusten dugu.
rik anitx!
teranduago. Bañan, nolako oroimena duzu?
txarra.

an, arriskugarriegi xeeak ongi emateko.
ako daukat «blok» eder bat.
bol i» edo luma al daukazu?
itik galdera ori?
kizu Diputazio'ko euskal eziketan andereño bat dagola.
Soledad Erbiti.
; ta zergatik atzoko idazlanean deitzen diozu «Soledad Miranda»?; gus-
a izan da ori.
n, D. Martzelino, nik ez nuen ori jarri; nere paperak erakutsiko dizkitzut.
rik anitz, nik orain. Eta naimena, zer? Egitan usté duzu ikastaroa izan
mana bezain beltza?
arako taldeak ola esan.
n egunean, mintzatu giñan Iturralde Diputadua, Oñatibia, ta niaur: da-
inuto. Ongi al d'ago orri «rondalla» de discursos esatea?
ne! Nik «ronda» idatzi nuen...
nean, ni gezurti bezalakoa utzi ninduzun; zorigaiztoko «diploma»'ren
i nizun nigan siñetsi; diplometan siñestazu, ba. Eta lotura aztun bat
itan utzi nion.

lela, nik usté dut Beatriz Iraburu, Iruñako neska gazetalaria, joku zikin
tzun-mazkuri gabeko usoa izan déla.

GARDE'TAR M.

o»'ren areto na-
eta Naparroa'ko

i. Goian ese rita
usía; M. De Mi-
itaren Zuzenda-
ubendaria; A. X.
izlaria; A. H. de

XABIER SHUARII I I I I I1 /
Xabierre'ko semea,
bazinakien zuk euskara,
eta bazinaukan maitasun eta sinesmenez
mundu zabalaren hedadura.

Xabierre'ko semea,
zaindu euskal-haurren ezpainetan
euskara;
zaindu heien bihotzetan
zuk zinuen
Jainkoaren eta Herriaren
maitasun hura.

Xabierre'ko semea,
Mari de Azpilikueta'ren umea,
aipa Jainkoari
andereñoen gaurko bilkura;
eta euskal-haurrak
goiko argiz argitu,
denak diten,
Euskal-Herria ederturik,
Kristo'ren erreinua aintzinarazirik,
hilen pizten xuti,
eta gurekin Zerura.

«IRATZEDER»

PELOTARIAK
Begira nago, begira,
kale ertzean jarrita,
eta ñire aurretik dirá
gizon bi zuriz jantzita.

Zuzen doaz frontorantza
an zaildu bearko benez,
ez galtzeko joko latza:
barruko ardura janez.

Asmoa jolastea da,
orain pelotan jokatzen.
Eta galtzeko kontua
albotik esaten eutsen.

Badiardue jokoan,
baña itxuraz gogo barik;
apostulariak garratz,
bada bertan zaratarik.

Partiduaren erdian
asi da jokoa ontzen;
txar biok asi baidira
alkarreri lagunduten.

Pelotariak poztuta
badiardue amaitzen.
Amaitu da partidua,
gelditzeko irabazten.

Jentea kanpora doa
jokoagaz arrituta.
Pelotariak atzetik,
txapel aundiak jantzita.

JOXE D. MENDIBE

AITA XANTI
ONAINDIA'RI
OMENALDIA

Aldizkari ontan, A. Onain-
dia'k darama bere gain, «Ber-
tsolaria» orri eder au. Aren
gandik ainbeste artuz gero,
ez du euskal Naparroa'k uts
egingo, praile on onek ira-
bazitako omenaldian.

PRINCIPE DE VIANA

Iñoiz eta norbaiti, ondo eta erruz irabazitako omenal-
dirik egitea erabaki baldin bada, orixe laixter A. Xanti
Onaindia karmeldar ospetsuari eskeñiko zaiona izan-
go da.

Omenaldia Euskal-idazleen Alkartasuna'k eta A.
Onaindia'ren adiskideak eratzen ari dirá datorren Aza-
roa'ren 24'erako, joan dan urtean, Bizkai'ko Larrean,
«Olerti-Egunean» artu zan asmoa bete nairik.

Azken urteotan, «Olerti-Egun» ori, anaitasun giroan,
bai, baiñan apal eta geigizko jairik gabe gertatu izan da;
naiz beti goi-malla batean. Onela, igaz, «Lauaxeta»'ren
izena artu zan oroigarritzat. Aurten, beraz, A. Onain-
dia'ren arrigarrizko lanak nolabait, ordaintzearren, bero-
ni goresmen berezi bat opa bear zitzaion: onlantxe, egun
aundi ori ospatuko dugu.

Omenaldi ontako ta batez ere A. Onaindia'ri ederga-
llua eskeintzeko diru-laguntza eman nai lukeanak, «Agur»
eta «Goiz-Argi»'k idikitako arpidera bialtzea aski dute.
Asko edo gutxi, ez dezala iñork uka bere oparitxoa. Ain-
beste aldizkari, liburu, bilduma ta idazlan eder idatzita-
koa, ta nekearen nekez ibilli ta azterketak egiten ari dan
A. ONAINDIA ri ori ta geiago zor diogu. Izan gaitezen
esker onekoak.

Pozgarri zaigu jakin araztea egun ortan A. Onaindia'k
gertu «Lauxeta» zanaren liburu bilduma salgai jarriko da-
la, eta A. Xanti neka eziñak argitaratu duan beste esku-
titz-bilduma berri bat, egille askoren kartak agertuaz:
egundaño egin ez dan euskal epistolario antzekoa.

Azaroa'ren 24 garrena, gogoan ar dezatela A. Xan-
ti'ren adiskide, irakurle ta euskaltzale guztiak al dezate-
nok, Larrea'n gogoz bederen, an izateko; euskaltasuna-
rentzat egun gogoangarria izango dala usté bat dugu.

