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ASI ETA JARRAI
«EUSKERA OFIZIALK! ES-

KOLETAN» esan genuen au-
rreko zenbakian. Ez dirá itz
itzetan gelditu; ez dirá, dago-
nekoz, aizeak barreatzen di-
tuen ostoak bezaia izan. Zer-
bait egin da; itzak asi dirá egi
biurtzen.

Eskoletako ateak ertsirik
egon dirá euskararendako.
Anitzetan maixuek galtzeko
bideak ezarri dizkiote euska-
rari. Alde askotatik sortutako
itsutasuna izan da nagusi lu-
zaroan.

Orra orain eskolako ateak
zabalik euskararendako. Bai-
ña, ez da aski atearen zabal-
tzea. Zabalik dauden ate oie-
taz barnera sartu bear da
orain euskara. Ori ez da be-
rez gertatuko; norbaitek sar-
tu bearko du.

Eta euskara eskoletan sar-
tu bearko - dutenak, jakiña,
erakusleak dirá: maixuak eta
maixtrak dirá euskarari esko-
letako atez barnera bultzatu
bear dutenak.

Beingoan, ñapar irakasleak
asi dirá konturatzen, euskara,
gal-erazteko lanak eta bideak
anitz erraz direla. Baiña eus-
kararen galtzeak ez lukela

sekulan iñorendako protxurik;
euskararen galtzea, kalte ta
galera aundia izanen ützake-
la. Batez ere, ume euskaldu-
nendako, sortzetik euskaraz
mintzatzen direnentzat, bear-
-bearrezkoa déla eskolan ere
euskaraz jarraitzea; orra ira-
kasleek ezagun eta aitortzen
dutena. Aurraren baitan sor-
tzen ari den nortasuna aurre-
ra eramateko, bearrezkoa da
euskaldunari euskaraz lagun-
tzea.

Au da Naparroa'ko irakas-
le askok eta askok ikusi du-
tena. Eta ez dirá ikusi utsean
gelditu; arazoa ikusi ta ez di-
rá —leen bezaia— lasai gel-
ditu. Lanari eman diote, go-
gotsu ta bizkor eman ere.

Legezko baimena etorri ze-
netik denbora gutxi izan da.
Uztailla'ren lenengoan argita-
ratu zen lege-baimena. Eta
orra Abuztua'ren asieran, ira-
kasle-taldea euskaraz ikasten
asi. Orra, BAI ere ETZEKITE-
NAK gogo aundiz asi dirá
ikasten, eta euskaraz dakite-
nek gero-ta geiago lantzen
eta aberasten.

Txalogarria da ñapar ira-
kasleen gogo bizia; txaloga-
rria beren egiñaala. Maixu ta

uókera maitag arria

Geure asaba zarren odola
daukagun arte zanetan,
agertu daigun euskeldun antza
gure arazo danetan.
Euskera zarra egarriz ito
ez dedin legorte ontan,
egarri oni ase daiogun
maite ba'dogu benetan.

Itzak bakarrik, indarge dirá;
egipenak, ziñaldari;
ñor zelako dan, bere egipenak
erakusten dabe argi.
Euskeldun batek, Euskalerria'n
bera erderaz ba'dabil,
alperrik esan «soy vascongado»;
erdeldun utsa da ori.

Ikasi daigun erdera, prantzes,
naiz ingelesan elia;
ikaste ori ontzat daukagu,
baña lenengo, geuria.
Izkuntza danak gurgarri dirá,
autortu nai dot egia;
geuretzat, baña, gurgarriena
euskera maitagarria.

ENBEITATAR KEPA (1916)

rnaixtra, 60 laguneko taldea,
batez ere maixtrak geienak,
udako atsedena ta oporrak
utzirik, goiz eta arratsalde ari
izan dirá euskaraz ikasi ta
ikasi.

Abuztu'ko iru asteak, egia
esateko, zerbait dirá; baiña,
asiera besterik ez. Eta asie-
rak beti jarraipena eskatzen
du. Bearrezkoa, asiera; bai-
ña, ondorengo jarraipenak
borobiltzen du. Asierak jarrai-
pena ta iraupena bear ditu
garrantzizko zerbait egin bear
ba'da.

Jarrai, bai, jarrai gero-ta
geiago ikasten; jarrai mintza-
tzen, irakurtzen, idazten. Ja-
rraitu, jakiña, bakoitzak bere
aldetik eta bakarrean: bere
etxean, bere liburuetaz, bere
lagunekin.

Baiña, bear da beste jarrai-
pen bat ere: talde-lanaren ja-
rraipena. Iru astez elkarrekin
bildurik Ikastaldi bat egin du-
ten maixtra ta maixuek, bear
dute Ikastaldi edo «kursi-
llo»'aren jarraipena: taldean
elkarrekin nekatu ta adiskide
egin diranek, bear dute tal-
dearen laguntza aurrekoan
ere.

Ortaz gaiñera, bear dute
baita irakasle edo gidari izan
dituztenen laguntza ere. Itz
batean, astapenetako edo
asierako Ikastaldiak, bear-
-bearrezkoa du jarraipena.

Eta... nai dute jarraipena
bai maixtra ta bai maixuek;
anitz gogotsu agertu dirá, aal
den erarik oberenean jarrai-
pena emateko Ikastaldiari.

Ñola eman jarraipen ori?
«Delegación de Educación y
Ciencia» izenekoak eman

«Institutos de Navarra» ikastetxeko ataría. Iru astez, E.G.B.'ko ira-
kasleendako euskeraren Ikastaroari jarraitu dioten ñapar maixu ta

maixtrak, goiz-arratsaldez, igaro dirá ikusten dugun arkupetik

bearko du bere laguntza,
«Delegado» edo Ordezkari
jaunak berak ere agindu due-
nez; bestaidetik, Naparroa'ko
Forudun Diputazioak —orain
arte asko egin duenak—
eman bearko ditu bere eragi-
ña, babesa ta laguntza.

Ñapar irakasleok; euskaraz
asi zerate, euskaraz jarrai!

Orduan, bai, egi biurtuko du-
zue ñapar olerkari aundi ba-
ten gogoa. Bernat Etxepare'k,
1545-gn. urtean, euskera ida-
tziaren asiera zen lenengo
euskal - liburuari, itz a u e k
—ezin obe bukaera— jarri
zizkion azkenean:

«ZORI OBEA BERRAIO

ASIERA ERBAL BATERI»

asaba guraso
autortu aitortu
daigun dezagun

dogu dugu
dabe dute
dot dut

ele
indarge
ziñaldari

itz
indar gabe
testigu

pr.^ ^ ¿ ^ ^ Í T R Í E
Lenengo egunetik azken arteraño, Ikastarokoak gogor lan egin dute. Argazkian agertzen dirá, aien arreta!, bu-

kaerako itzaldia adituz
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EUSKAL ^ B H
ERRIKO LEIOA
«TESIS» EDO MAIXU - MAi-
LLAKO IDAZLANA EUSKAL
MENDIETAKO ABELGORRIA-

Rl BURUZ

On Teófilo Etxeberria Belzunegi,
«Doctor» Albaitero jakintsua, Ñapar
Diputazioa'n Abeígintzaren Zuzen-

dari-ordezkoa

«Arriskurik gabekoa ez den ausar-
keria da, euskal mendietako abel-
gorriari buruz zerbait idaztea. Ez
dugu abere auen jatorria ezagutzen;
euskal erriaren jatorria bezain ain-
tzinekoa déla ustean gaude.

Lenengo euskaldunek —siñesga-
rria da usté au— onuntz etortzean
ekarriko zituzten beren bizi-moduko
ontasun guziak, abereak ere sar-
tu-ta.

Euskara edo euskaldunen mintzo
jatorra, ta «Auñamendi'ko abelgo-
rria» ditugu jatorrizko Europa'ren
ondakin berexi, bakar eta zarrenak».

Orra or, «tesis» garrantzitsu ba-
ten asiera. Zaragoza'ko Unibertsida-
deak, oore aundienez zeindu du
maixu-maillako idazlan sakon orí;
a!di b e r e a n, Abel - sendagintzan
«Doctor» edo goi-maillako albaite-
roa izendatu dute egillea.

Diputazioa'n Abelgintza'ren Zu-
zendari-ordezkoa den Etxeberria Bel-
zunegi jaunak zortzi ondorio atera
ditu; besteen artean: Auñamendi'ko
abelgorriaren bereixtasuna, olako
arraza ñola obetu, ta abere auen-
dako gordeleku baten bearra.

Ar bitza euskaldunen txaloak «On
Teófilo» edo «Diputazio'ko Albaite-
roak», gure baserritarrek —maita-
sunez— deitzen dioten bezala.

ANSORENATAR IXIDRO
TXISTULARI BIKAIÑA IL DA

Txistulari ospetsua ta euskaldun
agurgarria il zaigu Donosti'n. Zen-
bat eta zenbat doiñu zoragarri ez
ote ditu sortu ta eratu, ain gurea
den txistuz jotzeko! Donosti'n ez-
-ezik, Euskalerri guzian ere ezaguna
zen. Gure TXISTU zaarrari, ziur as-
ki, bestek ez bezalako ost bizi ta
kilikagarria ateratzen zion gizona.
Etsi gabe ta asper gabe, biotz ero-
riak alaitzeko lanari gogotsu jarrai-
tu izan dio beti.

Ansorena'tar Ixidro bezalako asko
bear ditugu, bakoitza bere lekuan
eta bere lanean, gure erri zaarra
burutsuki berpizteko. Goian bego
txistularien maixu aundia, urte lu-
zeetako lañaren saria artuz gero.
Zorionez, badute jarraipenik txistu-
laritzak eta euskal-musika Anso-
rena sendian: seme, loba ta gaiñe-
rakoak, Ansorena'tarrak zugaitz one-
ko ezpal agertzen zaizkigu.

ERRONKARI'KO BORTIAK
APARTEKO MUNDU BAT
Euskalerri txikian, aberats, oso

ezberdiña agertzen zaigu izadia;
adibidez, Erronkari'ko mendietan,
mundu berezi bat ikus dezakegu.

An daude gure mendietako ton-
tor goienak: Iru Errege Maia (2.433
m.), Ezkaurre (2.047 m.), Arlas
(2.044 m.), Ory (2.018 m.).

An dago ere, Frantzi'ko mugan
berean, «Pierre - Saint - Martin»'eko
leze famatua. Aren barman, Abuztu
ontan, anglo-amerikar leze-irakerle
batzuek jetxi dirá 1.330 metroraño
erdetxi arte, gizona —oraindik—
sartu den barnetasun aundiena.
Olako zuloetan, bizirik arkitzen da
oraindik, Bigarren eta Irugarren Al-
dietan bizi zen pizti itsu bat, «Afae-
nox» izendatua. Itz batean, pizti au
bizirik zegon, gizona lurrean ager-
tu baño lenago milloika urte dírela-
rik. «Afaenox» au tenore artan eguz-
ki argitan bizi zen, orrengatik begi-
dun; orain, berriz, illuntasun osoan,
ez-bearrezko begiak kendu zaizkie;
bitartean, «antena» edo adarren bi-
dez egiten dituzte elkar artu-ema-
nak.

Erronkari'ko Auñamendian, Larra
bazterretan, euri ta elur geienak
(Españi'ko geienak, bai: 3.500
mm./m.) egiten ditu; ala ere, basa-
-bortu ontan ez dago iturri bat ere;
aspalditik egarri dagon lurrak ur
guzia zurrupatzen duela esan leike,
Frantzi'ko aldetik geroago azalduz.
Arrigarria, benetan, ñola bizi den
eburni artan bertako Ierra (piñu
beltza); egia esateko, anitz nekau-
tsia agertzen zaigu, ez bait dago
munduan berdin bat.

ERREMÍNTAK
Lantegi bat gaizki dijoanean, erruduna

edo kulpaduna arkitu nai izaten da. Base-
rriko egoera txar ontan, zeintzuk dirá erru-
dun?

Sendi bat umeak eta gurasoak osatzen
duten bezela, baserriak ere baditu bere
ume eta gurasoak; umeak baserritarrak
zerate; ta gurasoak, Estaduak eta Diputa-
zioak baserri gaiak aurrera eramateko ja-
rritako gizonak.

