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11877: NAFARROA'KO 'ASOCIACIÓN EUSKARjfl
Azaroa'ren 13'an bete izan da

100'gn. urteburua, Nafarroa'ko «Aso-
ciación Euskara» izenekoa sortu ze-
netik.

Elkargo ori izan zenik ere ez da-
kigu naparrik geienek. Aren gizon
ospatsuen izenak ezagunak dirá, bai,
Iruña'ko karriketan ageri diralako;
besterik ez. Auek eta beren lagunek
egin zuten gauza aundiagorik; begi-
ra nolako asmo bikaiña artu zuten:

Nafarroa jaso ta berpiztea, gure erri-
ari amasa berria ematea, aspaldiko
amasa!

Izan ere nafarren espiritua eroria
zegon, lur-jota, 1839'gn. urtean ge-
ren Fueruen zatirik nagusiena ken-
duta gelditu ziralako.

Gudaketak galduz gero, Madril'
eko politikak ezartzen zigun bere jo-
kabidea, galdu genuen gudua baño
kaltegarriago.

biotz on-onak minNafarroa'ren
zuen:

«Gaur dena galdu da. Nun dirá
orain Fueruak? Eta ñola salbatuko
gera, Jainko Jauría, gu euskaldu-
nok?».

Nafar guztiek argi ta garbi ezagun
bear genituke gure eskubideak eta
nortasuna, nafarren biotzetatik iñork
ez kentzeko eran. Eta orain eun urte,

(Jarrai urrengo orrialdean)

£guberrí on!
Baziren zenbait artzai gauaz aldizka beren artal-
deen zai zeudenak...

Ez beldur izan! Ona emen, erri guziari poz aundia
ekarriko dion berri on bat...

Gaur yaio zaitzue, Belen'en, Salbatzailea, Kristo
Yauna...

(Luk. II, 8 etab.)

«ARTALDEA», Iruña'ko Carlos Cánovas Ziaurritz jaunaren argazkia.



(Aurreko otríaldetik d&tor)

bidé berri bat urratu zuten: yakin-
tza edo Kultura-bidea.

Humboldt eta Bonaparte Printzea,
Euskalerria etzagutzean, mai ta le
aundi biurtu ziren; biek lan aundia
egin zuten Europa'ko jakintsuen ar-
tean Euskalerria ezagutu-arazten.

Euskalerri'ko gizonik jakintsuenek
bereala oartu ziren gauza ontaz:
Euskaldunok badugula kultura bat
berezia, eta ain zuzen ere, orixe de-
la guk munduari eskaintzen dezaio-
keguna; Europa'k berak eskatzen zi-
gun orixe. Bereala asi ziren lanean
gure gizonak.

Nafarroa'ko Diputazioa izan zen
1866'gn. urtean, Iruña'n «Euskal Uni-
bertsitatea» jasotzeko asmoa artu,
ta asmo orren berri Araba, Bizkai ta
Gipuzkoa'ko Diputazioeri azaldu zie-
na. Iruña'ko Ayuntamentuak, Done
Mikel'en egunean izendatu zuen
Unibertsidadea egiteko lurra.

Madril'ek etzuen gaizki ikusi as-
moa. Baiña, 1868'ko «erreboluzioak»
dena ankaz gora bota zuen. Beste
bein ere, garbi dago: etxean bear
duguna, kanpokoek egiñen diguten
zai egon gabe, geurek egin bear du-
gu etxean.

Iruña'ko euskaltzale aiek sortu
zuten Euskalerri guzian lenengo
Euskal-Elkargoa. Euskalerria'renda-
ko maitasuna ez da iñola ere landa-
re arrotza Nafarroa'n, ementxe sor-
tutako landare jatorra baizik.

«Euskal Elkargoa»'ren asmoak
izan ziren:

« a l daiteken guzian, galtzera,
utzi gabe, euskara gordetzea ta eda-
tzea; gure aurrekoek inkuntza eder
onekin erran eta egin dituzten gau-
za on guztiak ongi ezagutzea; alik
ongiena ikastea nola, denbora gu-
zietan, bere indarte ta Lege jakin-

tsuekin arritu zituzten bazter gu-
zsak; azkenean, Euskal-Errien onak
a!-egin guzfian obeagotzea...».

Beren egiñaalak eta asmoak argi
ta garbi ageri ziren «Revista Euska-
ra» izeneko aldizkarian. Onen orriai-
deetan ikusten dugu jaun aiek eder
eta maitagarri ikusten zutela Nafa-
rroa; eta arras maite zutela; bere-
zia ta bere buruaren jabe izan naie-
an ikusten zuten gure Nafarroa. Ez
dira, ba, gaurko asmakeriak; eta ez

dirá kanpotik ekarriak ere: Nafa-
rroa'n bertan sortutako kezkak eta
maitasuna dira.

Iturralde y Suit, Navarro Villosla-
da, Kanpion, Nikasio Landa, Gazte-
iu, Ansoleaga ta beste nafar aundi
aien «Euskal Elkargoa», ospagarri ta
eredu dugu. Aren indargillea zena-
ren aolkua ez dezagun gal:

«Eska dezaiogun Jainko Jaunari
salba dezala Euskalerria elkartasu-
naren bidez».

Iturralde eta Suit jauna, Nafarroa biotzez maite izan
zuen iruñatar argia. Berak asmatutako «Asociación
Euskara» izenekoak, bere etxean egiten zituen

blllerak.

EUSKALTZAINDiA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEM1E DE LA LANGUE BASQUE

AGIRIEN LABURPENA

Urriaren 28, ¡Donosttan. Irigoyen jaunaren eskariz, Abuztuko Agiriari esaldi
bat kentzen dio. Diez de Ultzurrun apez ñapar euskaltzain laguntzailearen foeriotza
eta Madeleine Jauregiberri euskaltzain ohorezko andereñoarena.

«Txomin Agirre» Sariaren irabazlea, Gotzon Garate, «Elizondoko eskutitzak»
eieberriagatik. «Andima Ibiñagabeitia» sariarena (1000$), Julen Alustiza, «Liihaak
iorea hurdin» etnografía lanagatik. Iker-sailean (500$), «Shocka», mediku talde
batena (Urkiaga, Badiola, Gurrutxaga, Arzubiaga, LBtaimendia). «Zeruko Arglak»
antolatu «Xalbador» Sariaren irabazleak: R. Iraola, J. Aierbe, Donapaleuko ltxaro.

Frantziskotarrak, Donostira etorri zirenetik 50. urteburuan, zenbait hitzaldi
baitia S. Mitxelena zanaren lanak argitara ematea.

Lizundiak «Akademia-onartze maila desberdiñez» txostena irakurtzen du. 1)
Onartze akademigo osoa: hizkuntz arazo nagusiez; 2) Batzorde lana: ontzat ema-
ten du, baina ez hitz guztiak naihi eta naihez (hiztegiak); 3) Oneritzia Akademi-
arekin harremantan egindako lanak; 4) Zuzenespena: testu-liburuen euskara.

«Banka Hiztegia»-n aritu diren jaunak: J. M. Iriondo, J. A. Arrieta, K. J. Egi-
guren, J. A. Azpiroz, X. Elizondo, J. R. Beloki; baita I. Sarasola, I. Berriatua, eta
X. Kintana. Zenbait ohar: Haritsohelarrenak eta Erkiagarenak, ¡datzink. «Banka
hiztegi» honi oneritzi orokorra ematen zaio, eta zuzenketak egiteko eskübldea
izango dute, urrengo ostiralean Arrasaten bilduko direnek.

X. Kintawaren txostena: «Georgiaka irakasleekin truke-projektu batez».
I. Berriatua mintzatu da «ahal izan > eta «ezin izan» aditzez.
K. Santamariak «Matematika Hiztegia» aurkeztu du, dharrak jasotzearren.

Azaroaren 25, Donostian. Artu den dirulaguntza eta artu diren liburuak. A.
Irigoyen jaunak Donemiliaga Kukullan gazteleraren omenez egin denaren berri
eman du. Han, Alarcos jauna!: egin zuen míntzaldíaz mindurik gelditu ornen ziren
katalanak, gailegoak eta gure ordezkariak.

Urrengo EUSKERA aldizkariaren gaiak autatu dirá. «TxiHardegi»'k agertu du
inprimategirako gerturik jarri den aditz sintetikoaren lana.

Hiztegiari buruzkoak aurrera eraimateko, Euskaitzaínburuari ematen zaio
behar liratekeen agiriak izenpetzeko eskubidea.

Euskara irakasle titulua emateko batzordea biidu do: Bf D mailak ^haitasun
eta ikaskaleen mailatzat jarri; urrengon xehetasunak. J. J. Zearretak euskararen
irakaskintza lanak zertan diren agertu du. Urrengo esaminak, Donostian, 78-1-21.

A: Irigoyenen txostena: «Gure hizkuntzari euskaldunok deritzagun izenaz».
P. Zabaletaren txostena: «Euskal zuzenbide (hitzei buruz»; gure geure legeen

beharra, hitzok zientzia gisan erabiltzeko era eredugarriak, erderetatik ditugun
desberditasunak, eta abar.

Abenduaren 30. Donostian. Artu diren liburuen berri. Diru laguntzaren berri.
Donostiako kale izenen zerrenda aztertu da.
Eusko |kaskuntzaren gutuna, kideko bat izendatzeaz; Euskaltzainburua eta

Idazkaria proposatzen dirá.
Euskal kultur elkarteen arterako sortzeko den Erakundearekki iharremana iza-

teko^ ordezkariak; izendatzen dira.
Bergaran 1978'ko Biltzar Nagusia prestatzeaz, zenbait erabaki hartu dira.
I. San Martinen txostena: «Hirietako izenez»; kale izenak ñola hasi, ñola

erabiliak izan diren, gaurko eskariei erantzuteko ñola behar lukean.
L. Mitxelenaren txostena: «Euskal Hizkera eta Euskal Neurkera»; literatura

zaharrean eta herri katetan oinarriturik, zenbait ohar.
A. Irigoyenen txostena: «Sistema perifrastikoaren iaguntzaile batzuen Jato-

rriaz». Latinezko «habeo» bezala erabiltzen zen «E(d)un» flesioetan oinaturritako
azterketa oharrak.

1978. urterako Batzar Egutegia: Urtarrilaren 29anf Iturriagaren omenezkoa,
Hernanin; Martxoaren 3ían, E. Knorr jaunaren sarrerakoa, Gasteizen; Irailean,
Euskaltzaindiaren Biltzarrak Bergaran, Elizalderen omenetan. Apirileko Hazpameko
Euikal Hastean, eta Zumaiako Bonifazio Etxegarairen mendeurrenean parte har-
tuko dugu. Gainerako batzarrak, Donostian; azarokoan, Intzagarai gomutatuz.
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EUSKAL —
ERRIKO LEIOA

ORAI 10.000 URTEKO AZTARNAK

Gipuzkoa'ko Errezil eta Zestua'ren mu-
getan, Aitzarna'ko saill-etan aitzulo bat az-
tertu dute, joan den udan, Altuna'tar Jesus
Srakasleak eta bere lagunek.

