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.-Oran  dala  15 urte  asi  ziran
.    Leítzan, erriaren etorkizunarj be-

giratuaz,  gora  berak  Jaiotzen.  La-

na  biderik  etzegon  bertan  ta  gaz

te  guztiak  ha  zijoazten  alda.  Orre

Ja,  érrla  •lnda.rra  ga!tzen  zijoan.

Ordungo  alkatea  Fermín  Lizarra

ge,  Nikolas  Buidain  errotore  Jau

mengana  bere  kezka  oiek  eger

tzra  Joan  zan.  Lantegul  berna

baten  art-era  egin  bearko  zitzaiola

koan  gelditu  zlra.n.  Ortarako  lu

rrak  eskefil  bear,  balta  argia  ta

.  tira.  Papelera  bat  egiteko  asmoa

km  aurreratu  zan  Patd  Arrazo

la.  Urangaren  papeleratik  zetó

rren,  barria  egitera.  Eun  langille

artu  zltuan  asieran.  Joan  dan  un

tean  197Oanl4  danean,  1.140  lan-

guille  lanean  en  ziran.  Nortasun

aundi-k  gizon  onek  ba  zituan  as-

mo  ugari,  balta  aurrera  ateratze

ko  gogos.  Bere  asmoak  etzlran

.  nolanalkoak.  kemona  ere  1  z  u

garrls,  etzan  etxean  gelditzeko

jaioa.  Gizón  aurrerakoia  genuan.

Buruan  bi  gauza  sartu  zitzaizkion

barreneraino;  lendabizi  lantokiak

sor-tu  bear  zitula  euskaklunen-•

tzat.  gero  gazte.ak  ezi  egin  bear

zirala.  Asmo  oiek  betetzeko,  bi

.  ¡aguntzalje  azkarrak  eta  trebeak

arkitu  . zituan;  Papelera  lantegia.

zabaltzeko  Patxl  Nabal  ingeniero

gaztea  ta  bear  ziran  ikastetxeak

egiteko  Jose  Manuel  Lasart  e

apaiza  langi-llea.

/  Papelenan.  ana  egiteko  nalago

.  zituan  euskaldunak  ka.npotarrak

hamo  Berak  zionez:  ‘Atsegiñ.ago

Zitzaiola  euskaldun  j-ator  bat  er

daldun  onena  baino».  Bere  eus

kaidun  langlilen  billa  egunero  au

tobusak  jartzen  zituan,  Elizondo,

Atallo  ta  Goizuetaraino,-  gaur

oraindik  dijoaztenak.  Orrela  zen

bat  bidetako  gizasemel  ernaten

dieten  ogia.  Etna,  arro  tzekin.

tzun  naastu  nal.  Erri  bertan  eroso,

garbi  ta  txukun  jan  dezaten  eta

alkarrekin  egon,  OIALDE  lento-

Ii  ederra-osatu  zuan.  Langi-lleen

tzat  etxeak  egiten  salatu  zan.

Ibalak  garbi  te  txukun  euki  amen

ez  du  zikiñik  ustutzen.  Ango

¡balotan ez dago usal txrrik,  lkus
ten  danez euskal  gizonak- eta
gure  amalurra maite zituan.

G azten eta erriaren aurrerapena
ri  begiratuaz, eziera icluritzen zi
tzaion  bearrezkoa. Urrutira ikus
ten  zuan eta  beretzat  izan ba
ita  bezela jokatzen zan. Asmo

oiek  aurrera  ateratzéko  berriz,
parrokia,  aiuntamentua ta  paje
lera  alkartu ziran. Erritar gzase
me  jator  batzuek be- zituzten
beren  ondasunak -parrokiar-i ema-
nak, errian arkitzen ziran bearrak
betetzeko.  Aiuntamentuak lunrak
ere  jarri  zituan.  Danen artean
gazten eziketari begi-ratuaz Patro
nato  AMAZABAL. sortu  cuten.
Etzan  am  errexa  izan.  Batzuei
erri  ontan  kastetxeak etzitzaiz
kien  ajolik, nalago zuten frontot
bat  egiten milloiak ondatu.

rtdustri  bizibideko ikastetxea
edo  eskola profesionala egin du
te.  Bost urte  dina Iriki  dala. 67
mutil  daude  ikasten.  Iru  urte

.  ¡garotaofizialia  agiten dute bar-
tan.  Illabetero ¡kasketak 50 peze
ta  kostatzen zale. Jan ta  lo  egu
tiemo egiten dutenak berriz 1.500
pezeta  illabetean; auetatik gele
nak  bekak dituate. Baserritarrak
mm  zitun  Patxi Arrao-lak.  Bere
asmotik  jalota, egin  dut  Leitzan
Naparroko nekazari eskola baka
-ra.  40  mutil  dab-iltza Ikasten.

,  Ez dute pezeta bat bakarrik ere.
ordaintzen. Orain dala bost unte
rikia  dago. Mutiltak sei lilabeteko
¡kasketak  egiten dituzte  urtero.