Ume bat oker dabillenenan, gurasoak
kargu artu oi diote; ez bein eta bi aldiz
bakarrik; bear ainbat aldiz; baña kargu ar-
tzea baño obea, ejenplu ona ematea iza-
ten da. Baserriaren gurasoak egia esan,
ukullu eta ganadu gaietan aitatu eta saia-
tu dirá, bañan ez bear ainbat.

Baserria gaizki ba'dijoa, ez da baserri-
tarren artean errudunak billatu.

Goazen, ba, baserriaren «erreminta»
kamuts oiek zorroztera, ta gaur emen aita-
tuen arrazoipidea aitortuz, nerekin alaituko
zerate.

UKULLUA. Nai ta nai ez, berritu bearra
dago. Ukullua argia, garbia, naiko aize-be-
rritzen dala eta batere zimaurrik gabekoa
izan bear du, luzegi egin gabe.

ZIMAURTEGIA. Zimaurtegi onak egin.
Zimaurra bear bezalakoa edo txarra iza-
teak, alde ikaragarria dauka, ondo egin-
dakoak, gaizki egindakoak baño amar al-
diz indar geiago dauka. Danok dakizute zi-
maurraren lana; eta amar aldiz geiago lu-
rrari emango ba'litzaio?

BELARTOKIA. Gai au ere garrantzi aun-
dikoa da; bañan luzegi jardungo nitzake.

Bañan au esan gabe ez det egon nai: ba-
serri batean belar-toki eder bat daukate;
azken elurte denboran, bai al dakizute
zenbat lasto eta pentso erosi zuten? Be-
lartokiko belarrari eskerrak, baterez.

BELARDIAK. Askotan danok ikusia
auxe: Santander aldetik ekarrita, bei pin-
to eder bat sartzen da baserrian; andik iru
edo lau illabetera, lenengo jabeak ez luke
ezagutuko. Gosiak egon al da? Ez orixe!
Askok esango dute: —«Emengo belarrak
indarrik ez dik-eta». Eta zergatik ez du in-
darrik? Bear bezela ongarritzen ez dalako
eta belardiak belar klase txarreko aziakin
sortuta daudelako. Gauz oriek egin ezkero,
bi edo lau aldiz belar geiago artu liteke,
eta belar onek indar geiago ¡zango luke.
Buruz jokatu ezkero, baserri bakoitzean,
doble ganadu, orain erdiak baño errexago
mantendu litekela.

BARATZA. Au bakarrik: 500 metro-kua-
dro ez dan leku batean, nik dakidan ba-
tek, aurten millaka ta millaka pezeta ira-
bazi ditu. —Zerekin? —Eta marrubiakin!

SAGASTIA. Baserri askotan, aberaste-
ko erreminta auxe. Nik dakidan beste ba-
serritar batek urte batean eun milla duro,
ez pezeta, duro jaso zituan. Zaitu sagas-
tiak!

EGAZTIAK. Bear bezala zaitu; ollo-kas-
ta onakin eta jana bear bezela eman ez-
kero, fabrikako lagun pare baten jornala
atera eziñik ez dago.

A U D E L A

BIGARREN SARIA
ETXARRI-ARANAZ'KO

ABESBATZARENDAKO
Ogei mille duro ta Zillarrezko Do-

lumiña irabazi ditu Etxarri-Aranaz'ko
Abesbatzak, Alicante'ko Torrevieja'n
egin den Sariketan bigarren lekua
iritxiz gero, beste 24 abestalde
atzean utzirik

Beste garaietan ere Naparroa'ko
talde batzuek abestu dute erri or-
tan, ta sari ederrak irabazi ere.

Aurten, lenbiziko lekuan kokatu
da Tolosa'ko «Leidor» Abesbatza;
Tolosa'rrek, ba, eraman dituzte
Urrezko Dolumiña ta ogeitamar mi-
lle duron saria.

Garaipen eder orrekin, etxarrita-
rrek burua goratu dezakete, pasatu
dituzten eragozpenak pasatu - ta.
Etxarri-Aranaz'ko izena ongi aditu
da Naparroa'n eta mundu guzian
ango Abesbatza'ren bidez.

TVE EDO TELEIKUSKIÑA
EUSKERAZ

Orain arte abestien bat bertzerik,
noiz beinka ez dugu teleikuskiñez
aditu.

¡railla'ren 15-etik asi-ta, astean
bein, euskeraz zerbait geiago ema-
teko asmotan daude. Astean bein
eta ordu-erdia bakoitzean, orixe da
euskeraz emanen zaiguna.

Kataluña'n bertarako bakarrik
ematen duten antzera, saio auek
ere euskal errialdetarako izanen di-
rá, Bilbao'ko ordezketxeak emanik.

Betor ienbaitlen, betor euskeraren
onerako ta euskaldunen pozarako.
Batez ere, umetxo euskaldunentzat
ziñez mesedegarri izanen déla usté
dugu.

«Euskara, ialgi adi plazara!
Euskara, ialgi adi mundura!»

Lau re un urte ta geiago direlarik,
Etxepare'k abestu zuena biur bedi
egi. Ager bedi, bai, gure euskera
maula guzietan, toki denetan, bai
teleikuskiñan ere, euskaldunon ago
guzietara ere laister iritxi dedin.

IZABA IRÍAN «IDOYA» IZENEKO NESKAXEN EGUNA

Xoan dren urtetan bikala, Jein
Done Petri'ren egunean xei ederra
egin zen Erronkari'ko Izaba irian:
«IDOYA» izeneko neskaxen eguna.

Izaba'tik urrin ez dagon mendiño-
tto baten gainean ekusten dugu Ido-
ya'ko Ama Berjina'ren ermita; kan-
tik barriatu da, Uskalerria'ren nes-
kaxen artean kain eder den izen ko-

ri. Anitx dra orai eragutan deinek
eta, ene ustean, urtez urte obroago
xitan dra, idoya'ko Uduri Saindia-
ren ingurian biítako.

Urte orotan, bigotzaraino sartan
da egun kontako uskal kio moitaga-
rria; baña, egun bateko lorea deia-
rik, biramenean gietz eta ilik dago,
kanpoko baitra kan zerbait egitan
deinak: Donostia'ko kantaria, Otxa-

g¡, Zankotza eta Uruña'ko dantza-
ri-saldoak, txulubitariak eta bertzeak.

Eta kanko mintzoa! Noiz, noiz en-
tzunen da Idoya'ko elizan eta la-
rrainean Erronkari'ko «uskara»? Ez
da mundu guziuan mintzo ederra-
gorik, eta erronkariar onendako ez
da bertze mintzo bat ere moitega-
garriagorik izan bear...

EUSKALTZAINDIA
EMAKUMEAREN URTEAK AITZAKIA EMANIK,

EUSKALTZAINDIAK HIRU IDAZLE EMAKUMEZKOAK
OHORATZEN DITU

Gabriel Aresti, olerkari eta Euskaltzain hil berriak, urte honetako
lehen batzarrean proposatu zuen Euskaltzaindiak zerbait egin zezan
emakume euskaltzalearen ohoretan. Proposamen hau ontzat hartua
izan zen, eta hain zuzen Ekainaren 27an ospatu da gorazarrezko
batzarre hori.

Egun horretan jende mordoska dexentea inguratu zen Gipuz-
koako Diputaziora, bereziki emakumezkoak, batzarrean parte har-
tzeko asmoz. Jauregiko aretorik apaiñena itxurarik ederrenean age-
ri zen, ohi ez bezala jendez betea. Aita Villasantek iriki zuen ba-
tzarrea «Emakumea Euskal Literaturan» gaiari buruz hitzeginez. Eus-
kal baratzea latzean emakumeari zer eta zenbat zor zaion azaldu
zuen, eta bereziki egun hartan Euskaltzain ohorezko bezala hartuak
ziren hiru emakumeen merezimenduak aipatu zituen: Julene Azpei-
tia, Madeleine Jaureguiberry eta Tene Muxika, alegia. Gainera esan
zuen hiru hoiekin batean euskararen alde lanean ari diren ema-
kumezko guztiak ohoratu nahi zituela egun hartan Euskaltzaindiak.

Hiru andre hauek bada, txostentxo baña irakurri zuten euske-
rarenganako zaletasuna ñola piztu zitzaizkien azalduaz, eta segitun
Euskaltzain ohorezko diralako diploma eman zitzaien. Haur batzuk,
gainera, lore sortak eta esku erakutsiak ekarri zizkieten.

Ondoren Jean Haritschelhar, Bordeleko unibertsitateko irakasle
eta Euskaltzain buru ordeak euskal emakumearen dohainak kan-
tatu zituen, eta Joan San Martin idazkariak omenaldi hartara bida-
litako zenbait telegrama eta eskutitz irakurri zituen.

Ondoren idazkari berak goizean Euskaltzain osoen artean egin-
dako bilkura bereziaren berri eman zuen. Goizeko bilkura hartan
honeko jaun hauek Euskaltzain laguntzaile izendatuak izan ziren:
Ipar aldetik, Gexan Alfaro, Ramuntxo Kanblong, eta Manex Goye-
netxe; arabatik, Enrique Knórr; Nafarroatik, Patxi Zabaleta, José
Ángel Irigaray eta Fermín Ixurko; Bizkaitik, Xabier Mendiguren, Juan
José Zearreta, José Antonio Retolaza eta Joan Mari Torrealday;
Gipuzkoatik, José M.a Aranalde, José M.a Iriondo, Imanol Laspiur,
Juan Antonio Letamendia, Juan Garmendia Larrañaga, Mikel Atxa-
ga eta Xabier Aranburu.

Teri Ibarrola andreak Euskal Herriko bi ipuin kontatu zituen,
eta jaialdiari bukaera emanez Joan San Martinek hitz batzuk esan
zituen euskal literaturaren emakume idazleen kopurua gehi dadila
eskatuaz.

(Euskaltzaindíaren Prentsa Bulegoko Agiría)
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Jasokunde eguna
Naparroa'n

Maria Birjiña guztiz santuaren Jasokundea, Naparroa'n asieratik
siñetsi ta goretsi du.

Arijita Mariano'k garbitasun ugariz egiztatzen digu. Kondaira
ederra berak utzi ziguna. Beroien mamia emango dizugu. Aren li-
burua irakurrita Iruña'ko Apezpiku Jose Lopez Mendoza'k egin zion
itz-aurrean auxe dakar: «Lilluratzen gera gure Naparroa'ko eliz-ba-
rrutiaz. Kondairaren aurrean Maria gure Ama kutunaren Jasokunde
misterio goratsuenaz, aren siñispenean eta ¡airik aundiena egitean
iraunkorrena azaldu diteketa».

Arijita berak berriz: «Andre Manaren Jasokunde eguna, ñapar
siñistun guzientzat Birjiña deunaren egunik bikañena izan da».

Iruña'ko Eliz-nagusia (katedralea) Jasokundearen omenez jasoa
da. Saturnino deunaren bidez erain, ziren Jesus'en berriak Napar-
-errian. Egi oiekin batean Jainko gizon egiñaren Ama María ere eza-
gutu zuten. Bienganako maitetasunak biotzak sututzean, Ama Birji-
ñak laxter izan zuen Iruña'n aren izeneko eliza. Antzin-antziñekoa da
Eliz nagusiko aldare-erdian egundaiño iraun duen Ama Birjiñaren iru-
dia. Au Leire'ra eramana, mairuen bildurrez apaizpikugoa ere ara
aldatzean, berorrekin batera 200 urteren buruan itzulia zen. Eliz-na-
gusia Jasokundearen omenez goratua zen eta Iruña'ko apezpiku
Santxo'k Naparroa'ko errege Santxo Aundiari eskatu zion, berori
berritzeko bear zen laguntza.

1022 garren urtean, Santxo Aundiak bere erreiñuko Apezpiku
ta Aundizki guziak, Leire berean bildu erazi zituen. Auekin egindako
Batzarrean erabakirik, urrengo urtean Iruña berean beste Batzarre
aundiago bat egitea. Santxo Aundia, bere seme Ramiro'kin eta aito-
nen-seme ta Apezpikuekin bildurik, Iruña'ko Eliz-nagusia jaso, ta
kendu zitzaizkion ondasunak itzultzea erabaki zuten. Iruña'ko eliz-
-nagusia lenengoaren oñarri beren gaiñean goratzen asi ziren. Erre-
gearen, Leire'ko Elizaren eta beste eliz txikigo askoren laguntzari
esku-erakutsien batzuk erantsi zitzaizkion eta eliz berritzeari ekin
zitzaion.