Garrantzi aundikoa da «Erralla» izeneko
aitzulo ortan Altuna taldekoek egin dute
lana. Badakigu, orain 10.000 urte ta geiago
direlarik an bizi ziren euskaldunak, eizan
eta arraintzan arrapatzen zutenetik janez
bizi izan zirela. «BiTaHa»'n arkitutakoak on-
gi aztertu ondoren, adieraziko digute nola-
koak ziren aspaldi artakoa euskaldunak.

Bitartean, orrelako lanetan geroago ta
geiago ikusten dute denbora oro ta leku
guzletako euskaldunen eikartasun edo ba-
tasuna.

BAIONA'TIK IRUÑA'RAKO
TREN-BIDEA

Baiona'ko «Chambre ele Comerce» edo
«Sal-einosketa'ko Elkarteak» argitaraj eka-
rri du aspaldiko asmo bat; Baiona ta I ruña
bitarteko tren-bide berri bat egitea, Aldu-
de'n barna. Orain eun da geiago urte ai-
rela, 1856'gn. urtean, agertu zen ¡Dagenet
injenieruak egindako egitasmo edo proiek-
tua.

Tren-bide au egin izan ba'Iute, mesede
aundia izanen zen Naparroa'rendako; bai-
ña, Madrid'ek etzuen nai izan: «Frantzia^i
sarrera idekitzea, Frantzia^n esku geldi-
tzea izanen Iítzake», esan zuten M&drid'en
diputadu batzuek. Eta 147 kilometroz lu-
zeago den Madrid^lrun bjdea egin zuten,
Naparroa'ren kaltean.

Berriz ere, aspaldiko asmoak ber-pizten
asiak dirá.

EGUNKARI BERRI BAT:

ko idaz-Ian zenbaitekin. Diotenez, geroago
ta geiago emanen diote euskarari.

Irailia'ren 30'gnean. atera izan zen le-
nengo alea. Iraun beza urte askoan, Euska-
lerria'n foizi geran guziok euskal-senaz in-
da rtsu gaitezen. Ongi-etorri!

«KILOMETROAK, 77»
BARANDIARAN IKASTOLEN ALDE

Gauza polit eta bitxia sortu zuten Bea-
sain eta Lazkao aldean. Beasain'dik atera ta
Lazkao errian barrena, ibillaldi bat egin
bear zuten, nai zuten guztiek, baiña, asmo
eder ontaz: ikastolen alde dirua irabazteko.

Ortarako, ibiltari bakoitzak babesle bat
bere aldetik aurkitu bear zuen: Lantegi bat,
Aurrezki-Etxe bat... laguntzaille edo ba-
besle bat, kilómetro bakoitzeko ainbeste
diru emateko prest.

ibillaldi guziak sei kilómetro zituen. Eta
zen'bat diru, kilómetro bakoitzegatik? Ba-
tzuek geiago, besteek gutxiago.

Jende ospatsua ere ifoilli zen; adibidez:
On joxe Miel de Barandiaran jakintsua;
bere laurogei urte ta geiago ditu, baiña an-
txe ibilli zen bizkor eta arin. Barandiaran

Iru gizaldi elkarturik, Barandiaran aurrelari déla,
Euskararen aldeko ibillaldian.

jaunaren ibilliaren truke, orren babesleak
—«Caja Laboral» edo «tan Kide Aurrezkia»'
'k 150.000 pezta eman zituen.

iPolitika-Kjizonak, bertsolariak, apustula-
riak... mota askotako jendea ibilli zen. Eta
baziren naparrak ere: Astibia ta Mindegla,
bederen, ikusiak izan ziren.

«Kllom&troak, 77» ibillaldian bildutako di-
ruak, denak oso-osorik Euskerari laguntze-
ko ziren; batez ere, |kastolak dituen bea-
rretarako. Estaduak oraíndik gutxi laguntzen
duelako, orrelatxe ibilli bear dirua ate-
ra tzen.

UNIBERTSIDADEAK OGEITABOT URTE IRUÑA'N

Nafarroa'ko Unibertsidadearen Etxe Nagusia.

Gipuzkoa'n egunkari berri bat sortu da:
«Egin» izenekoa, Euskalerri guziarendako
izan nai dutena. Erderaz egiña da, euskaraz-

Iruña'n, bertako Unibertsidadearen 251

gn. urteburua ospatu dute Urrilla'ren 17'an.
Izan ere, 1952'gngo. Urrilla'ren 17'an ireki
zuten irakaskintzarako.

Eta aurten aundikiro ospatu dituzte «ZI-
lIafj4Eztaf-k». Bizkitartean, millaka íkasle
ibilü dirá, noski, «Opus»'ek Iruña'n duen
Unibertsidadean. Millaka lagunek egin di-
tuzte beren ikasketa nagusiak, zenbait
alor ez^berdiñetan egin ere: Sendakintza,
Lege-Jakintza, Filosofi eta Letra Ederrak,
Bioloji, Etxagintza, etab.

Ezin ukatu, bestela ikasterik izango ez
zuten ñapar batzuek izan dutela bertan

ikasteko egokiera. Diotenez, igazko ikasta-
roan 847 ikasle naparrek eskatu zuten sa-
rrera, eta geienak artu zituzten, 757 ñapar
artu bait zituzten. Guztira, bazituen ígaz
7.827 ikasle.

Unibertsidade oni i zen berezia eman
diote: «Napam>afko Unibertsidadea», Na-
parroa'n baita. Naparroa'k ziñez bear zuen
Unibertsidadea; orrela ikusi ta nai izan zu-
ten XlX'gn. mendean Forudun Diputazioak,
Iruña'ko Aiuntamentuak eta ñapar «Asocia-
ción Euskara» Eikargoaren gízon jakintsu ta
napartzale aiek. Oraingoa al da Naparroa'k
nai eta bear zuena?
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NAPARROA'KO
«ESCUELA DEL MAGISTERIO»

DELAKOAN, EUSKERA SRAKASTEN

Igazko Ikastaroan era( bazen Iruña'ko
«Irakaskintzako Ikastetxe edo «Escuela del
Magisterio» delakoan, Euskera irakasten
zuen Irakasle bat. Urte beteko jardunaren
ondoren, betirako izendatu dute.

Diputazioak, ¡bere Batzarrean, Azaroa'ren
19'an erabaki au artu du: «José Mari La-
rrarte jauna, Irakasle izendatzea betirako».

Ogei urte ta geiago dirá, beti euskeraz
irakasten ari déla Larrarte jauna. Izkuntza-
alorrean Lizentziaduna da. «Escuela Oficial
Momas» izeneko Ikastetxeak omendako
«Irakasle^Agiria» bere esku duen euskal-
tzale trebea dugu.

Denbora Iuzez Ian bikaiña egin dezala,
beraz, naparrak eskolatzen, «naparren ¡z-
kuntza» ikas dezagun guziok.

AUTOBIDEA, KINKA LARRIAN

Milla eta bosteun langille lanik gabe, eta
protxu gutxiko garesti-garesti den lana,
Naparroa'ko Autobidea, kinka larrian dago.

Lau milla mi-floi bear ¡zango dirá Ebro-
aldera doan Autopistari bukaera amateko.
Eta amabost milla rnilloi, Kantauri-aldera
doana asteko ta burutzeko. Madril'en, Ejri-
Lanen Ministroarekin egon izan zen «Hu-
tlasa»'ko langilleen ordezkari batek, onela
esan du:

«Garrigues yaunak ez ornen cJaki tutik
ere Nafarroa'ko Autobideaz. Bere lan-gelan
duen España'ko Autobideen mapan, Na-
pawoa'koa ez da ¡ñon agerí; geurek marraz-
tu bear izan gen ion»

«Olentzero» Euskalerria'ren zear Kristo'ren berri-
emaillea duguna.

Beste alde, diru-gaiñetik 'beste zailtasu-
nak ere baditu. Baimen berezi gaberik, Di-
putazioak ezin dezake Autobidea atera Na-
parroa'ko mugetatik kanpora.

Del Burgo yaunak, ÜGD'ko Senadoreak,
bere laguntza eskaiñi du Naparroa'ko Au-

Tarancón Kard, "Kristau-Eskutiza"

ZUUgia est da aldaí&en
Jainkoaren legearen oiñarriak ez dirá aldatzen, Legediak

zillegi ez dirán egingarrietara aldatu arren.
"Erridiko legeketa eta kristau konzientzia" izenaz, eman

du aste ontako bere eskutitza, Tarancon Kardenalak. Zillegi
danaz Elizak, oraindaiño, aspaldian erakutsi duana gaur.ko gi-
zaldirako ez déla egiten, diotenen aurka egiztatgen du; eta
beste neur-maü bat lengo garaietan zerabillena ez bezalako
gai baliotsuaz egiña daramala diotenen aurka.

Erri-Agintaritza eta Eliz-Agintaritzaren zelai bereziak go-
gorazten ditu; ontan Elizak Juangoikoaren legea gordetzeko
baitdu agintaritza."

Erasten du Kardenalak: uErri-agintaritzak bere berezkoa
du ta bere zelaian menpetasunik ez dueña. Lurreko eginkizu-
netan, agintaritza guren goiena du, lege zuzenak eta zuzen-
ezak, politikoak eta politiko-ezak, errikoiak edo aberaskoiak
emateko. Lege oiek} ordea, lege indarra izanik, ziltasunari eta
konzientziari buruz ez dute gatzik azkeneko".

uGizonen eginkizunak konzientziak, ziltasunak, zuzentzen
ditu, ez legezkoari buruz, baizik gure siñiste kristauaren eran,
gizonez eta Jaungoikoagandik duaunari buruz".

Gogorazten du Kardenalak: "Gauza bat ona edo gaiztoa
ez dala, legeak lasa-uzten duelako, izan bai diteke legeak lasa-
uzte zenbait okerkeritako. Gauzak onak edo gaiztoak izango
dirá, erri-legez utziak edo debekatuak izan da ere".

Onela lizunkeri, likixkeria beti "pekatu" izango da Eliza-
ren izkuntzan erri alde guztietan lasa-utziak izan arren. Ez-
kontza austea pekatu izango da, erri-legeak ez ba'dute ziorka-
tzen ere".

(uDeia"'k, Abend. 17'an zekarren'tik
euskeratua)

INTZA'R D.

tobidearen afera aurrera joan dedin. Esan
du:

«Naparroa'ko Autobideak ez du funtsik
ta arrazoirik, aldez Ebro aldekoakin bat egi-
ten ez ba'da, aldez Euskal erriraiño ere
joaten ez ba'da».

«OLENTZERO JOAN ZAIGU»

Eguberri bezpera, Gabon arratsaldea.
Poztasun-giroa Iruña'n. Talde aundi batzu,
Uri-buruko karriketan «Qlentzeiro» lagun-
tzen. «Olentzero» taide nagusia parte zaa-
rrean, Zubieta'ko «Zanpantzar» bere bar-
nean zutelarik.

Idiak, gurdiak, artzaiak eta jieskatoak
gu rd i en inguruan; jendea kantari; txistu-
soñua alde guzietan; Iruña osoa, ieengo al-
dietako giroan.

