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flrteberria: MAITASUNA TA B U R U - J A B E T J P
Udaberria bai gauza berria de!a!

Eta orra begien aurrean pago mar-
dula, udaberriaren ¡rudi: izadia de-
na berritzen, gora ta gora begira
zugaitz guztiak.

Adarrak eta ostoak bizi-berritzen
ari diren garaia da; baiña, baita iz-

kutuan díren sustraiak ere piztutzen
dirá udaberrian.

Eta giza-emazteki garen guz-
tiontzat ere udaberria ziñezko poz-
iturri gertatzen da: asmo berrien
eta amets aundien piztaille dugu
udaleen aldi au.

Euskaí mendietako pago sendoa, udaberri onen ¡rudi gertatzen zaigu. Gauza aundia da bere adar eta
ostoen ugaritasuna: ez da aundikeria utsa.

Lurpean izkutaturik, apar eta ixillik bizi diren erroak, ez dirá gutxíago; eta aiert esker frauten du pa-
goak zutik.

Ona emen bi itz eder eta bikai-
ñak, gure bizitzan beti berritu bear
ditugun itzak: maitasuna ta buru-ja-
betza. Eta biek elkarrekin izan bear
dute beti, gizakia zin-ziñez ñor izan-
go ba'da.

Irudian duzun pago eder orrek
ere bi muturrak elkarri lotuak ditu:
ostoak, erroak. Adar eta osto de-
nak kenduz gero udaberrian, ez li-
tzake biziko; erroak ebakiz gero
ere, ezin bizi.

Gizonezko naiz emazteki edozein
bere buru-jabe ¡zango ba'da, sendo
edo tinko den zerbaiti loturik izan-
go da; zenbat-eta gauza bikaiñago-
ari ioturik den, orduan-eta bikaiña-
go, orduan eta buru-jabeago.

Bestalde «askatasuna» agotan ar-
turik, nai duen guztia egin naiean
baldin ba'dabil, bere ustekeria ta
griñaí guztien morroi izango da. As-
katasunaren izenean diruaren billa
itsu-itsuan dabillena, diru-zalekeria-
ren morroi besterik ez da. Askata-
sunaren izenean farra, jan-edana,
atseginkeria, gizonezko ta emaku-
mezkoen arteko jolas guztiak «libre»
nai dituena, gauza oieri loturik da-
go: itz batean, esateko, seksuaren
eta griñen morroi besterik ez da.

Egiazko maitasunean errotu edo
sustraiturik, ordea, pago ongi tinka-
tuaren antzeko izango da; erroak
edo zaiñak lurrean gogorki sustrai-
tuak dituenez, trankil begira lezake
goruntz aize garbietara.

Egiaz buru-jabe izateko bidé ba-
karra, auxe da gizakiontzat: balio
aundiko gauzetan eta asmoetan tin-
ko oiñarritzeko, errotzeko aukera ta
aalmena berekin izatea. Zenbat-eta
gauza ariñago ta deusezaqoetan
sustraitu, orduan-eta gizaki ariñagoa
izango da.

Maitasuna ta askatasuna, gaur
ots aundia ateratzen dituzten itzak

Jarra! urrengo orrian
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ERRIKO LEIOA

ERRIBERRI'N, JUDUTARREN
AZTARNAK

Tafalla'ko seme den Zierbide irakasleak,
gauza bitxiak aurkitu ditu Erriberri edo Oii-
te'n. Gauza jakiña da, Muskaria'n eta Na-
parroa'ko beste erri askotan bizi izan zi-
rela judutar edo ebertarrak.

Onela bada, ebertarrek TORAH esaten
dioten Liburu Santuetako zati bat aurkitu
du. Larrua da, a!de batetik eberkeraz sda-
tzia,, ta 1200-1300 garaikoa. Oso egoki ida-
tzia ta bere garaiko aitorpen baiiotsua.

Baiña begira nola izaten diren gauzak:
Erriko batzarretako agiriak edo batzaragi-
riak dituen liburua biltzen duen larruzko
azal; gain-aldera larruzko edozein azal zi-
rudian, baiña barru-aldera daduzka eber-
kerazko itzak.

«Torah» edo Liburu Santuarekin ateratzen ol zltzaz-
kien Olite edo Erriberri'ko judutarrak Naparroa'ko

Erregeeri.
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Leengo orrialdetik dator

dirá, bear den baiño aundiagoa. Es-
kuz-esku erabiltzen duten dirua, aki-
tu egiten du erabilliak, guztiok daki-
gunez.

Gaur, edozein tokitan ageri dira
batzuek «maitasuna» ta «askatasii-
na» esaten dioten zerbaiten ager-
pen ariñak baiño ariñagoak. Gogoan
izan, ordea, egiazko altxor edo abe-
rastasunak ez dirala arinkeriaz age-
rian erakusten. Eta gaur ain indar-
gabe ta baliorik gabe dagon dirua-
ren antzera, ortan ez dago aberas-
tasunik: txanpon-pilla besterik ez.

Maitasuna ta egitazko buru-jabe-
tza beti biak elkarri ¡oturik. Egitazko
maitasunak bakarrik darama giza-
kia buru-jabetza bikaiñera; eta buru-
jabetzak bakarrik eraman lezake egi-
tazko maitasuna.

Beste aztarna geiago ere aurkitu dituzte
Erriberri'ko artxibu edo idazkitegian. Adi-
bidez, onako au ere eskuz idatzia: «Las fe-
lonías del Coñete <!e ierín a su paso por
Olite con el ejército castellano».

Auxe bai aztertzekoa izango deía! Eta
gure aldi ontan badira Lerin'go Kondearen
jarraitzailleak. Noiz oartuko ote gera na-
parrok, Lerin'go Kondearen gaurko jarrai-
tzailleak nortzuk diren eta zeiñen kalte aun-
diak egiten dizkiguten?

AGIRRE'TAR JOSÉ ANTONIO'RI
OMENALDIA

Maiatza'ren 7'an, jai aundia egin zuten
Getxo'n, Bizkai'ko erri ezagunean. Ain zu-
zen ere, erri ortako alkate izan bai-zen
Agirre'tar José Antonio, Euskadi'ko leñen
Lendakaria.

Oroitarri bikaiña jaso dute Agirre zena-
ren oroipenerako. Euskalerriak zor aundia
dio Lendakari izanari. Jendetza aundia bil-
du zen omenaldira.

Beste izlarien artean, Garaikoetxea na-
parrak mintzaldi sakon eta burutsua egin
zuen. An ziren bost miüa iagunen buru-
biotzak asko argitu zituen bere itzez.

Azkenik, Leizaola jaunak, gaurko Lenda-
kariak, bere itzak bidali zituen: «Euskal-
dunok jarrai ditzagula Agirre'ren jokabide
zuzenak».

Agirre zenaren inguru, sekulako elkarta-
sunean bildu ziren euskaldun beste ga-
rai batean. Gaur ere alkarturik jokatu de-
zagula, berrik aski badagota.

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE

BATZAR AGIRIEN LABURPENA

Apirüeko 2$an, Gasteizen; Diputazioko gela nagusia jendez beterik. Euskal-
tzainburuaren agarra; Aita Olabide, A. de Apraiz eta beste arabarren aipame-
na, batez ere E. Knorr Euskaltzain berriarena.

E. Knorr sarrera-hitzaldiaren gaia: "F. Belaustegigoitia, arabar euskaltzaüi
laguntzailea". J. M. Satrustegik egin du ihardespena, Knorr jaunaren lanak eta
doain kementsuak adieraziaz.

"E. K. N.-ko Kultur Kontseilaritza euskarari laguntza emateko gertu dago"
esan du Kontseilaria den J. A. Maturana jaunak.

K. Ezkerra, Diputazioko Lehendakariak agurtu ditu batzarkideak.
Argomanizko ostatuan, anaiarteko bazkaria,

Maiatzaren 26a?i. Bergaran. Otoitza Aita G. Larragañaren hil berria. Olite-
Erriberriko udalari eskerrak, bertan arkitu den hebraierazko testuaren kopiaga-
tik; Euskaltzaindiak beste kopia igorri dio Jerusalem-go Akademiari. Aurten-
gc "A. Ibiñagabeitia Saria'"ren berri. B. Etxegaray ehun urte betetzeaz, Zuma-
iako gorazarrearen berri. Hartu diren liburuak. Idazkariak, bere Gogoz liburuak
banatzen ditu. K. Esnal euskaltzaindiko laguntzaileari zorionak bialtzea. Ins-
titutoetan euskara ikasteko eskubidea datorren ikastarotik k e n d u a ornen ;
Idazkariak: 573/1976 otsaileko Dekretoaren aurkakoa; erregearengana joan
behar. Arabako Foru Diputazioko Lehendakariari eskerrak.

Bergaran iraileko batzarretarako billera: Euskaltzainburuak, xedeak; ba-
tzorde bakoitzaren idazkariak, azalpena; zenbait txosten: X. Kintanaren idaz-
tarauak; L. M. Mujikaren fonemaz: M. Zarateren bizkaieratik batura; I. Sara-
solaren... Biltzarretarako presupuestoaz. Biltzarreko erregelak onhartzea.

Euskaltzaindiko bulegoan dagon marrazkiaz, J. San Martinek: "Ez da Zu-
loaga berberak izenpetua". A. Irigoyenek: "Neuk aurkitu nuen Azkueren pa-
peretan".

B. Gandiagaren txostena: "Irakurtzen ari naizen azken poesiaz". Mitxele-
narena: "Euskara eta euskal literaturaren lekukoak". Obra zaharrak argitara-
tzeaz, zer, nola eta nork. Lizarragaren textoak argitaratzeko aukera "Principe
de Viana"ren bidez. Euskaltzaindiaren erabakia: batzorde bat Mitxelena, La-
fitte, Villasante, Satrustegi, Akesolo, Alzóla, Haritschelhar jaunekin.

Idazkariak, Pragan izan zenez, Norbert Tauer ohorezko Euskaltzainaren agu-
rra dakar.

Ekainaren SOean, Donostian. Marin S. A. argitaletxeak euskaratzeko itzu-
tzaileen eskaria. Hartutako liburuen zerrenda. EUSKERA XXII, 1977 2gna. aur-
keztu da; urrengo zembakirako lanak.

Euskaltzaindiak hartu duen idazkiaz zenbait ohar, eta Bergarako txostena
eskatzea.

X. Mendiguren, Irakasle titulurako mailak hobeto jartzeaz; urrengo etsa-
minak; orain arte titulua hartu dutenak; orainarteko ekintza: zer onuragarri,
zer huts; Unibertsitateko Letra-sailean euskara jartzeaz, hiru urteren buruan,
irakasle berriak. Hori aurrera eramateko, batzorde bat: E. Knorr, X. Mendi-
guren, J. J. Zearreta.

Idazkariaren txostena: E. K. N.-ko Kultur Kontseilaritzak eskatzen digun
plangintza, zortzi puntutan. X. Gereñoren txostena, "Bai Euskarari" kanpaina-
ren kontua emanaz. "Euskara eta euskal literaturaren lekukoak" liburu bilduma
sortzeko agiria. Magnetofonoz hizkuntza bizia jasotzeko sariak gehituz eta zabal-
kunde haundiagoa egiteaz hitz egin da.

J. San Martinen txostentxo bat: Konstituzio berrian euskararentzat begira-
pen guti; hizkuntzaren eskubideak. Ohi den otoitza.
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BURUZ ATZERATUENTZAT,
ERITEGI BEREZIA

San José egunaren inguruan zabaldu zu-
ten Eriiegi berri bat, guztiz berezia. Sortze-
tik eri direnentzat, buruz ongi osotu gabe
edo atzeratuak diranentzat jaso duten le-
nengoa da Naparroa'n.

Bear aundia zegon Naparroa'n eta orra
Diputazioak —beste bein ere arduratsu
agertuz— ekintza bikain bat burutu du.
Eritegia berar zoragarriro egindako etxea
da, ikusi besterik gabe ageri denez. Anto-
latzaille ta langilleen jokabidez ere arri-
garriro eratua ikus dezagula.