1086-garrenean Roda'ko Pedro Apezpikuak Agustín deunaren le-
gezko Kalonjeak amabi goiengoekin Eliz-nagusirako ezarri zituen.
Urrengo urtean Aragoi ta Naparroa'ko Errege Santxo Ramírez Vl-ga-
rrenak Jerusalen'go Eliz santuaren opaz an egiten zaizkionak Iru-
ñekoari ere egiteko eskubidea iritxi zuen. Abuztu'aren 15'ean, Jaso-
kunde egunean jairik aundien aundiena egin zitzaion Ama Birjiñari.

Iruña'ko Apezpiku Pedro berak 1091-an Jasokundearen Anaidia
(kofradia) sortu zuen eta Urbano ll-gn. Aita Santuak beraren arau-
dia ontzat emanik, Santxo Ramírez Erregearen laguntzarekin Naparro
guzian zabaldu ere bai.

Iruña'ko Apezpiku Santxo de la Rosa jaunak sagaratu zuen,
1127-an Eliz-nagusia. Aragoi ta Naparroa'ko Errege Alfonso San-
txez'ek esku zabalez lagundu-ta. Artaxona'ko Lope Apezpikuak
1149-an Zelestino ll-gn. Aita Santuagandik iritxi zuen, Lengo Aita
Santuak eliz-nagusi oni ta Jasokundeari emandako eskubideak be-
rriztatzea.

Ama Birjiñaren Jasokunde-jaiera, Iruña'koaren antzean Napa-
rroa'ko alde guzietan bizi zen. Muskaria (Tudela'n) 1121-ean Santa
Mari Zuria'ren jaiera aundia zuten. Orrega'ko Ama Birjiña'ren Abat-
-etxea Santxo Azkarrak jaso zuen. Irantzu'koa, berriz, Nikolas, Fran-
tzi'ko Benedita'rren Abade, Iruña'ko apezpiku Paris'ko Pedro'ren
anaiak.

Oliva'ko Andre Maria Birjiña deunaren Abat-etxea, Gartzia Ra-
mirez zeritzaion Naparroa'ko Erregeari zor zaio. 1134-an goratu zuen
Jainkoaren eta Ama Erregiña'ren omenez. Iruña'ko Eliz-nagusiak be-
zalaxe eliz auek guziak Ama Erregiña'ren omenez. Iruña'ko Eliz-na-
gusiak bezalaxe eliz auek guziak Ama Birjiñaren jasokundea, aren
aurreko egunetik asi-ta goresten zuten bere zortziurrenarekin. Jaso-
kunde bezperatik asi-ta zortziurren osorako laterazko bere otoitz
bereziak ba-zitun Iruña'ko eliz-nagusiak. Barbazan Apezpiku jauna-
ren aginduz esaten ziranak. Beronek eliz-barruti guzirako agindu
zuen argitzean, eguerdian eta illuntzean ezkilla jotzeko Jainkoa-gizon
egitez oroitzeko, Ángelus otoitza iru Agur Maria'rekin esanez Gure
Aita Santu Paulo Vl-garrenak ere otoitz ori egitera eragin digu.

Naparroak bere Apezpiku, kalonje ta Erregeak aurretik zitula,
Ama Birjiña bere Jasokundean gorestu izan du. Ori ageri da aipamen
aundieneko elizetaz gañera, LAROGEI TA AMASEI erritako elizak
berari eskeñiak direlako, Jasokunde anaidi (kofradi) erri guzietan
zegoanaz eta Jasokunde egunerako egiten zirelako artu-eman geie-
nak, kondairak dakarrenaz. Eliz-nagusian iru oroigarri dauzkagu
oraindik: Jasokundearen irudia, apostoluekin arkupetan (claustros)
Santxo Azkarrak ekarritako mairuen garaipenezko kateak, eta Jopu-
en Errosarioa larunbatetan egiten daña.

Zeruetako Ama,zure Jasokundeaz, erruki zaitez Naparroaz!

KALPARREGI

Ituarte'tar
Prudentzio
joan
zaigu

Argitaratu - berria dan nere
azkenengo idaz-lanean esaten
n u a n , Ituarte'tar Prudentzio
j aunaren zenbait berri. Gizon
sonatua zanez, orain joan zai-
gun ontan, bi itz esan nai ni-
tuzke bere gogoangarri.

Jorraillean bete zituan 90 ur-
te. Oso bizkor eta osasuntsu ze-
billen. Toki askotan daduzka
bere seme - alabak: Venezue-
la'n, Bilbao'n, Donosti'n, Barce-
lona'n eta Almeria'n. Danekin
egon nai zuan azken-arnasa
eman baiño leen eta Caracas
uri aundi ta ederrera joan zan
orain iru illabete. Ogeitaka ur-
tean an bizi izan geranok, ba-
-dakigu zer-nolako azkureak
nabaitzen ditugun orain, ber-
tan ez gaudelarik.

Caracas'era joan z a n e a n ,
aruntz idatzi nion Pruden adis-
kideari. Bai arek azkar eran-
tzun ere! Begira zer zion:
«Emen naukazu, dalako «Mar-
ka-pasos» orrekin. Biotza aul-
tzen gero-ta geiago. Urteak era-
ginda-edo, aurrera noa. Senda-
gilleak gaur ala galdetu dit:
«Zer moduz Pruden jauna?».
Nik au erantzun diot: «—Ara,
ba, txatar baten antza daukat;
zearo erdoituta ta minio mar-
goi lodi baten bearrean. Zigue-
ñalak ere naiko aulduak dauz-
kat eta olio premi anndian.
Orrenbeste pastilla, biotiko ta
abarrek, nere ustez, auek gal-
duko naute».

Emen daukat eskutitz zoraga-
rri ori. Beti gogoangarri izango
zait.

Ituarte jaunari azken-guda-
tean gertatua azaldu nai nuke.
Bein batean Pruden zintzoa,
beti bezela, bere eginkizuna
betetzen zegon. Gudate minga-
rria ari zaneko garaiak ziran.
Aldi artan gure adiskidea Len-
dakari jaunaren atezai zegon.
Atezai izateko, jakiña, konpian-
tza aundiko gizona izan bear
zuan eta ortarako Pruden jau-
na bezelakorik etzegon Bilbao
guztian. Lan aundia ez ornen
zan, eskuz egiteko ez beintzat;
buruz egitekoa bai, ordea. Ate
ura, izan ere, ain ongi zaitu
bear zan!

Alako batean, Lendakariare-
kin itzegin nai zuten eguneroko

AZKATASUNA
AZKATASUNA. Zer da? Nun da? Azkatasuna Jaun-

-Goikoak eman zigun gauzarik aundiena da. Ain aundia
da, Jaun-Goiko berak ez duela nai izan gu azkatasun
gabe gelditzea. Eta eman zigunak kendu nai ezpadigu,
nork kendu dezaiguke? Azkatasuna gauza bat edo bes-
tea egitea, bidé bat edo bestea artzea, era batera edo
bestera pensatzerako eskubidea izatea da. Gaur aundia-
gorik bai ote?

Eta nun da azkatasuna? Gaur-egunean ez da azka-
tasunik gizonen artean; guziok elkar lotu-ta bizi gera,
era batera edo bestera. Zer esanak, bizierak, gezurrak,
lotu-ta gaizka. Jaio orduko, azkatasundunok lotu-ta jaio-
tzen gera; ez daukat azkatasunik, lotu-ta nago.

Ez daukat eskubiderik nai nuken lanetan lan egite-
ko. Naiz dirua izan lantegien bat jartzeko, askotan ezin,
legeak debekatzen ditelakoz. Au edo ura esan nai nu-
kela, gauzetan argi egiñaz, gauzak zuzendu ta konpon-
du ditezen...; eta ezin, aoan muturrekoa daukagulakoz.
Beste laterri batera joan nai nukeala, ta ezin, igaro-bi-
de edo pasaportearen bearra dutelakoz. Ta ezin ibilli
alde batetik bestera nai nuken bezela, lotu-ta bait-nago,
ezpait-daukat azkatasunik. Zer degu ba Errusia'n, Kuba'n
eta abar? An bizi diranak ez ditezke nora-nai mugitu, ez
dezakete nai dutena idatzi, naiz egia izan. Zer gertatu
zaio Soljenitsin gizon idazle jakintsuari? Eta zer gerta
izan zaie beste ainbesteri? Ez dezakete nai duten be-
zela pentsatu, ta gutxiago argitara eman. Eta nik ez bes-
tela pentsatzeak besteari zigor emateko eskubidea ema-
ten al dit neri? Ez orrelaxe. Orduan azkatasuna kendu-
ko nioke; ta ni ez naiz azkatasuna emaile Jaun-Goikoa.
Sortaldeko alemán askok beren etxetara etorri nai lu-
kete, bañan etzaie uzten, eta urtean bein bakarrik ikusi
dezazkete beren emazte, ume ta senideak. Ez dute az-
katasunik.

Bañan ez usté azkatasuna aisakeria dala. Azkatasu-
na bidé zuzenean ibiltzeko eskubidea da, bañan loka-
rri gabe. Aisakeria, berriz, itz berberak esaten duen be-
zela, naiz bidé makurretan, aisa ta lasai ibiltzea da, naiz
besteen eskubideak oinpetu ta gauza guziak zilipurdi-
ka izan.

LIZARRUSTI

jende askoren artean, iru gazte
inguratu zitzaizkion. Pruden
jaunak azkar tankera eman zien
eta etzitzaizkion oso atsegiñak
gertatu. Eta ala galdetu zioten
Prudentzio'ri: —«Aizu, emen al
dago Agirre?». Prudentzio'k,
aien trakets-usaia ikusirik eta
aien arrokeriak mindu-ta, one-
la erantzun zien: —«Ez, jau-
nak, emen ez dago».

Irurak arrituta erantzun zio-
ten : «—Baiña, emen dagola
esan digu beste atean dagon
atezaiak. Ba-dakigu emen da-
gola». Prudentziok berriz ere:
—«Zuek galdetzen didazute, ea
Agirre emen dagon eta nik
erantzuten dizuet emen ez da-
gola».

Orduan iruetatik batek, uste-
kabean edo7 onela esaten dio:
«—Arrigarria, Lendakaria emen
zegolakoan etorri gera ta zuk
orain ez dagola esaten diguzu».

n
GAZTETXOAK

1,—Agurtzane ARETXABALETA 14 urte MARKINA
2.—Rafael PIKATOSTE 14 » GAZTEIZ
3.—Andoni CAMPOS 13 » BILBAO
4.—Irantzu IRIONDO 11 » GAZTEIZ
5.—Julen SANZ 14 » BILBAO
6.—Arrate JAIO 14 » MURELAGA
7.—Jasone ARETXABALETA 11 » MARKINA
8.—Mertxe ANSOLA 13 » MARKINA
9.—Arantza IDOIAGA 11 » BILBAO

10.—Osear OTXOA 12 » GAZTEIZ

UMEAK
1.—Iban PIKATOSTE 8 urte GAZTEIZ
2.—Josu OLABE 9 » EIBAR
3.—M.a Kontxi KEREJETA 9 » EIBAR
4.—M.» Carmen OLASOLO 10 » MARKINA
5.—Julen OLABE 8 » EIBAR
6.—Mireia URANGA 9 » EIBAR
7.—Patxi JUARISTI 7 » MARKINA
8.—Mikel AGIRRE 9 » BILBAO
9.—Izaskun RODRÍGUEZ 7 » GAZTEIZ

10,—Eneko AGIRREBENGOA 7 » EIBAR

ÑIRE GORPUTZA

Ñire gorputza Jainkoak egiña da, geure gurasoen bitartez. Mun-
duko danok daukagu gorputz berdiña, baiña mutiko eta neskan ar-
tean ezbardintasun txiki bat dago.

Euskaldunok, besteen antzekoak izan arren, besteak baiño gor-
putz ederragoa daukagu eta, askotan, au KlROLEN bitartez izaten
da. Euskalerri'ko gizon morroxkoenak, baserritarrak dirá, gorputza
edozer gauzatarako bear dabelako (dutelako): lurra lantzeko tresna
aundiakaz (aundiekin), baserria aurrera eroateko (eramateko), eta
abar.