Eta giro berezi ontan, Gabonetako abes-
tia, Kristo'ren etorrera gogoratzen:

Olentzero joan zaigu
mendira lanera,
intentzioarekín
ikatz egitera.
Aditu duenian
Jesús jaio déla,
lasterka etonní da
berri ematera.

Oitura ederra, egun ontakoa; ez dezagun
aaztu zeren albistari agertzen zaigun Eus-
kalerri'ko karriketan gure c<OIentzero» la-
gunkoia:

«Kristo'ren ^torreraj-en berri emaíiez»,
erakusten digu Barandiaran jaunak. Eta ba-
daki On Joxe Miel'ek berak esaten dueña.

CHARLIE CHAPLIN,
«CHARLOT» FAMATUA IL DA

Bere izenez echarles Chaplin zena, zine-
gintzan beti «Charlot» esanda ezagutua da.
Aspalditik mundu guzian ezaguna; nork ez
du naiko iparre gozo egin, «Charlot»'en pa-
rregarrikeriak eta ezin usteko kiñuak iku-
sita?

Aurtzaroan eta geroago ere, beartsu ta
gosez betea izan zen. Bere zine-Iana jen-
deak ezagutu aiñean, ospatsu ta aberats
biurtu zen.

«Charlot» ezagutzen ez duenik ez da;
beraz, ez ditugu bere ¡bizitzako gauza asko
esango. Ala ere, gogoratzekoa da bere gi-
zatasuna. Bere zine guzietan bi gauza age-
ri dirá: batetik, bere umorear poztasuna,
parra; eta bestetik, beti goibeltasun, illun-
tasun eta tristura; bai, azaleko poztasuna
ta biotzeko samiña.

Suiza'n il da ingles sortu ta amerikar ¡bi-
zi dena. Ta Abendua'ren 25'ean i l : Egube-
rri egunez, bere 89 urte aundirekin. Nor-
baitek esan du: «Charles Chaplin il da;
«Charlot», ordea, ez da ilko». Eska deza-
gun beraren alde: «Zeruko Eguberrian beti-
ko Poza al dezala gure «Charlot»maitagaH
rriak, ainbeste ¡ende poztu izan duen gi-
zonak!».

«Charlot» mundu guzia par-egin-arazi duen glzona.
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Gazteak zaarren aurka
eta zaarrak £azteen aurka

Sendotzea ta zabaltzea nai duten politika-partidu guztien
barruan sortu oi da beren erakundean arazo au, "gazteen bo-
rroka zaarren aurka".

Gertaera au ez da emengoa ta gaurkoa bakarrik: lur-
bira osoan indartu dan joera betetik sortu da, eta alde guz-
tietan bultzaka datorrena ta arazorik ezberdiñenak ikutzen
dituana. Arazo au E.A.J. - P.N.V. alderdian, ordea, biziago
nabaitzen dala dirudi, bakar-bakarrik gazteen erakunde bat
egin nai dalarik; eta orrek berekin dakar, araudi ta agintari
gazte bere-bereak dituan aurrez-aurreko erakunde biki biur-
tzeko arriskua.

Eta ondoriok, "zaarren aurkako gazteen joera" orren pa-
rez-pare, "gazteen aurkako zarren erantzun-joera" sortaraz-
ten da, erakundearen asmo orokorren kaltetan noski: talde
ta zatien arteko borrokan erretzen bai-dira aalmen bikaiñak,
batean dituzten elburuak lortzearen billa beren egiñaal guz-
tiak elkartzeko ordez.

Izendatu dugun zeingeiagoka ori alde guztietara zabal-
dua baldin ba'da ere, ez da aldarte edo kasketaldi ta aldi ba-
teko modaren eragiñez sortua. Askoz sakonagoa da arazoa,
bizitzaren izaeran sustraitu bai-da, gizarte ta politika-bizitza-
ren muiñean batez ere. Ain zuzen, sortu ta azten danak ba-
karrik ematen du fruturik; aarkitua, igarturik da ta betiko
galtzeko zorian. Utsegiteko beldurrik gabe esan dezakegu,
gaztediagan bizi dala ta ari dala bizi-indarra ta, azkenean,
gaztediaren esku dagola etorkizuna.

Bizitzak berez dakarren arazo sakon onek garrantzirik
aundiena du iiolitika-erakundeetan; gaztediaren arazoa zu-
zen erabakitzen ez ba'dute, izan ere, ta beren gidari-taldeak
izerdi berriz ez baldin ba'dituzte berritzen, aulduaren aulduz
suntsiko bai-dira betiko.

Gizakiarentzat zearo korapillotsua da gizartea; eta une
oroz jakiñean izan bear dute politika-buruzagiek, ba-direla
gauzak, eta gauza asko gaiñera, gazteek bakarrik egin ditza-
ketenak. Esate baterako, eize-egazkin edo jazar-egazkiñak
trebetasunez erabiltzea, geienik-bat 18-20 urteko gazte gida-
tzailleen esku izaten da. Baiña aldi berean, erantzukizunik
duan edozein gaztek jakin bear du, ba-dirala gauzak, eta
gauza asko gaiñera, geienetan beintzat adiñean ongi sartu-
tako gizonek bakarrik egin ditzaketenak. Adibidez, eize-egaz-
kin bat ez dezakete iñola ere egin 18-20 urteko gazteek, naia
aiña guztiak bilduko ba'lira ere. Zergatik? Orrelako bat egin
aal izateko, urte luzeetako ikasketak eta esperientzia bear
dituztelako.

Arazoa onela aurkeztu ondoren, galdera bat egin deza-
kegu : Gazte ta zaarren artetik zein sail ote da politika-bu-
ruzagi batentzat garrantzizkoena? Teori-maillako eztabaida-
tan oituak dirán jendeeri aurkeztuko ba'genie arazo au, ziur
aski, etengabeko arrazoiketa luzeen ondoren, batzuek gazteen
alde ta besteek zaarren alde artuko luketela erabakia. Baiña
alde-bakarkeriaz artutako ikuspegia litzake ori. Bitartean, ko-
munisten politika-buruzagi zan Mao'k, arazoa guk azaldu du-
gun era berean aurkeztu ziotenean, erantzun auxe eman
zuan: "Biak, gazteak eta zaarrak, biak dira garrantzizkoe-
nak jakiñeko baldintza batzuetan". Eta orrelaxe atera zuan
arazoa teoria utsén maillako eztabaida alperretik eta, aldi
berean, ekintzarako arazo biurtu zuan eta berezko zentzun
onaren maulan jarri.

Izendatu dugun erantzunaren balio ta indarrak zeintzuk
dira ekintzan? Jar dezagun adibide ulerterrez bat. Edozein
eratako etxe aundi guztiek giltza ez-berdin asko izaten di-

tuzte, batzuk aundiak eta besteak txikiak, ate bakoitze-
rako berea. Bi giltza-sorta oietatik, aundien sorta ala txikiena,
zein da garrantzizkoena? "Biak, jakiñeko baldintza batzuetan",
adierazi zuan, aipaturiko buruzagiak, giltza bakoitza bere sa~
rraillari bai-dagokio. Soil-soillik giltza aundiak eta bestela
txikiak bakarrik erabilliko lituztenak, etxe osoa ez leza-
ke garbitu. Biak erabiltzea da, beraz, bearrezkoa, guztiak
erabiltzea.

Orrela bada, gizaki guztiak, bai gazteak eta bai zaarrak,
benetako giltza dira politika-ekintzarako. Iñoz ez da alperri-
kako alor ontan. Ekintzari dagokionez, ontantxe dago koxka:
bakoitzari dagokion sarrailla egokia aurkitzen edo berdin da-
ña, eraundearen barruan bakoitzari dagokion eginkizuna izen-
datzean. Erantzukizunez ornitua dan politika-buruzagi edo-
zeiñek, beraz, arazoari zoí zaion arduraz artu bear ditu sail
biak, gazteena ta zaarrena, jakiñeko ekintza zeatz bat berean
elkartzeko, bakoitzean dirán baldintzeri dagokionez. Esan ezin
aiña eratako egoerak eta arazoak gertatzen dira bizitzan; oiek
guztiak aldez aurretik igertzea ta bakoitzean, gazteak ala
zaarrak, zeintzuk dirán bearrezkoago zuzenki erabakitzea, no-
la lortu ditzake buruzagiak?

Korapillo zaillaren itxurako arazo ori, era errazean eta
ekintzarako egokian askatu zuan aipaturiko politika-buruza-
giak, erabai onen bidez: Batzorde edo gidari-talde guzti-guz-
tiek, asi gidaritza batua edo "aparato central" diotenetik eta
talde edo zelularik txikien eta urrutikoenak arteko guztiek,
"Iru batean biltzea" oiñarri artuta eratuak izan bear dute.
Au da, aal duten guztian beintzat, erakunde oietako guztiek
eta bakoitzak iru era auetako jendeak bear dituztela beren
barruan, "adiñez aurreratuak, adin erdikoak eta gazteak";
orrela, izan ere, arazoak sortu aiñean adin bakoitzekoek beren
ikuspegitik begira aztertu aal izango bai-dituzte, eta, ondo-
rioz, ekintzarik egokienak erabaki.

Azaldu dugun irtenbidea ekintzara eraman dutenek be-
ren antolaketan lortu dituzten aurrerapenak ikusirik, berez
ageri dala usté dugu ondorio bat: Naiz gazteen naia dalako
ta naiz zaarren trebetasunik-eza dalako, gazteak eta zarrak
"metafisikori" bitan zatitu dituan erakundea, ageri-agerian
beerago ta aulago gertatuko da beti, "iru batean bilbatzea"
oiñarritzat artuta elkarturik jokatzen duten beste erakun-
deen aurrean.

BULTZAGILLEAK
(<<Goiz-Argi'"tik artua)
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MEXICO'KO LENDAKARIA NAPARROA'N
L ó p e z Portillo da Mejico'n

Lendakari. Eta Naparroa'ra eto-
rri da, emendik Amerika'ra joa-
nak diralako b e r e aurrekoak
XVI'gn. mendean. Orain 15 urte
dirala etorri zen leen, bere au-
rreko arbasoen aztarnak billa-
tzera. Orduan bakarrik etorri ze-
na, gaur bere sendiko ta minis-
troekin etorri da.

Urrilla'ren 15'ean etorri zen
Iruka'ko Etxe Aundi edo Dipu-
tazio-Jauregira, ta an egin zio-
ten arrera Mejico'ko Lendakaria-
ri. Onelakoetan oi danez, "(Cor-
tes de Navarra" izeneko Eresia
jo zioten, ongi-etorria egiteko.

Iruña'ko J a u r e g i Nagusian,
bada, Diputadu guztiek agur egin
z i o t e n . Naparroa'ren ordezko
parlamentu-gizonak an izan zi-
ren, eta Irujo'tar Manuel Jauna
Lendakariarekin izketaratu. Es-
kerrak eman zizkion López Por-
tillo jaunari, bere erriak arrerarik
onena egin zielako euskal aber-

Diputazioaren Buru» Marko llintxeta jaunak, «Napar
Oroigarri Urrezkoa» jartzen dio López Portillo Len-

dakariari.