«Centro Especia! San José» da Eritegia-
ren ¡zana, eta Barañain aldean dago, Na-
parroa'ko Hospitalaren inguruko lurretan.
Baditu dagoneko 26 bizdagun, 16 mutil eia
10 neskato. Izatez, 14 urtez gorakoentzat
eratua da.

Guztira 150 íagun ar ditzake barman.
Gutxirekin asi da, pixkanaka oitu ta anto-
latzeko asmoak dituztelako. Ibillian ibilíiz
egiten bait da bidea ere.

' Guztia bear dute gizagajo ermkarri auek.
Eta guztia bear du gure gizarte urrikal-
garri onek, zorionaren irrikaz baidabil, bai-
ña ez du zorionik aurkitzen. Ez, gorputzeko
ez-bear edo gaitzen zamarik ez du zearo
menperatuko gure gizarteak; Liotzen eta
gogoen zauriak, berriz, oraindik are minga-
mago izango zaizkio.

Onelako gazte kupidagarriak zaindu ezi-
ñik dabiltzanerl zin-ziñez zor diegu esks-
rrik onena, bai sendiek, bai gizarteak eta
bai Naparroa osoak.

NAPARROA'KO HOSPITAL
BERRIA

Naparroa'ko Diputazioak zaintzen eta
babesten duen Hospital edo Gaixotegia,
konponketa batzuen bearran dago. Baiña
ala ere txikiegi geldituko litzake.

Zer egin, beraz? Beste bat berria egi-
tea askoz obe. Orrela, bada, orain dago-
noren lurretan, berria egingo dute. Guztia
75.000 metro kuadratu izango ditu ta... bi
txanpon baiño geiago kostako da: milla ta
bosteun milloi pezta kostako déla diote.
Ez da berriketa.

Beste bi edo iru urte barru, 200 oe
edo oatze sartzeko aiña toki egingo dute.
Beste bizpairu urtez geroago, 750 geiago-
rentzat izan du tokiak.

Ala ere, diotenez, ez da aundi izî ga-
rria izango: bear aiñakoa ta egoki eratua.

«JAKIN» ALDIZKARIA ETA
NAPARROA

Jende ikasientzat ateratzen den aldizkari
bat da JAKIN. Jakintza-gaiak edo kultura-
arazoak ematen dítu beti. Urtean lautan
ateratzen dute. Orain agertu da 6'gna. ta
oso-osorik Naparroa'n eskeñia dator.

Idazleak ere geienak naparrak dirá: Ji-
meno Jurio, Satrustegi, Larunbe, Bueno
Asín, Mari Cruz Mina. Aldi berean badira
bestelako idazleak ere: Torrealdai, Mendi-
kute, Ruiz Olabuenaga, Urrutia e. a.

Oso-osorik euskaraz egiña dator. Idazle
batzuek ez ba'dakite ere euskaraz, norbai-
tek euskaraturik eman dute. Ori bai, idaz-
lan bakoitzaren azkenean, laburpen baña
ipiñi dute, bai gazteleraz eta bai frantzeraz.

Beste gai geiagoren artean, Naparroa'ceo
eta beste euskal-probintzien arteko antze
eta berdíntasunak; orra gai bat garran-
tzizkoa. Beste batek, Naparroa'ko giroa az-
tertu du Errepublika garaian. Azkenik, bai-
ta orain urte bete, Ekaína'ren 15'ean izan-
dako auteskundeen ondorenak ere azter-
tzen dítuzte bi idazlek.

PAULO VI GNAREN KEZKA
JAINKO - UKATZEA, ILLUNPETÍK BELTZENA

Jende askoren artean modan jartzen ari da gaur gauza bat eso
garrantzizkoa: «Jainkoa ez dala» esatea ta ez ba'ütz beza!a bizitzea.

Baiña oso erreza da ori esaten. Guztiz erreza da orrela bizitzea.
Gauzak ez dirá, ordea, orrela. Pentsa dezagun, bestela, zer izango
litzakean Jainkorik eza.

Illuntasunik beltzena da, itxaropen jatorra itotzea. Ez gaitu ba-
tere jasotzen gizakiok; gure kidekoen menpean jartzen gaitu. Zuzen-
bldea ta maitasuna zertarako, Jainkoa ez ba'da? Guztion gain iñor ez
ba'litz, lotsagabeena nagusi izango litzake beti.

Jainkoa ez dala esatea, zerbait ezezkorra da? ukatzailiea, geren
buruen kaltekoa. Geren buruen ezerez edo deusezetik aterako baldin
ba'gera, gu baiño askoz geiago dan norbaiti eldu bear diogu.

Arin-arin esaten dute askok, «Jainkoa ez dala». Baiña ukatze
orren ondorio guztiak aterako ba'lituzte, erotu egingo lirake. izan
ere, ain da beltza ta beldurgarria, ortatik datorkigukean illunpea.

Orregatik egin du Aita Santuak Maiatza'ren 21'ean alakoxe dei
bizia:

«Pentsa dezagun buruz, egiaren bufa saia gaífezen gogo onez,
egiñaaiak egin ditzagun gure Jainkoa ezagutzen. Bera dugu-ta itxaro-
penaren iturri argitsu bakarra».

ARALAR'EKO EGUNA

Urtean bein egiten dute Aralar'en egun
berezia, «San Migel Kofradiaren eguna».
Aurten ere ospatu dute, Ekaina'ren 4'an,
igondez. Kofradi onek baditu 900 urte. Al-
di batez jendetza aundia zen Kofradiko, bai-
ta noizbait 40.000 lagun ere izan zituen.
Ez da gaur goizeko kontua!

Azken-urte auetan berriturik dugu Ko-
fradia. Egia esateko, bertako kapellau eza-
gun eta jatorrari esker, zaar-berriturik du-
gu San Migel Kof radia. Eta indartzen ari
da. Aurten baditu 500 bazkide, igaz baiño
100 geiago.

Zoionak ematekoa da Ayerbe'tar Inozen-
tzto kapellau jaunari, ain gogotsu daraman
ekintzagatik. Oraindik ugaritzen joango de-
la usté dugu, Euskalerri osoak arazoa eza-
gutzen duenean. Dagoneko badira Napa-
rroa'tik ez-ezik, baita Araba, Bizkai ta Gi-
puzkoa'tik ere pozik bazkidetu direnak.

ERNANI'KO JAIETAN, SEI
LAGUN ITO

Jai aundiak izaten dirá Ernani'n, San
Juan eguna dela-ta. Aurten ere poztasun
aundiz ari ziren festak ospatzen.

Naparroa'n jaio ta Gipuzkoa'n itotzen dan
Urumea ibaian, arraunlariak zebiitzen es-
tropadan. Ikusle asko ta asko begira zeu-
den ibaiaren alde bietatik.

Ernani'n bada zubi bat, txikia baiña Por-
tugalete'koaren antzera, zintzilik dagona.
Zubia bera zurezkoa da, baiña soka lodiz
lotua; soka aundiek eusten diote ibaiaren
gaiñean. Ez da, ordea, berri-berria; bear
ba'da, ongiegi zaindua ere oz.

Igo ziren berrogei lagun edo geiago zu-
bi ra ta lasai zeuden danak txaluperi be-
gira. Txakipa guztiak alde batera igaro zi-
renean, zubiko jendea ere bat-batean alde
zuten balantzak, zubia puskatu zuen eta
batetik bestera aldatu zen. Orduan egin
guztiak uretara erori ziren.

An ziren an larriak eta estuasunak! Be-
rrogei lagun uretan! Baiña geienak onik
atera zifuzten. Baziren ilfak ere, itota gel-
dituak. Guztira sei lagun, denak gazteak.
Egun Ülurc benetan! An bukatu ziren egun
artako ta urrengo eguneko festak!

Jendetza aundia bildu zen illeta-elizki-
zunetara. Goian bitez ez-bearrez ildako
gazteak!

IRUGARREN URTE-MUGA

José María Escrivá de Balaguer apaiza,
«Opus Dei» elkartearen sortzaillea il zela,
iru urte bete dirá. Ekaina'ren 26'an elizki-
zun aundiak egin dituzte Erroma aldean,
zenaz oroítuz eta aren alde otoitz egiñez.

Ezin ukatu, benetan Jainko-zalea izan ze-
la. Sortu zuen elkartea ere Jainkoaren ain-
tzarako sortu zuen, noski. Besterik da, or-
dea, elkarte orrek gaur daraman bidea,
gaurko munduaren bearrak zuzentzeko ego-
kiena den ala ez jakitea.

Jainkoaren argitan atseden eta zorion
artzen biziko danez orain, argítu ditzala
íelkarte artan diren bere| jarraitzailleak,
biderik zuzenenean ibil daitezen.
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M A I EII§MARA
Euskalerri osoan ekiñaldi aundiak egin

dituzte Euskararon alde. Bear dugu Euska-
ra, ta euskaidun guztiok jarri bear dugu
Euskararen alde. Izan ere, gurea da Eus-
kara, eta Euskarak egiten gaitu euskaidun.

Betiko galdu ez dadin, betirako biz-
kortu dezagun, ian aundiak egin bearko
ditugu. Dej asko egin dizkiote erriarí, eta
Euskalerriak oso ongi erantzun du. Bai, Ens-
kalerriak nai du Euskara; ori garfoí ager-
tu da alde guztietan.

Diru-eskeak, itzaldiak, jaialdiak eta milla
ospakizun, Euskarari laguntzeko. Jaialdirik
aundiena, Bilbaoko «San Manaes» futbol-

zelaian egin zutena: millaka lagun asko or-
du luzez antxe euskal-giroan.

Jaialdi bereziak egitekotan dirá bai iru-
ñan eta Bai Gasteiz aldean.

Gauza bat dago garbi: Euskalerriak irrin-
tzi egin duela ta... EUSKARA BAI! esan
duela. Eta ortarako eman du bere dirua
ere. Ortan dago Euskalerria.

Baiña Euskarari BAI esateko erarik one-
na, euskaraz itzegitea ta idaztea, euskal-
aldizkariak erosi ta irakurtzea da. Diruz la-
guntzea ongi dago, baiña euskaldunon ao-
tan bizi-bizirik mintzatzea da BA1EZKORIK
onena.

NORBERT
TAUER
EUSKALDUNEK
TXEKOSLOBAKIA'N DUGUN
ADISKIDEA

Bitartean, "PRINCIPE DE VIANA" ontan
ematen dugu Tauer euskaltzalearen aspaldiko
"Urrutiko agurra". Mamia argi, azala errex, eta
dena bero-bero, biotzez igorri zigun ordu arta-
ko "Zeruko Argia'"ren irakurle guzieri. Ñola
sartu zitzaigun ordu artan irakurtzean! Ñola
minberatzen ñau 23 urtez geroagoko irakurtze
onek!

"Europa erdian" euskaldunen adiskiderik
onenak, bere 80'gn. urtebetetzean, ar bitza Eus-
kalerriaren esker-onak eta beraren alde Jainkoa-
ri eskatzen diogun zoriona.

GARDE'TAR M.

Euskaltzale zintzoa ta Oore-Euskaltzaina den
Norbert Tauer j aunaren agurra etorri zaigu, Pra-
ga'tik ibilli den San Martin Euskaltzaindiko Idaz-
laren bidez.

Olako mezua, norena den izangatik, begi onez
ikusiko genuke Euskaltzaindia'ren EUSKERA
Aldizkarian argitara emana.

OARRA: N. Tauer jaunak Ekaina'ren 6'
gnean. ospatzen du bere jaioteguna. Euskaldu-
nengandik orrenbeste merezi duen gizonari, edo-
zeinek euskaraz idazteko, ona emen aren zuzen- Norbert
bidea:

Norbert Tauer
ViTiohradská, 126
CS-13000, PRAGA-Z
(Tchécoslovaquie)

Tauer, txekoslobakiar
euskaltzalea. Gaztaroan Euskale-
Tia ezagutu eta egia-egiaz ere:

jaiina euskara ikasi du Euskaltzaleta-
sunean Oorezko Maisua ber-be-

ra ízatn arte.