BATZORDEA

Bertsolari zaarrei omenaldia
Datorren Azaroaren 17-a hautatu dute Euskal-Herriko

bertsolari zaharrei omenaldia egiteko. Egun hortan bildu
beharrak dirá Donostian amabortz bertsolari zahar, iruro-
geitamar urteak beteak dituztenak eta denek ongi merezia
daukaten gorasarrea hartuko dutenak. Bertsolari guzien
izenak:

Frantzisko Maria Lasa. Aldabakoa. Gipuzkoarra.
Juan Ormaetxe. Mungia-ko. Bizkaitarra.
Bautista Kortajarena. Asteasu-koa. Gipuzkoarra.
Joxe Ignazio Etxeberria. Urrustil-koa. Gipuzkoarra.
Pedro Aranburu. Arrona-koa. Gipuzkoarra.
Joxe A. Sorazu «Zubeltzu». Itziar-ko. Gipuzkoarra.
Joxe Mari Aristondo. «Muño». Bidania-koa. Gipuzkoarra.
Joxe Krutz Larrañaga. «Nekazabal». Zarautz-koa. Gipuzkoarra.
Koxme Ariztimuño. Segura-ko. Gipuzkoarra.
Tomas Arrizabalaga. Zumarraga-koa. Gipuzkoa.
Lorentzo Zulaika. Elgoibar-koa. Gipuzkoarra.
Jerman Uriguen. «Etxegiña». Elgoibar-koa. Gipuzkoarra.
Klemente. Ezkurdia. Gorriti'koa. Nafartarra.
Joxe Mari Mutuberria. Elzaburu'koa. Nafartarra.
Simón Ibarra. Sunbiüa'koa. Nafartarra.

A m a b o s t bentsolarien
hoien artean, iru nafartar di-
tugu, gure lurraldaren izen
euskalduna, ohore guziekin
goratuko dutela.

Bertsolari hauek guziak,
beren bizi osoan, bakotxak
zezakeen neurrian bertsogi-
roa eta baletasuna erein dute
beren inguruan, eta zor hori
ordaindu nahi die Euskal-
-Herriak. Eskerrak hoiei!

ANZANARRI

•••••••«•••••••••••••••••••••••••••BBBMB

BARRUA
Ama-lurren barrua
gizonak ez dau ikusten
berau dan bestean.
Ama aske izan bear dau
ta askatasuna bizia
ez da ager lurrean.

Ama-lurren biotza
su beraren gisara
ondo bagea da;
gorri gorri odolez
su-garra maitasunez
biziz ezilkorra.

Ama-lurrak lakorik
daben maite garbirik
ez dauka izadiak.
Ez dauka iñun ondorik,
eder bera bakarrik,
jantzi dau ortziak.

Amar; begira asi
eta argia dario,
berez, izatetik;
amaren su ta argia
bere bizia dirá
semeei eskeinirik.

Ama oparia da,
barruko bere naia,
maiteki, eskeintzen.
Amaren indar oro
egunero urtu da
semeak askatzen.

LANTZAR
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Urdazubi'ko «Axular» izeneko baserrian ezarritako oroit-arria ikus-
-arazten arí diré bertako Aikate Kastro jauna, ta Nafartar Forudun
Diputadu Itunalde jauna. Arri ortan, «AXVLAR IDAZLE NAGVSiA-

REN SORT-ETXEA 1556-1644» írakurtzen da.

EUSKAL KIROLAK
ARRfJASOTZALE • TXAPELKETA

Joan den Abuztuaren 15-ean Donostia-ko «Anoeta» fron-
toian Amjasotzale Txapelketa aundi bat ospatu dute, be-
rehartan sei indartsu ari izanak direla.

Arrijasotzaleek iru arri zituzten erabili beharrak: 175 ki-
loko arri lauko-luzea. 150 kiloko arri zilindroa. 125 kiloko
arri lauko-berdina. Arri bakotxarekin 5 minutoko saioa eta
zenek jasoaldi gehiago egin. Txapelketa gisa hontan gerta-
tu zen:

TXAPELDUN: MENDIZABAL (Gipuzk.); 175 küokoa,
10 aldiz; 150-ekoa, 16 aldiz; 125-ekoa, 21 aldiz. Dena:
15 minutoz, 6.775 küo.

2-gn.: Yurrebaso (Bizk.): 175 kilokoa, 7 aldiz; 150-
-ekoa, 14 aldiz; 125-ekoa, 16 aldiz. Dena: 15 minutoz,
5.450 kilo.

3gn., Aretxa (Bizk.): 175 kilokoa, 6 aldiz; 150-ekoa,
12 aldiz; 125-ekoa, 16 aldiz; Dena: 15 minutoz, 4.850
küo.

4-gn., Perurena (Nafar.): 175 kilokoa, 6 aldiz;; 150-
-ekoa, 11 aldiz; 125-ekoa, 15 aldiz. Dena: 15 minutoz,
4.575 kilo.

5-gn., Gorostidi (Gipuzk.): 175 kilokoa, 4 aldiz; 150-
-koa, 10 aldiz; 125-ekoa, 10 aldiz. Dena: 15 minutoz,
3.450 küo.

6-gn., «MaUabi'ko Txikia» (Bizk.): 175 kilokoa, 4 al-
diz; 150-ekoa, 8 aldiz; 125-ekoa, 12 aldiz. Dena: 15 mi-
nutoz, 3.400 küo.

Mendizabal irabaztaleak aisetasun aundiarekin garaitu
ditu denak. PERURENA leitzarra laugarren gelditu da eta
badu merezimendu. 18 urteko mutil gazte batentzat lan ika-
ragarria da. Zorionak eta Aurrera!

A I Z K O L A R I A K
Abuztuaren 18-an berriz ere «Anoeta »'ko frontoian eta

oraingoan aizkolariak. Nor-gehiagoka hau bi-bitara egina
dute eta lau bikote ari izanak dirá.

Txanda libreko lana, nai zutelarik aldizkatuz eta bikote
bakotxaren lana hauxe: Bina 72 ontzako. Launa 60 ontzako.
Launa 54 ontzako. Launa 45 ontzako.

Aizkolari Txapelketa hau ikusgarria izan ornen da. Jo-
koa hasi aurretik trabesak Mindegia anaien alde. Gero gau-
zak itzulikatu ziren eta gutxienak aipatzen zirenak Txapel-
dun gertatu: Usategieta ta Latasa.

Latasa zaharra oraindikan sasoñean dago eta bi-bitara
eta txanda librean jokatzeko hoberenetakoa oraindik ere.
Usategietak ongi lagundu zion.