Gorputzean alderdi asko daukaguz (dauzkagu): ankak, besoak,
enborra, burua... Adibide asko ipiñi al doguz (ditzakegu) bakotxa
zertarako balio daben (duten) esaten: agoak, gure biotzeko senti-
mentua argitaratzeko balio dau (du), Euskalerri'ko azkatasunari dei
aundi bat egiteko; eskuak, Euskalerria aurrera eroateko (eramate-
ko), eta bakea lortzeko bertan. Eta abar...

Gure gorputzak, gure ingurukoak, errikoak, eta Euskalerria, au-
rrera atara (atera) bear ditu, beragaz (berarekin) esanaz: «Gure
gorputza, euskaldun lez (bezala) landu bear dogu eta, au lortzen
dogunean, azkatasunez esango dogu: GU EUSKALDUNAK GERA,
bildur barik (gaberik) jakiñaz, benetako euskaldun íez (bezala)
jokatu dogula geure GORPUTZAREN BITARTEZ».

ARETXABALETA OSATAR AGURTZANE
14 urte, ((Vera Cruz» Ikastetxea

MARKINA (Bizk.)

Prudentzio'k ala esan zien or-
duan: «Aaa! Bai, jaunak, Len-
dakaria emen dago. Zuek Agi-
rre emen al dagon galdetu di-
dazute ta nik ez nekian zein
nai zenduten, Euskalerri'an Agi-
rre asko diralako. Baiña Lenda-
karia bakarra da ta bera emen
daukazute».

Eta ala sartu ziran irurak
Lendakariarekin itzegitera, be-
ren artean onela esanaz: «Au
dek atezaia, au!». Amaika al-
diz esan zidan gertaera ori. Eta
orrelakoak eunka zituan, zein
baiño zein entzungarriagoak.

Etorri zan berriz Caracas'dik
eta alako batean adiskideek
esan zidaten kalean. Ortan ne-
gon, gaur deituko ta biar dei-
tuko. Eta orra iganderoko me-
za batean zer entzuten diodan
apaizari: «Ituarte'tar Pruden-
tzio jauna il zalá». Bereala joan
nintzan aren etxera, illotzik
ba'da ere ikusteko asmoz eta
nere azken-agurra egiteko. Ta-
mala! Lekeitio'ra eramana zu-
ten an illobiratzeko. Eta nik
geiago ezin ikusi. Astelenean
ziran illetak eta an bildu gi-
ñan, Caracas'en bizi izandako
asko ta asko. Ala zion batek:
«Marka-pasos» orrekin azka-
rrago bialdu dute. Zer egingo
dik, ba, 90 urteko batek tresna
oiek jarrita?».

Agur, Prudentzio jator eta
agurgarria. Orain elkartuko ze-
ra, ainbeste aldiz izendatutako
ospetsu aiekin. Ez aaztu gure-
kin eta otoitz egin, lurrean bizi
geranon biotzak biguntzeko, el-
kar-maitasunean jatorrak izan
gaitezen. Gure urteak ere au-
rrera dijoaz eta alakoren ba-
tean, zu bezela, gu ere TIK!
eta or joango gera zurekin el-
kartzera. Goian bego Pruden-
tzio j atorra.

E. OZKIN



4 —

Emakumea ere,
euskal

idazle
Gizasemeak asarre ornen dirá; baiña, tira! ; aurten,

«emakumearen urtea» ospatzen dugu. Nere iritziz, ederki
dago. Irakurri berri dut A. Montagu'ren «La Mujer, sexo
fuerte» liburua, ta amerikar idazle au ez da andrazkoai lore-
-eskeinka dabillen kazetari bat, etnólogo sakona baizik. Eta
onek diosunez, bella donna, ots, emaztekia da, ez gizona,
bizitza-arauz —biolojiki— sekxu sendoa. Orregatik eska-
tzen ditu, edo-ta errazoiz jarrita daude, biontzeko eskubide
ta betebear berdintsuak.

Idazteari gagozkiolarik, emakumeak ez du, azken urte
auetara arte, askorik idatzi; baiña ortarako oztoporik naiko
ipiñi izan zaizkiolako gertatu da orrela. Gaur-egunean or-
tan ere, beste gai askotan bezela, azkar ta errime dabilkigu.
Ta txalogarri dugu. Guk euskaldunok ere, geurera molda-
turik, izan ditugu, ta ditugu gaur ere, euskal idazle bizkorrak,
gure ziñezko goratzarrea merezi dutenak. Emen, Bizkai-Gi-
puzkoa itxas bazterrerantz, besteak beste, bi dauzkagu ja-
tor eta langilleak: Deba'ko «Teñe» ta aspalditik Durango'n
bizi dan zumaiar Julene. Biak dute arima goxo, bigun, sen-
tikorra, beren idatzi ugarietatik dakigunez.

Azpeitia'tar Julene'ri ezertxo ere kendu gabe, «Tene»'k
urte mordoa dala, 1923'an, liburu fin bat argitaratu zigun:
«Miren Itziari idazkiak eta olerkiak». Irakur olerki txi-
kitxo au, emakumeak nolako biotza duen ederki adierazten
diguna: «Nere leyua» deritzaio.

Nere gelako leyotik
dager ortze zati bat,
berari zor dizkat nere
oldozkun gozoenak.
Naiz euzkiz jantzita egon,
naiz odeyez ¡zukor,
naiz illargi geltsuz, edo
naiz izarrean diztikor,
mintzo gozoz poztutzen du
nere gogo gaxua...
Eta bere mintzo eske,
zabaltzen det leyua!

Beste olerki xarmant batek onela margozten digu egun-
-sentia:

Egun berriak itxas zabala
margo berriz azaltzean,
ta «Andutz» mendia oni begira
eguzkiz janzten danean,
ta zuaiztitik txori-abesak
beren lotatik itxartu,
baita artzai-mutil itziartarrak
arta I dea mendiratu,
Deba'ren aurrez itxas barean
txalopa dager geldirik,
ñola umetxoa bere amaren
magalean Io-arturik.

Emakumearen oorezko urtea dugula-ta, guk euskaldu-
nok ere, zerbait egin bear genuke. Gutxienez, euskal lite-
raturan agertzen zaizkigun emakume idazleen lanakin libu-
ru mardul bat osatu. Emaitz eder ta akullu bizkor litzakigu.
Egingo ote dugu? Ez da gauza zailla, ta gaur dauzkagun
ainbeste andereño ta olakoentzat eredu bikaiña litzateke
egiazki.

AITA ONAINDIA

P R I N C
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NERE BIOZKADAK
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Omenaldi bat egiten zaio
Aita Santi'ri, Larrea'n;
eta, nik ere, zerbait esan nai
nuke nere baldarrean.
Olerki ta bertsoak
dituzu gogozkoak;
eta, aien alorrean
orrenbeste lan eginda gero,
ezin utzi baztarrean.

Bertsolari ta olerkariak
ñola dituzun kontuan,
ikusi zendun liburu baten
bearra ñola genduan.
«Milla Euskal Olerki»
moldatzen ain ederki,
zenbat lan egin zenduan?
Orren pareko libururikan
ezta, neretzat, munduan.

Zenbat olerki irakurri, ta
zenbat liburu aztertu?
Eta, zalantzak ziñuzenean,
zenbat tokitan galdetu?
Mendez-mende saillean,
banaka ta taldean,
danak ain ondo agertu;
amaika aldiz irakurri det;
baiña, ezin naiz aspertu.

URDANETA

Beste liburu polit bat ere
badu guretzat egiña,
bertsolari ta bertsozaleok
iñola aztu eziña.
aGure Bertsolariak»
dirán euskal-txoriak
aztertuaz, alegiña:
euskal-kultura ezagutzeko
egindako lan bikaiña.

Bi gauz dituzu nunbait gogoan:
Jaungoikoa ta euskera;
orregatikan, alor oietan,
ainbeste saiatu zera.
Gau ta egun lanean,
gelaren barrenean;
txingurri baten antzera,
irtxi zera euskal idazle
guztien lanak biltzera.

((Euskal Literatura» deritza
egiten ari dan lanak;
or biltzen dirá, lengo ta oraingo,
euskaldun idazle danak:
nungo eta noizkoak,
zer lan egindakoak
ote ditugun izanak,
mundu ontatik joanak, eta
oraindik bizi diranak.

Gorputz txikia izanagatik,
neurri gabeko indarra;
Euskalerri'ko Literatura'k
bazeukan zure bearra.
Amoroto'n jayoa
ain idazle yayoa,
Bizkafko euskal-izarra
aitor dezagun degula, Aita
Onaindia karmeldarra.

Orra, nik ere, nere apurra,
naiz, gauz aundirik, izan ez;
ontaz aurrera ezin geiago,
txit ezjakiña naizenez.
Pozez daukat biotza,
joan nairik aruntza:
omenaldiko egunez,
Aita Onaindia agurtutzeko,
besarkada bat emanez.
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Griotza
sabelean
Zergatik, ama, zergatik
kendu didazu eguzkia?

Gozotasunean
nengoen gozo,
zure sabelean.

Esan zendun zuk: «Bai».
Jaunakin batean,
ni egin ninduzun.
Txiki. Amestxo bat.
Txiki ta nortasun.

Zuk eman zenien
illargia,
nere begi itxuai.

Zuk berotasuna
nere edurtzean.
Zuk ogi-lorea
gorputz-aziari.
Zuk aterpe xamur
barru-barrenean.
Zu iturri goxoa
agorik ezetzai.
Zu, ta zu, beti zu,
neretzat dan-dana.

Ta orain,
zergatik zapaldu
eguzkia?

Ezpata zorrotza,
biotz mingotz,
benenozko suge,
ama latza;
zuk itxasoan galdu
nere bizirako
zan itxaropena.

Zuk egin ninduzun
maitasunez.
Zergatik, orain, tamaiez!
kendu didazu eguzkia?

ANASAGASTI
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Banoa
Bai!
Ba-noa.
Begira daukadaz.
Antxe dago ñire bearrizana.
Bakea gauza ederra da;
baiña,
neure bearrez dogu Erria.

Gentza gura dot.
Bai. Gentza.
Baiña gentza lortzeko bear nabe
ta banoa.

Negarrez gera ba'nadi
ezin dagiket ezer.
Neure bear da Erria;
ta,
amets eta urduri, noa.

Bakarrik ez naz ezer.
Baiña,
iagunak dodaz begira.

Bai!
Banoa.
Ezin dagiket itxi
ilten Aberria.

Negar-malko ta urduri daukat,
biotza itaunlari.
Baiña...
Bai.
Banoa.
Neure bearra dago.
Ta, banoa.

Zer dagiket, nik, baiña,
olerkari kaden onek?

Baiña, bai!
Banoa.
Neure bearrez daukagu,
gure Erria.

Nekatuta nago,
ezbear eta atsekabez.
Baiña, bai...
Banoa!
Neure zain dago, ba,
Euskalerria.

AURRE-APRAIZ
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Aitona ta
amonari
IZASKUN:

—Ni naiz zuen billoben zarrena;
beraz, neri lenengo jarduna.
Nere itzetan jarri nai nuke,
gaur, agirían, barrun-b arrima.
Zer dala-ta, ospatzen deguna?
Aitón-Amonen « Eztai-eguna ».
Berrogei ta amar urte dirala,
aldare oñetan itz emana.
Geroztik, urte asko joan dirá;
gaur, urrez danak apaintzen dirá.
Ara nere biotzeko naia:
«Biontzat, urrezko zoriona,
—gaurtik aurrera orixe bera—
urrezko gure Aitón-Amona».

XABIER:

—Nere arreba zarrena dala?
Ni, aurren-aurrena anaietan.
Zaldua'tar gure abizena,
zintzo gorde bear det bizitzan.
Aitona ta Amona, ereduz,
izango ditut beti, benetan.
Gaur ementxe itz ematen diet,
«Urrezko-eztai» onetan.
—Zorionak, Aitona ta Amona!
Itz ori bakar det ezpañetan;
bañan, biotz barrutik irten da:
sinistu ezazute, benetan.

KARMELE:

•—Ara... nik? zer esango ote det?
Mutil-nexketan irugarrena.
Bañan, bañan, nik ala usté det,
biotz maitasunean aurrena.
Orregatik opa dizuet nik,
bioi, zorionik onena.

ANDONI:

—Zuek, itzak...;
nik, egiñak...
Aitona, Amona,
artu nere «pa» beroena.