URRUTIKO AGURRA
Urrundik, Europa'ko erdian dagon Praga uritik,

agurrik beroenak bialtzen dizkiet «Zeruko Argia»
deritzaion illeroko politaren irakurle guziei.

Nere adiskide maite ta euskal-idazle ospetsua
den Labayen'dar Antonio M.a jaunari esker, lenen-
go amabi zenbakiak nere eskuetara zaizkit.

Illeroko eder au Espainia'ko gudaren lenagoko
denboretatik ongi ezagutzen dut. Atsegiñez beterik
irakurtzen nituen bertan zeuden idazkai guziak eta
euskeraren alde Ian gaitza egin duela.

Orregatik, ez da arritzekoa «Zeruko Argia» be-
rriz agertzea, 1954'garren urteko asieran, pozik
agurtu dut eta ziur nago, nerekin batean, Euskale-
rriko fededun eta erri-zale guziak.

Gure aldizkari maite-maite onen elbururik na-
gusiena da euskaldunen biotzetan fede katolikoa
bizia gordetzea euskeraren bidez.

Katoliko zintzo guziak, gaurko egunetan, atse-
kabez ikusten dugu ñola, alde guzietan, apostolu
gezurtiak gizonen gogoetatik Kristo'ren fedea atera
eta kristauaren ezaubide bakarra den Gurutze sain-
dua beste ezaubide batzuekin ordeztu nai duten.
Gaitz-bide au baztartzeko, mundu guziko kristauak

NORBERT TAUER

etengabe lan-egin bear dute Kristo'ren fedearen be-
rritzearen asmoz.

Mundu ontan, errien eta gizonen arteko bizi zu-
zen bat antolatzeko bidé bakarra da Kristo'ren fe-
deari jarraitzea.

Egi aundi au Paul Apostolu doatsuak, bere Ko-
rinto'koei irakurgaian, ongi adierazten digu esanaz:

«Iñork ezin dezake beste oñarri bat ipiñi, ipiñi-
ta dagoena baño, eta auxe Jesukristo da».

Euskaldunak izkillu aundi bat daukate beren
fedea zaitzeko: EUSKERA.

Guziok badakigu euskaldunak dirala Europa'ko
katoliko onenak. Euskera galtzorian arkitzen dan
errietan, euskeraren batean, fedea eta fedetik dario-
ten bizibide zuzena eta oitura onak ere galtzen di-
joaz.

Orregatik, Euskalerriko katoliko zintzoen egin-
bearrik nagusiena, euskera bizkortzeko lan-egin eta
erri-izkuntza beti eta toki guzietan, batez ere bere
sendietan (pamilíetan), itzez eta idatziz erabiltzea
da.

Gora Euskera!
Pragaftik, 1955' garreneko

GaragarrillaYen 14'ean.
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ALDO MORO POLITIKA-GIZONA IL DUTE
AMAIKA BALAZ IL DUTE

Italia osoan eta munduan barna ere oso eza-
guna zan Aldo Moro. Egun batez, Epailla'ren 16'an,
Erroma'n bertan, babesle zituan bost ertzaiñak il
eta Aldo Moro bera baiturik eraman zuten.

Egunak joan eta egunak etorri, iñoiako az-
tarna zeatzik ezin atera izan zuten: ez non zego-
nik, ez ñola zegonik. Noiz-beinka eskutitz batzuk,
bai, bidaltzen zituan; besterik ez.

Millaka polizia Italia osoan barna Aldo Mo-
ro'ren billa, ta aurkitu ezin. Gutxienik usté zuten
batean, Lorailla'ren 9'an, berebil baten pardel-to-
kian sartua ta manta batean bildua zegon, amai-
ka balaz jo ta illa.

Eta etzuten edozein bazterretan utzi. Erro-
ma'n bertan, uri-barnean, Itali'ko PC Partidua-
ren eta "Kristau-Demokrazia" partiduaren bilto-
ki nagusien artean, bietatik oso urbil.

Italia'ko poliziari ta Estadu osoari isekarik
aundiena egiñez, beren begien aurrean ipiñi zie-
ten Aldo Moro'ren gorputz illa. "Brigate Rosse"
izeneko "Talde Gorriak" ziran baitu zutenak eta
gero 55 egunen buruan illik utzi dutenak.

ÑOR ZAN ALDO MORO?
Gaztetan ikasle saiatua. Jaio 1916'an eta

1940'n Erroma'ko Unibersidadean Irakasle asi zan.
Gazterik sartu zuten politika-bidetan: 1948'an
sartu zuten Italia'ko Parlamentuan. Geroztik as-
kotan izana da ministro ta baita Gobernuko Buru.

Bere ekintzarik nagusiena, zalantzarik gabe,
"Kristau-Demokrazia" izeneko partiduan burutu
zituan. Orain bertan, partidu orren lendakari zan,
il arte. Bere partiduaren buruzagitzan buru-auste
aundiak ibillia ta lanik asko egiña, beraz.

Aldo Moro'ri zor zaio zati aundi batean bein-
tzat, "Kristau-Demokrazia" ta Itaiia'ko PC, par-
tidu biak nolerebait elkar-ekintza batean lotu iza-
na, arako "compromiso histórico" izenez ezagu-
tzen duguna. Geroari ondorenak.

Iñork ukatzen ez dizkion alderdi batzuk ba-
zituan, ageri danez: burutsua, argia, langille saia-
tu, jokabide zuzenekoa, alde guztietan leialki kris-
tau agertzen zana.

«BRIGATE RCSSE» OIEK ZER DIRÁ?
"Talde Gorriak" izena daramaten auek, orixe

dirá: talde batzuk, azpi-lanean oituak eta indar -
keriazko ekintza asko burutu dituztenak. "Gorri"
izenak berak adierazten duanez, komunista dirá.

Zortzi urte auetan indar aundia artu dute.
Baiña ezin ukatu, Italia'ko PC Partidu Komunis-
ta indartsuak IZKUTUAN eta azpi-azpitik lagun-
du ez ba'lie, etzutelako gaur ainbesteko garran-
tzirik izango. Ala ere ziur egon, gaur PCI, Italia'ko
Partidu Komunista ta bere gidariak izango dirala,
AGERIAN itzik gogorrenak esango dituztenak
"Brigate Rosse" oien aurka.

Baiña gauzak ongi aztertu ezkero, zer ager-
tzen zaigu nabarmen eta garbi? Dalako "Brigate
Rosse" talde orren ekintza ta indarkeria guztiek,
zein partiduri egiten diote mesederik aundiena?
"Kristau-Demokrazia" Partiduari ez noski, Sozia-
listen partiduari ere ez. Aien ekintza gogorretatik
mesederik iñork ateratzen ba'du, ziur egon, Ita-
lia'ko Partidu Komunistak ateratzen duala.

Aldo Moro, Italia'ko politikaiari kristau on eta demokrata ztntzoa.

Itzak bai, itzak esango dituzte komunistek,
baiña ezer ez dute egingo aien kaltean.

Ona emen elburu batzuk, "Talde Gorriak" edo
"Gorri-Taldeak" izeneko oiek bein eta berriz za-
balduak: "Aginte osoay erri armaiuaren esjcu".
"Bat jo, (bear ba'da il ere bai), beste eun zentza-
razteko". "Estadua beartu, bere gezur-jantziak
kendu ditzan".

Ba'da ez ba'da ere, ez dute sozialistarik jo, ez
zauritu ta ez il. Askoz gutxiago komunistarik. Bai-
tu, jo ta il dituztenak, "Kristau-Demokrazia" Par-
tiduko jendeak izan dirá, auek desegitea ta Esta-
dua berenganatzea, biak gauza bera bai dirá.

MUNDUA ITALIA'RA BEGIRA

Bai 55 egun luze oietan eta batez ere eriotza-
ren berri jakin ondoren, mundu osoa Erroma'ra
begira ibilli da. Alde guztietara zabaldu dirá ango
berriak.

Lortu zitekean, bear ba'da, Aldo Moro bizirik
gertatzea, "Brigate Rosse" oien eskakizunak bete
ba'lituzte: Beren buruzagi dan Renato Curcio ta
lagunak espetxeetatik ateratzea. Italia'ko Gober-
nuak ez du amor eman eskakizun oien aurrean;
eta ondorioz, ilketa makur eta beltza.

Naigabe ta samintasunean lagun agertu di-
ranak ere ez dirá gutxi izan alde guztietatik. Eus-
kalerritik ere samiñ-agur bi beintzat bidali zituz-
ten: EAJ-PNV Alderdiak, Giza-eskubideen alde
ta Italia'n Demokrazia jatorra jartzearren lan
aundiak egin zituala aitortuz; baita Irujo'tar Ma-
nuel jaun agurgarriak ere bere aldetik bidali zuan
bere agur samiña. Izan ere, Europa'n barna "Kris-
tau-Demokrazia" izeneko partidua sortzen elka-
rrekin ibilliak bai dirá; beti ere bi gauza oiñarri-
tzat arturik: giza-eskubideak eta demokrazia.

Goian bedi Aldo Moro. Eta Aldo Moro'ren odo-
la ez dedilla alperrik izan. Ikas bezate demokrazi-
zale guztiek, era askotakoak dirala demokraziaren
etsaien itxurak eta jokabideak: ez daitezela itzen
lilluraz fida. Azkenik, ez dezatela itxaropenik gal-
du demokrazi-zale benetakoek, egia ta zuzenbidea,
geldiro ta nekez ba'da ere, beti gaillentzen dira-
lako.

ERRE
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"ITINERARIOS POR NAVARRA I I

Liburu berri ta apaiña dugu
''Itinerarios por Navarra" edo
"Ibilbideak Naparroa'n bar na"
euskaraz esanda. Liburua bera,
tamalez, erdaraz dago soi-soilki.

Naparrok ez dugu bear bezala
ezagutzen gure lurra, ez dugu
ezagutzen Naparroa. Orregatik
egin dute liburu berri ori. Napa-
rroa'n barna ibillaldiak egin di-
tzagun, baiña maisu on bat gi-
dari dugula.

Naparroa'ren erdia erakusten
digu liburu onek; Erdi-aldea ta
Bee-aldea, ain zuzen ere. Eta
beste erdia ñola ezagutu? Urren-
go urtean ateratzekotan dirá Na-
parroa'ren erdiz gorakoa. Ez da
asmo makala orixe!

Naparroa'ko Bardeak aldean
sortua den Floristan irakaslea
izan da lañen buru, beste zen-
bait irakasle lagun artuta. Bes-

talde, "Naparroa'ko Aurrezki-
Kutxa" izan da liburua argitara-
tzeko bear ziren diruak jarri di-
tuena.

Guztira 2.500 argazki egin di-
tuzte, aietatik onenak aukeratze-
ko. Liburuak berak, gaur dago-
nez, 250 argazki ta beste zenbait
irudi erakusten dizkigu,

Baiña ez dirá argazkien azal-
pen egokiak eta errien berri ja-
kingarri asko ematen dizkigu.

Edozein naparrek ikas lezake
asko, liburu au eskuetan arturik,
erriz erri ibiltzen ba'da. Orrela
bai ezagutuko duela naparrak
bere lurra. Zenbat-eta egokiago
ezagutzen dugun naparrok geu-
re erria, orduan-eta obeki mai-
teko dugu gure Naparroa osoa.

Nola-nai ere eskabide bat egin
gabe ezin geldi gindezke: "Iti-
nerarios por Navarra", liburua

aalik laisterren, EMAN DEZAI-
GUTELA EUSKARAZ. Orain ar-
tekoan erdaraz bakarrik atera
dutena, egin dezatela EUSKA-
RAZ ere. Mesede aundia egingo
lioke "Naparroa'ko Aurrezki-
Kutxak" napar-erriari. Zai ta
eske jarraituko dugu.

Bestetik, urrengo urtean biga-
rren liburua ateratzekoan, EUS-
KARAZ ERE ATERATZEKO
arren eta arren. "Naparroa'ko
Aurrezki-Kutxak" ez egitekotan,
nork egin lezake lan ori? Utsune
aundia beteko luke ta mesede
bika iña egingo lioke napar-
erriari.