Jakin dugunez txapelketa hontan ebaki dituzten egurrak
Alemania-tik ekarriak ornen ziran.

Hemen Txapelketaren gora-berak:
TXAPELDUN: LATASA ta USATEGIETA; 37', 35".
Bigarren: Arria III ta Agite; 38', 16".
Irugarren: Arria II ta Saraíegi; 40', 3".
Laugarren: Mindegia anaiak; 40', 48".

Zorionak irabaztaleei baita ere beste gainerakoei!
ANZANARRI

u i / m
ZAKURRAK

Azkenengo urteotan Artzain
zakurren Lehiaketak edo Kon-
kursoak fama aundia hartu du-
te Euskal-Herri osoan. Udaran
holako ikustetak egiten dituzte
probintzi bakotxak bere lurral-
deko Txapelketa egiten due-
la. Bertze urtetan bezala aur-
ten ere Nafarroako Txapelketa
Huarte Arakil-ko herrian egina
dute eta erraten dutenez aur-
tengoa izan ornen da aintzine-
ko urtekoak baino hobea, amai-
ru zakur beren artzainekin eta
yendea ere bertze urtetan bai-
no aunitzez gehiago. Bai ornen
ziren bost milla pasa ikusliar.

Arratsaldeko bortz terdietan
eman zitzaion hasiera Txapel-
ketari.

Lenbiziko saioan zakurrak
behar zuen belai inguru guzia-
ri itzulia egin artzainaren agin-
duari kasu eginez.

Lenbiziko saio hau egin on-
doren sei zakur berezi zituzten
bertze zazpiak kanpo utzirik.
Aurrera pasa ziren: «BETI
«NERE», «NAVARRO», «LIS-
TA», «TXIKI» eta «PITXI».

Bigarren saioa: Belaian ba-
da esi bat arteka batekin eta
zakurrak behar ditu ardiak ar-
teka hortatik sartu.

Lan hau egin ta ondoan bi
zakur hautatu zituzten azke-
nengo saiorako bertze lauak
kenduz.

Azkenengoa yokatu zutenak:
«LISTA» José Lakuntza-rena
eta «PITXI» S. Fernandez-ena.

Azkenengo saioa: Artaldea
belai bazter batean dago eta
zakurrak denak bildu eta be-
laiaren erdian dagon kertxola-
ren barnera sartu behar ditu
eta gero atera.

Bi zakurrek lan ona egin zu-
ten baina «PITXI»'k hobekiago
borobildu zuen agindutako la-
na kertxolaren b arnera ardi gu-
ziak sartuz eta gero ixtanpatez
ateraz.

MAi-BURUKOEN ERABAKIA
TXAPELDUN. «PITXI», Santos Fer-

nandez, Alsasua.
2gn. «LISTA», José Lakuntza, Ar-

fo izu.
3gn. «TXIKI I», Zirilo Askagorta,

Lizarraga.
4gn. «NERE», Pedro Ansa, Araño.
5gn. «BETI», Pedro Bengoetxea,

Olazti.
6gn. «NAVARRO», Juan Bengoe-

txea, Alsasua.
7gn. «TURKO», Juan Jaimerena,

Erratzu.
8gn. «TXATO», Manuel Fernández,

Alsasua.

Gero gainerako bost zakurrak:
«LAGUN», Ricardo Goikoetxea,

Huarte-Arakil.
«LAGUN II», Ignacio Salabe-

rria, Urbasa.
«LINDA», M.a Pilar Elizalde,

Arnayur.
«LISTA», Pedro Ansa, Araño.
«TXIKI», Martin Galarza, Ur-

dí ai n.

SARI BEREZIAK
Zakur arraza hoberenari:

1-go., «TXATO», M. Fernández.
2-gn., «LINDA», M.a P. Elizalde.

Artzain beztimenta jatorrenari:
1-go., Zirilo Askagorta, Lizarraga.
2-gn., M.a Pilar Elizalde, Amayur.

Yendea loriaturik egona da.
Zorionak Txapelketaren anto-
latzaleei. Zorionak ere artzain
guzieri eta baztandarra naizen
aldetik nere goresmen bizienak
Juan Jaimerena eta María Pilar
Elizalde-ri. Segi aintzinat eta
datorren urtean berriz.

M. IZETA

AURTXOEN TXOKOA
EUSKAL-IPUINEN SARIKETA

Joan dan 1973-74 ikastaroan, Don Adoniko Gaztediak Euskaraz-
ko ipuinen sariketa bat antolatu zuen Nafarroako haur euskaldun
guztientzat.

Asmo honekin, epai-mahaikoa, Maixabel Agirrebengoa, P. Diez
de Ulzurrun, J. M.a Satrustegi eta J. A. Irigaray jaunak beteta, bil-
du zen eta datozen ipuinak aukeratu zituzten:

1-go Taldea: E. G. B.'ko l-go eta ll-garren mailak.
1-go saria: «GAIZKA ETA OTSOA», Marín tar Francisco, 7 urte,

1.° E. G. B., S. Fermín Ikastola, Iruña.
2-gn. saria: «ANDEREÑO ETA NEKANE», Arrieta'tar Iñaki, 7 urte,

1.° E. G. B., S. Fermín Ikastola, Iruña.
2-gn. Taldea: E. G. B.'ko Ill-gn. eta IV-gn. mailak.
1-go saria: «UME TONTOAK», Lizarraga'tar M.a Asun, 4.° E. G. B.,

Ikastola, Leíza.
2-gn. saria: «AITATXI TA AMATXI», Goñi'tar M.a Inés, 8 urte,

3.° E. G. B., Ikastola, Elizondo.
3-gn. aldea: E. G. B.'ko V-gn., Vl-gn. eta VN-mailak.
1-go sarja: «KOXKOR ETA SUA», Apezetxea'tar Belén, 10 urte,

5.° E. G. B., Errazu.
2-gn. saria: «KONTUA», Gortari Irlarte'tar M.a Angeles, 11 urte,

5.° E. G. B., Errazu.
Ipuin hauetatik lehenengo lekua bete zutenak argitaratzen ditugu.