(Ta «pa» emango die)

I. OLABEAGA

EUSKALERRIAN ZEAR... BERTSOLARI BILLA

11

XALBADOR, BERTSOLARI «EZ-EZAGUNA» ORI...
Aspaldi ontan bazterrera-

tuta daukagun bertsolari-gaia-
ri elduko gatzazkio diogu
gaur. Ipar-Euskalerria'n ba-
rrena, 1946'an bertsolari bi-
lla egindako ibilketaren be-
rri ematen asiak giñan.

Jadanik bost aurkituak ge-
nitula an esaten gendun; eu-
ren artean, oraindik aíde on-
tako Euskalerria'n bear beze-
la EZAGUTZEN EZ DAN Ure-
pel'eko Xalbador.

Asitako gure bidean jarrai
aurretik, Urepel'eko bertsola-
r¡ ontaz aipamen berezi bat
egin naiko genduke gaur,
emengo Euskalerria'n zerga-
tik dan EZ-EZAGUNA azter-
tuz.

Xalbador'en IZENA, Euska-
lerri'ko baztar guzietan eza-
gutzen dute, ziur; baiña, Xal-
bador BERTSOLARIA, Xalba-
dor'en doaiak, bere bertsoak
daukaten bame-muiña, eza-
gun da?

Gure iritziz, EZ. Eta arrazoi bakarra da: erabiltzen duan bena-
par euskalkia, emengo entzufeentzat, ulergaitz dalako.

EUSKALZALE OSPETSU ZONBEITEN IRITZiAK
Ona, gure esaera sendotu eta argitaratuko duten iritzi zonbeit.
Yon Etxaide, izkuntzaiari ezaguna danak, bein batez «Herria» as-

tekarian idazten zuan:
«...as/cor/ entzun baitiet esaten Xalbadori eztiotela tutik ulertzen,

nik neronek entzunean aunitz galtzen baitut Lapurdi'ko Benaparroa
eta Zuberoa'ko euskalkiak liburuz ikasia naizelarik»'.

Eta bere iritzia indartzeko, Basarri'ren itz oriek aipatzen ditu:
«Mugaz bestealdeko bertsolarieri etzaie emen, bear bezela, kon-

prenditzen. Erdi baraurik gelditzen da jendea».
Berdin esaten digu «f/err/a'n» lapurtar bertsozale aipagarri dan

Michel Itzaina'k:
iiGuk ez ba'dugu hango eskuara ontsa ulertzen, hangoek gu-

rea ez dute konprenitzen, salbu, bixtan da, argituenak».

EUSKALDli DANARI
Egi batzuek nai ditut erran
euskera maite gañían,
gure euskera, gure gazteak
gora jaso dutenian.

Nere edadeko mutil zar asko
dabiltz euskera ikasten,
len farre neri egindakoen
barkatzioa eskatzen.

Lotsagarria izandu bait da
gure euskera galtzia;
orain zartu, ta ezin ikasi
euskaldunaren grazia.

Iruñaldeko lagun maiteak,
entzun gaur nere esana:
mundu guztiak aditutzen du
euskaldunaren negarra.

LUZIA GONÍ

Barkatzioa eska zaiegun
gure guraso zarrari;
aurrera joaten utzi dezagun
gure gaztetasunari.

Mundu guzia ikaratzen du
gazte oken baloriak,
euskaldunaren animatikan
jaio baitira loriak.

M«M»^^

Á O R E A
Lorea.

Beren lurrin gozo,
beren margo
apain bitxiren
edertasun
ikusgarria,
eskeñiaz...

Emaiaren,
odol gaztearen,
ta maitasun
soinburutuaren
ikurra da,
bizitzeko gogo
ta, ametsez
betea.

MUNJATEGJ-TAR SABIN

Bizitza da,
gorakundezko
gogamenaren
aize ariñean
bildua.

Beren garatze,
beren izantasun,
beren iagitasun
ederraren
azalpean,
bizi-itxaropen
emaigarriz,
ain dotore
goitua.

g ¿ g i ^ ^ ^

Azkenik, ona, Aita Zabala'k, bertso jasozaile ezagunak, «Auspoa» ü
liburutegian argitaratu duan Xalbador'en bertso-liburuaren ¡tzaurrean jj
diona: ¡§

{{Bidaso'z onunzko euskaldun geienak ez dituzte ulertuko Xal- 1
bador'en itz asko. Eragozpen ori kentzearren, liburuaren bukaeran 1
iztegitxo bat jarri degu». 1

Argitaratu ditugun iritzi oriek, garbi adierazten digute, beraz, J
Xalbador'en benapar euskalkia, alde ontako euskaldunentzat, uler- 1
gaitz dala. ¡§

Orrengatik, batez ere izkuntzaren eragozpen orrengatik, diogu 1
Xalbador BERTSOLARIA, oraindik eta tamalez, alde ontako Euska- 1
lerria'n EZ-EZAGUNA dala. |

ANOETA'KO TXISTU ETA ORRUAK |
Xalbador'ek erabiltzen duan izkuntzaren zailtasun orrengatik be- 1

ragatik sortu ziran, bein batez, Donosti'ko Anoeta frontoian, danok ¡¡
ezagutzen ditugun txistu eta orruak... m

Txapelketaren epai-maieko buruzagiak, Xalbador aukeratu zuten 1
Uztapide'kin azkena jokatzeko. Entzuleak, aldiz, etzuten epai-maie- m
koen erabaki ori onartu, eta bere iritzi-asarrea —asarre gogorra— (
agertzeko, Xalbador'en aurka txistuka asi ziran. ¡|

Zergatik etzuten entzuleak epai-maiekoen erabaki ura onartu? j¡
Erantzun bakarra eta garbia da; Xalbador'en bertsoak ulertu etzi- 1
tuztelako ¡§

Entzule aientzat, txapelketako beste edozein bertsolan Xalba- 1
dor baiño obea zan, Uztapide'kin azkena jokatzeko, ez baizioten (
—Yon Etxaide'k esango luken bezela— Xalbador'i «TUTIK» ere 1
ulertu. Ñola, era ortan, Xalbador'en balioa epaitu? (

GUK ESAN GENEZAKEGUNA ¡
Xalbador, urtetan eta urtetan ezagutzen degu, 1946'an, Doni- ¡j

bañe Lohitzun'en, eratu gendun txapelketan bere lenengo bertsoa ¡j
bota zuan ezkeroztik. Urteak dirá...! M

Ordutik gaurdaiño, bertso asko entzun diozkagu eta, gaiñera, g
berarekin luzaroko solasaldiak egiñak gera. ¡j

Bestalden, Ipar-Euskalerria'n erbesteratuta egonak geralako, an- M
go euskalkiak, bereziki lapurtarra, ongi ezagutzen ditugu. Ba, alaz m
ta guzti, gaur bertan «ENTZUTE UTSEAN», Xalbador'en bertso ba- 1
tzuk ondo ulertzeko eragozpenak izaten ditugu. p

Esan, ñola etzituzten eragozpen berak eta aundiagok izango 1
Xalbador txistukatzen zuten entzuleak, bear-bada Xalbador'i aurre- 1
tik sekulan bertsorik entzungabeak ziran entzuleak...? J

EKAITZAREN MENPEAN, BERTSO ZORAGARR1 BAT ¡
Xalbador'en aurka Anoeta'ko pelota-tokian sortu ziran txistu eta 1

orruak aipatzearekin, egun artako arrigarri eta oargarri dan beste f§
gertakizun bat bururatzen zaigu; une lazgarri artan, XaSbador'ek ¡j
bota zuan bertso zoragarria. ¡¡

Berak batere usté eta merezigabetan, Xalbador ekaitz ikaraga- ü
rri baten menpean aurkitzen zan; baztar guzietatik, txistu eta... orru 1
bere aurka, Uztapide'kin azkena jokatzeko aukeratu zutelako. f¡

Eta une larri artan —konturatu egin bear du batek— ara nun i
Xalbador, zegon jarlekutik altxa eta poliki-poliki mikrofonora urbil- f|
tzen dan, bi eskuak, oituran bezela, gerriari lotuak. 1

Erriaren aurrean, bere baitan sentitzen zuan biotz-miña eta nai- 1
gabea, agertu nai ditu; eta erderaz «cíe antología» esango genduken ¡|
bertso zoragarri bat, botatzen du. g

BERTSO BATEN INDARRA...! |
Ez dugu usté sekulan, bertsolaritasunaren denboretan, INDAR Ü

ortako bertsorik entzun danik Euskalerria'n. §
Bertsoa entzunaz, basa-piztien antzera Xalbador'en aurka zeu- ¡¡

den DENAK, mirariz bezela, kolpez, baretuko ziran... Eta segundo m
batzuk aurretik, entzuten ziran TXISTU ETA ORRUAK, eskuzarta- i
rik beroenarekin egindako TXALO biurtu. m

Benetan arrigarria! Noiz ikusi zan orrelakorik? Konparaziorik 1
egitekotan bat datorkigu burura: 1853 garren urtean, 33 urte zitula- §
rik, Iparraguirre'k, Madrid'ko «Café S. Luis» dalakoan, lenengo al- m
diz «GERNIKAKO ARBOLA» kantatu zuanean, bertso bilduta zeuden ¡j
euskaldunen aurrean. Ikustekoa izandu ornen zan, Iparraguirre'ri fj
entzunaz, euskaldunen artean sortu zan zoramena! j j

Xalbador'ek Anoetan kantatu zuan bertsoak ez du izango Ipa- ¡¡
rraguirre'renak Errian izandu duan oiartzun-iraunkorra, gaur orain- m
dik eta zorionez, irauten duan ondorioa. Bakarrik aipatu nai izan 1
deguna da, bi bertsoak Erria sutzeko eta pizteko izandu zuten IN- W
DAR berezi a. ¡j

BESTE OAR BAT: Xalbador'en bertso ulerterreza entzunaz, en- ¡¡
tzuleak etzioten bukatzen utzi, eta... bere arridura, adixkidetasu- i
nezko txalo beroekin, adierazi. j ¡

Ona, pelota-lekuan ixiltasuna egin bezin laixter, Xalbador'ek m
kantatu zuan bertsoa: ¡¡

Anai-arrebak ez, otoi, pentsa, neure gustora nagonik; ¡j
poz geiago izango nuen, albotik begira egonik. |
Zuek ez ba'zerate kontentu, errua ez daukat ez nik... W

Emen jendea eskuzartarik beroenakin txaloka asten da, eta Xal- 1
bador'i itza moztu zioten... Denbora puska baten ondotik, onela j
jarraitu zuan: 1

Zuek ez ba'zerate kontentu, errua ez daukat ez nik;
xistua jo diguzute, bainan... maite zaituztet oraindik!

* * *

Zegon estualdi eta garai larri artan kantatutako bertso orrekin,
Xalbador'ek ogixko adierazi zuan —eta entzuleak bereala ezagu-
tu— goi mallan, goren-goreneko bertsolaria zalá eta oberenarekin
azkena jokatzeko gai.

Xalbador'ek bertsolaritzan egun gogoangarriak ezagutu ditu;
gure ustez, gogoangarriena, Anoeta'ko ura izandu da.

A Z K E N I T Z
Gaurko Ierro oriekin bukatzeko, auxe da oar-arazi naiko gendu-

kena:
Balioko lukela, Xalbador'en bertso bilduma bat artu eta, aurre-

tik, entzuleeri benapar itzen esan-naia ongi argitaratuz, bertso oriek
erriaren aurrean irakurtzeak. Bertsolaritza ezagutarazteko era berri
bat izango litzake, olerkiekin egiten den era berean.

Badugu usté ere, bertsoak ongi irakurtuz, itzak daukaten esan-
-naia ongi adieraziaz, kantatuaz bezin atsegingarri, edo... asegin-
garriago izan litezkela.

Xalbador bertsolaria ONGI EZAGUT-ARAZTEKO, saioketa bat
egitea mereziko lukela deritzaigu.

HERNANDORENA
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I IISI.AL SOÑUGAILLUEN EGILLE l l l l l i F BATEKIN
Nere eginkizunetara Donostfra joan bear izandu dutan batean,

Tolosa'n ere gelditu eta kalez-kale nenbillela, euskal soñugailluen
agerketa batekin topatu naiz, ain zuzen «Donostiko Aurrezki Ku-
txa»'ren Erakustokian. «ARTESANÍA VASCA: DULTZAIÑAK,
DANBORRAK, TXIRULAK, TXULUBITAK... ESKUZ EGI-
ÑAK. XABIER URRUZOLA, LASKORAIN 11, TOLOSA». «Au
nere ezagun baten semea dukín, nere baitan esanik, «Uxola«Ven-
gana joan nazute. Antxen dago adiskidea, beti idazten; ta, baita
ere, billatzen dutan txoria, bere seme esku-langillea.