Zorionak irakasieeri ta zorio-
nak "Aurrezki-Kutxari". Zorio-
nak bai, baiña EUSKARAZ ere
egin dezatela eskatuko diegu,
euskaraz egiñik ikusi arte.

G.

Tiebas'ko Gaztulua, 1378'an Kastilla'koek erre ta ondatuta. «Aiekin -beti bezala, eta Biana/ko Printeeak
erran zuen min-miñez- zenbait ñapar beren izateari ez on, Naparroa'ko Erresuman ez zintzo.....

"NABARRA"
ou

«QUAND LES BASQUES AVAIENT DES ROIS:
Fierre Narbaitz, kalonje euskal-

tzalea, anitz ezaguna da euskal-
idazleen artean. Baditu zenbait li-
buru zin-ziñez jajcingarriak, euska-
raz idatziak. Oraingoa ez, au ez da
euskaraz. Au frantsesez eglña da.

"Nabarra, ou quand les basques
avaient des rois" du izena; onela
esango genduke euskaraz: "Napa-
rroa, edo euskaldunek erregeak zi-
tuzten garaia". Izan ere, bi gauza
dirá egi-egiak: bazirela errege eus-
kaldunak, eta bazirela euskaldu-
nen erregeak.

Berak duen jakinduri aundiaz

idatzi du liburu au; euskaldunok,
eta batez ere Naparroa'ko euskal-
dunok, oartu gaitezen. Ea noizpait
ezagutzen dugun gure errial

Eta Naparroa'ren bi alderdiak
adierazten dizkigu: gaur Naparroa
esaten dioguna ta baita mugaz bes-
te aldekoa ere, izenez Bee-Napa-
rroa esaten zaiona. Biak bat izan
ziren. Gaur ere biak bat dirá, bai
mintzairaz eta oituraz, dantzaz eta
jolasez, baita gogoz ere. Baiña be-
rriz noiz izango aera oso-osorik bat?

G.

d e
M A 1 R I E

SAINT-PALAIS

ARRONDISSEMENT

B A Y O N N E

DÉPARTEI^ENT
DES BA3SES-PYRÉNÉES

Naparroa bat ezagutzen dut gezur-
mugaz an-emendi; mugaz angoa Es-
paiñi ez da emengo au ere ez

Frantzi.
«Orixe»

6 _- PRINCIPE DE ViANA



Iruña'ko Avrrezki Kutxa Mu-
uizipalak euskararen zabalkun-
'lerako eta ezaguketa sakonago
oaten alde, euskal poesiarentzat
"XALBADOR" Saria sortu du
arteoroko asmcz eta ona bere
O1ÑARRIAK :

DIRU OENITZEA. "XALBADOR"" Saria euskal poesiarentzako
10G.000 pesetaz orniturik dago.

SAR-BIDEA. Sari ontarako txapelketan sartzerik izanen dute
urrengo baldintzara auek betetzen dituzten lanak:

Euskaraz idatzirik izatea eta Euskal Erriko olerkariek egiña.
Orijinalak eta argitaratu gabeak izatea. Poesien gaia askea

edo zilegi da.
Oiñarri auetan adierazten diren neurrien barruan idazle bakoi-

tzak idazlan bat edo geiago aurkeztu aal izanen du.
Ez izan aurkezturik —izen berdin edo ezberdiñez— beste literatu-

ra txapelketa oraindik erabaki gabe hatera, onek bereala bota-
eraziko bait luke txapelketa ontatik.

Bein txapelketa ontara idazlan berri bat aurkeztuz gero, idaz-
leak ezin izanen du ez atzeratu eta ezta ere txapelketari uko egin.

AURKEZPENA. Idazlana gutxienez mila Ierro edo bertso izanen
du eta bestalde ez mila eta bosteun baiño geiago; makinaz, biko
epeaz e.ta paperaren alde batetik idatzirik presentatuko dirá.

Idazlan berriaren iru kopia bidaliko da, bear bezela erantsi edo
elkarri josirik.

Idazlanak seudónimo edo lema batez aurkeztuko dirá, ondoan
eta sobre edo eskutitz ertsi batean adierazpen bezela dagoelarik; egl-
learen izena, abizenak, zuzenbidea eta telefonoa.

AURKEZPENERAKO EPEA. 1978'ko Iraila'koz 30'gnaren. 12'ak
baiño leen eta Iruña'ko Aurrezki Kutxa Munizipala'ren Bulego Na-
gusietan, Sarasate Kalea, 5, "XALBADOR" Saria adierazpena ageriaz.

EPAI-MAI ETA. ERABAKIA. Epai-maia Iruña'ko Aurrezki Ku-
txa Munizipal'éko administraziorako Kontseilaritzak izendatuko du
eta bere garaiz adieraziko da. Erabakia datorren Abendu'ko 31'gnean.
baiño leen jakin-eraziko da; erabakia arrunt aldakaitza izanen da
eta saria geldi liteke iñorentzat gabe.

SARIAK. Leen saria 100.000 mila pesetaz orniturik dago eta
oroitzapenezko ezaugarri bat ere. Bigarren saria 25.000 pesetaz or-
niturik dago.

IDAZLAN SARITUAK. Idazlan sarituak Aurrezki Kutxa'ren ja-
bezkoaren pean geldituko dirá eta beronen Pondo editatzaileak ar-
gitaratuko ditu. Bi urteko epean ezbaldin ba'dira argitaratzen egi-
lleek berriro beren esku izanen dituzte.

IDAZLAN SARITU GABEAK. Idazlan saritu gabeak beren egi-
lleek altxatu aal izanen dituzte, pertsonalki, sariak ematen direne-
tik illabete bateko epean.

ESKUTITZ GORA-BEERAK. Ez da eskutitz edo beste iñolako
arremanik edukiko idazlan aurkeztuen inguruan.

LEGE-KONPETENTZIA. Txapelketa ontara sartzen direnak,
edozein eztabaida sortzen delarik, Iruña'ko Aurrezki Kutxa Muni-
zipala'ren erabakiak ontzat artzen dituzte.

"XALBADOR" SARIA !

POESIAN

GÜRUTZ -
-X-

"Ludkiren aurrean
jantziak kendurik
or dago Jesús ona
oso lotsaturik."

Arri gaiñean
jota
gari-alea
narru-gorri.
Mendi-tontorrean
zutik
soiñekoak lurrean
Jesús maitea
billutsik.

Jantziak
kenduta
oraindik
zurekin dituzu
odol-arrasto
zauriak...
Ez dezu beste jantzirik.
"Zein parregarrizkoa
zuen Yainkoa...\
Odol zikiñez josirik,
ote da eroa...T

Jauna izkutuan da
Gizona argiratu.
Yainkoa ikusi ez da
aragia azaldu.

Orra Giza-semea,
malko-negarrez betea...!
Lotsak zapaldua,
zauriz urratua,
anaia gurea...!

Inoren mendean
estututa
dabillen gizonari
izan, Jauna,
Erruki!

ARRÍNDA

ITZEKIN BAKARRIK
Itzekin bakarrik,
eskurik ezarri gabe,
ez da iñun ere
etxe berririk iasotzen;

bai egin ordea
argiro ba'da mintzatzen,
ortako bidea.

MUNIATEGI'TAR S.
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'AITOR'EN IZKUNTZA ZAARRA'
Aitor'en izkuntz zaarra
nai degu zabakiu,
munduaren aurrean
gizonki azaldu.
Baldin gure zañetan
odolik ba'degu.
euskaldunak euskeraz
itz egin bear degu.

Zein izkuntza ederra
euskera guria,
iñun ez det arkitzen
beste bat obia.
Usaí gozo dun izkuntz
txukun ta argia,
biraurikan ez duen
izketa garbia.

Ez daukagu euskera
lotsaz baztertzeko,
ainbat gutxio berriz
oñazpiratzeko.
Jainkoak eman ziguo
euskaldunentzako;
Bere lege santuak
ez daude ukatzeko.

SARDINA BIZI-BIZIAK
Oñutsik eta gonak jasoaz
arturik otar aundiak,
goiz-goizetikan esnatzen degu
erriko auzo erdiak.
Kalean gora... kalean bera...
ai, gure ibil-aldiak!
Deika ta deika —lertu bearrez—:
¡SARDINA BIZI-BIZIAKI

Txanpon batzuek irabazteko,
zenbat orru eta marru!
Buru eta soiñ busti-bustirik
goi ta be kanpo ta barru.
Kalean gora... kalean bera...
Zenbat neke ta amorru!
Deika ta deika —lertu bearrez—:
¡SARDINA ETA TXITXARRUl

—Aizazu, Petra, esan zaidazu:
zer arrai dezu gaurkoa?
—Sardina bizi, gordiñ, ederra,
oraintxe ekarritakoa.
Kalean gora... kalean bera...
Zer bizimodu, Jainkoa!
Deika ta deika —lertu bearrez—:
¡SARDINA PREZKO-PREZKOAl

Arrai-saltzaillek izaten degu
poztasun ta ezbearrak,
Ogi koxkor bat inguratzeko
asko ibilli bearrak.
Kalean gora... kalean bera...
goiz eta illunabarrak,
deika ta deika—lertu bearrez—:
¡SARDINA BIZI EDEBRAKl

ANDONEGFTAR Z.

Andoneéi'tar Ziriako
Etsaiak aurka dabiltz
euskeraren gatik,
leen, orain eta beti
guztiz aspalditik;
lurperatu nairikan
antzin-antziñatik,
ez dute ori lortuko
iñungo aldetik.

Amatxok esan zidan
eriotz aurrean:
—Agur semetxo laztan!
laister naiz iurpean.
Euskeraz otoitz egin
nere lur gañean,

euskera nai det entzun
nik zorionean.

—Ama!, erantzun nion,
zure lur gañean,
belauniko jarrita
otoitz egitean,
Euskeraz egingo det
goiz ta arratsean,
biok zaudetelako
nere biotzean.

Goratu dezagun, ba,
euskera laztana,
gure asabagandik
ikasi genduna.
Berdingabeko izkuntza
maitatzen deguna,
biotz naigabetua
sendatzen diguna.

Gora Euskera maite
zoragarriena;
euskaidunen artean
maitagarriena,
munduan sortu zanik
izkuntzik zaarrena.
Gora ta gora beti
EUZKADI ta EUSKERA!

SAN IXIDRO'RI
San Ixidro da nekazarien
ikasbide ta Zaindari;
otoitzarekin zintzo jarraituz
ekiten zion lanari.
Saserritarrak maite degu ta,
pozikan gatoz kantari;
udaberriko emaitzak dirá
tdakazkiogun opari.
Zaindari maite, arindu zazu
nekazarien goibela...
Gure nekea ez da saritzen
beste lanetan bezala...;
baso, belardi eta soroak
frutu ematen duela,
zuzendu auen salketak ere,
galduak gera bestela.

LOIDVTAR P.
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ZORIONAK, BA,
GAUR, AITA LINO

XAlOKiN, K. O.
JorraHla'ren 4

BIZITZEKO GOGOZ
Ta, bizitzeko gogoz, ikuste sendo batera
leioa irikiz eder-ikuspegirik argienean...
(Nekezko gau otz ta illun, gau izargeak ezeztuz).
Ai! eguna sor ba'ledi nai dugun aro ta bidez;
eguna sor ba'ledi norberaren gogoetara,
—egiazko izate, egiazko bizitza bizira—
biotzik-biotz, gizonik-gizon, alkarte betean
begiak, biotza, gogoa maitekiro begiratuz,
ongarrizko zitu, emaibide ibilgarrira!.

Itxaro egundu, bizitzazko adar aletsuz
egarria ase ta, biotza alikatu, goituz,
egiazko berritze on, argi-iturri gardenez,
mendiarte oiantsu, gure zelai, gure ibarrez,
iatortasun berezi, goi-mintzairarik gozoenaz
etorriko ba'litz bai, eguna, esku zabalez,
bere illun-urratze, bere itzartze ikaraz...