GAIZKA ETA OTSOA

Egun batean gaizka eta ama atera ziren eta Joan ziren mendira.
mendian zegoen otso bat eta otso ori zegoen zuaitzan. gaizkak iku-
si zun (zuen) eta eskopetakin «pan»; otsoa joan zen korrikan. gaiz-
ka bildurfu zen eta joan zen berriz mendira ezateko (esateko) otso-
ari barkatu eta gaizka zen laguna.

gaszka eta otsoa joan ziren etxea gaizkarena (gaizkaren etxe-
ra) eta ama büdurtu zen eta gaizkak ezan zun (esan zuen): «ama
ez büdurtu nere laguna da» eta ama ez bildurtu zen (ez zen bil-
durtu) eta gaizkak amari muzu (musu) bat eman zion.

berriz joan zen mendira otsoakin eta egin zion etxe bat otsoari
ia egin zuen etxea eta joan zen bere etxera, ama zegoen hilta eta
gaizka negarrez egin zen (gaizkak negar egin zuen) eta ama ber-
piztu zen eta gaizka ona izan zen.

FRANCISCO MARÍN, IRUÑA

UME TONTOAK

Baziren behin bi ume neska eta mutila txintxo txintxo ikastolara
joaten zirela baina egun batez asperturik esan zuten: Gaur etxetik
atera eta amari esanen diogu «ama ikastolara goaz agur».

Mendira joan ziren gaidetu zioten euliari: eulia nahi duzu gurekin
joSastu? ez nik lana handia dut. Ba utzi lana beste egunbaterako
guk bezeia! ez eta agur!

Joan ziren ere txoriengana, tnitxarroengana, zizareengana, txin-
gurriengana.

Bainan denak lana zeukaten eta jolastu gabe gelditu ziren azke-
nean; eta egun hartan ezkeroz ez zuten gehiago ikastola píper egin.

M.a ASUN LIZARRAGA, LEIZA

«KOSXKOR» ETA SUA

Lehersgo denborelan yendiak (jendiak) biziziran mendi zulotan.
Sua ez zuten ezagutzen.

Aiako mendi zulobatean bizi zan aurbat bere aita eta amarekin.
«Koxkor» erraten zioten.

Bere aitak ganziran izira aragia bearzutefakoz yateko (jateko).
«Koxkor» geldituzan sumankil batekin bere arnak emana yostetako
(jostetako). Bazituen ere bi arri pollitak bere aitak emana bat go-
rria ta berzea beltza.

Bat berzeakin yotzen (jotzen) zituelaik pinter oribetzuk atera-
tzen ziren. Urbildu zuen belar idorra pinterretara, ta sue lotuzitzaion
belarrai.

Bere aitak etorri zérenean arrituta gelditu ziran.
Egun artan ekarri zuten izia, urbildu zuten suera. Gau arlan ez

zuten otzik izan mendi zuloan.
Ola da ñola «Koxkor»'ek agertu zuen sue mundura.

BELÉN APEZETXEA, ERRAZU

Santiago Fernandez, Altsasu'ko artzaia, bere txakur «PITXI»
izena duanakin, aurtengo Naparroa'ko Txapelketan irabazle.
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UITZI
PESTAK

Urbil dago Aralar mendia, ez
ba arritu San Migel izatea erri
askoren zaindaria. Uitzi, Etxa-
rri, Arruiz, Albiasu eta Urroz,
nik dakizkitenak, emen urbi-
llean. Ta maite dute San Mi-
gel emengo jendiak; maite du-
te eta aren bearrak izaten dituz-
te euria eskasten danean, naiz
batzuetan ez ondo elkar ulertu.

Bein baño geiagoetan, gerta-
tu zaiete Tudela'koari bezela
edo berdintxua. Txalogarri idaz-
ten du Iribarren'ek: Bota ornen
zun bein kriston kazkabarra eta
utzi zituan alor, baratzeak, xea-
tuak. Bildu ziran agintariak eta
asmatu zuten Santa Ana atera
bear zutela prozesioan. Ortara-
ko Iruña'ko Obispuaren baime-
na bear eta au eskatzera bialdu
zituzten gizoneri, Obispuak gal-
de egin zien:

—«Eta zertarako atera nal
dezute Santa Ana?».

Tartian ba-zan asto xamar
bat, eta erantzun zion:

—«Zertarako? Ikus dezan be-
re billobak egin dun kaka».

Ni gaztea nitzela, izandu zan
uda-berri bat oso idorra. Nere,
eta ondoreko errikuak asmatu
zuten San Migel ekartzea. Ala
egin zuten eta landaz landa gi-
ñabilzela, gora, bera, eskuin ta

GERNIKA
OPORRALDIAK BIZKAIA'N

Urteoroko ibillaldia izaten
degunez, aurtengoa Bizkai al-
derdietako gozamena izan degu
emazteak eta nik.

Bai; izan giñan Err ornan,
Paris'en, Canarias eta Baleares
ugarteetan. Eta noiz nor-be-
ren bazter poliíetan?

Orregatik, aurten joan gera
Bizkaíko erri eder ta polit oie-
tara, gure gozamena aseizera.

Gernika; erri ontako gogai-
menak eraginda edo, orain 36
urte bertan bizi ta ikusi geni-
tun uneak, ez dirá il arte azte-
koak. Guzia erre ta kiskali za-
nean, an bertan bageunden!

Astelenean, bertako a z o k a
ikusi; ez, ordea, guk ezagutu

Joan dan udaroa'ko oporraldian,
OZKIN gure lankide onak Gernika
autatu zuen, bere emendik-arañoko
ibilSa!ditxoen erdi-lekutzat. Arrazoi-
nez: Gernika dugu Euskal Erriaren
biotza; Gernika'tik atera bear da
egitazko euskal bizi dena. Ez dau-
kagu aiperrik an, Iparragirre'k itz
ederrekin abestufako Aritza:

«Eman da zabaltzazu...»

ezker bedeinkazioak botariaz,
euri pixka bat asi zun, ortots
batzuekin lagundua. Elkar be-
giratu eta parra egiten zuten
gizon eta aitona zarrak, poztu-
rik gure erriak ekarri-azi zuela-
koz euria. Urruti giñauden erri-
tik;. itzultzerakoan egin zun or-
tots bat ikaragarria, eta asi zi-
tun tantak eltxaurra gañekoak.