Oi diren agurketak, eta galde-erranetan asten natzaio:

pen aundia nerekin det, soñu-
gille sasikoengandik, auek base-
rriko atsedenaldietan edo ar-
tzaintza egunetan ikasi duana-
rengandik. Gero, detan musika
apurrak ere, zerbait laguntzen
dit doñua eman orduan. Nik
onela derizkiot.

Bere erranetan geitxo aurre-
ratu delakoan-edo, batpatean
ixildu da. Eta, nik:

—Bañan izango duzu eroso
lan egüeko lan-gelaren bat?

—Bal zeraí, parrez erraten
dit; auxe, sukaldea da nere
lan-gela. Eta otordudk egiten
degun mai au nere lan-maia.
Oni lotzen diot torniketea zu-
rak zulatu edo jan eta leundu
bear ditutanean.

—Ba, baduzu trebetasuna.
Agertokian jarri dituzun soñu-
gailluak oso pollitak diré.

—Oñxe ber-bera esan didate
askok, gauz auetaz dakitenak
batez ere. Bañan ez nago era-
bat pozik. Beti obeagoa nai iza-
ten det. Eta obetuko ditut nere
soñugailluak. Ezkutuko zenbait
xeetasun ikasten ari naiz, zail-
tasunak arintzen ta errezten, ez-
kutukoaz jabetzen...

—Zein duzu lanik zallena?
—Guztiak dirá zallak eta, bi-

dé batez, errezak lanean dakia-
narentzat. Albokak, dultzaiñak,
txirulak, danak dute beren zail-
tasun berezia. Bañan zatika eta
osoki daña garrantzitsua izanik
ere, garrantzi geiena duana pi-
ta da. Soñugaillu exkaxa pita
onarekin soñu polita, eta soñu-
gaillu ona pita onarekin eraba-
tekoz soñu ederra. Eta ontan
ere, arian-arian, al diz galdurik
eta eroriaz, irixten ari naiz az-
ken xeetasun orren biotz-mui-
ñera.

—Museo pollita egin duzu.
Ori al duzu jo-muga?

—Ez, iñolaz ere ez. Emendik
urte-beiera, Jainkoa lagun, nere
asmoa bete nai nuke. Euskale-
rríko soñugaillu guztiak nere
eskuz egin eta museo oso bat
osatzea. Txalapartak b ezela,
txalapartaria naiz, beste soñu-
gailluak, salterio, txiru-larru, eta
abar. Bitarte ortan, saldu ere
egiten ditut...

—Erraidazu: ñora saltzen di-
tuzun, arrenP

—Iruñan gutxi. Gipuzko eta
Bizkaidn ere. Badet txalaparta
bat Mexikdn. Albokak, Bayo-
na n eta Idahdn. Dultzaiña, Ne-
vada'n. T arteka-marteka, toki
askotxotan.

Ona emen X. UrruzoSa'k egiten dituen eskulan eta edergaillu batzuk: itxas-ontzitxoak, edontziak, eta beste bltxl

Xabier Urruzola Muxika, tolosarra,
esku-lanetan oso yayoa agerí zaf-

guna

—Nundik duzu joera au, aita
idazle izanki-ta?

—Cádiz en soldadu nengoala
ekin nion, alperraldiak itotzea-
gatik, esku-langintzan, itxason-
tzi eta beste apaingarriak egi-
ten. Ara orain...

Lan-tresnekin naasiak m a i
gaiñean ikusten ditutalarik za-
tika, albokak, txilibituak, pan-
deroak, dultzaiñak, pitak eta
abar, bai nik erran:

—Euskal soñugailluetara al-
datu ziñan. Errango al zenida-
de nolaz eta zergatik?

Zain-utsa déla dirudian gaz-
te onek, 29 urte ditu, okotzari
eldu, eta bere euskera gozoan
itzak askatzen asten zait:

—Begiraí Ortatik asi nin-
tzan... Eta lurrean etzanik da-
goan auspo-soñu bat erakusten
dit. Ori jotzen ikasten asi nin-
tzan. Onenean, zerbait ikasten
asi nintzanean irakaslea il zi-
tzaidan. Emen gelditu nintzan
nere solfeo exkaxarekin ta jo-
tzaille kaxkar... Asi bear nuala,
ba, dultzaiña jotzen, ta dultzai-
ña utziko zidanik era, areago
alboka, ez nuan arkitzen. Batek
utzi zidan bat, baiñan egunak
neurtuta...

—Eta zedorri asi ziñan egi-
ten; ez da?

—Bai. Aztarrenak billatzen
asi nintzan. Onezaz mintzatzen
zuten liburuak aztertu nituan.
Paperetan ipiñirik zeuden neu-
rriak eta beste xeetasun, ez zi-
ran osorik egiak. Bazan zerbait
ezkutuan gordea. Nere saiake-
tetan ondatu nituan zurak
gaiak; eta bukatzeko zorian
zeuden soñugailluak, galdu zi-
ran...; baiñan, nik ikasi.

—Orain, ordea, ikusi duta-
nez, itxura oneko eta guztiz, so-
ñugaillu politak egiten dituzu;
musikatik at, nunbaitetik bade-
zu esku-langitzarako doai be-
rezia.

Parrez erantzuten dit:
—Euskal soñugailluetarako

nerez dakarten zaletasunari as-
ko laguntzen dio detan lanbi-
deak. Mekaniko-ajustadorea na-
zu, eta ez da ofizio txarra gau-
zak ondo neurtzen ta ongi bu-
katzen ikasteko. Ontan aurrera-

—Errez saltzen?
—Egiñala saldu ditut orain-

-artekoak; ez nago asarre. Egia
esan, ez det askorik egiten. Ez-
kondu bear ortaz... Ezkondu
eta patxaratzen naizenean... an-
tolatu det lan-gela bat bizitzen
jarriko naizen etxean, ta or-
duan... ugarituko al det.

—Asmoak asmo, zu mutilla!
Bai al duzu beste asmo berezi-
ren bat?

Xabier Urruzola'k, berriz ere
okotza igurtziaz eta bere aitari
begiratuaz, erraten dit:

—Soñugailluak egiteaz gañe-
ra, garrantzizko beste asmo bat
badarabilkigu esku artean. So-
ñugaillu egille, jotzaille eta
auen kondairaz azterketa lane-
tan gabiltzala. Asieran esan di-
zutana borobildu nai dizut. Us-
té degu gure gauzen sekretoa
ez duala izan bear gutxi bakar
batzuena bakarrik, baizik soñu-
gaillu eta soñuak gure euskal
erri guztiarenak dirala, erria
dala bere jabe izatekoa. Len
ere bakar batzuen eskuetan
egon ziralako anitz euskal gauz
galdu ziran betirako. Berriro
ori gertatzea ez degu nai. Oso

laister, nere aita idazle ta ni geldi egon-eziñak, «ascensores
tekniko bezela bere laguntzálle, edo igogailluaren ateetan utzi
lan batzuek argitaraltzen asiko ditut, agurka...
gera. Ez goaz inoren aurka, A. IRIONDO
erriaren alde baizik. Gure soñu-
gailluen sorreraz, eta beroein
inguruan ibilli diranei buruz,
badegu zerbait esateko. Eraku-
tsi ere egingo degu al deguna.
Ortik aurrera, bizkorrena alka-
te..., erriaren onerako.

—Ulertzen dut. Asmo txalo-
garria!

Altxa naiz. Altxa da ere es-
ku-langillea. Mai gañean naa-
sian daude taratuluak eta li-
mak, erdoi-gabeko altzairu-ino-
xidablezko zatiak diz-diz, kaña-
bera arreak, bai adar puzketak,
kristal eta lija-paper zatiak, ma-
txardak eta goraiziak, zura-kon-
korrak...

Bi esku-langilleok, euskera-
ren esku-langillea eta soñugai- E u s k a | s o ¡ ñ u z k o j
lluen esku-langillea, aita-seme x. Urruzola trebeak egindakoak

Dantza. Sonu. Kanta
Aintzineko urte hauetan bezala, aurten ere San Fermin bezpe-

rean Iruñe'ko «Anaitasuna» deitzen den kirol-etxean Nafartar dan-
tzari, kantari eta soñularien jai aundi bat ospatu dute.

Festa hau Nafarroa'ko Diputazioko {(Institución Principe de Via-
na»'k antolatzen du, berehartan gure Erresumako dantza, kanta eta
soñuak agertzen dituztela.

Urtero bezala «Anaitasuna» kirol-etxea jendez bete betea, gaz-
teak gehienak, hor ageri baita Herriaren aldeko jaiak jendearen ar-
tean arrakasta aundia daukatela. Biltzar hontan agertu dituztenak
hemen:

Txistulari-taldeak, tronpetak eta tinbaiekin batean «Nafarroa'ko
Erresumako Ereserkia» joaz, festari hasiera eman zitzaion. Gero
dantzari-taldeen ekinaldia:

BAZTAN'GO DANTZARIAK:

LIZARRA'KO DANTZARIAK:
MUSKILDA'KO DANTZARIAK:

TAFALLA'KO DANTZARIAK:

OBERENA'KO DANTZARIAK:
TUDELA'KO DANTZARIAK:
LUZAIDE'KO DANTZARIAK:

OTXAGI'KO DANTZARIAK:

Aunitz-Urtez. Tellarin. Esku-Dantza.
Sagar-Dantza. Zortziko.

Larrain-Dantza.
Karrika-Dantza. Enperadorea. Modo-

rro. Jota eta Pañuelo-Dantza.
Kortes'ko San Migel'en Dantzak. Vals

eta Zinta-Dantza.
Uztarrotze'ko Ttun-ttun.
Nafarroa'ko Jota.
Bolant-Iantza. Andre-Iantza. Hegia.

Eskualdun-Iantza. Sorgin-Iantza.
Otxagi'ko Ttun-ttun.

Dantzarien ondotik «Nafarroa'ko Gortearen Martxa», kantariek
orkestakin. Kantarien multzoan hor genituen Erresumako kantari-tal-
de hoberenak, denen artean Abestalde aundi bat osatzen zutela:
Iruñe'ko Orfeoikoak, Erriberri, Etxarri-Aranaz, Kastejon, Iruñe'ko
Huarte, Tafalla, Bulaba, Zangotza'ko «Nora», Zintruenigo, ta Iruñe'ko
Ipar-Soñua. Kantarien Gidari, Huarte Azparren jauna. Hor agertu di-
tuzte, Aita Donostia, Sorozabal eta Esnaola'ren Euskal-Kantak.

Kantarien ondotik, «Ballet» dantzaren erakusketa.
Gero «Orquesta Santa Cec/7/a»'ren soñualdia Xabier Bello Portu

jauna Gidari Nausi zutelarik. Soñulari-talde honek ere Euskal soñuak
agertu ditu; hoien artean, Aita Donostia, Guridi eta Bello Portu're-
nak. Baita ere «Orquesta»'ren soñuarekin Iruñe'ko Ayuntamentuko
Dantzariek Guridi'ren «Opera >Amaya»'ko ezpata-dantza erakutsi zu-
ten. Azkenik Larregla'ren Jota kantatuaz festari bukaera eman zi-
tzaion. Zorionak jaiaren antolatzaleei, batez ere, Patxi Arraras jau-
nari.

ANZANARRI
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BAZTAN
ELIZONDO'KO ELIZA BERRIAREN 50 URTEAK

Elizondo'ko eliz-torrea; Tudela'ko J. M. Areliano, 10 urteko mutikoaren
marrazkia

Joan den Ekaina'ren 22'an
ospatu zen Elizondo'n Eliza
Sagaratzearen Berrogeitamarga-
rren urte - betetzea. Bezperean
eman zitzaion hasiera Elizkizu-
neri Meza eder batekin. Ondo-
tik Errenderi'ko «Andra Mari»
kantari-taldeak abestaldi bat
egin zaukun. Errenderi'arrek
erakutsi zizkiguten beren do-
hainak eliz-abesti zoragarriak
kantuz. Gure goresmenak erren-
deriar adiskideei.