Oi, etorriko ba'litz bai, bere eguzki aberatsez,
erriaren neke ta, oiuak, erriaren mintasun,
erriaren negarrak, kezkak, oñazeak uxatuz;
etorriko ba'litz etorri eguna egunduz,
bere bizi-etorbide onuratsu, alaiez,
iñoizko goraldi eta egiazko maitetasun,
gogozko biotz-alkartzerik samur, ederrenez,
bizitzazko sugarrik gartsu, onena izetuz!

Oi, etorriko ba'litz umaroko aize, izarrez,
umaroko begirada garbi, lengo bioztasunez
ta, gazte-aroko ausardi eder, lilluratsuz,
amets pilpilletan ausnar, aukera ederrez,
egunarekin aurrez-aurre, bizitzaz aupatua...
Oi, etorriko ba'litz bai, bizitzaz egatua,
Loreil loretsu, Loreil emaikor, elburutsuenez!

Eta, ezer besterik gabe, eskua luzatuz,
ba'litz eroso ibiltea bidé ta bidezkaz,
gauzak norberaturik erreztasun aundienaz,
zorioneko itzalpean gau illunak izartuz!
Ba'litz bai, lena berritzea, leñera itzuliz,
lenean murgil, berriz ere lenean igeriz,
arako mutil-aro, gazte-aldi bedeinkatuz,
ezeren kezka, ardura gabe, zilipurdika,
aizea bezin aize, elkarri agur-gorantziz!

Ta, begi garbien iabe izanik, iolas-iolaska,
oi, ba'litz berriz ere zakelak betetzea,
arri edo lorez, sagar ta madari umaotuz;
ba'litz bizitzadun egun aietan barrentzea,
txoriekin ta mitxeletakin gozoro egatuz;
ta, gero, gazte-ametsez, maitearekin-maiteka,
urregorrizko eskuarte aberats, zoragarriz...
Oi, ba'litz bai, unerik onenean gelditzea,
zorioneko malladi atsegiñean ats art.uz!

OLLOZOPE

Bertsotarako umoretxoa
oraintxe dot azkenetan;
ian ortan nitun asmo t'ametsak
egaztu jataz benetan.
Aurrerantzean ez dot nai sartu
olako zeregiñetan,
orretarako umoredunak
jarrai bedi bertsoketan.

Azkena danez egin nai neuke
obetoago gaurkoa,
Akesolo'tar Aita Lino'ntzat
egoki esandakoa;
Markiña'n laster utzi bearko,
bait-dau bere nausigoa,
ein daiodan, ba, albait ondoen
agurkatzeko bertsoa.

Gaurko egu-nez agertu ziñan,
AITA LINO, zu lurrean,
erri txiki, politean.
Dima deritxon Arratia'ko
An Akesolo sendi kristauak
eukan abi txukunean,
poz, atsegiñak eurrez ixuriz,
senide dañen artean.

Ume ziñala nabaitu zendun
Jainko-deia biotzean.
Guraso, sendi... daña laga-ía,
ariñeketa batean,
beste asko lez juan ziñan, ta
sartu Larra'ko etxean;
Karmen'go Amak an jarri eutsim
bere jantzia soiñean.

Ordutik ona beti karmeldar
zindo ta zintzoa zera;
Jainko-morroitzan iñoiz trratsik
ez dozu egin atzera;
Deunen antzera juan zara zu
bidé zuzenez aurreraf
Zuzendaritzat autu baitzendun
lenengotik Jesús Bera,

Euskal-gaietan urte luzeak
erabilliak dituzu;
orragaitikan zuk zail orretan
ezkuturik ez daukazu;
sasi-jakintsu jaun batzuk baño
askoz gorago zagoz m,
HACHE letratxo Iiskarti ori
ontzat artzen ez baitduzu.

jaun jakintsuok egon ba'íira
Carmona'ko espetxean,
ikasiko'ben, zuk eta nik lez,
!o-egiten lur gañean,
eta besoak goruntz jaso-ta,
goizean eta gaubean,
nai ala ez nai beti abesten
kantu bardin-bardiñean.

Eskola bikain, ospatsu artan
zenbat íkasi zenduan!
Askotarako maixu eginda
geienok urten genduan;
baña batzuek argi geiago
\ortu eben an barman;
onen artean, zu, AITA LINO,
zagoz mailla gorenguan.

Ekin, bada, zuk, jarrai aurrera
orain dabilzun Janean:
Ama Euskera zar maiteari
bizitzen eusten lurrean.
Gure mintzo au aberastzeko,
idazti zaarren artean,
billa egizuz itz zar aaztuak
ezarriz gure aurrean.

ZORIONAK, ba, gaur, AITA LINO,
zeure joiotegunean!
Bizitz luzea ernon daizula
Jainkoak emen lurrean;
osasun ona lagun duzula
beti gogo ta soiñean.
Gero saritzat izan dagizun
ZERUA BETE-BETEAN!
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"MATTIN" BERTSOLARIARI OMENALDIA
Apiril'eko 30'gnean. ukan gi-

nuen Ahetze'ko "Mattin" bertso-
lari maiteari eskaini zitzaion
omenaldia. "Euskalizaleen Bil-
tzarra"'\i eraturik, omenaldiak
Ahetze'ko maitasunaz eta Euskal
Erri guzietako lagunez inguratu
zuen gure "Mattin".

Anitz ezaguna dute gizon poz
au leku guzietan; amaika ordu
onak eman dizkigun gizonak be-
re pozez!

Gaztetik asita zen bertsolari-
tzan, eta ala ibilliak ditu zazpi
euskal lurraldeak. Zazpi ere zi-
ren omenaldian ari izan ziren
bertsolariak: Agirre, Azpillaga,
Egileor, Ezponda, Lazkao-Txiki,
Lopategi ta Xanpun. Baiñan,
ogei ta geiago bertsolari baziren
lagunarekin.

Egun unkigarria benetan Ahe-
tze'n pasatu ginuena. Goizean,
Meza ederra, erriko kantuz or-
niturik; gero, Áuzapeza edo Al-
katearen "Ongi-etorria". Labe-
gueri ta Lafitte jaunak mintza-
tu zitzazkigun "Mattin" bertso-
lari-lanez.

Bazkaria, o lakoetan oi den
umore onez.

Arrats a l d e a n , bertsolarien

Euskaldunak ízanik
Utzi geranari
Zaindutzen sortu giñan
Kabi maiteari.
Aintzindiko izkuntza
Dablikigunari,
Indarkeriz menpean
Nal gaituzte yarri,

Emengo Lege-Zarrak
Ukatuaz guri.
Saia gaitezen danokf

Kale ta baserri,
Esku emanda, gogoz,
Laguntzen alkarri.

Mintzaira ezti onen
Iraupengarri,
Naparroa degula
Tokiko gidari,
Zazpiretan jolas bat,
Orra Euskalerri...

Gora Euskera, eta
Oyu bat: Aberri...!
Agertzen asi baita
Zeru urdin orí.

A'tar G.

«Zir, Matttrt Treku, Iparraídeko írria eía
negarra».

eginkizuna. Ta nolako soñua,
alako dantza. Bertsolari on onen
omenez, bertsoak bikain; eta de-
netarik: parre egiteko, biotza
ukitzeko, baita burua erabiltze-
ko ere.

Agurrak eta emaitzak eskertu
zituen gure aheztarrak, berak
egiten dakienez: bertso ederrez.

"Maíí2?2'"ek esana du bezala,
berak "ahal dena" egin du. Eta
"anitz déla" esan zizun Euskal
Erri guziak joan den omenaldian.
Anitz, bai, egin duzu "Mattin",
Euskararen alde. Esker mila,
baiñan... aintzina!

E. ZILBETI

AHETZA'KO BERTSOLARIA
Galdeka nago bertso ederrak noía dituzten moldatzen;
iduri dute hitzarekilan ari dire!a jostatzen.
sMereendako goiko laguntza belaunika dut galdatzen,
zeren segurki poesía zait asko izerdi gostatzen.

Horietarik bat deituko dut, hoberena da Lapurdi'n;
bai eta ere, dohain osoaz, lehen lehena Euskadi'n.
Haren bertsoek gure zerua begiratzen dute urdin.
Mattin'ek errauts bihurtzen baitu Inguruetako burdin.

Gaurko munduak egun dakarren tristura nekeaz nahas;
arima zati bizi nahia euskaidunek dugu eskas.
Beraz guziak gero gintazke bertsolari mailean has,
Ahetze'n sortu den Mattin'ekin badugulako zer ikas...

Ahetze, zure bezaiakorik iurrean zehar a! daite?
Ardura ezta batí gertatzen holako haurrik emaite;
Euskal Herrian hor urgulutan oraindanikan sar zaite,
beldurrik gabe derratzuguia: «Ahetze, zaitugu maite!»

Larrun gainean aditzen dirá sorginak eta laminak,
zauriturikan ura begian bshotz barnean suminak;
baina betiko, Mattin'ek egun, euskai herri bizi minak
sendako ditu goxa-araziz guzien auhen saminak...

Gorputzez ttiki dela, ordea hatindi haundi du biotza;
¡rri bertsoaz urt baitlezake mendiko elurren hotza.
Mattin'ek gorde nahi digun min hura ez zaigu arrotza;
gaur zure íjotza izan dadila gure ezpata zorrotza!

Hun dabil orain Urepeie!ko «Xalbador» bertso-artzaina?
Zu, Mattin, egon zare alargun bakarrik haren ordaina.
«Xalbador»'ek du edertiz jantzi euskararen buru gaina;
zuk, aldiz, eman diozu behar-beharrezko zaina.

Garbi da garbi alor berdean pausatu den goiz ihintza;
gauetik dator, ur orren pare, gure askapen agintza.
Denak batera, gogo indarrez, has dezagun herrigintza,
Mattin'ekilan segituz beti bertsolarien egintza...

Zu, Mattin Treku, Iparraideko irria eta negarra;
Hego atsean suetan gorri gorrian dagon sugarra.
Udaberrian zuregatikan gure arbola zaharra,
sapa biziaz muskildu zaigu; ez da legortu adarra!

I. BORDA
"Herria'"n.
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Baratzako lanak ez dirá beinere bukatzen: lan-
dare txarrak atera, landare onak zaindu, lurra atxur-
tu... beti izaten da lanik aski.

Jarrai dezagun, bada, "Euskal-baratza" ontan
ere lan eta lan. Ez dugu ala ere geiegirik ikasiko.

NORI eman diozu? NORI kendu zenion? NORI
galderari erantzuna egoki ematea, ñola egin bear
dugun euskeraz? Auxe izango da gaurko gaia.

—Nori eman diozu liburua?
—Zure LAGUNAI eman diot liburua.
—Nori saldu diozu etxea?
—Nere lagunaren AITAI saldu diot etxea.
Mintzatzen ari geranean, onela esaten dugu.

Oker al dago? Ez, oker ez dago; baiña, egokiago ta
obe da onela idaztea ta esatea: LAGUNARI ta AI-
TARI.

Beraz, onela obeki: Zure LAGUNARI eman diot
liburua. Nere lagunaren AITARI saldu diot etxea.

Lagun bakarrari edo gauza bakarrari dagokio-
nean, beti -ARI izango da bukaera.

Baiña lagun bakarrARI edo gauza bakarrARI
izateko ordez, gauza edo lagun geiago ba'dira, ñola
esan eta ñola idatzi?

Esate baterako: Zuk liburu asko dituzu; bati ta
besteari ematen ari izan zera, Orain nere galdera:
Nortzueri eman dizkiezu liburuak?

Onela erantzun izan dugu askotan: —Zure
LAGUNAI eman dizkiet liburuak,

Eta nori saldu dizkiezu etxeak? — Zure aitaren
ADISKIDEAI saldu dizkiet etxeak.

Oker ote dago? Ez, au ere ez dago oker; baiña
egokiago ta obe da, beste era ontara idaztea ta esa-
tea:

—Zure LAGUNERI eman dizkiet liburuak.
—Zure aitaren ADISKIDEERI saldu dizkiet

etxeak,

Bakarrari danean, -ARI dan bezala, askori da-
nea -ERI bear du bukaera.