Irugarren  urtea  daram-aki au
rren  euskal ikastolak. 84 aun di-
joazte  ulero  50  pezeta ordain
tzen  dltuzte  gurasok. Bost  art-
dereñok  laguntzen diete.  Bost
oi-etatikiru  leitzarrak ditugu. gal-
nera  ba  daude  erritik  kanpora
beste  bost  era-kasten. Naparro
ka  euskal erni jator onek andere
ñoak exportatzen ditu.

.  .    Gaui- ikastola bote betea daga.
Ura  bai gauZa polita. Gu sartze

.  rakoan Jose Fermin dantzan la-
sal  asko zebillen.

txe  ikastola  zabaltzeko. Ea da
bern  txarra.

.  lnguruetakó  430  sur  guztiak
eskola bern batzuetan bittzen di-
tuzte.  Eguardiko Janarla te  auto-
busentzat  bost  pezeta  ordain
tzendituzt  bakoitxalk.

Erriko  enparantza onduan anto
latu  dute tokia  nal  dutenak le-
nengo  mallako batxilleratua egi
teko,  3aztetxo mordoxka bat  ba
dijoazkie ikastera.

Liburutegi  eder bat  egin dute
ta  arratsaldero lnikitzen da. Erdal
eta  euskaFl 1-iburu ta  aldizkariak
irakumni di tzazkete.  -

Joseba  Barriola erakas4e jato-
rrak  -astean bi  aldiz  eiten  du
euckal  alfabetizazioa. Lste  dut
gainera  txistua  jotzen  erakuste
ko  asmotan dabiliela.  Liburute
giko  zaindaria da bere arreba.

Nekazarl gaiak aurreratzearren
bel  koperatibá bat  ei-n  du gura
Patxi  Arrazolak. Ikusi  bear dina

-  ango  tresnak,  garbitasuna  te
beial.  Ajek  erakustera pozez za
ramazkin bara adiskideak.

Leitzako gizasemeak dute zorio
na.  Oni  dana Patxl  Arrazolaren
emaitza da. Eskertsu egon ditez
ke.  Jakina orrelako gizonak ez
dira  errexak eta danak ezin zuten
ontzaz  al-tu. Nai te  nalez gauzak
aurrera  eramateat-ren erabaklak.
artu  bear dira eta n-eunt-i batzuek
ez  dina danen gustokoak.

Patxi  Arrazola gi puzkoar gizon
Jator  oneri. lege gizOna ta  zortzi

-  seme  alaben  alta  genuan, ga
zak nal zituari bezeña etxltzaizkio
ako .  atenatzen  biotza  lertu t  a
1970’ko eguarritan 54 urtekln  II
egin zaigu. Leitako. etorkizuna be
re  biz-la kosta zalo Jator jokatzen
ez da erre,ta gizarte ontan.

Qrain  AMAZABAL patronatua
Naparnoko ‘diputazioak artu  du
bere  gain.

Leitza  zarr-ak be daüzka Jatorta
Sun  ta  edertasun aundiak. Erri
ondoan dauden etxe guztiengatlk
ezin  dezaket gauza berdiña asan.
Kalolak dirudi ez bizitzak. Ez de-
zatela  Errendeni edo Pasai baten
antzer  Léitza biurtu. Egindakoak
ortxen gelditzen dira. Enriaren za-
baltzeari  buruz bear da urbanis
mo  tana bat egin.  Ez as-katasun
osoa  eman etxegill-ei. Oietatik as
ko  estetika aldetik ezjakintsu ba
tzuek  dina. Batzuentzat dirua ba
karnik  txapeldun. Amazabal au
zoak bear du apainkata jator bat.
Baztertuta dagon burnizko Guru
tze  eder  arek  bear  luke  toki
berexi bat.

Bigarren . kezka nekazari esko
lan  buruz daukat. Nola leik-e egi-n
nékazani eskola bat  ikullurlk  te
cororik  gabe? Orl  etzait  buruan
sartzen.  N.ekazari galak ez dina
teoni gala utsak.

Bigarren  UtSUnea eskola  un-
tan  euskerani buruz sortzen zait.
Klase  guztiak  erderaz  ditu�te.
Amar  erakasle  datozte txanda
ka.  Batek bakarrik euskaraz argi
bratzen dizkie gal-ak. -Mutilla oiek
euskaldunak dira ta errexago egi
ten  zale euskeraz. Ez dina arde-
raz  ikastera bakarrik etorri  ha-
.serriko  galak ikas-tera baizik. Or
duan zergatik etzaie bi  izkuntze
tan  agiten? Euskaldun mutillen
mentalidadea  ondo  ulertz-e ko
euskaldun erakasleak bear dituz
te.  Nola leike  Erniberako zuzen
darla  jarri  Leitzan? Gainera eus
kal  mutil  oiei  ez  dio  banatzen
Naparroko  Diputazioak argitara
tzen  duan  Prinzipe de  Bianako
aldizkaria. Artzen dituzte etxe or
tan  banatu ez.  Nola leike  oni?