Marro aundia egiten zun gen-
de lerroak, burni-gurdia edo
eun margoko trena balitz beze-
la. Sakristaba gurutzearekin eta
bi eskalabak buru egiten zuten;
oiek sartu zuten «azeleradorea»
anketan eta, bizi-bizi, jo zuten
erri aldera bide-xendak artuaz.
Andik laister, euri tantak kaz-
kaur pillóte tan biurtu ziran eta
gurean txiroteak ateratzen zi-
tuzten. Txapela zutenak jarri zi-
tuzten, eta ez gendunak txama-
rreca burura bota, eta laisterra-
ri eman genion erri aldera. Uku-
llu batean sartu giñan sail bat
eta gazte kaska aundi batek
esan zun:

—«Obe zan ez ba-gendu eka-
rri».

Uitzi'ko pestetan, euria aritu
du atertu gabe, eta ango gizon
batek es aten zun :

—«Jakiña! Egingo ez dik ba
euria? San Migel7ez oroitzen di-
tuk, erri txar oietan, ura bear
duienean bakarrik. Egun oietan
gure amona zar guztiak eten
gabe ariko ziren ari otoitz egi-

genuen bezalakoa; gure guda
aurretiko azokaren antzik ez du.
Bien bitartean igo goruntz ilda-
koen illobiak ikustera ta otoitz
gogoz biotz barnetik an dau-
den arimen alde. Emendik, Ri-
goiti, Morga, Muxika ta Busturi
er rielar a.

Bermio'ra joan giñan, bertan
ditugun aspaldiko lagunak agur-
tzera; bermiotarrak beti izan di-
rá jatorrak. Sarreran, Munda-
kdtik zetoztela, egundako ikus-
taldia dago. Portua, itxas arran-
tzale ontziz betea; geienak an
zeuden margoketak egiten ta
atunetako moldaketan ere. Ber-
miotarrak yayuak dirá, iñori on
egiten; olantxe, egun eder ta
zoragarria igaro gendun.

Mundaka; au erri polita! Naiz
ta txikia iruditu, Paradisua di-
rudi.

Eguzki ederra zegoenean Lai-
cla'fco ondartzara joan giñan.
Gure poz atsegiña, Laida on-
dartzako jenteari euskeraz en-
tzutea izan zan; ontan, Bizkaíko
alderdi oiek yayuak dirá.

Bilbo'n ikusi bazterrak. Ze
nolako alde aundia dagon gora-
go esandako erri oiekin berdin-
tzeko! Bilbdn, geien erdera bes-
terik ez da entzuten.

AlgortaVi, ikusmira zoraga-
rriak daude; beste ertzean, Por-
tugalete, Santurtze ta urrutieta-
ko Zierbana'n egiten ari dirán
portuberria; diotenez, mundu
guziko porturik aundiena; ber-
tan sartuko ornen dirá 500 mi-
lla tonelako itxas-ontziak! Al-
gorta ikusi ta gogoratu orain ia
berrogei urte... Millaka etxe be-
rri..., ola edo fabrika pilloak;
keia alde guzietatik; lana ugari.
Bazirudin, beintzat, bertako biz-
tanleak ongi bizi dirala ta alai.
Orrek ere poz ematen digu.
Naiz ta biztanleak kanpoko izan,
gero emengoak diralako ta,

ten, eta San MigeTek, ustez
euria eskatzen zutela beti beze-
la, esango zun:

—Ura bear dezute? Orra ba
naikoa uitziarrak».

Alde guztietara, pesta politak
izandu ziran: pillota partidak,
laisterkalariak, bersolariak, tiro
al plato eta abar ba-ziran.

PARRA EGIN ZAZU

Joan zan berriro Goizueta'ra
Leitzan bizi dan mendiko So-
brestantia eta esan zioten:

—«Uxategieta deabru arre-
ri esan biar diozu, ez etortzeko
geiago gure errira bere berebill
zar arekin; ateratzen ditun so-
ñuarekin ikaratzen bai - ditu
emengo apo guztiak».

Negargarria; p o z i k joaten
bait-naiz erri polit artara; ba-
ña, gora biotza; illabete ontan
etorriko zait berebil berria, eta
orduan jo ango naiz, goizutarre-
kin parra batzuk egitera.

ÁNGEL UXATEGIETA

geiago oraindik, auek izaten di-
tuzten semeak euskaldunak di-
ralako.

Lekeitio aitatzeakin, álako
biotz tinkada nabaitzen gendun.
Ez da Lekeitio Bizkai alderdiko
erririk ederrena? An bertan bizi
dan Goitiz Kosme aspaldiko la-
gunari ikustaldia egin genion.
Lagun onekin elkar gogoratu-
rik, orain 36 urte ñola joan gi-
ñan elkarrekin Baiondtik Vene-
zueldra ontzi txiki batekin; sei
tonelakoa bera ta intxaur baten
azala zirudin itxas zabalean,
baiñan, 33 egun ondoren, La
Guaira portura eldu giñan. Kos-
me ta biok egondu giñan, egun
osoan, itz eta pitz..., egun la-
rri aietako ibillerak, ezbearrak,
laztasunak, bildurkeriak gogora-
tuaz.

Ondarru'n ere, dozenaka la-
gun; guda denporan ezagunak,
orain —ni bezela— zaartuta
daude; seme-alahak ezkonduta,
aitona egiñik. Bertako etxe as-
kotan «Agur» ásterokoa ikusi;
ez dakit PBINCIPE DE VIA-
NA au artzen dutenik; euskal-
tzale jatorrak Ondarruko adis-
kideak.

Beste batean, Zornotza'ra joan
giñan, Larrea etxera. Gure gu-
da egun aietan, bertako senda-
etxean egondu nintzan, mendi-
tik eraman nindunean zauritu-
ta. Ez da astekoa; zer esan, ge-
roko bere azkena, etsaia eldu
zanean? Urteak joan; orduko
gure sasoiak joan; joan ziran ere
orduko elkar ezin ikusiak, lagun
egiñik geienak, naiz ta barre-
nean ir aun alako gaixo ezin sen-
datua.