Badira batzuk, LAGUNEI, ADISKIDEEI, GAZ-
TEEI bear dala diotenak. Ongi legoke, baiña Euska-
lerri osora begira, obeki iruditzen zait LAGUNERI,
ADISKIDEERI, GAZTEERI idaztea.

Zergatik? Lenengo, Lapurdi ta Bee-Naparroa'ko
euskaldunek orrelaxe erabiltzen dutelako. Bestetik,
gure artean ere esan izan dugu ZUERI. Gaiñera, EEI,
GAZTEEI, artzen ba'dugu ontzat, gero zer gertatzen
da? Euskerari etzaizkio atsegin orrela iru bokal el-
karrekin eta... "E" bat jan egiten dugu askotan alde
guztietako euskaldunok: GAZTEI, SEMEI ta olakoak
esanez gelditzen gera.

Beste arrazoi bat, GAZTEERI idazteko: Iparral-
deko euskaldunek I ori galdu ta R gordetzen dute.
Onelaxe: zordunER, euskaldunER erabiltzen dute,
guk bezala zordunERI, euskaldunERI idazteko ordez.

Bakarra danean, AITARI AMARI. Asko diranean,
GAZTEERI, LAGUNERI, SEMEERI.

GAZTAÑAGA'TAR J.

IZTE6I -TXOKOA
A

3

D

E

G

H

1

J

K

L

M

P

S

u

X
z

Aitor
agintza
akabaiia
arabera
arraberrítu
askílpen

bardin
beha
berehartan
bulíatua

dagizun
daiodan
daizuia
deuna
derraguzu
dot

egonki
elebitasun
elgar
emon
erauntsi
eroso
errauts
erremesiak
eutsun

gaidatu
galde
goitu
gostatu
gutiziatu

harri-erauntsi
hoin
hunkigarri

igan, igon
ihintza
iragan
iruzkia
irrika
iseka
izarge
izetu

Jataz
jin

katixima
—kilan
klika

laga
ionabesak
lotsa

mera
Miarritz
miga, biga
rnuskiidu

piaia, pídala
pottoka

sapa
Sc?¡ menta
sendia
sobera

ukan
umaro
umaotu
urten

xehatu

zauzkuísn
zikiro
zitu

enska'dunen ieen gurasoa
askeintza, itxaroa
bukaera, amala
gisa
guziz berritu
askatasuna

berdin
begira
berez
emana, lotua

dezazun
dezakiodan
dezazula
done, saindu, santu
erran, esaten díguzu
dut. det

ian-arte
bi-izkera
tí¡kar
eman
ekaitz, inutsi
eraz, errez, lasai
auts
eskerrak
zízun

eskatu
eske
garaitu
kostatu
O|:atu, opa izan

arrerauntsi, ekaitz
hain
biotz-ikaragarri

igo
intza
igaro, pasatu
eguzkia
parreka
murrika
izarrik gabe
izeki, irazeki, piztu

zazkit
etorri

kristau-ikasbide
—kin, —gaz, —kaz
musikoen tálele

utzi
tresnak, erramintak
beldur

alkate, endore
Biarritz
b¡ urteko beia
¡oretu, aldaskatu

bidaje, bidaldi
zalditxo

ego-aize
salduketa
pamilia
aski

izan, eduki, ekun
ume-aroa
eldu
irten, atera

auts i, apurtu, puskatu

zaizkiguten
aari
uzta, gari ta garagar aleak
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HILARIÓN ESLABA
H. ESLABA MUSIKALARI

Burlada'ko seme zen Eslaba'tar Hilarión, apaiz
eta musikalari ospetsua. Jaio Burlada'n 1807'an
eta Madril'en il 1878'gn. urtean. Ain zuzen ere EUN
urte dirá il zela.

Oso gazterik sartu zen Iruña'ko Katedralean,
aur-abeslarien artean lenengo; ta, ogei urte zi-
tuenerako, organista. Garai artako oiturak eta le-
geak estuak zirenez, lenengo apaiz izan foear zuen
Katedralean karguak artzeko. Eslaba gaztearen
gogo ta irrika biziak, musikara eragiten zioten.

Eta biak batera eraman zituen bere bizitza
osoan: musikalari ta apaiz. Lenengo, Burgo de Os-
ma'ra joan Katedraleko abes-batzaren gidari. An~
dik urte batzuetara, berriz, Sevilla'ra; an egin zi-
tuen 1832'tik 1844'ra bitarteko urteak.

Gero MadriFera jo zuen 1844'gn. urtean, 36
urte zituela. Benetan ospetsu izatera iritxi zen.
Ospetsu bai, baiña baita eztabaidatua ere izan:
batzuek asko goraltzen ba'zuten, beste zenbaitek
gutxiesten zuten egiñaletan.

Iru eratako lanak egin zituela esan dezakegu:
Batetik, musika-doiñu berriak asmatu edo

sortu. Ezagunak eta txalotuak dirá Eslaba'ren
"MISERERE", mezak eta beste eliz-kanta ugari;
guztira 127 edo geiago. Berak sortutako musika
dute baita 3 OPERA deritzaienek ere: "II Solita-
rio", "La tregua di Tolemaide", ta "Pietro il Cru-
dele" .

Bigarren lan bereziak, zalantzarik gabe, ira-
kaskintza izan zen. Ezagunak eta oraindik erabil-
tzen dituztenak dirá Eslaba'ren "Método de Sol-
feo" edo musika ikasteko liburuak. Berak aitortu
zuenez, besteeri irakasten zebillela ikasi zuela as-
ko ta asko ere.

Irugarren, musika-lanak bildu ta aztertu, mu-
sika-lanen bilduma ta zabalkundea egitea ere ga-
rrantzizkoak izan ziren. Egia esan, XlX'gn. men-
dean musikari berriturik aundieria eman ziona,
ezin ukatu, Eslaba naparra izan zela.

Beste alderdi bat ere badu jakingarria napa-
rrentzat, Burlada'ko seme Eslaba ospetsuak. Oso
gogoan erabilli zuen beti bere jaioterria. Bere la-
netan oso gogotsu adierazten du ZORTZIKO zer
den, euskaldunen artean asko erabillia da musi-
ka, déla alegia.

ESLABA EUSKALDUNA ZEN
Zin-ziñez euskalduna zen Eslaba, bai bere abi-

zenez: Eslaba, Elizondo, Beroiz, Isturiz, Gorraiz,
Artazkoz, Latasa... Baiña baita gogoz ere. Gaur
ziolako ere bai. Baiña, batez ere, Gorriti ta Goikoe-
Eslaba'k orain eun urte geiago, EUSKALDUN jo-
tzen Naparroa, beste iru probintziekin batera. Eta
Naparroa'ri ERREINU deituz jarraitu zuen, Ma-
dril'go lege batzuen bidez ERREINU izatetik pro-
bintzi izatera jetxi ba'zuten ere.

Bestalde, ezin ukatu, Eslaba'k eta bere etxe-
koek bazekitela euskeraz.

Euskal-musikak asko zor dio Eslaba'ri. Bate-
tik Gayarre abeslari ospetsuari asko lagundu zio-
lako ere bai. Baiña, batez ere, Gorriti ta Goikoe-
txea euskal-musikari aundiak, Eslaba'gandik asko
ikasi zutelako.

Pozik izan daiteke Naparroa, ain musikari
aundia eman duelako. Aspaldi ontan naiko aaztu-
rik egon ba'da ere, 1978'gn urte ontan, goralpen
aundiak eskeiñi dizkiote, "Principe de Viana'"k
atera duen liburu aundi bat eta beste gauza askoz.

NAPARROA'K EGiN DION
OMENALDIA

Aipa ditzagun Gorazarreko Asieraren jaia,
"Gayarre Antzertokf'an izana, itzaldi ugari ta
guzti; Iruña batez ere, Agoitz, Uxue, Zankotza eta
beste lekutako Musikaldien sailla.

Eslaba seme ospetsuari Naparroa'k eskeintzen
dion Omenaldia bukatzeko, bakarrik íalta dirá
Burlada jaioterriak —Uztailla'ren 23'gnean. edo
Eslaba il zen eun urteburuan— izango dituen os-
pakizunak.

XIL

TOLOSA

'ANTXON ELOSEGI'
AUR-ANTZERKI
IV'GN.
SARIKETA

O N E L A :

1.a — Lanak argitaratu gabeak eta antzeztu gabeak bearko dute izan.
2en. — Irabazlei sari auek emango zaizkie:

Lenengoari: 14.000 Laurleko; Bigarrenari: 10.000 Laurleko
3en. — Maílla gutxiko lanak etorri dirala epai-maiekoei ba'deritzaie, sariak

eman gabe geldi ditezke.
4en. — Tolosa'n, San Juan karrikan dagoan Centro de Iniciativas Turísticas'era

bidali bear dirá lanak, iru kopi, folio orri neurrian eta errenkada bi
utziaz makinan egitean, onela adierazirik: "Antxon Elosegi" Irugarren
Sariketa euskerazko aur-antzerkientzat. Idazlan auek jasotzeko azken
epea 1978 garreneko Agorrüla'ren 15'garrena da.

5en. — Idazlan bakoitzaren bukaeran "Ikur" bat jarriko da idatzia. Lanekin
batera idatz-azal edo sobre batek "Ikur" ori bearko dute gaiñean, ta
barruan, itxirik, egillearen izen-abizenak eta zuzenbidea.

6en. — Aurten egingo da sari banatzea. Eratzailleek egin dezaketen jaieren ba-
tean. Irabazlei garaiz adieraziko zaiete nun eta noiz izango sari bana-
tze ori.

7en. — Udazkena'ren barruan erabakiko dute epai-maiekoek nortzuk dirán ira-
bazle, eta garaiz argitaratu guztion jakingarri.

8en. — Eratzaillen esku gelditzen da edozein illuntasun edo zalantz argitzea eta
erabakitzea.

Tolosa'n 1978'garreneko Epailla'n.
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B AZTA

UDABERRIKO FERIAK

Martxoa'ren 31'ean ospatu zi-
ren Elizondo'n Udaberriko Fe-
riak. Giro onak lagundurik Baz-
tan'go hiri nagusian jende hau-
nitz bildu zen.

Merkatuko Plazan a z i e n d a
ederra eta ona prezioa kalitatea-
ren arabera. Erraten dutenez bai
omen ziren laurehun behi eta
ehunen bat. asto. Plazaren ingu-
ruan makinari eta nekazariek

behar dituzten lanabesak salgai.
Makinari hauetarik eztakigu zer
saldu ote zen, baina erran dute-
nez behietan izan omen da sal-
menta polita nahiz eta prezioak
zeruraino iganak diren. Baztan-
dar nekazariek azienda ona mai-
te dute, eta gure eskualdeko ba-
serrietako behitegiak behi onez
horniturik ikusten dirá.
Hemen azienden1 salneurriak:

BEHIAK
Esne behiak 30 tttrotik goiti ematen dutenak 110-120.000 Pzta.
Esne behiak 25-30 litro ematen dutenak ... 90-110.000 "
Esne behiak 20-25 litro ematen dutenak ... 80- 90.000 "
Miga ernariak ... 75- 90.000 "
Behi "suiza" eta "gorri", eratnearekin ... ... 85-110.000 "
Behi "suiza" eta "gorri" ernari 70- 95.000 "
Aragitako behiak, kiloabizik, ... 75- 95 "

ZALDIAK
Behor ernariak 45- 75.000 "
Urte bateko pottokak ... 19- 26.000 "
Zaldi zaharrak , 18- 28.000 "

ASTOAK
Asto zaharrak ... 6- 9.500 "
Astogazteak ... 6- 18.000 "

ELIZONDOKO
«KULTURA ASTEA»

Ba z t a n g o Ikastetxeek eta
"Baztandarren Biltzarra" Elkar-
teak antolaturik, Maiatze'ko 3'
gn. astean ospatu da Elizondo'n
"Kultura Astea". Aste hortan
ukan ditugu hitzaldiak, euska-
razko idatz-sariketa, margotze
pintura-sariketa eta esku-lane-
(tako erakusketa, ere. Baztango
Ikastetxetako ikasleen a r t e a n
egina dute lehiaketa hori, bere-
hartan 6 urtetatik 18'tarañoko
gaztetxoak parte hartu dutela-
rik.