Kaparrotsu'ko karriketan, Mexiko'ko Agintaridk eta ñapar erriko kargodunak.

tzaleeri 1.936'ko guda ondoren
erbestera joan ziranean; Irujo
Jauna bera Mexiko'n bizi zen er-
besteko lenengo denboretan.

Diputazioko Areto Nagusian,
Naparroa'ko lendakari-orde de-
nak, "Ñapar Oroigarri Urrezkoa"
ezarri zion, itz auek esanez: "As-
paldiko Erreinu onek, bera maite
duteneri opa die. Eraman ezazu
prestutasunez, zure aurreko ar-
basoen oroigarria batta".

López Portillo'k ere, eskerrak
eman ondoren, Mejico'ko "Azte-
ka Arrano-Irudia" ezarri zion
Amadeo Marco'ri. Onek, esker
<onez artu zuen, "Naparr.oa'ren
eta ñapar guztien izenean artzen
dizut", esanez.

Iruña'ko karriketan b a r n a,
txaloka agurtu zuen jendeak.
Eta ala jarraitu zuen1 Erribera
aldera, Kaparrotsu'ra joateko.
Arrizko zubi zaarrean barna sar-
tu zen Kaparrotsu'ra. Aundike-

"KILI -KILI" E G U N A : 9.000 UME BILDU DIRA
Egun aundia zen ürrllla'ren 9'gna. Egun artan Bilbao'ra joan nexkato eta

mutikoek beti gogoan izango dut&n eguna.

Euskalerri guzian zabaldu da Kili-Kili, mutiko euskalduna, beti lan eta lan
euskenaz ikasten ari denn. Millaka dira nexkafo ta nnttikoafc Kili-Kili izeneko kua-
dernoen bidez, euskçra Iandu dutenak.

EusUíerri'ko umetxoen artean adiskide asko ditu Kili-Kili 0rr©k. Eta d k d
guztien artean, egun bat alaikiro igaro nai izan zuten. Millaka asko ziren bützeko
asmotan: 15.000 aur edo...

Baiña... beldurtu, ilcaratu egin zliren erri batzuetakoak? Zergatik bildurtu?
Bidea eragozpenak ta zailtasunak sortuko ot© ziren beldurra, «Kili-KMi Eguna»k
baitzuen etsairik ere.

Ala ere, 9000 time bildu ziren. San Antón elizan, Meza santua izan zuten.
Gero, kalez-kale ibilli ziren, denak leku batean büdu arte. Antxe bazkaria ta
jaialdia.

riarik gabe egin zioten arrera
atsegin eta errikoia.

Udaletxeko balkoira igo ze-
nean, erriko alkate egiñik ager-
tu zen L e n d a k a r i a, oorezko
aginte-makilla e s k u a n zuela.
Arrokeriarik gabeko itzak esan
zituen, lenengo aldiz Kaparro-
tsu'n izan zeneko adiskidea, Pe-
dro Lapuerta besarkatuz:

"Auxe da, orain 15 urte direla
ni bakar-bakarrik etorri nintze-
nean agurtu nuen zuen errita-
rra: bere anaitzat artu ninduen
eta berak lagundu zidan nere au-
rrekoen aztarnak billatzen. Eli-
zako liburuetan, XVVgn. men-
\deko liburu zaarretan aurkitu ta
>ikusi nituen nere aurrekoen ize-
nak. Orrela nere begiz ikusi nuen
nere aitak eta aitonak erakutsi
zidaten oiturazko tradizioa. Eta
nik agur egitekoan, erriko idaz-
kari Yanguas jaunak, igerle-itz
auek esan zizkidan: Etorri zaite
berriz, Lendakari egiten zaitute-
nean. Eta emen naukazute, ka-
parrotsutat senideok".

Ura zen txalo-otsa! Bai pozik
zela jendea. Erriko alkate ta
idazkari, bieri ipiñi zien uAzteka
Arrano-Irudia".

Lagunarteko bazkaria, errikoi
ta jai-giroan burutu zuten: Erri-
bera'ko "jotak" batetik, eta Me-
jico'ko "mariatxis" bestetik.

Arratsaldeko lauretan, antxe,
11Azkarrena" Taldearen zelain,
sartu zen helikoptero b a t e r a.

Orrela agurtu zuten, ba, Kapa-
rrotsu'tik atera ta 400 urtez itzu-
li gabeko gizona.
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Xabier, gure Zaindaria!

"NAFARREN
ELKARGOA'"RI

Zure egunez, Xabier, gure Zaindari aundia,
gaur dugu naparrok gure egun berezia.
Zugana gatoz jai-giroan guztiok,
zuro arreba ta zure anaiok.
Ez da beste Saindurilc gu, rcaperrok, ain ongi ulertzejco,
ez bait da beste Saindu naparrik ain gure atrtzeko.
Gure mendietako urez eta gure zelaietako lurrez osiatua,
atsekabeen malkoz eta lañaren idorrez ongi mamitua...
Gure odol bereko zeran orrek maite gaituzu,
eta zune erritarrok ere maite zaitugu.
Naparroa'ren aide ber© bizia atsekabetan eman zuen altaren seme,
zauritu ta ildako nraparrengatik negarrez bizi zen amaren seme;
Naparroa b&ren erriaren alde bizia eman zuten gazte bulartsuen anaia,
NaparroaVen alde beren biotzak Jainkoari opa zizkioten neskatxen anaia,
kristau-familia ongi elduaren emaiíza,
napar-familia jatorraren opari aberatsa.
Ulertzen gaituzu gaurko naparmok eta maite,
gure Zaindari ta expillu betiko izan zaite.
Ulertzen gaituzu, batez ere, gu euskaraz mintzatzen gerala;
«nere mintzaira, Bizkai-izkuntza da» zeuk IndiaHik idatzi bezala.
Xabier, gure Saindu Zaindaria,
entzun —otoi— gure esk&ria:
Jarri zure bitartekca gaurko naparren aldera!
Bizi bedi betiko zure Naparroa'ren izaera,
Naparroa'ren betSko asmoek jarra! dezaten aurrera!

LARRAZKOZ

Amerike'tatik etorri-berria, Iparragirre aundia
agertu zen Elizondc'n, 1878'ko Euskal Jaietan.

Oiñez eta mendiz-mendi eldu zen, «gitarra zartxo
bat laguna»; eta, joatekoan egin zuen «zortzikoa»
«Nafarroa'ko Euskal Elkargoa»'ri eskañi zion.

Elizondo'ko erri
eder politean,
Euskalduna ugari
biidu da pakean.
Esanez: «Batu gera
bai zori onean;
gorrotorik gaur ezta
gure batzarrean».

«Nafarren Elkargoa»
burutzat degula,
zer zorionekoak
maitatzen ba' gera!
Euskaldun on guztiak,
zerura begira,
esan: «Euskal-Erria
salbatu dedilla!»

Mundu berrian ere
gaur Euskaldun onak
nai-gabetuak daude
biotza dutenak:
Galtzen gure Euskara
oitza ta oiturak,
arren, ez galdu doiak
Jainkoak emanak!

Nafarren bidé ona
laurak batean da
gaur artu bear daña
Errien onean.
Euskaldun on guztiak
betiko pakean;
ez degu nai gudarik
anaien artean.

IPARRAGIRRE
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Bakartade
Abestiz
Baserri baketsuaren

goizalderatzean,
gau uxatuaren
oillar kukurrukuzko
papar iagi, goikariz,
eguna aizeatzean
ego zabalezko
abots bizi, zoliaren
aide arro, ederkariz...

Argira
eta

bizira
itzera dator goiza,
oillar kukurrukuzko
argi zirrintaren
baso egutarazko
bakartade abestiz.

Goizean goiz
piñu, belar usaiz;
aize ozkirriaren
txintada, abar otsez
eguna urratsean,
mintzatzen ari dira
bizidun izakiak,
mintzatzen zelaiak,
errekak, iturriak,
mintzatzen zomorroak
ta, osertzik osertz,
berein margo
eskutada erraiñuz,
mintzatzen izadia,
kukurruku zoliz
mendiak ere menditzen
ari dirán bitartean...

MUNIATEGI'TAR S.

Zuberoa'n, «bazter guzietako txokorik ederrenean», Ziboze-Sibasia, Jauregibem'tarren egoitza.

Jauregiberri Anderea Zenari
Madelen Jauregiberri Anderea izan da; Urrilla'ren 13'an} bere 93 urte. aun-

dien buruan, Zuberoa'ko txoko maitean, Oorezko Euskaltzaindi'koa zen. Bere
bizitza luzea, Jinkoa'ri ta Uskal-Herriari serbitzu egiten eman du.

Orai 14 urte direlarik, "Iruña'ko EuskalerrVaren Adiskideak" deituta, Iruña'n
mintzatu zen, "Iru Errege" Ostatu dotorean. Antxe irakurri ta eskaiñi nizkion,
orri ontan —berriz— agertzen diren bertsoak, Erronkari'ko uskaraz egiñak, Zu-
berotarratik urbillena izan naiean. Bai ziñen eskertu! Bere Uskara txiolari ar-
taz, erran zidan:

—"Ontsa erran düzü, Erribrakumia, euskerareki ez déla mugarik Bortianl"
Urte batzuz geroago, aren ikustera joan nintzen "bortiaren gaintik"; atsegi-

ñez artu ninduen. Maitasunez gorderik dauzkat nik, berak maitasunez eman
zizkidan anaxaren liburuak: "Le Basque moyen" eta "Basabürian"; baita bere
biotz onaren "orhitzapena". Ez dut damurik, ez, Jauregiberri Anderea ezagutu
izana. Goian bedi!

OIEN
BEARRIK
EZ!
Mingaiñarekín diogun bera
esateko idazkeraz,
nai den izkuntza artu diteke:
asko dauzkagu aukeraz.
Ibillitzea on da, bakoitzak
legea duen tankeraz:
«ache» ta «uve»'k badute toki
latín kutsuzko izkeraz;
oien bearrik ezta arkitzen
ikasi gendun euskeraz.

A.'tar G.

AGURp XUBEROA!
Jaureguiberry Anderearen eskietan,
Uruña'rat jitian, bere herri moitiaz
elerraiteko.

«Uskaldunok uskaraz elerran bar dugu».
Zomaiten ezpainetan: —«Apeza, non sortu?»
Ñork ere bere amaz eztu bar alketu:
—«Híri moite-moitia zutut, Kargaztulu».
Erribera'n sorturuk, korrengatik naparra;
beino, zainetan daukat odol zuberotarra.
Kanko artzainek moite Bardea'ren belarra;
kala bigotzan sartu Bortiaren beharra.
Jinkoaren graziaz, haurra nintzenean,
aintzinekoen deia nik entzun harnean:
—«Skas, ikas uskara; hedazak altean;
berareki eztugu mugarik artean».
Bortiarat helturuk, anitx aldiz lañoa.
Buria zutruk, Orhy da gidari zintzoa;
korren bazterren txerka bidé zaharra doa.
Lanxarra joan-eta, kor dugu Xuberoa!
Kantik ekustan dena, bai den ekusgarri!
Ohianean, Larraiñe; urzo zuri-zuri;
«Maidalena» mendiak budar bat uduri.
Xubero'tik norbaitek: —«Semia, jin adí!»
Izagun eta bertan, nik moite dut herria:
artzain, laborari, baita bertsularia;
kuen batek erran deit «Berterretx'en hiltia».
Eztiki sartu zaigu Xuberoa moitia.