Olantxe igaro ditugu egunak,
batera ta bestera ibilduaz; ango
bazter maitagarriak: Ibarrange-
lua, Txatxarramendi, Arteaga,
Forua, Sukarrieta! Urren arte!

E. OZKIN

GARAZI

Iholdrko Jauregia, gure egunetan laborarien etxea itzulirik

GURE PILOTABIAB XAPELDM
Donibane-Garazin, esku-huskaren xapeldungoa ginien,

agorrilaren 18an, igande eder batekin. Hor ziren Frantzia-
ko lau plekari hoberenak, eta lauak Goizeko-Izarra batasu-
nian moldatiak! Alde batetik: Mayte-Pagola, beste aldetik:
Maitia-Irume. Izigarriko guduka. Bi oren eta erdi iraun du
partida horrek, hasik hiru mila ikusle arrunt xoratiak bete-
tzen zituztela plazako bazter guziak.

Hogoi garreneko kintzian, ohono berdinak ziren alain-
tsoí Püotatzale guzien erranetik, bi kide horiek merexi zu-
ten xapeldungoa eremaitia. Baña debria izanik ere, norbai-
tek irabazi behar. Ahatik, Mayte-Pagola bi koinatak eta ere
bi Lakartarrak, sekulako trenpian agertu dirá igande arra-
tsalde hortan. Azkenian irabazi dute 30 eta 24, jende guzia
utzirik eskuzartaka eta oihuka...

Beraz, gora Garaziko herri-aldia eta Lakarra!

ARDI-GASMREN FEIRIA
Agorrilaren 9 an, joan den urtian bezala, errekesta gai-

tza ukan du gure ardi-gasnaren feiriak. Ba, bainan Garazi-
ko artzainak oro etziren menditik jeutsi, eta eguerdi gabe
gasna eskastu zen Donibaneko plazan, lehenbiziko eroslek
dena eremaiten zutela.

Zer gertatu ote da? Ene ustez, artzain guziek ez dituzte
onartu Garaztar zonbaiten xedeak, herritar horiek nahi bai-
zuten ohiko gasnarekin saldu etxeko xingarra. Zendako xe-
rrikeria gasnarekin nahasi? Eta geroztik ñola mintza a gasna
feiriaz»? Aski zuten araiz «xingar feiria» bat noizbait egitia,
gasnak eta artzainak bakian utzirik. Bestenez, heldu diren
urtetan ez direa agertuko arroltziak xingarrarekin? Gero,
«xingar ta arroltze» saldurik, ikusiko dugu beharbada ubi-
per ta tomate», edo «tipul eta gatza», edo «talo ta esne»,
edo «oilasko ta ahate», eta azkenian beti bezalako merkatu
bat... Jinkoari esker, begiratuko dugu araiz gure egiazko
ardi-gasnaren feiria.

Nik ez dakit bihar zer gertatuko den, bainan egun hor-
tan segurrik denek ikusi dute zer gezur izigarria sakatzen
dien erran-zahar batek: artzainak samurturik ere, ez baitira
gasnak agertu!

HERRIRO BESTAH
Pe-Nafarroko hiri handienetan, Donibanen, Donapaleun,

eta Baigorrin, joan den urtian bezain ederrak izan dirá gure
bestak. Behar den bezala, zer nahi jende bildu da, gehienak
udatiarrak, eta bereziki gazteria frango. Donibanen, ohiko
pilota partidak eta euskal jantzak. Donapaleun, errekesta
handia ukan du «Euskal indarrak»: soka-tira, orga-jokoa, las-
to altxatze, zakulariak, aizkolariak, segalariak. Baigorrin al-
diz, erakutsi daukute lehengo ezteietan bezalako «etxe sar-
tzea», herriko jantzariak, eta pilotariak oraiko plaza-gizon
hoberenekin.

Ager-aldi horietan, iduri du gure udatiarrek maite dituz-
tela biziki euskal ohidurak. Denen onetan, mintzatzale ba-
tek, bere mikro tresnarekin emaiten dauzku xehetasun zon-
bait... bainan beti er dar azi Nik usté dut behar litakela noiz-
tenka Euskara poxiño bat erakutsi, azen ontzeko. Bestenez
arrotz horiek ez dutea pentsatuko hori ez déla egiazko eus-
kal besta bat?

Gauza bera gauezko jantzen dako erraiten ahal litake.
Engoitik iduri du soinulariek ez dutela joiten arrotz musi-
ka bezik, gero ta gehiago. Nun gira hemen, Parisen ala Na-
farroan? Hea, hea, lehen bezala fandango eta arin-arin zon-
bait, bazterrak harroteko behin bederen! Eta bestaren buru-
ratzeko irrintzinen ondotik, noiz ikusiko ditugu ezin ahan-
tzizko mutxiko horiek, plazaren erdi-erdian?

GARAZIKO MANEX
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L I B U R U A K

NAPARROA'KO EUSKARARI
BURUZ Bl LIBURU

Tarte laburraz, bi liburu agertu dirá, Joseba Aingeru Iriga-
ray-ren «Euskera eta Nafarroa», euskeraz, eta A. Apat-Etxebarne
(A. Iraigaray)-ren «Una geografía diacrónica del Euskera en Na-
varra», erderaz. Xeetasunez eta iturriz ain aberatsa den bigarren
oni elduko diogu.

«Auñamendi»-ren Geografía histórica de la lengua vasca bi to-
mokin alderatuz, zenbait frogabide aurki ditzakegu Napoleon-en
frantses soldaduen aginduetako euskeraz, Ermilio Oloriz-ek aurre-
tik Navarra por su Independencia-n (1910) aditzera emanak eta
Nafarroako euskal-diakronia ederki osatzen dutenak. Beste zenbait
berrik ere XIX garren mendeaz, gure aldetik zuzenez ikertuak,
ongi borobiltzen dute euskeraren eta erderaren mugaldetaz gene-
kiguna.

Liburua ornitzen duten berri auen eta besteen ondoan, aipa
bearrak dirá liburua erabiltzeko eta iturrien aldetik ongarri dirán
eraskin eta alfabetaerazko aurkibidea.