Hitzaldi interesgarriak ema-
nak dirá, entzuleak ere baziren,
baina ez sobera; Baztan alde
hontan, bertze lekutan bezala,
kultura gaietan aski motz bait-
gabiltza.

Asteartean, J. C. Segura j au-
na, Nafarroa'ko Diputazio'ko Ne-
kazaritza Sailako Arduraduna,
Baztan'go abelgorri eta nekazal-

goaz mintzatu zen. Solasaldi in-
teresgarria.

Ostegunean, J. A. Meoki jau-
na, Gipuzkoa'ko Graduko Lizen-
tzidunen eta Irakasleen Ikaste-
txekoa, eskoletako problemetaz
mintzatu zitzaikun. Meoki eli-
zondarrak xehetasun guziekin
agertu z i tuen irakaskintzako
arazoak.

Ostiralean, J. M. Sánchez Ca-
rrión jauna, Saldis'ko maixtrua,
jatorriz Granada'koa. Baztan'go
euskararen egoeraz, elebitasu-
naren arazoetaz eta euskaldunen
jokabidetaz mintzatu zitzaikun.
Beti euskarari buruz mintzatuz,
hitzaldi guziz jakingarria egin
zigun. "Txepetx" adiskideak era-
kaspen sakonak eman dizkigu,
jakitate haundia erakutsirik eta
euskararen egoeraz azterketa on
baí eginik. Egiak eta egia ga-
rratzak gainera, nahiz eta gure-
tzat mingar r i diren. Atsegin
haundiarekin entzun ginuen
Saldis'ko maixtruaren solasaldia.

Zorionak, adiskide, baduzu me-
rezimendu.

Baztan'go Ikastetxeko ikasleek
ere erakutsi dizkigute beren ja-
kitateak, margolari eta idazle
bezala. Idazkietan ipuin politak
eta interesgarriak agertu dituz-
te; denetara, 112 lan.

Halere, eta hola jarraikiz, ba-
dugu usté hortan ereiten den
aziak zer edo zer emango duela.

Huna hemen Idatz-Sariketa-
ren erabakiak:

Lehenbiziko maila
"MAITASUNA", Patxi Pe-
trirena, Sunbildarra, 14 ur-
te, {BUP, Oronoz).
Bigarren maila
"HAIZKOLARIA", J. Xa-
bier Kordoba, Elizondarra,
13 urte, (Eskola).
Hirugarren maila
"TXURI", J. Xabier Itur-
tzaeta, elizondarra, 10 ur-
te, (Ikastola),
6, 7, 8 urtekoak
"ITSASO ETA BERE BE-
HIA", Iziar Mena, Elizon-
darra, 8 urte, (Ikastola).
"Kultura Astea"'ri akabaila

eman zitzaion igandean, ikasleen
artean dantzak eta josketak egi-
nik. Gero Azken Agurra Meza
batekin.

Zorionak "Kultura Astea"?n
parte hartu duten guzieri; eta
goresmenak antolatzaleeri.

BESTETAZ ZERBAIT
Bestetaz ere zerbait erran be-

har ginuke. Irurita, Berroeta,
Urdazubi eta Almandoz'ko he-
rriek beren herriko bestak ospa-
tu dituzte.

Urdazubiarrek eta iruritarrek,
gehienetan bezala, eguraldi txa-
rra lagun zutela; lau egunak
uria jautsi ahala eta giroa ere
aski latz. Urdazubfn, zikiro-jate
egunean, bi bertsolari ari izanak
dirá: Etxeberria eta Garmendia.

Irurita'n ere euskalí kantariak
Pantxoa eta Pello.

Almandoz'en, haizkolarien
apostua gure eskualdeko muti-
len artean. Alde batetik, Agerre
almandoztarra eta Iraola Be-
rroetarra, eta bertzetik Sarratea
anaiak legasarrak; alderdibako-
txaren lana: 8 onbor kana-erdi-
ko, txanda librean. Joko polita
eta atakatua; baztandarrak ga-
rai, lan guzia 19 minutoz eginik.
Bildu zen jende puska bat.

M. IZETA
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[RAKASLE EUSKALDUNAK NAi

Erri berezia da Doneztebe; ez
da aundia, bai polita. Ez da asko
azi edo ugaritu Gaur 1.171 bizi-
lagun ditu bertan. Bi aldetara
jotzen dute bertakoek lanera:
batetik Frantzi aldera oianetan
egur-lanetara; bestetik, ba i ta
Lesaka'ko lantegira ere.

Inguruko err i ta auzoetako
nexkato ta mutikoak Donezte-
be'ra bildu dituzte, bertan jaso-
tako eskola-etxe aundira: ize-
nez, "concentración" edo esaten
diote erderaz.

Amalau erritako umeak bil-
tzen dira eskola ortara. Eta guz-
tira baditu 680 ikasie. Ez dira gu-
txi! Eta, jakiña, geienak euskal-
dunak dira: euneko 70, beintzat,
euskaldun dira.

Baiña, euskeraz dakian maisu-
maistra gutxi dituzte; iru dira
euskeraz' dakitenak, eta geiago
bear eta nai dituzte. Errian oar-
tzen asiak dira, ume euskaldu-
nentzat ez dela kaltegarri, esko-
lan euskeraz ikastea. Gerorako
mesede aundia dela.

Jaiak edo festak bai, baiña es-
kola ta euskeraren ardura ere
badute errian.

KARKAZTULU
FIGAROLEKO ARRAULTZ
AUNDIAK, 170 GRAMO

Karkaztulu an urruti dago,
Erribera aldean. Eta askok uste
dutenez, an ez da gauza aundirik
gertatzen. Baiña batzuetan ger-
tatzen dira, bai, ustegabeko gau-
za arrigarriak.

Arraultzik aundienak, 65'etik
90 gramotara izaten dira. Ez da,
beraz, 100 gramokorik orain ar-
te ia ezagutu. Eta orra orain
Karkaztulu aldetik, Figarol au-
zoko oillategi ezagunetik dator-
kigu berria.

Warren kastako oillo batek,
170 gramoko arraultz galanta
errun edo jarri duela. Ez da no-
la-naikoa! Au bezalako dozener-
di bat naikoa da KILOA egiteko.

Aurrerakoan, ipuietara sartu-
ko da: esaera zaar edo ateraldi
errikoietara. Bein baiño geiago-
tan esan eta entzun bearko du-
gu: ílFigaroVen aiñako arraul-
tzik iñon ez"... "Karkaztulu'ko
arraultm baiño txikiagoa" "Ez
dago Karkaztulu'ko arraultza ai-
ña aundi egiftik"...

LARRATE

AZPILKUETA: KILI-KILI
SARIKETA

Aurten ere, Azpilkueta'ko apez jaunak lan aundiak egin
ditu, bere erriko neska-mutikoeri euskara erakusten. Bai lan
ederra, poliki-poliki baiña eten eta nekatu gabe egiten duenal

Badira, zoritxarrez, oraindik, Naparroa'n aunitz aur ira-
kurri eta idazten beren mintzaira ez dakitenak...

"KILI-KILI"7<; berak eref lan ortan dabillenez, lagun aun-
dia aurkitu du Azpilkueta'ko Apeza den Juan Felipe Frantxez
jaunaren baitan.

Ala bada, igorri dizkigu zenbat aurtxok egin dituzten la-
nak, eta zenbat puntu atera dituen bakoitzak. Erran dezakegu
Baztarígo Txoko malte ortan anitz ongi lan-egin dute mutiko-
neskatoek, eta 10 urteko neskatoa, Ana Isabel Ursuegi Mendi-
buruyk puntu geienak erdietsi dituela.

Sari ederra gure Kantauri itxasoaren ikustaldia, Ondarra-
bi ta Donostia'ko ondartzan eguna pasatuz. Zorionak I

Esker milla "KILI~KILX"'ren partetik eta Euskararen ize-
nean.

TXO.

«KiU-KJLI»fREN ESKOLA-AGmiAK 1977 - 1978
"LAN TA LAN" KUADERNUAK l.o 2'gn. 3;gn.

Azcárraga Iribarren M.a Concepción
Azcárraga Zubiri, M.a Carmen
Coscarart Coscarart., Julio Román
Jaurena Azcárraga, Martín José

Arizaleta Dainziart, M> Teresa
Azcárraga Iribarren M.a Sagrario
Azcárraga Zubiri, M.a Milagros
Arizaleta Dainziart Fermín
Córdoba Saharrea, Francisco
Mendiburu Bidart,, Pedro M.a

Azcárraga Iribarren, Emiliana
Azcárraga Zubiri, José Miguel
Córdoba Saharrea, Juan M.a

Jaurena Azcárraga, M.a Begoña
Mendiburu Jaurena, Tomás
Mendiburu Jaurena, Tomás
Mendiburu Bidar, Juan Ángel
Urrutia Argárate, Miguel Ángel
Ursuegui Mendiburu, Ana Isabel

8 urte
8 "
8 "
8 "

9 "
9 "
9 "
10 "
9 "
9 "

10 "
9 "

11 "
10 "
12 "
12 "
10 "
10 "
10 "

17
17
16
17

4'gn.

18
18
18
17
16
17

7'gn.

18
18
17
18
18
18
17
18
19

18
18
17
17

5'gn.

18
18
18
18
17
18

8'gn.

18
19
17
18
18
18
18
18
19

18 Punti
19
18 "
18
6fgn.

18 "
18
19
18
17
18 "

9'gn.

19
19
18
19
19
19
18
18
20

ITZULPEN ETA IDAZPEN LAN l.o Maila
Azcárraga Iribarren, M.a Ester
Barrenechea Iparrea, Feo. Xavier
Arizaleta Dainziart, M.a Isabel
Laurnagaray Echenique, Ana Gloria 12
Mendiburu Bidart, Juana M.a

Mendiburu Bidart, Feo. Julián
ITZULPEN ETA IDA!

Arizaleta Dainziart, Miguel M.a

Barreneehe Iparrea M.a Carmen
Jaurena Azcárraga, Andrés
Jaurena Azcárraga, Pedro Miguel
Mendiburu Jaurena, Bernardo
Mendiburu Bidart, M.a José
Urrutia Argárate, Ramón

11 "
10 "
12 "
12 "
10 "
11 "
N LAN
14 "
13 "
12 "
14 "
13 "
14 "
14 "

18
19
18
18
18
18

2'gn.
17
18
18
17
17
18
19

18
19
18
19
18
18

Maila
17
18
18
18
17
19
19

18
20
19
19
19
18

18
19
18
18
17
19
19 *
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ÑAPAR PILOTAREN
ALDAKETAK

Pilota jokuetarik bat dugu, gure artean
aspalditik kirolik maitena. Jokua izanez
gaiñera, borobilla da; ez arritu, ba, alda-
kor agertzen den.

Igazko urtean galdu zitzaion Naparroa'ri
eskuz-esku pilota Txapelketaren irabazte-
ko oitura; aurten, ordea, bi Txapel Na-
gusiak ekarri dizkigute gure pilotariek,
Lenengo eta Bigarren maillakoak.

"Copa del Rey" delakoaren Txapelketan,
GRAVN edo Federazio-arteko nor-geiago-
ketan, pilotari naparrek bildu duten uzta
anitz urri izan zaigu; "eskuz eta binaka"
bakarrik gelditu ziren garaile gure Rico
Ill'gna. ta Martínez (22-15) errioxar Gar-
tzia ta Ramírez'en aurka. Esan dezagun
ez dela atsegingarri ia lurrean eseri bea-
rra, errege-alkian —zortzi urte luzez—
egon ondoren.

Ñapar pilotariek gogoz eta gogor joka-
tu bear dute, aintzinako modutan jarrai-
tzeko; pilota borobilla ta aldakorra dela
sekulan atzendu gabe.