M. GARDE
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Argaya'tar Jazinto Txit Agurgarria
Ogeitabost Urte Gotzai

Argaya eta Goikoetxea
Jazinto da gure Artzai;
ogei eta bost urte dirala
sagaratu zuten Gotzai.
Zillar-eztaien egun aundia
etortzeko geunden gu zai;
ogei eta sei dira Urrillez;
eliztarrok egigun jai!

Orain dirala berrogei urte
Karkaztulu'n zegon apaiz;
senitarteko guda makurra
su ta gar zebillen garaiz.
Artzai onaren biotz garbiak
negar egin oi zuan maiz,

ardurapeko ardi gaixoak
beldurtu baitziran etsaiz.

Napar geienen zaiñetan dabil
odol bizi ta beroa;
gaztelar askok xaxatutzean
biurtu bait eroa,
Erribera'ko euskalduneri
ebaki nairik geroa,
apaiz Argaya'k jarri ez ba'lu
babesgarri abaroa.

Zenbait tokitan apaizak berak
gudara ziran armadun,
euskaldun eta euskaltzaleak

APEZPIKU ZILLAR-EZTAIETAN
Gipuzkoa'n ospatu ditute Argaia'tar Apezpiku Jauna, onen

"ZUlar Eztaietan". Badira 25 urte Apezpiku egin zutela: 1952'
gn. urtean, Valencia'ra joan zen; geroago, Mondoñedo'ra, 1968'
tik aurrera, Donostia'n dago.

Urrilla'ren 26'ean, Argaia'tar Apezpiku Jaunaren ondora
joan nintzen, "gure" On Jazinto'rengana.

"Gurea" déla On Jazinto esan dut; alaxe. Naparra delarik,
Naparroa osoa maite du biotz-biotzez; baita, era berean, eza-
gun ere. Sortzez, bidasotarra, euskalduna; Iruña'n apeztu-ta,
Iruña'n eta Erribera'ko bi erritan izan zen apez.

Nere aurtzaroko apeza nuen On Jazinto, ta nere gaztaro-
koa. Berak lagundu zuen gure aitona illobira; berak bataiatu
zituen n e r e anai-arreba-
txoak. Eta 1936'ko e g u n
beltz aietan, berak egin zion
mesede aundia gure aitari,
gure erriari.

On Jazinto'ren eskuetatik
Jauna-artu nuen lenengo
aldiz. Eta, 1939'ko udaldian,
Kargaztulu'ko apez ura ani-
tzetan "Mugarria"'ko bide-
ra atera zitzaidala, "Labeo-
na" zalduatik b e i e k i n n i
etxera etortzekoan, a p e z
izateko g o g o a z galdetzen
zidan...

Donostia'ko "Artzai Ona"
Eliza Nagusiko elizkizune-
tan, burura etortzen zitzai-
dan nere aurtzaroko Artzai
Onaren irudia.

Aunitz urtez, "On Gazin-
ío"!

M f-t On Jazinto Argaya, gure erríko apez ezagutu
• *-*"• genuenean.

gaitzetsi nairik errudun.
Karkaztulu'n gaur gogoan dute
Jazinto apaiz euskaldun,
bere babesez salbatu bait zan
ainbeste gizon zigordun.

Egazti asko ibilli arren
toki batetik bestera,
negu ondoren itzultzen dira
ostera beren lurrera.
Valentzi'n eta Galizi'n ere
gotzai-lanean aukera,
dañen ondoren bildua zaigu
euskaldunen lur aldera.

Asteasu'ko etorki danez
giputz-odola zaiñetan,
euskal-lurrera pozik zetorren
bere zorion ustetan.
Baretasunik etzegon, orde,
giputz-ardien sailletan,
pakea jartzen sartu zitzaigun
ian gogor eta zailletan.

Artzaiak, noski, bere lanean
era guztiko giroak:
aize atsegin, erauntsi latzak
berdin otz eta beroak.
Goitik-beetik, ezker-eskubi,
zigor-astindu eroak,
artzai-babesez ater-eziñak
dirán egizko tiroak.

Mendi ta zelai doan artzaiak
bidé latzetan balantza,
Gotzai-bizitzak Gipuzku ontan
badu arekiko antza:
beldur-ausardi, atze-aurrera,
ziurtasun naiz zalantza.
Dañen artean galdu gaberik
tinko dauka esperantza.

Euskalerria zatitu eta
Eliza irutan saildu...
Argaya jauna, gotzai arrotzen
aurrean, ez da kokildu.
Aita Santua oartaraziz,
eskean ezin ixildu:
Euskai-ardiak nrtalde bakar
batean ditzala bildu.

Gotzai bakoitzak bere artalde,
irudi ta nortasuna:
onengan ez da nausitu izan
agintezko jauntasuna.
Ezbairik gabe aitortu bear
zabaldu dan oiartzuna:
biotz aundiko gizona da-ta,
gaiñezka du maitasuna.

J. GAZTAÑAGA
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ORREAGA
non

I
Gaberdía da. Karlomano Erregea Auritz-perri'n

dago bere tropekin. Zeru ilunean ez da ageri ez
illargik, ta ez izarrik; urrundará sugar andiek ista-
tzen dute mendien ertean; Frantsak kantazen ai
diré errian; Altabizkarre'ko inguruetan senti diré
otsoain izigarrizko h a r r a m a k , eta Euskaldunek
zorrozten tuzte bizkitartean beren dardo ta aizkorak
Ibañeta'ko arri ta peñetan.

II
Antsiarekin Karlomano'k ezin du loa beregana-

tú; guazeain ondoan bere pajetyo batek leizen du
amorezko kontu bat; urrunchago, Erroldan indar-
tsuak garbizen du bere «Durandarte» ezpata fama-
tua, eta Turpin arzobispo onak errezazen dio Jaun-
goikoain Ama sanduai.

—«Pajetyio neria, dio Errege Karlomano'k; zer
da gabesko isiltasuna austen duen arroitu orí?»

—«Jauna, errespondazen dio pajetyak; Irati'ko
ichasoa baño aundiagoko oyanain ostoak diré, ai-
zeak mogituak».

—«Ah, gazte maitia, eriotzain oyua iduri du,
eta nere biotza beldur da».

IV

Gaba arras iluna da. Ez ilargik, ez izarrik a-
geri da zuruetan; urrundará sugar andiek istatzen
dute mendien ertean; frantsak lo daude Auritz-pe-
rri'n; Altabizkarre'ko inguruetan otsoak harrama-
ka daude, eta Euskaldunek zorrozten tuzte beren
dardo ta aizkorak Ibañeta'ko peñetan.

da arroitu ori?», galditen du berríz ere
Karlomano'k; eta pajetyak, errendituik loaz, erres-
pondazen ez dio.

—«Jauna, dio Erroldan indartsuak, mendiko to-
rrentia da, Andresaro'ko ardien marraka da».

—«Murzuri bat iduri du», errespondazen du E-
rrege Frantsak.

Arturo Kanpion Jaunak, 1877'ko Abendua'n
gipuzkeraz idatzia; 1880'gn. urtean"ORREAGA"
izeneko liburua argitara eman zuen. Bertan iku-
si dezakegu Kanpion'en irakurgaia lau elerti-
arauzko euskalkietan eta Nafarroa'ko 18 eratan.

Ona emen Biskarret'ekoa, F.U.'k egiña.

—«Egia da, Jauna, dio Erroldan'ek; erri onek
nigar iten du gutaz oroizen delaik».

VI
Antsiarekin Karlomano'k ezin du loa beregana-

tú; Iur eta zeruak argikgabe daude; otsoak ai diré
harramaka Altabizkar'en; Euskaldunen aizkoreak e-
ta dardoek istatzen dute Ibañeta'ko aritzen artean.

Vil
—«Ah!, suspirazen du Karlomano'k. Ezin loa ne-

reganatú dut; berotasunak errezen ñau. Zer da a-
rrostu ori? Eta Erroldan'ek, loai errendituik, erres-
pondazen ez zio.

—«Jauna, dio Turpin onak, erreza zazu, erreza
zazu enekin. Arroitu gau Euskal-Erri'ko gerla-oyua
da, eta gaur da gure famain azken eguna».

VIII
Iruzkiak argizen tu mendiak. Garaitua Karloma-

no iyes doaye, «bere luma beltz, ta bere kapa ko-
rriaikin». Aur eta maiztikiak danzan ai diré kon-
tentuz beteik Ibañeta'n. Estranjeroik ezta Euskal
Erria'n, eta menditarren irrintziak eiltzen diré ze-
ruetaraño.

"0LERKI-E6UNA" A. M. LABAYEN'I OMENALDIA
Aurten, Azaroa'ren 20'ean os-

patu dute Bizkai'ko Larrea'n,
K a r m e l d a r r e n komentuan,
"Olerti Eguna". Olerti-batzaldi
ortarako iritxi ziren 47 poesi: li-
rika-olerkiak, alegiak, bertso-la-
nak, zenbait poema luze, etab.
M. Iturbe'k, E. Erkiaga'k eta P.
Solozabal'ek jaso zituzten lenen-
go sariak 1 i r i k a alorrean, M.
Ugarte'k eraman zuen poema
sailleko sari bakarra; P. M. Goi-
koetxea gazteak, alegi-saria; eta

B. Aurre-Apraiz eta J. M. Azpiri
jaunek aipamenak irabazi.

Egun ortan, Labayen A. jau-
nari eskaiñi diote lagun arteko
omenaldi atsegiña ;zor zaio, izan
ere, omenaldi jator bat.

L a b a y e n jaun Euskaltzain
osoak asko idatzi du euskeraz
—zenbait olerki ere—, batez ere,
antzerkiak idatzi ditu: guztira,
25 eta geiago.

Oraindik orain argitara eman
ditu Bilbao'ko "La Gran Enciclo-

pedia Vasca" argitaldariak "LA-
BAYEN'EN TEATRO OSO A EUS-
KERAZ" izeneko iru liburu aun-
di. Eta ala ere ez ditu or sartu
antzerki guztiak. Au bera ez da
omenaldi txarra.

B a i ñ a, antzerki-zaleek eta
Euskalerri osoak ere zor dion
omenaldi nagusi bat, noiz eskai-
ñiko zaio Labayen jaunari? Ez
ote luke zerbait egin bear Eus-
kaltzaindiak berak ere?.

YOGA
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ITZAK AOPEAN ERDI-JATEA

Euskalerria oso langillea da; ala da esaera. Al-
tortu dezagun, ala ere, euskaldunok ez dugula lan
geiegi egin gure inkuntza lantzen. Eta, jakiña, landu
gabeko lurrak ez du fruturik ematen.

Euskerak ez digu bear aiña frutu eman; alor
jori eta emankorra da, baiña euskaldunok ez dugu
bear bezala landu. Or dago okerra. Ta ez dezagula
usté izan, guk, etxeko geranok landu ta zaintzen ez
ba'dugu, kanpokoek egingo digutenik. Euskaldunok,
gugandik etorri bear du Euskeraren indartzeak.