Biharamun goizean eliz-do-
rreko ezkilek alaiki errepikatuz
adierazi zaukuten Eliza Saga-
ratzearen urrezko eztaiak ospa-
tzen zirela, denbora berean txis-
tulariek ere soñu alaiekin Eli-
zondo'ko karriketan barna ibi-
liaz herri guzia airetzen zutela-
rik. Gero, ameketan, Meza Na-
gusia. Amabortz apez aldarean,
eta Iruñe'ko Artzapezpiku Yaun
Agurgarria, Meza emaile ta Pre-
dikari; Elizondo'ko kantariek
Perossi'ren Meza kantatu zuten.
Meza hau bera kantatu ornen
zuten Eliza Sagaratzean egu-
nean, orai dela berrogeitamar
urte. Orduko kantariek gehie-
nak bertze munduan dira, bai-
na bizi direnetatik hiru, hor
gintuen, oraiko kantarien ar-
tean; berrogeitamar urteen bu-
ruan, berriz ere kantarien ar-
tean; horrek badu merezimen-
du. Meza bururatzean, kantari-
-taldeak Haendel'en «Aleluya»
famatua kantatu zuen. Meza
ondoan, e 1 i z a k o gorapetan,
«Ameketakoa» Meza entzule
guzientzat. Egun gogoangarria.

Iruñe'ko berriketari b a t e k
egun hortan oroituazten zituen
aspaldiko egun hartako gerta-
kizunak, Eliza Sagaratzearen
Elizkizunak eta bestak ñola os-
patu ziren. Aita Sainduaren
Nunzioa Tedeschini Jaun Agur-

garriak sagaratu omen zuen
Eliza berria. Iruñe'ko Gotzai
Mateo Mujika eta Elizondo'ko
erretore Maurizio Berekotxea
Jaun Agurgarriak ere hor ziren,
bertze apez aunitzen artean,
Elizkizunari ohore aundia ema-
nez. Baita ere hemen omen zi-
ren Iruñe'ko Alkate, Baztan'go
Etxeko Alkate, eta Nafarroa'ko
Diputazio'ko jaunak ere. Orai,
gehien gehienak zenduak dirá;
baina, Eliza hortxe zutik eta
berri berria oraindik, egun har-
tan bezala.

SANTIOAK

Besta, besta; horrek badu
arrakesta! Bai alafede! Gaz-
teek eta zaharrek, denek besta
maite. Elizondo'ko bestak ospa-
tu ditugu, aurtengo «Santioak»
luzeak izan dirá, lehenik lau
egun ohitura den bezala eta on-
dotik bertze bi egun Jarunbat
eta igandean «errebesta» egi-
nik. Denetara sei egun besta...
alderdi ederra zenbait etxe go-
ratzeko.

Santio egunean Meza ederra
izan ginuen, elizan euskal ku-
tsua nabari zela. Meza ondoan,
eta ohiturari yarraikiz, urtero-
ko mutil-dantzak. Aurten mutil-
-dantzari txikiak ere atera ditu-
gu. Landare berriak gure Baz-
tan'go alorrean sortuak, gure
euskal dantzen jarraikitzaleak
eta ongi zainduz zitu ona eman
dezaketenak. U r t e r o bezala,
aurten ere ikusgarri franko
ukan ditugu.

Aizkolari gudukaldian, Arriak,
Mindegia garaitu. Dantzari Sa-
riketan, Sarriegi-Lopeliegi her-
naniar bikotea Txapeldun. Dan-
tzari txikietan Etxebarria-Uribe
ondarrutar gaztetxoak irabaz-
tun. Sariketa hontan txiki eta
aundien artean baziren 30 bi-

kote. Soñulariek lan bortitza
izan zuten; dantzetan, 64 yoal-
di gure Maurizio'k egin zitue-
nak; badu merezimendu. Pilo-
ta partidak ere arrakasta aun-
dia ukan dute, frontoi berria
bete betea eta partidak ere
gustagarriak.

Urtero bezala naiko soñu eta
dantza. Aipatzekoak dirá aur-
ten eginak ditugun mutil-dan-
tzak. Gizon eta mutil gazte au-
nitz lerroan eta behatzale ugari
ere inguruan. Aipamen berexi
bat ere behar lukete Muska-
ria'ko (Tudela) «Erribera Tal-
dea» deitzen diren dantzariak,
denen aurrean agertu bait-dute
beren zaletasuna euskal-dan-
tzak erakutsiaz. Yarraiki hortan
nafartar zintzoak eta zuen egin-
kizunetan agertu Muskaria ere
Euskal-Herria dela.

Igaz erran nuen eta aurten
ere berriro erranen dut Baztan-
dar ele xahar batek diona.
«Bestak gan diré eta orai ba-
k b

g
kea eta bi sos». w T7FTA

ALTZAZU
ERKUDEN'GO EGUNA

Ama Birjiña Erkudengoa,
elurretako zuria:
esku batean eguzkia, ta
beste eskuan, euria.
Ark guretako gorderik dauka
konbeni zaigun guztia.

Au da Altzazu'ko Ama Birji-
ña, aspaldi-aspaldikoa, noizda-
nik eztakigularik, Uztailla'ren
2'an ospatzen daña.

Egun orretan, ekarri oi dute
Erkuden'go ermita txikitik Ama
Birjiñaren Irudi polita erriko
elizara.

Bederatziurrena egiten diote
elizan; ta urrengo igandean,
atzera berriz itzuli Birjiñaren
Irudi polita, Erkuden'go ermita
txikira.

* * *
Aurten, erriko yendeek andi-

kiroago egin nai izan dute Iru-
diaren itzultzea ermitatxora.

Amarrak inguru Irudia eliza-
tik ateratzen dala, yendea go-
go-beroturik kantuz asten da
«Ama Birjiña Erkudengoa»...

Gazte batzu, bereala, bertso
guztiak dakarzkin paperak za-
baltzera ematen dirá; bainan
oartu naiz, adiñeko emakumeek
ez dute paperik nai. Buruz da-
kite ta ondo gero; ta arrotu,
ere, egiten dirá pizka bat bein-

GARAZI

Aurtengo uda...
Iruzki; eta batzutan, bero gaitza ortzi zonbaitekin; hala,

aurten gure uda. Herriko bestetan, beti bezalako azantza,
oihu, eta errauts. Bainan usté dut petrola kariotze horrekin,
arrotz haberatsenak bezik ez direla urrundu beren etxetik.
Bas-herri batian, Paristar jin-berri bat, arrunt kexatia zagon,
ez baitzen ohartu hainbeste diru xahutuko ziela bere pidaia-
rendako. Eta goiz batez, horra zer erraiten zien bere hau-
rreri:

—Orai, herri pollit huntan izanik, beharko duzie gelditu
goxoki, zeren eta sosik aski ezpaitut otoarekin jo harat jo hu-
nat ibiltzeko!

Hortan ziren, beraz, Garazi'ko udatiar frango. Ba, bainan
zernahi gertaturik ere, bazen jende Donibane'ko karriketan.
Gehienak arratsaldiarendako jinak. Heldu ziren itsaso baz-
terretik, euskal jantza zonbaiten ikusteko, gure pilota-plaza
betetzen zutela. Bestenez, aroa hitsa izanik Baiona'ko alde
hortan, hemengo ostatietan bazkaltzen, eta hortik, jo Arne-
gi'ko zubirat zerbait erosi beharrez Luzaide'ko bentetan.
Eta han, zer kontrabanda Jinko maitia! Eta gero zer espan-
tiak, etxekoeri erranez ñola ekarri zituzten erospenak Es-
painia'tik, mugazainen ixilik.

Ñola giren bestenez! Jende anitz, haurrak iduri: «Han-
-ha, ni habila...!; ziek, ez...!». Eta zaharturik ere, beti buru
bero edo aho handi, pidaia baten ondotik. Bereziki Kaskoi-
nak eta Paristarrak. Egia erteko, Euskaldunen artian ere ba-
ditake naski holako gizon mota.

GARAZI'KO MANEX

tzat, buruz dakitelako; ta biotz
sutsuz kantatzen dute.

Irure Aita gazteak zuzentzen
du muxika. Eta «infernuko aus-
polarien» laguntzaz ta soñuaz,
eliz-ondoko plaza ta zerua be-
tetzen dutelarik, biotzak unki-
tzen dituan edertasun ederra
sortzen dute.

Basotik goaz. Bideska ona
da; ta noiz, zugaitzen azpitik
ta noiz, eguzki beroan, andik
goaz.

Errege-bidetik ezin diteke-ta.
Gazteiz - Altzazu - Donosti'rako
bidé andia da-ta, autoak ta
autoak ta autoak gelditu gabe-
rik doaz.

Bidean berriro noizbeinka
«Ama Birjifia Erkudengoa»
kantatzen degu.

Eresi zaar orí, Riezu Aitaren
«Nafarroako Euskal-kantu za-
harrak» izena duan liburuan,
216 orrialdean ta 93 zenbakian
dago. Azkue'k ere badakar bes-
te bat; bainan, ez dute orí kan-
tatu.

Bidean goazela, adiñeko ema-
kume batek euskeraz esaten dit:
—«Debozio au ezta sekula gal-
du. Gutxi asko beti izan da.
Bainan gure garaietan, goizeko
bostetan irteten giñan ta gero,
zazpietarako, berriz etxera».

Eta geroago, beste emakume
batek, belarrira bezela, iñork

Altzazu'ko eliz-arri sendoak bertan irauten dute; ango euskera, berriz,
aoldu zen...

entzutea nai ezpalu bezela:
—«Badakizu, Aita, noiz asi zan
galtzen? (Ta neregana urbildua-
goz ta isillagorik): —«Au gal-
tzen asi zan, euskerazko apezik
etzegoanean ta euskera utzi zu-
tenean».

Ola eguzkia artuz ta kantuz
pozik iritxi gera Erkuden'go er-
mitara.

* * *
Ermita txikia da ta yendea

ezin barrutu. Meza kanpoan
esaten da. Ama Birjiñaren iru-
ditxo polita, ermitaren orman
(paretan), elizpeko itzalpean
dagoalarik, esaten da meza.

Arako aldietan «San Martin»
auzo bat zegoen ermitatik ur-
bil; eta auzo orrek izaten zuan
ermitaren ardura. Gaur auzo
orí eztago; bainan izan zalá,
toki-izenetatik argi-argi ageri
da.

Mezaren asieran, Irurtzun'go
párroco Hernandorena'tar Má-
ximo yaunak sarrera-itzaltxoa
bietara, euskeraz ta erderaz. Ta
meza, Altzazu'ko parroko Espi-
nal'dar Andoni yaunak. Erriak
oso ederki abesten du, Irure
Aitak zuzendurik.

Kanpo osoa degu eliza.
Ofertorioan, «Ama Birjiña

Erkudengoa» a a p a l d i osoa
ederki baiño ederkiago. Auspo-
lariek, txistulariek ta yendeek,
danak zati artzen dutela. Bitar-
tean, eliztarrak doaiak eskein-
tzen: artaburuak, gaztai andia,
lur - sagarrak (patatak), olloa,
burni-zatiak (emen Altzazu'n
burni-industria dagoelako) ta
lore ugari, politak...

Aunitz yende yaunartzen; ta
bitartean, danok «Ogi zerutik»
kantatzen degula; ta mezaren
azkenean, auspolariek, txistula-
riek ta danok, «Agur, yaunak»
abesten degu.

* * *
Beste noizbait ere idatzi izan

det, eta gaur ere gogoak indar-
tsu e m a t e n dit idazteko:
«Emen, Sakana'n, ta Sakana'ko
errietan, yendeak nai-nai du,
euskera sartzea bere yaietan».

Elizaren aldetik ikusten det
nik utsaldia; alegia, apaizetan
gutxi dirala euskeraz dakitenak.
Ta ez jakiñez, ezin eze egin.

Yendeari b e r r i z oraindik
etxekoa bezela, egiten zaio gure
Euskera...

YURRE'TAR YULEN A. k.
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IRU LIBURU TXALOGARRI

etú
Euskerazale edo euskera maite

dutenen artean, jokabide edo «ten-
dentzhy asko daude, ala bear ere.

Baiñan, tendentzi auen artean,
bereziki nabarmentzen zaizkigute-
nak bi eratakoak dirá. Bata, «ze-
mentuaren euskera» —asmakizuna
ez da gurea— nai dutenak, au da,
euskeraren sorlekua dan baserri-
-euskera zapuztu eta «zementuzko
irietan» bizi dirán euskaldun-be-
rrientzat sortu duten euskera iraul-
tzailie-erderatua maite dutenenak,
eta bidé ontatik {(zementuzko adi-
mena» dutenez itxiak eta aterik ga-
beko adimen o r r e k i n «zientzia
gaiak» bakarrik maite dutenena, ta
gai ontatik at ezer nai ez dutenena.