1.° MAILLAKO TXAPELKETA
ÜI'GN. BENGOETXEA NAPARRA,

TXAPELDUN
Bengoetxea III'GNA., pelotari gazte au,

indartsu dator. Jaio, Ezkurra'n jaio ba'zen
ere, Leitza'n bizi da gaur. Urteak, 24; orí
da sasoia!

Donostia'ko "Anoeía" pilota-lekuan jo-
katu zuen Txapelketa, Maiatza'ren 7'an.
Bere aurkakoa, Gartzia Ariño IV'gna., biz-
kaitarra, au ere pilotari ona. Partidu go-
gorra jokatu zuten, baiña... naparra nagu-
si: 22-13. Igaz Bizkai'ra eraman zuten
TXAPELA, aurten berriz Naparroa'ra eka-
rri du Juan Mari'k. Eskerrak eta zorio-
nak!

Leitza'n omenaldi ederra eskeiñi zioten
Ekaina'ren 4'ean.

2'GM. MAILLAKO TXAPELKETA
TXOPERENA NAPARRA,

TXAPELDUN
Logroño'ko iiAdarraga'"n jokatu zuten

2'gn. Maillako Txapelketa, Maiatza'ren
21'ean. Ñapar Txoperena'ren aurka, ontan

ere bizkaitar bat, Urkiza. Erraz irabazi
zuen TXOPERENA gazteak, 22-9. Eta orre-
la bigarren TXAPELA ere Naparroa'ra
ekarri dute.

Igantzi erri politak, omenaldi atsegiña
eskeiñi dio bertako seme Txoperena'ri
Ekaina'ren 20'ean.

Pozik egon daiteke Naparroa, bi Txa-
pelketa garrantzitsuak irabazi dituelako.

MERE ARBIZU, AINBESTE URTEZ
GERO «REMONTEAN», AGUR!

Hermenegildo Arbizu, "Mere", orain 28
urte asi zen pilotan Mañueta K a l e k o
frontoi maite artan. Berealaxe asi- zen
"remontean" "Euskal-Jai" zarrean., eta or-
dutik ona, eten gabe, oorezko lekua gorde
Izan du pilotarien artean, Iruña'n eta bai
Donostia'n ere.

Epe luze ontan —28 urteko epe ontan—
pilotan ari izana da; bitartean, berak esa-
ten du bezala, "denetarik izan dut bizian'7.
Gosea ta dirua, poza ta negarra elkarturik
joaten dirá ta, alditan, bakoitzari zerbait
dagokio. Ori esanda, Mere onaren bizi gu-
zia pilotarendako izan dela esateko bea-
rrik ez da.

Ekaina'ren 26'ean; merezi zuen omenal-
dia artu zuen; lagunen pilota-sareen arku-
petik atera zen plazara; "Euskal Jai" be-
rria jendez beterik zegon, denak bere mai-
tasuna azaldu nairik.

Edergaillu asko eman zizkioten: Gipuz-
koa ta Naparroa'ko Pilota Federazio edo
Erakundeek, baita adiskide pilotariek ere.

—"Zer bear da, Mere, pilotan aritzekoT'
—"Batez ere, odola, biotza, pilota-jokua-

ren maitasunaQ. Ez da erantzun makala,
pilotan erakusle bikaiña —ainbeste urtez-
agertu zaigunarena.

Zoriona ta bizi ona aunitz urtez, Mere!

AFARROA

Bengoetxea Hi'gna. aurten go TXAPELDUN A.

AIHERRA
KONFIRJVL4.ZIOA. Urteak zituen ez zela Aiherra'n Kon-

firmazionerik izan. Aldarean, J. Hiriart-Urruty, Baiona'ko
Apezpikuaren Bikario Jenerala. Aldarearen inguruko korona
bizia: 36 haur Sakramenduaren galdez jinak.

Jaun Biario Jeneralak, lehenik goxoki galde-errepostuka
haurreri parte har-arazirík, mintzatu zen ere beroki, euskara
garbi eta egun guzitakoan jende guziari, erranez ñola behar
dugiin izan denek lekuko batzu, eta zenbaitek hain behar di-
tugun qpezak ordaindu.

BAIGORRI
GORESMENAK. Herriko Kontseiluak Jaun Merarekin go-

resmenak eman ditu herriko gazteen hiru batasunexi: pilota,
Arrola Klika, eta rugbilariak.

Batzu ala besteak, beren sailean, tragan dirá xapelgo viail
gorenetarat. Jaun Merak erremesiak eman digkiete ere denak
agertu baitira herritik kanpo "plaza-gizon" Baigor.rVren oho-
retan.

HELETA
ARO TX;ARRA. Jendea bultatua zen belarretarat, ikusiz

zenbait denbora eder, bainan laister itzuli du txarrerai eia
egonki; igandean harri erauntsi handi batek xehatu du Hele-
ta parte bat.

Gauden beha noiz jinen zaikun hoin guUziatzen dugun
iguzkia.

IR1SARRI
TEATROAZ. Herritar antzerkilariek hiru aldiz eman dute

"Hil-Biziak" antzerkia, bi aldiz herrian eta aldi bat Hazpar-
ne'n. Zer erran ditake? Arras ongi ari izan direla, nik usté;
bainan, jende guti ibili dela lan eta obra eder horren ijcusten.

OZTIBARRE
LEHEN KOMUNIONEA. Oztibarre'ko herri bakotxetik, ba-

ziren iragan Trinitate Sainduko igandean, LarzabaVen, lehen
aldikotz Jesus'en Gorputza hartzen zutenak.

Aita-ama guziek, haurridek, herritarrek, katixima &güek,
lagundu dituzte 34 haurrak Sakramentu hortarat, Meza eder
eta bildutasunezko batean, denek arraberrituz, elgarrekin, Fe-
dezko argi ta urrats hori.

«HERRIA»'tik
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DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

SUPLEMENTO
MENSUAL DE
LA R E V I S T A ,
D E S T I N A D O
AL FOMENTO
DEL VASCUENCE

LIBURUAK

ElKANO'ko LiZARRAGA,
EUSKAL-IDAZLE NAPARRA

Elkano erri txikia Iruña'tik.
Elkano'n bizi izan zen Lizarra-
ga'tar Joakin apezak, asko idatzi
zuen euskaraz.

Elkano'n bertan jaio zen 1748'
an eta Elkano'ko apez zelarik il
zen 1835'ean. Beraz, orain EUN

S U M A R I O

1 UDABERRÍA, MAITASUNA TA BURU-JABETZA. Primavera: amor y (¡berted. Re-
novación y fidelidad en la Naturaleza; en el hombre, «amor» y «libertad» atan
y dilatan —mantienen— su equilibrio.

2 EUSKAU5RRTKO ÜEIQA- Ventanal de Euskalerría. Noticias.
EUSKALTZAIND1A. Resumen de las Actas de la Academia Vasca.

3 PAULO VI'GNEAREN. KEZKA. Preocupación de Pablo VI. Frivola negación de
Dios para justificar una vida fácilt

4 URRUTIKO AGURRA. Saludo lejano. NORBERT TAUER. Un saludo reciente, y
otro —siempre actual— del octogenario y querido euskaitzaie checo.

5 ALDO MORO 11 DUTE. Han matado a Aldo Moro, ERRE. Demócrata y cristiano,
símbolo de la Verdad y del Derecho que resisten a la Revolución.

6 «mNERAfUOS POR NAVARRA», C. A. N.; «NABARRA», O «CUANDO LOS VAS-
COS TENÍAN REY», P. Narbaitz. G.: Dos libros de acercamiento a Navarra.

7 10BERTSOLARIA. Versos. Y homenaje al bertsolari Mattin, E. ZILBETI.
11 EUSKAU3ARATZA. De Gramática vasca. GAZTAÑAGA'TAR J. Dar, sabiendo a

quién: singular, —ARI; plural, —ERI.
12 H. ESLABA; ORAIN, EUN URTE. Centenario de H. Eslaba, Xl i . Un gran músico

navarro, vasco, cuyo nombre —a pesar de todo— ha permanecido.
13 ERRIZ-EftRI. Por los pueblos. M. IZETA, TXO, LARRATE: De Baztán a la Ribera;

y la Navarrc del otro lado: Ayerra, Beorlegi, Eleta, Irisarri, Ostibar...
14 «KILI-K11I» en Azpilikueta (Baztán), o saber leer y escribir en euskara.
51 KIROLAK. Deportes. Vicisitudes de la Pelota navarra.
16 LiBURUAK: «Uzarraga de Ellcano, escritor navarro en euskera». J. Apezetxea,

G.: Un escritor y un libro importantes. «Aurora bctü», M. Zubiaga. «Sustan-
cioso en ideas, gustoso en euskera». D. DE INTZA.

urte direla, Iruña'ren inguruko
irietan euskaraz min tza tzea
etzen arrigarri. Lizarraga euska-
raz mintzatzen zen eta erria ere
bai noski.

Ñola esaten dute, bada, orain
zenbait sasi-jakintsuk, Naparroa
ez déla euskaldun, edo-ta Napa-
rroa ez déla Euskalerri?

éé

Izen orrekiko liburu eder bat eskuratu digu Aita Migel
Zubiaga, Jesus'en Lagundikoak.

Bi aldiz leu "Zorion Bidea" bidali zigun. Oraingoan, ezagu-
radun guztiok Zoriona zer dan, zertan ez dagoan eta zertan
dadukagun adierazten du lendabiz^ko ataletan. Gero, zorion
ori nortzuk irabazten duten, dakar. Ñor dirán egiz zoñonekoak,
Jesus'ek ideki dizkigun zortzi zorion-bideak, be?:e zortzi esane-
taz, ogei atal naiko argitasunez ematen dizkigu.

Bere euskara egiz jatorra. Esaera laburra, itz gutxizkoa,
mamiz betea. Ez da aurrentzako egiten daña, ezta emakume-
txo elizkoientzat bakarrik. Amabost urtetik gorakoentzat;bai-
ña patxaraz irakurtzekoa, ez lasterka. Apaiz jaun, praüle ta
lekaime (monja), Irakasle ta ikastun, nagusi ta etxeko-andre,
mutil eta mirabe, guztientzat ondo datorrena.

Atal bakoitzean arkituko du, naiko zer ikasia. Itun-Zar
eta Berriko esanekin, santuen eta gizon ospatsuen esanekin,
erritar buru argiak esana ere nasteka, oso egoki dator. Zenbait
itz eta esanak nondik dituan, azkeneko Oarmenetan dakar.
Euskara gutxi irakurri duanari zailtxo egingo zaio asieran. Go-
go guzizko zorionak eman bear dizkiogu egilleari.

INTZA'R DÁMASO

Apezetxea'tar Juan apez goi-
zuetarrak azter-lan bikaiña egin
du oraindik orain; sakon eta
egoki aztertu ditu Lizarraga'ren
idazlanak, aren garaiko giroa ta
oiturak. Lan ederra zin-ziñez.

Zoritxarrez, ordea, gazteleraz
idatzirik eman digu. Goizueta'ko
seme den Apezetxea jaunak ongi
daki euskaraz. Eta euskaraz
eman bear zigun bere lana —Li-
zarraga'ri omenaldi jatorrena—
Lizarraga euskaraz idazten saia-
tu zen bezala.

Bi eskabide egin nai ditugu:
Batetik, Apezetxea jaunak be-

rak eman dezaigula euskaraz
egiñik, Lizarraga'ren bizitza, er-
daraz egin duen liburua bera
euskeraturik ez ba'da ere, gu-
txienez laburpen bat beintzat.

Bigarren, Lizarraga beraren
idazlanak, EUSKERAZKO IDAZ-
LAN ederrak ere argitaratu di-
tzatela. Oso egoki egin lezake lan
ori Apezetxea'k eta "Principe de
Viana" Elkarteak eman bear li-
guke argitara. Ez da geiegi eska-
tzea, "nafar izkuntza'"ren one-
rako.

Lan eder ori ziñez itxaro dugu
Apezetxea jaunagandik, liburua-
ri erdaraz jarri zion eskaintzak
dionabetetzeko:

"En memoria de mis padres.
Al servicio de la "lingua nava-
rrorum". Ala bedi! G.
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