Begiratu bat eman dezaiogun, arretaz, Euske-
raren baratzari, obeki ezagutzeko. Eta, zer ikusten
dugu? Izketan asi orduko, ITZEN ERDI-JATEA na-
baitzen edo aurkitzen dugu.

Euskeraz irakurtzen eta idazten irakatsi ez di-
gutelako, ez dakigu itzak osorik esaten, eta erdizka
esaten ditugu, erdia aopean janda; adibidez. "altan
etxindao" esaten dugu, onela esateko ordez "AITA-
REN ETXEAN DAGO". Orrek baditu eragozpen eta
zailtasun kaltegarri batzuk:
l'go. Aldatu egiten du izkuntza. Eta, gaiñera, eus-

kalkiak edo euskeraz mintzatzeko era ez-ber-
diñak indartzen ditu. Esate baterako: aspaldi-
ko DAUT itzetik, Bizkaieraz DOT esatera eto-
rri dira; Naparreraz, DUT] Gipuzkeraz, DET
esatera.

2'gn. Zalantzak eta asmatu-eziñak ekartzen ditu
itzen erdi-jate orrek.) Batez ere, idaztekoan.
"Nikiribiot" edo "iribiet" esaten ba'dugu min-
tzatzean, ñola ebaki, ñola idatzi? Onela: "NIK
EGIN BEAR DUT". Esaten dugun "kusikot"
ori, "IKUSIKO DUT" idatzi bear dugu oso-
osorik. Baita "eiteute" entzuten daña, "EGI-
TEN DUTE" esan bear ere.

3'gn. Euskaldun-berñentzat, zaütasunak sortzen di-
tu. Euskeraz ikasten ari diranek, beren gogo
bizia jartzen dute Euskeraz ikasteko. Liburue-
tan gauza batzut ikasten dituzte; baiña, iz-
ketan asten diranean, ezin ulertu izaten dute.

4'gn. Euskaldun geranok lotsatu egiten gera, idazten
ez dakigulako. Eta izkuntza basatia ote dan
iduritzen zaigu askotan. Ez da orrela; bear be-
zala ikasten saiatu ez geralako gertatzen zai-
gu. Mintzaira guztietan gertatzen dira orrela-
ko erdi-jateak eta ondorio kaltegarriak.

Euskerazko itzak osorik esaten ikasteko, egi-
ñaalak egin bear ditugu euskaldun guztiok. Ñola?
Ditugun bidé guztieri jarraituz, noski.

Euskeraz mintzatzen dirán irrati edo "radioak"
entzutea, mesedegarri da.

Euskal liburu ta aldizkariak irakurtzeak, asko
ta asko lagunduko digu, ori lortzeko geldiro-geldiro
asi bear izan arren.

Bidé egokiena, berriz, eskolako gauzak euskeraz
ikastea da; euskal aurrak euskeraz eskolatuak izan
daitezela.

Orrela saiatzen baldin ba'gera euskeraz ongi
ikasten, orduan, bai, "Aitor'en izkuntza zaarra" eder
eta aberasgarri izango da euskaldun guztiontzat.

GAZTAÑAGA'TAR J.

iZTEGI-TXOKOA
abantai I
alderdi
aldizka
alkeiu
alte
andana
arazo
argi-zirrinta
arroitu
arrunt
artio
atarramentu
Auritz-perrí
axola-guti

alde
partidu
txandaka
iotsatu
alde
zerrenda, Ierro, moltzo
afera
egun- sentia
ots, arrabots, soiñu
osoro, arras, oroz
arteraino
arrakasta
Burguete
ajola-gabe

baientria
bar
Bardea
basa
bederen
beítzuri
berein
bezik
bilakatu
bübatu
bigotza
bszkitartean
bortua
budar
buria

egite aundi
bear
Bardena
basati
beintzat
izurdara, zimurtasun
beredin, asko
baizik
jarduki, eztabaidan ari; biurtu
irazki; elkartu
biotza
bitartean
muga mendien goiena
bular
burua

E

G

H

1

J

K

L

ebatsi
egoitza
egutera
eildu
eleberria
elerran
enekin
erdietsi
erraiñu
eskia
esku-zarta
estakuru

gan
gau
gorapo
guaze

harrama
neltu
hiltia
horma

ikaragarri
ihiztari
intzun
iragan
iruzki
istatu
iyes
izagun

jagi
jin

kala
kanko
kantik
kario
kor
koxka
kuen
kusi

laborari
laketu
lanxarra
Larrazkena
leherrin
lurbira

lapurtu, ostu
bizi-leku, bizitegi, bizitza
ekia
eldu
ipui-luze, irakurgai
itzegin
nerekin
lortu
izpi, printz, dirdiz
eskua
txalo
aitzakl

joan
au, hau, gau, kau
aterpe
oatze, oea, oia

marrua, arroa, marraska
eldu
erioa
orma. itzotz, jela

izu, beldugarri
ihizlari, eiztari
entzun
igaro
eguzki
argitu, dirdiratu, distariatu
iges
ezagun

jeiki, jalgi
etorri

ala
ango
andik
garest!
or
oxka
auen
Ikusi

nekazarl
atsegin izan
langarra, lanxurda
Udazkena
ier egiña, lerturik
mundua

M

Ñ

O

S

T

U

X

mahain
maiztiki
margo
moite
murzuri

ñork

oihan
ohidura
ontsa
ozkirri

sal menta
sasu, sasi
suntsitu

tuzte
txerka
txirrintxa

udari
ukan, uken
Uruña
urzo, urtzo

xeila

mal
emazteki, emakume
kolore
maite
intziri, karraxi

iñork

baso
o i tura
ongi, ondo
otzantz, ozpel

salduketa
sasi, esí
ondatu, galdu

dituzte
billatu
ttirrintta

idurí
izan, eduki, ekun
¡ruña
uso

keleta, ateka, langa

zelaik
zilatu
zomait
zutruk

zelarik
zulotu
zenbait
zuturik, zutik
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Kardaberaztarrek Ospatu Dute Lekuona Zaarra
Abendua'ren 28'an, "Kardabe-

ratz Bazkuna" izeneko taldeak
eskaiñi zion omenaldi bat Lekuo-
na'tar Manuel jaun agurgarria-
ri.

Ez da Lekuona eldu berria eus-
kal-kulturaren alorrera, anitz
ezaguna baizik Barandiaran be-
re adiskidearekin batera. Ah, ze-
nolako paregabeko parea! Biak
euskeldunak, Gipuzkoa'ko se-
meak, baita apezak ere. Biak be-
.netako langilleak, jakintsu apa-
lak, biotzeko adiskideak; or dau-
>de beren bizitze luze ta beteak,
ortxe bakoitzaren lan ugari tan
on-onak.

LEKUONA'REN NORTASUNA

Oiartzun'en jaio zen 1894'eko
Irailla'ren 9'an. Beti apez eta be-
ti euskaltzale izan da On Manuel
Lekuona; etzaizkio falta izan gu-
re erriaren min eta nekeak. Bai-
ña, ez du sekulan gaztetan artu
zuen biderik okertu, ez bere apez-
goan ezta bere euskaltzaletasu-
nean ere. Orduan egoki ta bidez-
koa ir i tzi zitzaion jokabidea,
euskerari buruzkoa noski, beti
ontzat eman eta jarraitu izan
du; ez da izan "aizea ñora, za-
piak era'7 oietakoa.

Bere lanak —denborari gogor
egiñez— or geldituko dirá, bait
dakigu "bere iritziak azken-iri-
tziak izan dirala gauzaaskotan".
Lekuona'ren "Literatura oral
euskérica" liburu eder artaz, L.
Mitxelena'k esan du:

"Bere saülean, ez dugu izan
geroztik aren ordezkorik ezta in-
guratzekorik ere. Euskal gauze-
tarako gogorik duenak irakur
beza lehen-bait-lehen liburu
aberats bezain argi au, ezagutzen
ez badu, ezagutzen bait duenak
Jbein ta berriro joko du, iñork
eragin gabe, iturri garbi ortara".

F. Arozena'k espaldian utzi zi-
gun Lekuona'ren irudia, balio-
tsuago biurtu zaigu joan diren
urteekin:

"Aundia da, benetan, M. Le-
kuona'ren nortasuna. Aurrera-
pen asko zor dizkio euskal-ja-
kintzak. Olerkari ta euskaltzaina,
bere erriarentzat bizi izan da be-
ti. Ta bere erriari eman dizkio,
Gasteiz'ko Apaizgaitegian Eus-
kera, Gerkera ta Eberkera ira-
kasle zalarik, azaldu izan zituan
adimen-doai aundiak. Bañan
Euskerari zor ba'dio bere norta-

sun aundi ori, ez diQ gutxiago
zor Erti-landan izan zituan on-
dore zoriontsueri".

«KARDABERATZ BAZKUNA»,
ZER DUGU?

Apezgai talde bat, 1924'ean
eratua, Lekuona irakaslea ardatz
zelarik, XVIII'gn. mendeko Ai-
ta Kardaberatz'en elburua aurre-
ra eramateko: "Askoren animak
salbatzeko, Euskarak burua ja-
sotzea Jainjcoak nai du". Auxe
zen kardaberaztarren ekintza:
euskeraz idazten trebatzea.

B a i ñ a n, 1936'eko gerratean,
apezgai eta apez gazteen Elkar-

Manuel Lekuona apeza, gjzon argi ta euskaltzale
zintzoa.

tea il zen... Aita Kardaberatz'en
200'gn. urteburua zelarik, 1970'
gnean., berriz burua jaso du.
Oraingo "Kardaberatz Bazkuna"
berrian sartu dirá asieran ziñe-
netatik bizi direnak eta beste as-
ko : lagun izan nai duten guziek,
déla gizon, mazteki edo eliz-gi-
zon. E t a leengo asmoarekin:
euskera ikasi, idatzi, erakutsi,
euskera eder baten bidez kris-
tau-pentsamentua edatzeko.

Azken urteotan kardaberazta-
rrak ugaritu egin dirá euskera
ederrean argitaratu dituzten li-
buruak ugaritu ere: bi dozena
t'erdi, gutxienez.

Leengo denboretan bezala, Le-
kuona apeza ta euskaltzale zin-
tzoa dugu Bazkuna berpiztuaren
ardatz tinkoa.

Orrenbeste gauzatik eskaiñi
^genion omenaldi bat kardabe-

raztarrek, jakiña, lagun arteko
omenaldi goxo, maitekorra.

NOLAKO OMENALDIA?

Tolosa'ko "Iparragirre" are-
toan izan zen, Abendua'ren 28'
an, goizeko ll ' tan. Zenbait min-
tzale i z a n genituen. Laburki,
gauza asko esan zizkiguten: as-
paldiko ta oraingo gauzak, poz-
garriak baita kezkagarriak ere;
besterik esan gabe, Lekuona'ren
zenbait ikuspegiri buruzko gau-
zak.