«Tendentzhy edo jokabide onen
muturka «erribidea» maite dutene-
na. Ontan, eredu bezela, jarri deza-
gun agirían kardaberaztarren joka-
bidea. «Zientzia» gaiari uko egin ga-
berik, obekiago esan, «zientzia»
edo jakintza gaiak liburuetan eman-
da geroz, beste gaientzat ere tokia
bai-bai-dute.

Eta, ontan, «KARDABERAZ BAZ-
KUNA», irikia eta zabala agertzen
zaigu gaiak aukeratzekoan. Mate-
matikak edo beste gai aztunak iku-
tuz geroz, ez dizkitzu beste gaiak
baztertuko. Arestian atera dizkigu
beste iru liburu, beren bilduma abe-
ratsa oraindik geiagoz osatzeko.
Beste iru gai, oraingoan, ezberdi-
ñak guztiz.

Bata, «Gartzi Ximeno», Teodosio,
Aralar'ko San Migel, eta orduko
Naparroa'ren bearkizun eta arazo
azaltzen dizkiguna, antzerki batean.

IZTE6I-TX0K0A
; A

azantz
B

baldar
I bezik

D
dager
daukadaz
dodaz
duzie

eredu
errauts
errime
erteko
espantia

G
gaitza

H
hits

y
1

iruzkia
itaunlari
izukor

J
jantza
jin

K
kaden
kariotze

L
lortu

ivr
iVl

mardul
margo

N
naski

O
oldozkun

ortzi
otoa

S
soinburu
sos

U
udatiar
urduri

X
xahutu

i

zarata, ots

korrokoil, trakets
baizik

agertzen da
dauzkat
ditut ;
duzute, duzue ¡

adibide, jarraibide
autá
trebe
errateko, esateko
antzorka

andi, -tzar

motel, illun, zikin

eguzkia
galdetzaille, galdekari 1
beldurti, ikarati

dantza
etorri

karkail, tutulu
garestitze, goititze

erditxi, erdietsi

lodi, mamitsu
kolore

noski

asmo, gogoeta, buru
[tapen

zeru, zeru-sapai
auto, beribil, tarranta •

sorbalda, bizkarra
diru

uda-jende
ketxu, kezkati

txautu, garbitu, fun !
[ditu

Arantzazu'ko kondaira, oñaztarren
ta ganboatarren burruka, bestean.
Loiola'ko Iñazio eta Naparroa'ko
Xabier, beste batean. Eta onela
beste gai interasgarri batzuek.

Ara zearo ikuskizun au aldatu,
bigarren liburuan. «Amezketa'ko
Pernando». Nork ez ditu Pernan-
do'ren ixtoriak aditu? Euskerak, be-
tidanik, irakurle geien izan duan gai
errez, errikoi eta atsegiñena.

Irugarrena, «Shakespeare'n Ko-
mediak». Zortzi komedi, Shakespea-
re'n komedi guztien atari bezela. Ez
da txantxetako gauza antzerkigiile
ospatsu onen komedi guztiak eus-
keratzea. Eta, auxe egiñik dago, Ai-
ta Larrakoetxea'ren euskeraz, eta
orixe emango digu, zatika, «KAR-
DABERAZ BAZKUNA»'k.

Lan txalogarria kardaberaztarre-
na. Iri-nagusietarako «zementuzko
euskera» darabilkiana —barkatu
jaunak!— erri txikietarako antzoki
bidez euskal-arruntengana makur-
tzen daña. Eta amezketarraren
ipuiaz, mendietan, ezkutuenean dau-
den txabo! apalenetara erri-euske-
rarekin joaten zaiguna.

Au da, euskeraren zementua,
igeltsua, arria, zura, burni, berun,
eta euskeraren esne-kaikua eta «ba-
ñera» ere erabützen dakiana. Itz
batez, adimen zabaltasuna!

Iru liburu eder, iru lore eder le-
nagoko íora-xorta eder ori ederra-
gotzeko, beren bilduma txalogarria
oraindik aberatsago egiteko.

Ene irakurle, onelako eginkizunak
txalogarriak dituzu eta aratx gure
txaloak jo idazki onen bitartez. Zuk
ere joko dizkiotzu erosi ta iraku-
rriaz. Zerorrek irabaziko dezu, gai-
ñ e r a - UXOLA
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Amargarren urtea. — Pamplona, Julio-Agosto - 1975
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DIRECTOR:
V. GALBETE

SUMARIO
PAG- 1 AS! TA JARRAI. Empezar y seguir. Empezar, sí; pero seguir. Es exigencia de toda tarea que val-

ga la pena. El euskera, por ejempio: abrirle las puertas de la escuela... y llevarlo dentro; asistir
a un cursillo, asomarse a una Gramática, empezar un libro..., pero no desfallecer. Aurrera!
EUSKERA MAITAGARRIA. Euskera digno de amor. Pedro de EMBEITA, el vasco universal, can-
tado por el argentino Lugones, dice: «Aprendamos castellano, francés e inglés incluso. Todas las
lenguas son dignas. Pero la primera, para nosotros, la nuestra, el Euskera».

PAG. 2 EUSKALERRS'KO LEiOA. Ventanal de Euskalerría. Noticias del país.
ERRESVSINTAK (II). Instrumentos. AUDELA Recuento y exposición de instrumentos y mejoras de
la vida campesina.
EUSKALTZAINDSA. Boletín mensual de la Academia Vasca.

PAG. 3 JASOKUNDEA MAPARROA'N. La Asunción en Navarra. KALPARREGI nos da un tema histórico-re-
ligioso de nuestro Reino en su grato euskera.
ITUARTE'TAR PRUDENZIO IL ZAIGU. Ha muerto Prudencio Ituarte. A E. OZKIN le brota el sen-
timiento y la anécdota entrañable.
AZKATASUNA. Libertad. LIZARRUSTI dice: «El don más grande —en lo natura!— que Dios ha
hecho al hombre; el derecho a ir por el camino recto, pero sin ataduras.
ARRATE'N SARITUAK. Premiados en Arrate. Gran «final» de los niños alaveses, gui.puzcoanos y
vizcaínos que hacen el KILI-KILI.

PAGS. 4-5 BERTSCLARIA. Bersoiaris: el Dr. HERNANDORENA presenta a «Xaibador». Y versos.

PAG. 6 EUSKAL SOIÑUGAILLU-EGILLE BATEKIN. Reportaje con un constructor de instrumentos musica-
les vascos. A. IRIONDO nos da esta faceta del joven tolosano Xabier Urruzola.
DANTZA, SQNU, KANTA. Cantos, Música, Baile. ANZANARRI trae un eco sanferminero.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Las sólitas colaboraciones de M. IZETA, Y. de YURRE y MANEX
de GAZARI: Elizondo, Alsasua, Ultrapuertos.

PAG. 8 LIBURUAK. Libros. Comentario de UXOLA a las últimas publicaciones del grupo «Kardaberaz».
E. G. B.'ko ÍRAKASLEENDAKO EUSKERAREN IKASTAROA. Curso de Euskera para Profesores de
E. G. B. Realización y clausura en los Institutos de Navarra, organizado por la Delegación del
Ministerio y con la ayuda y asesoramiento de la Diputación Foral de Navarra.

I i; II MI IRAKASLEENDAKO EUSKAL IKASTAROA
AURTEN, «MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA»'KO OR-
DEZKARITZAK, ÑAPAR FORUDUN DIPUTAZIOA'KIN, ERA-
TUA IZAN DA.

IRU ASTEZ, 60 ÑAPAR MAIXU-MAIXTRA BILDU DIRÁ IRU-
ÑA'N EUSKARAZ IKASTEN.

DATORREN 1975-76 KURSOAREN DENBORAN, ILLERO Bl-
LLERA BATZU EGINGO DIRÁ, ORAIN BUKATUTAKO EUS-
KAL IKASTAROARI BEARREZKO JARRAIPENA EMATEKO.

abestu dezaten euskeraz egin
nai dutenek». Eta itz auek
oraindik:

«Legez iriki den bidean, gu-
zien egiñaalez eta laguntzez,
aurrera jarraitu bear da».

Orduan, maixu batzuek Ikas-
taroak jarraipena dezan, Dele-

gadoari eskatu zioten 1975-76
Kursoaren bitartean illeoro ba-
tzuetan billerak egiteko. Duda-
rik gabe, asmo ederrena.

Dena bukatu zenean, gogoz
abestu zuten ereserki ura:

Naparroa'k iraundu
sendo eta azkarra...

Azkeneko «PRINCIPE DE
VIANA» aldizkarian eta Iru-
ña'ko egunkaria ta irratiaren
bidez jaki-arazi zen bezala,
E.G.B.'ko irakasleendako eus-
kera Ikastaroa egin da. Ikastaro
au «Ministerio de Educación y
Ciencia»'k antolatu du, Napa-
rroa'n Ordezkaritza'ren bidez
eta Forudun Diputazioaren la-
guntzarekin, gure Diputazioa-
ren Eziera-Zuzendaritzaren bi-
tartez.

«Institutos de Navarra» ize-
neko etxe ederrean asi zen eus-
keraren Ikastaroa, Agorril onta-
ko 4-garren egunean. Alonso
del Real jaunak, «E. C. Minis-
terio »'ko Ordezkariak, euskera-
ri eskoletako atariak zabaltzen
dizkion Dekretu berriaren esan-
-naia agertu zuen eta, bereziki,
Naparroa'n Ordezkaritzaren on-
gi-naia azaldu ere.

Iru astez, goiz ta arratsaldez,
euskera ta euskera erakusteko
bideak irakasten saiatu dirá
euskal irakasle bikaiñak Yon
Oñatibia Zuzendaria dena, Iza
ta Larrarte Lizenziatuak, Gaz-
tañaga euskal idazle trebea, Zu-
rutuza ta Mertxe Oñatibia es-
kolan eta ikastolan ibiltzen di-
ren maixtra andereñoak.

Iru astez, goiz ta arratsaldez
—bazkalondoan au beroa!—,
60 ñapar maixu-maixtra euske-
ra lantzera bildu dirá, Napa-
rroa'ko alderdi guzietako 60 ira-
kasle ta euskaltzale.

Abuztu'ko 22'an, Ikastaroa-
ren bukaera, oitura den jai la-

bur, mamitsuarekin. Ikasleen
partez, saiaketa batzuk, ikasita-
koaren agerpen laburra; eus-
keraz etzekitenek ere, iru aste
buruan egindako aurrerapena
azaldu dute laburki, batez ere,
umetxoeri euskera irakasteko
bideetan, *]olas-hidezv izene-
koaren saiaketa polit bat egi-
ñez. Lekunberri'ko Juan Migel
Etxarri maixu jaunak ongi abes-
tu zuen Orixe'k egindako ber-
tso bat, Larraun'go amazazpi
errieri euskal dei ederra. Ge-
roago, gure Juan Migel'ek gi-
tarra ongi jo...

Aurtengo Euskal Ikastaroari
bukaera emateko etorri ziren
On Gillermo Alonso Del Real,
«E. C. Ministerio»\o Napa-
rroa'n Ordezkaria, On Julio Itu-
rralde Forudun Diputadua ta
Naparroa'ko Eziera-Batzar Na-
gusiaren Lendakaria, ta On
Juan Andrés Ziordia, Diputa-
zioan Eziera - Zuzendaritzaren
Burua; Erbiti andereñoa ta
Garde jauna lagunak izanik.

Bere itzaldian, Delegado jau-
nak esan zuen:

«Gure Ordezkaritza'k eratu-
tako euskal ikastaroetan egon
eta aurreratu ondorean emanen
diren Agiriak, balio izango du-
te eskoletan —euskeraren ira-
kasle bezala— sartzekoan».
«Bestaldetik, bukatu zuen, Es-
pañi'ko errialde bakoitzaren be-
reiztasun eta balioak aintzako-
tzat artzeko ordua bazen; ba-
tez ere, bertako mintzairaren
balioa; euskeraz itz, otoitz,

Agorrilla'ren 22'ko arratsaldean, euskal ikastaroari bukaera eman zion, Mi-
nisterio'ko Ordezdaria den Alonso del Real jaunak
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