XVI garren mendeaz mintzatzean, nafartarren izkuntzari bu-
ruzko A. Moret-en argibide ezaguna aitatzen digu. Baina, damu-
rik, ez dakar A. Moret beraren beste aipamen bat (1677); bertan
zeazki esaten baitu nun zegoen euskeraren eguzkialdeko mugal-
dea, garai artan Aragoi-ko mugaldeko errietan euskeraz itz egiten
zen, ala ez, aditzera emanaz. Don Pedro Erregeak «villeta llama-
da de Zubiria au da sita junto a la puente» erantsiz, Andra Mariari
egin zion doain batez jardutean, onela dio:

«Alude (el rey) a la significación
vascónica del nombre Zubiria, que
vale puebio sobre puente».

«Y da qué pensar si en las mon-
tañas de Aragón, cercanas a Na-
varra, donde se criaría el rey don
Pedro (como su hermano y suce-
sor don Alfonso, dice de sí nació
en Siresa), duraba el vascuence
entonces. De Jaca y de sus monta-
ñas, en tiempo más antiguo, por lo
menos, no lo dudamos, pues eran

pueblos vascones. En nuestro tiem-
po, ya topamos el vascuence reti-
rado a sus aledaños ¡os roncaleses,
y aún allí, alterado algún tanto. La
lengua más general con la necesi-
dad del comercio, va comiendo y
gastando la de los finitivos, como
los ríos grandes las orillas.

El Rey, o por aviso de alguno o
en fuerza de la educación, acertó
la composición y significación vas-
cónica del nombre».

Artaxona-ri dagokionez, XV-XVI mendeetako izengabeko kan-
tua geitu diteke, 1972 garren Azaroaren 28 an, Donostiako «Victo-
ria Eugenia» Teatroan, Madrideko «Pro Mvsica Antiqva»,fc kanta-
tu zuena. Ona emen zatika ulergaitz dirán bere itzak:

PPiNüPE • VÍRNA"
SUPLEMENTO MENSUAL DE IA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.# clasificador 34/60

Delegado de la Institución Príncipe de Viana
MARCELINO GARDE

Bederatzigarren urtea. — Pamplona, Septiembre - 1974
trailla, Iruña. — 103-gn. zenbakia.

DIRECTOR:
V. GALBETE

SUMARIO

P A G . 1 IBARREKO EGUNARI EUTSL Crear el «Día del Valle». Baztán, Ulzama, Larráun, van por de-
lante. Los Valles convocan a los hijos dispersos; siempre se vuelve a gusto al rincón donde el
apellido rima con la toponimia ambiente. Hoy el empuje vital corre por vías urbanas; pero en
el asfalto no se echan raíces. Volver al Valle, con derecho y con devoción; no en frivolidad tu-
rística y multitudinaria. Y llevar ayuda técnica y optimismo, al Valle casi vacío, resignado. Y
recibir algo de ese «no aprendido señorío» que revelan, en la «foto», pastores y madereros.
PASTORALGINTZA ALDETIK EUSKERARI BURUZ. Euskera y Pastoral. Gratitud al Arzobispo
de Pamplona. Evidente. La Iglesia está en su sitio al hablar de Dios, a los vascos, en euskera.

P A G . 2 IRUÑA'KO GOIAPEZPIKUAK EUSKERARI BURUZ DIONA PASTORALGINTZA ALDETIK. Pastoral
del Arzobispado de Pamplona sobre el Euskera: I, Situación; II, Criterios; III, Normas.
EUSKALERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. Homenaje a Axular en Urdax; perros «asilves-
trados» en Navarra; estudiantes americanos en Oñate para recuperar el euskera de sus abuelos.
EUSKALTZAINDIA. Academia Vasca; resumen de la jornada de Urdax.

P A G . 3 ERRIARI BEGIRA. Mirando al pueblo. B. I. constata una triste realidad: el analfabetismo de los
vascos en vascuence; y urge una acción amorosa, humilde, realista.
AZKENEAN, ARGIA! ¡Por fin, se ha visto! El Dr. HERNANDORENA, veterano y ágil colaborador,
nos asoma al sucio juego de ámbito internacional: la C.I.A. y Chile.
R. NARBAITZA IL ZAIGU GASTEIZ'EN. Fallecimiento de Ramón Narbaiza en Vitoria. Por SESBI.
La vida fue dura con él y lo dejó «marcado»; la carta de Ramón a Iker descubre la fe y la
ternura de su alma sacerdotal, cristiana.

PAGS- 4-5 BERTSOLARIA. Homenaje al P. Xanti Onaindía; PRINCIPE DE VIANA se adhiere cordiaimente:
es Aita Xanti quien abastece y mima esta página de verso. Otro homenaje entrañable: a un nu-
trido grupo de viejos bertsolaris de más de 70 años; tres de ellos navarros.
ÑAPAR DIPUTAZIOAREN EUSKAL IRAKASLEEN IKASTAROA. Curso de formación de Profeso-
res de Vascuence. Más de cien maestros titulados y «andereños» en ejercicio, durante 15 días,
bajo la dirección de Yon Oñatibia; espléndida colaboración de Académicos de la Lengua Vasca,
Profesores de la Universidad de Navarra, técnicos de la enseñanza, y una acogida cordial en la
Escuela de Comercio. Escriben B.; «IRATZEDER»; GARDE y AZKARRAGA.

P A G . 6 URDAZUBI'KO OROITARRIA. La lápida de Urdax. El Diputado Foral D. J. Iturralde y el Sr. Al-
cade de Urdax descubren la lápida conmemorativa en el caserío «Axular».
ARTZAS-ZAKURRAK. Campeonato de Perros de Pastor. Fase navarra que relata M. IZETA.
EUSKAL KIROLAK. Deportes vascos. ANZANARRI pormenoriza dos pruebas excelentes: levan-
tamiento de piedras y «aizkolaris».

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Fiestas, ferias, vacaciones; es la fruta del tiempo, y nos la sirven
MANEX de GARAZI, E. OZKIN y UXATEGIETA.