A. Albisu'k "Kardaberatz Baz-
kuna"'ren edestia. P. Berrondo'k
"Bazkuna'ren berpiztea". Lino
Akesolo'k agertu zigun Lekuona
euskaltzale, euskaltzain eta Eus-
kaltzaindi'ko Buru bezala J. Gaz-
tañaga, berriz, Lekuona'ren la-
naz "Aozko Literatura"'ven alo-
rrean. Agirrebaltzategi'ren gaia:
"Lekuona, Erti-lanen zelatari",
anitz par egin-arazi zigularik. J.
Elosegi'k "Omenezko Liburuak"
aurkeztu zizkigun: txantxetan,
3 ale 400 orrialde dituztelarik;
137 idazlan, 115 euskal idazlek
igorririk.

Eliz-barrutiaren izenean, Ar-
gaya Apezpikuak eskerrak eman
zizkion On Manuel'i, beti apez
izan delako eta Elizaren alde
ainbeste lan egin duelako. Ba-
randiaran J o x e Miel Jaunak
azaldu zigun: "Lekuona adiski-
dea, Lekuona ikas-laguna".

Azkenik, On Manuel berak itz
egin zuen. Ongi artu genuen be-
rak anitz ongi esana: "Orain ar-
tio euskeraren alde izan dirán
bezala, apezak berriz ere orrela
izan bearko, euskera salbatzeko
lanean".

Au dena pozik entzun ondoren,
Tolosa'ko ostatu batean bildu gi-
ñen kardaberaztarrak, lagun-ar-
teko bazkaria egiteko, On Ma-
nuel Lekuona —bere g o z o z k o
irri-barrez— maiburu genuela.

Arrats-aldera, Iruña'ra itzuli
giñen goizean joan izan giñenak.
Lekuona euskaltzalearen bizitze
luzea esku-zartaz saritzera joan-
eta, etxeratzekoan gurekin gene-
karzkien On Manuel'en betiko
irri-par gozoa ta beste akullu
suzpergarri bat:

"...apezak berriz ere..., euske-
ra salbatzeko lanean".

GARDE'TAR M.
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"EUSKAL-JAI" ZAARRA IL DA

«Euskal Jai» berriaren pilotari-Taldea, «Euskal Jai» zarraren arri leunetan bildurik. Naiz gizonak eta lekuak aldatzen dirá, pilota zaletasuna bizirik jarraitzen d<t.

ASPALDIKO «EUSKAL JAI»

Iruña'ko "Euskal Jai" pelota-leku fama-
tua izan da bere ia 70 urteen buruan. Be-
ti izan du, gauza bat berezia, "remontea-
ren katedrala" esaten bait zaio.

Pelota-leku onen orma-arrietan idatzi-
rik dagola, esan bear, pelotari naparren
kondairarik ederrena. Iruña'n sortu zen
"remonte" izeneko pelota-jokua, mende
onen asieran. Eta joku ortan pelotaririk
onenak, Naparroa'k eman ditu. Or ditugu,
batetik, "Bera'ko Leoia" esaten zaion Iri-
goyen; bestetik, "Arroniz'ko Miragilea",
Abrego'tar Jesus'i esaten diogun bezala.

"Euskal-Jai" o n t a n azken-partiduak,
Abendua'ren 15'ean jokatu zituzten.

Arbizu aita-semeek ezin irabazi izan zie-
ten Gorriz eta Mikelerena gazteeri.

Partidu nagusia, berriz, Ibero tan Zes-
tau, Iriarte I ta Urteaga'ren kontra: par-
tidua, ikusgarri; Ibero-Zestau, 51 minutu-
ko burrukan, gelditu ziren garaille (40-34).

Azkenik, Rekalde-Mateo ta Urrutia-Le-
kunberri A. bikoteek jokatu zuten gure
"Euskal-Jai" zaarraren azken partidua. Ta
gogoangarria! Azken partidu au burutu
gabe utzi zen, Mateo'k zauri bat artu bait
zuen.

An agertu ziren, zuriz jantzirik 50 pelo-
tari, pelotazale ospetsuekin batera. Entzu-
tekoa zen Abrego'ren agur itzalditxoa...

Ikastoletako talde batek ederki abestu zu-
ten "Agur, Jaunak". Eta guziok txutik eta
ixilik entzun genuen "Naparroa'ko Gor-
tea'ren Ereserkia".

Polliki-polliki "Euskal Jai" zaarreko ar-
giak itzali zituzten, eta orrela itxirik gel-
ditu ziren Iruña'ko pelota-leku famatua-
ren ateak.

GORA "EUSKAL JAI" BERRIA!
PILOTA-LEKU BERRIA

"Euskal Jai Berri" izeneko pelota-leku
berri au ez dago Iruña'n; anitz urbil da-
go: Iruña ondoko Huarte'n. Pelotazaleak
eta Iruña'ko Aiuntamentuak bere garaian
elkar artu ezin izan zuten.

Ederra ta aundia da ziñez pelota-leku
berria, 25.000 metro kuadratu dituelarik.
Berebillendako toki zabala du, eta barnean
1.500 lagunendako ditu eserlekuak; aize
beroa ta otza, bietako eman ditzake, bea-
rra den bezala.

Abendua'ren 17'an, ospatu zuten, eguer-
diko 11 t'erdietan, pelota-leku berriaren
bedeinkatzea. Pelotazaleekin batera, an
bildu ziren Huarte'ko Agintariak ta erri
guzia.

Sarreran bertan irudi egoki bat jarri
dute: Moya j aunaren irudia, bera izan
bait zen "remontea" sortu zuena, ortarako
zesta berezia ere berak sortu zuelarik.

Huarte erriko Alkateak, Ibiriku Jaunak,
erriaren poza agertu zien guztieri, pelota-
leku berria an egin dutelako. Eskerrak
eman zizkien Azkue ta Erzilla jauneri, ta
beste pelotazale guzieri.

I r u ñ a ' k o Aiuntamentuko Dantzarien
saioa ikusi aal izan genduen, ikusleen es-
ku-zartada artean. Azkue jaunak "Gora
Naparroa" ukigarri bat esan zigun.

Eta, "Euskal Jai" zarrean izar argiena
izan zen Jesús Ábrego, izan da, "Euskal
Jai Berri" ontan lenengo ta oorezko sake-
iaria. Aunitz urtez!

AURTXOEN TXOKOA
EGUBERRIKO KONTUA

Etxe batean baziren zazpi auntze; auntze batek erran zuen bere amai:
—¿Bakarrík falta diré bi egun sortzeko Jesús

Aurra eta ník na] dut gan esnea, gasna ta ogi©
ematera».

Bere amak erran zuen:
— «̂Zu zara txarra eta ez dakizu bídea gateko

Jesús Aurrain ikustera». Auntzek bazakien Egue-
rriek allagatu zirela eta sartu zuen kapazo batean
esnia, gasna eta ogie. Gaten zelaik b i deán kon-
tent kusi zuen gorape bat, eta han bazen yende
aunitz. Alketzen zen gatea. Portalean ez zen deus.
Jesús Aurrak erran zion:

—•«Aingeru batek erran dateutza sartzeko be-
ratzera»,

Eta auntze sartu zen eta eman zion erregalua.
Santi Dendarieta.

ERRAZU. • J. Ábrego, «Euskal Jai» zarrean pilotar! oberena izan
zena, «Euskal Jai» berrian lenengo sakelaria izan

genuen.
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B A ZT A
URRI'KO FERIAK

Ohiturari jarraikiz, Urri'ko fe-
riak ospatuak dira Elizondo'n;
aurten, 28'an. Eguraldi aski poli-
ta ukan ginuen; jendea harat
eta hunat ibiltzeko izaten ahal
den hoberena.

Jendea bildu zen Baztan'go hi-
ri nagusian. Urterd bezala he-
men ikusi ditugu Bidasotar, Ul-
tzamar, Lapurditar eta Baxena-
fartar adiskideak, baztandarren
artea etorriak egun goxo bat
iragaiteko.

Merkatu Plazan, kabala au-
nitz eta klase onekoa; kario, bai:
esne behiak eun mila pezta eta
g e h i a g o ere egin baitzuten.
Erraiten dutenez, ez omen ziren
salmenta haundirik egin. Plaza
inguruan, makinari ausarki sal-
gai, belar mozteko makinak ta
bertze lanak egitekoak. Baita
arropa, zapata eta mota guzieta-
ko gauzak ere salgai. Han bazen
zer eros.

Arratsaldean, ikuskizunak au-
keran.

Haizkora jokoan ari izanak di-
ra Arria anaiak, Astibia eta Min-
degia'ren kontra. Alde bakotxa-
ren lana, 16 onbor kana-erdiko
(1,25 m.) eta "txanda librean".
Lehenbizian, nafartarrek gogor
hasirik, abantail piska hartu zu-
ten eta gisa hortan laugarren
onborra moztu artio; baina gero,
bortzgarrenean, berdin bi es-
kualdeak; eta, hortik aintzinat
Arria'tarrak aintzinaldia hartu-
rik, neke haundirik gabe iraba-
zi zuten, 16 onborrak 21'31-tan
erdibiturik. Gure Mindegia'k ta
Astibia'k beren lana 22'27-tan
egin zuten. Arria anaiak indar
ikaragarrian eta aise ari dira.

Gero, Mattin, Azpillaga eta Je-
sús Goñi baztandarrak bertsoal-
di ederra egin zaukuten. Jendea
bozkarioz beterik esku-zarta ede-
rrak eginik. Jende aunitz bildu
zen.

"Antxitone"'ko trinketean, pi-
lota-partida esku-huska. I p a r
Euskal Herri'ko pilotariak ari
izanak dira: Etxegoin eta Dager,
Matia eta Sein'en kontra. Parti-
da polita e g i n zaukuten eta
Etxegoin-Dager nausitu 50-40.
Bazen jende puska bat Antxito-

nean; feri egun huntan, dene-
tako bada jendea.

Espantu haundirik gabe, Urrf
ko feriak joan zaizkigu.

«XALBADOFU'EN URTEBETE

Azaroa'ren 6?ean, baginen baz-
tandar andana bat "Xalbador"
zenaren heriotzaren urtebete-
tzeko elizkizunetara joanak.

UrepeFen elizkizun hungiga-
rria, Ipar Euskal Herrian egiten
diren bezelakoak; guk, baztanda-
rrok, badugu hortan zer ikas.
Urepereko elizan herri guzia bil-
durik, dena otoitz eta kanta, za-
har eta gazte kantari, neskak
aingeruak i d u r i. Jaunartzean
kantatutakoak eta "Anj elu s"
hura...

Agurtu gintuen baxenafartar
adiskideak eta baita ere lapurdi-
tar, gipuzkoar, bizkaitar eta na-
f artarrak ere. Elkarrein solasean,
aldudar batek erraiten zautan:

—Noiz luzatuko ote dute Bear-
tzun'go errege-bide hori muga-
raino?