P A G . 8 NAFARROAKO EUSKERARI BURUZ Bl LIBURU. Dos libros en torno al euskera de Navarra.
L. M. ERRO se centra sobre «Una Geografía diacrónica de la lengua vasca en Navarra», ofre-
ciendo al autor algunos datos interesantes y bibliografía para una ulterior edición.
E. G. B.'KO LIBURUAK, EUSKERATUAK. Libros para Educación General Básica traducidos al
euskera. «UXOLA» da cuenta de la buena traducción que han hecho Lekuona, Akesolo y Gaz-
tañaga con su equipo, sobre los libros escolares de «Anaya».

«Jançu, Janto
dego de garçigorreta,
Jançu, Janto
dego de Garçigorra.
Arre chacorra çei de gueçu
gavian dani levari
Maria rroche cerca mora
en cantar viçerraco.
Es naqui en Artajona
Pordo gurgurengoa
Pordo pasa ochoa».

A. Irigaray-ri edo L. Mitxele-
na-ri eskatzen diet saia ditezela
iluntxo dirán itz auen itzulpen
bat egiten.

Naigarri litzake ere argita-
raldi berri batean, 1970 an,
«Fontes»'£n Obanos-ko (Naf.)
XVI garren mendeko Kantutegi
baten berria, eta gero «EGI del
PV»Vi berriz emana, geitzea.
Ain zuzen, erderaren mugalde-
ko erri baten euskeraren leku-
kotasuna denaz gaiñera, elizki-
zunetan euskeraz kantatzen zela
adierazten baitu.

Bibliografiari dagokionez, A-
pat-Etxebarneri gogoraziko ge-
nioke beste izenburu zenbait
geiago sar ditzan, ikastzaleak
sail beteago bat izan dezan.

ESTORNES LASA, B. y M. Un can-
cionero vasco del s. XVI en Oba-
nos. «Fontes Lingvae Vasconum»,
1970, pp. 231-35.

ESTORNES LASA, B. Área lingüís-
tica vasca. «Geogr. Hist. de la
Lengua Vasca», 1960, pp. 9-29.

ESTORNES LASA, B. La Euskalerri
de Loyola y de Javier. «Geogr.
Hist. de la Lengua Vasca», 1960,
pp. 7-16.

ESTORNES LASA, M. Los últimos
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Ondarrean, ikastzaleei lan on-
garri eta atsegin au eskura de-
zatela gomendatzen diegu.

L. M. de ERRO

E. G. B.'ko liburuak euskeraz
Gure aurrak, gure ikasleak

bear dituzten liburuatzaz izan
dirá milla iritzi ezberdiñak. Li-
bururik gabe erakutsi bear da-
la iritzikoak ere bai, sarri snob

bere eziketarik osatu. Ikasleak
bear ditu zuzendariak, eta ikas-
le ta zuzendariak, biak, liburuen

edo modernokeriaz jota, eta
beti nork bere errotara urak
ekarri nairik.

Baiñan dana-dala, ikasleak laguntza. Liburuak erreztu egi-
ezin dezake berez eta bakarrik ten bai-du ikasi bearrekoa, bi-

dea alegia, eta emendik abitu-
rik, bere irudimenaz, ikusten di-
tuan marrazkiaz eta irakurgaiaz
egiten dijoa bere eziketa.

Onelako liburua dezute, ba-
da, irakurleak, KOSMOS 3'gna.
Ez da edozein liburu. Aspaldi-
tik geunden noiz elduko zitzai-
gun; esku-artean daukagu.

Zati bitan banatzen da libu-
rua. «IZADI-ARLOA» eta «GI-
ZARTE-ARLOA». Berau Oiña-
rri-Eziera Orokorra edo E. G. B.
maillakoa degu. Eta irugarren
maillakoa liburu auxe, erderaz-
koan dan bezelaxe. Madrid'en
egiña dago, ta erderazkoen ma-
rrazki eta margo berdiñaz da-
tor, baiñan itzak euskeraz.

Erri-Bide'k aukeratutako eus-
kera batuan dator, ongi balio
duana gipuzkoar, ñapar eta biz-
kaitarrentzat.

Talde batek euskeratua, za-
tika, gaiaz, ezberdintasuna ekar
ba-zezakean ere, ez da onelako-
rik izan, bateratzaille ta orrazle

bikaiñak izan bai-ditu Josu
Gaztañaga, Lino Akesolo eta
Manuel Lekuona'gan.

Liburu onek doai bereziak di-
tu Ikastoletan, Ikastetxe-Nagu-
sietan eta jakintza gaietan mur-
gildu nai dutenen guztiontzat.
Irudi apañak, izkuntza apaña-
goa, baita erreza, egoki bañan
egokiago gertatzen baida jaio-
tza eman zaion eginkizunerako.

Liburuaren ederraz eta ba-
lioaz zoraturik gelditu gera. Ez
gera, baiñan, aseturik gelditu.
BOST MAILLETARAKO KOS-
MOS liburu itzulketak egiñak
ornen daude. Berealaxe batean
gurekin izango ornen ditugu
Kosmos Lenengoa, Bigarrena
eta Laugarrena. Aurtengo ikas-
taroan liburu oiek gurekin bal-
din ba-ditugu, urrengo ikasta-
rorako gurekin izan dezakegu
ere KOSMOS BOSTGARRE-
NA. Irrikitzen gaude liburuok
noiz ikusiko.

Guk, euskal jakintzaren mai-
tale geranok biotzeratu degun
zoriona, bijoakie lan onetan jar-
dun dirán guztiei, itzultzaille ta
argitaratzaillei.

Aunitzzorion!

T O L O S A ' N
1974'ko Azaroa'ren 1, 2, 3-gn. egunetan,

ABESTALDEEHDAKO EUSKAL ABESTIAREN Vl-gn. LEIAKETA
Aurten Tolosa'n bilduko dirá Euskalerri'ko Araba, Gipuzkoa, Na-

parroa, Bizkai eta Lapurdi'ko abesbatzaz gaiñera, Madrid, Oska, As-
turias, Cáceres, Zaragoza, Barcelona ta Valladolid'koak. Eta Alema-
nia, Bulgaria, Italia eta Hungria'ko abestaldeak ere. Orpoz-orpo kon-
paraturik, erakusgarri zaizkigun abesteko erak eta teknika-jokoak.
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