Gero, Iruñe'ko gizon gazte ba-
tek naf artarren arteko lokarriak
hobeki tinkatu beharrez hola
zion:

—Eskatu behar ginuke Baxe-
nafarra'k Ordezkari bat izan de-
zan Nafarroa'ko Diputazionean.
Bi eskari hok noiz erdietsiko?
Abantail haundia litzake. Anaien
arteko elkartasunak aunitz balio
du. Denak haurrideak gara; eta

horri buruz, huna hemen "Xal-
ttador" zenaren zenbait Ierro:

...ni naiz baxenabartarra.
Titulu horreky lehein itz©an,
galtzen du bere indarra.
Gol ta beherk ez da enetzat:
Nafarro bat da bakainra.

«BAZTANDARREN BILTZARRA»

Orai berriki egina dute "Baz-
tandarren Biltzarra" Elkartea-
ren batzarrea eta hortan hauta-
tu dituzte Buruzagiak.

G u r e goresmenak Buruzagi
berriei eta suerte on bat desira-
tzen dabegu.

M. IZETA

ALTZASU

EUSKAL MEZA IGANDERO

Joan den urtean, Abenduaren
lenengo igandean, asi genduan
emen Altzasu'n euskal-meza.

Eta gero, beti eman izan da
igande oro, u d a k o oporraldiz
landa.

Yende anitz etortzen da. Dio-
tenez, eta ikusten danez, orain-
dik yende askoz geiago etorri
eta ondorio ta atarramentu izan-
go du errian.

Kaputxinoen elizan eman iza-
ten da. Eliza polit-garbia da. Ta
kaputxinoek eurek, ere, maitasun
andiz asi ta yarraitu dute; eta

alegindu, ere bai, ordu onean
ipintzeko: ots, eguerdiko ordu
batetan.

E r r i k o parrokiak ta udale-
txeak, ere, oso ongi ikusi ta artu
dute.

Ori da zantzu (señalea), Al-
tzasu'ko errialdean euskaltasu-
na ta Euskerarekiko maitasuna
gorantza ta indarra artuz doala.

Meza esaten egotean ta eliza
yendez beterik ikustean ta me-
zako euskal-abestiak entzutean,
oiu au etortzen zait biotzetik ez-
paiñetara:

Aurrera, Altzasu!
Aurrera, Naf arroa!
Aurrera, Euskalerria 1

YURRE'TAR Y.
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PERURENA, TXAPELDUN
GIPUZKOA'N

Bada Aizarnazabaren arri oker
eta baldar bat, 190 kilokoa. Zaa-
rrek diotenez, batek bakarrik ja-
so du bizkarrera legeak agintzen
duen bezala: x^gerre I'goak; eta
bein bakarrik; 1957'kolrailla'ren
29'an gertatu zen ori.

Leitza'ko Perurena gazte aun-
diak, Urrilla'ren 2'an, arratsal-
deko 6'etan, markak autsi zi-
tuen: iru jasoaldi eman zizkion
minutu bakoitzean eta iru mi-

nutuko saiotan; guztira, bede-
ratzi aldiz.

Ori da gizonaren indarra! Ats-
eden aldi bat, ta bereala, 200 ki-
loko zilindroa beste bi aldiz jaso
zuen minutu batean, eta... ESKU
BAKARREZ!

Badala indarra Leitza aldean!

MENDIZABAL'EK IRABAZI
Eguberri e g u n e z , jendetza

aundia Tolosa'n, eguna etxetik
ateratzeko ez izan arren. Aizko-
ra-apustu ikusgarria bi aizkola-

GARAZI

LARRAZKENA

Larrazken huntan segurki agertu dira gure ihiztarien ba-
lentriak. Urtzorik ez izanik ere mahaian, ixtorio eta estakuru
ase batekin ateratu gira sukaldetik. Baña, xo\ Gizona ez baita,
ornen, ogiz eta haragiz bezik bizitzen.

Berazy urtzorik guti eta aro ustela gure mendietan, horma
eta elurrarekin. Gaixo artzainakl Nonbait aldiz, ohiduraren-
gatik, Eguberriz heldu ziren, iruzkiari edo haize-hegoari es-
ker. Aurten ahatik, goizegi joan dira mendiari behera, ardiak
oro gosetiak, leherrinak eta arrunt hotzak-hilak. Baña gure
zelaietarat etorri orduko, hor berriz dena euri, ixtil edo putzu.
Zer mirakulu da horil Beharbada, gure herri zonbaitetan, in-
tzuten ahal litake lehen bezala, haur txarrak eskolatik atera-
tzian eta lasterka bustitzen ari direlarik:

Euri eta euri; / zerutik beltzuri;
bareak, igelak, / dira erregiak

Hala izanik ere, onjo-biltzaliak, bederen, ontsa laketu di-
ra ornen joan den ilabetian. Bainan nekazariak, aldiz, hasarre
gorrian, baizik eta jende arrotz batzu, onjoen estakur.iarekin
sartzen baiziren nun-nahi, debriak harüak iduri. Ordian zer
bestal Xeilak oro zabaldurik uzten; sasu guziak zapatzen edo
zilatzen; zernahi zikinkeri botatzen; sagarrak, pikoak, intzau-
rrak, gaztainak, ebasten. Azkenian, otoarekin ihesari lotzen,
tirakala kantuz eta bihotza arin... Zoin basak edo axola-guti-
koak bilakatzen diren biligarro horiek, hiri handi zonbaitetan.

GARAZIKO MANEX

Leitze'ko Mendizabal aizkolaria, Tolosa'ko «Zezen-
plaza'n».

ri aundiren artean: Arria II eta
Mendizabal II, bata Azpeiti'tik
eta bestea Leitza'tik joan ziren
aizkora-lanera.

Geiegizko lana zuten bien ar-
tean: ogei onbor aundi ebaki
bear zituen bakoitzak. Eta biek
ere egur oso gogorrak eraman
zituzten.

Amabost onbor ebaki zitue-
nean, gelditu egin zen Arria. Au-
rrera jarraitu zuen Mendizabal'
ek azkeneraiño. Ogei onbor oie-
tatik, amar onbor "kana-erdi-
koak" zituzten eta beste amarna
"60 ontzakoaky\

la bost minutuz aurrena ari
zen Arria, baiña eziñean gelditu.
Aurrera egin zuen Mendizabal'ek
eta garaille bukatu zuen bere la-
na. Zer ematen diote Leitza al-
dean? Janari ona ta aize garbia
artzen ditu, bai, Leitza'n eta era-
kutsi onak ere bai.

Ikusle asko joan ziñen Leitza'
tik Tolosa'ra. Eta poz-pozik itzu-
li bear, txapela beren errira era-
maten. Eta... dirua ere ez al zen
barra-barra etorri Leitza'ra ta
Naparroa'ra?

SEGALARIAK
Anitz eder izan zen, Ernani'ko

soro batean, egindako proba. Ur-
nieta 'ko *TeZZena'"k eta An-
doain'go "Anso"'k neurtu zituz-
ten beren indarrak. Ikusi zute-
nek diotenez, denbora guziz —45
minutu— bururik jaso gabe.

"Telleria'"k 2246 pixuko bela-
rra erabaki zuen; "Anso'"k, or-
de, 2047 kilo. la berreun kiloko
alda atera zion irabazleak. Asi
aurretik dirua bazegon "Telle-
ria'"ren alde; eta ongi asmatu
zuten urnietarraren aldekoek.

Jende aunitz "Jauregi" base-
rriko inguruetan, eguraldia ezin
atsegiñagorik izan bait zen.
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OARRA
«Ley de Prensa e Imprenta» dela-

koaren 24,gn. gaiean egintzen danez,
gure irakurtzailleí jakin arazten die-
gu euskal PRINCIPE DE VIANA aldiz-
ka*iaren Jabea, Naparroa'ko Forudun
Diputazioa déla; On Vicente Gal be te
Zuzendaría, ta On Marcelino Carde
orotarako Arduraduna direlarik. Le-
feua: Cámara de Comptos», Ansolea-
ga 10. Argitaratzen da «Grafinasa»
Irarkolan, M. de Falla, 3, I ruña.

"KILI-KILI"
ALDIZKARIA

MUTIKOEN POZGARRIA
Orain arte, nexkato ta muti-

koentzat adiskide ona izan da
KILI-KILI. Baiña orain arte, la-
nerako adiskidea izan da: Eus-
keraz obeki ikasten laguntzen
zien. Baita Euskalerria obeki eza-
gutzen ere lagun ona zen.

O n t a z aurrera, illero-illero
aterako da apain ta gazte. Orain-
dik aurrera, UMETXOEN AL-
DIZKARI izango da.

Umetxoek atsegin aundiz ikus-
ten dituzte marrazkiak edo dibu-
juak. Orregatik, "Küi-Kili" dena
marrazkiz eta irudiz beterik eto-
rriko da.

Ipui politak ekarriko ditu. Ipui
asko ta parre egiteko egokiak.
Begira, zenbat lagun, agertuko
dirán, umetxoen lagun izateko
asmoz:

Igandekari, Pantera gorrixka,
Errobin eta Sherif, Mandolino,
Mortadelo ta Filemon, Asterix,
Zipi ta Zape ...

Itz batzuk umeentzat zaillak
ba'dira, or izango du Iztegia. Eta
iztegian agertuko dirá itz zaillen
esan-naiak.

Asmakizunak ere baditu "Kili-
Kili" aldizkariak. Eta asmakizu-
nak zuzen asmatzen dituzten
nexkato ta mutikoek, sari ede-
rrak jasoko dituzte.

Eta ale bakoitzean, euskaldun
ospetsu baten berri eman zaie
umeeri. Lenengo alean, IRIBAR
zarauztarra dator: Zarautz'en
jaio ta gaur Bilbao'n bizi den
futbolista ezaguna.
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Orrela, Iribar futbolista ate-
zain edo "porteroak" erantzun
egokiak ematen dizkie ume eus-
kalduneri.

Bizkai'ko umetxoentzat, biz-
kaieraz aterako da; baiña, ña-
par eta giputz diren nexkato ta
mutikoek aixa ta erraz ulertzeko
eran ere aterako da. Begiratu
besterik ez dago lenengo aleari.

Garestia ote da? "Kili-Kili"
ateratzea, oso garesti kostatzen
da. Baiña ez da oso garesti sal-
duko. Urte osokoa, edo urtebete-
ko arpidetza, 350 pezta izango
da. Eta ale bakoitza, 30 pezta.

Naiko garesti déla? Baiña nai
al duzu merkeago izatea? Bidé
bakarra dago ortarako: euskal-
dun askok eta askok erostea. Mi-
llaka asko euskaldunek izena
eman eta arpidetza egingo ba'
lute, orduan merkeago.

Zergatik ez duzu emango zuk
ere, zure umetxoentzat adiskide
berri bat izateko, zergatik ez du-
zu izena emango ta arpidetza bat
artuko? Auxe da elbide edo zu-
zenbidea:

"KILI-KILI"
Somera 10, 2.°
BILBAO-5

"Kili-Kili" aldizjcariaren
urrengo aleetan agertuko dirá
euskaldun ospatsuen bizitzak eta
erantzunak: j akintsuenak, ki-
roltzaleenak, abeslarienak...

Zorionak, "Kili-Kili" aldizka-
ria euskeraz eta ulero ateratzea
lortu duen Retolaza'tar Joxé An-
tonio euskaldun j atorran.

ZIRI
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