Norbaitek  esan zidan erni ma-
1-lako kulturani begiratuoz ez dala
gauza aundirik egiten Leitzan. Be
dauzkate  toklak.  Dana  asiera
ematea da.

Etorkizunari Leizako erriak pozik
begiratu  dezaioke. Ba ditu  mendi
zabala-k, baso  galantak,  lanegi
berniak,  ikastetxe ederrak, cus-
kal  giro jatorra... orain Mandoegi
rnendi -!dean  URANIO era dala-
koan cHota.

LATXAGA

NÁFA  R: ..  4
-

ZKUN
.

TZÁN  ORRIA.
EV•SKAL fl,p IA.N É.ARNA

•(Mattin» berlsolañaren
ornenaldia Donoslian

to  bern  det  Igandean, Ur-
tarilaren  amas&garrenean, Do
ránostIako   to  r  a  Teatroan
F  r e n t r I  aldeko  Eusk&  He-
rriko  bertsoarl  Jator dén .Mat-
tin  erl  bertako  .Centro  de
Atracck5n y  Turlsmo  delakoak
omenaldl  eder  bat  eskeindu
zion_

Teatroa  rnukurralno betea ze-
gon  bertsozaieek Ahetzeko se
nie  zorroti  eta alaarl bere  txalo
eta  agurrak ernan beharrez,

Omenaldi  hontan Euskaj He-
rriko  bertsolarl  famatu  guziak
bildu  ziran  denek .Maftln.  en
bere  bertsoak botatzeko prest.

egon  zirenak:  Uztapde,
Lizaro,  Agfrre,  Lazkano,  Lazkao
Txiki,  Grmendia,  Mitxelena  eta
Gorrotxategi  Clpuzkoaren  parte-
tik.  Xalbador,  Arozamena e t a
.asarte,.  Nafarro osoren aldetik,
eta  Lopateg  eta  Azpillaga  Biz-
kai  aldetlk.  

Festa1dak esito  haundia izan
zuen,  eta  dena ongi  atera ere.

Gal  emallea .Lo1ola  lrratlko
giz  trebe den Jose Maria Irían
do  Izan zan.

.

Ondorean  Donosti’ko Urbia’.
Jatetxean ohorezko Bazkaria os-
patu zan.       •

.

Zorionak «Mattin  biotzez.

«Ejkat}Jjt Parede», ren
.

  .  y

•.Euska  Hit  Parade’  delekoa
honako  rnoduan  azkenean  gerta
tu  da             .

Lehenbizikoa:  «Gaur  erd  i a n
sornua»,  ucUna» Irukoa  kantatu
duena              ‘

Bigarrena  KTX Ó r t  Txikia k »,
 taideak abestua.

Hirugerrena:  ‘Gura  bide gal-
duak’,  BenIto  Lertxundik  kan-.
tatua.  .

Laugarrena:  cHüia»  Antx o n
Vavdrdearena.

Bostgarrena: «Soro batean lo-
rea»,  .Erak.  taideak  Kantatuta-
koa.  .

Seigarrena: .Zu euskaldun be-

ria»,  .Araba.  trukoak kantatua.
Zazp    a r r  e n a:  icIturIn’go

Arotza»,  MkeJ  Laboarena.
Zortzigarrena:  «Nere  Herr!a,

Lourdés Irondoarena.
Bederatzigarrena:   «Zure  be  .

giek»,  Mikel Laboarena.
Arnargarrena:  «Nun dan  neka

zaria», Xabier Madnarena.
Denak, batez ere  aurrean gel- 

dfti.  zirenak Ikerr  puntu  gut-
xietako  tarteak  lzanik,  igualtsu
zeuden, azkenik «Gau Erdian Sol

 Unal»  Irukoak kantatzen
duena,txape!una geratu da.

.

Euskarazko Iiburúak
.             .

1971 garren urtean .argtaratu
dirert  euskerazko Uburuak, Eiba

rreko  Von  San  Mat,tn  Jaunak   batzuk  Erakurgarriak  dkenak
.  donez,  49  izan dira.  Bate r e n   Animalien bzItza,  ¡tsasoko gau

.  bat  Abenduaren . erdWk  akeñei-   za  arrlgarriak1 Amazonetako
rano  argtara  emana  Izan  ba  da   dioak,  eta  Balearen  Arrana
azkenean euska’J Hburuak astean     Asp’aldin argitaratuak  zlran
bat  gutd  gorabera  argitaatu  di-   tan  badira  loan  bern  urtean  be
ra                          rriz ere  batzuk argitara emanak

                        euskadunak ezagutu  ditzateri:
Euskerazko  Uburu &paragarrie   Atsotitzak  eta  Neurtltzak  A

fletan  nere  ¡ritzz  hauek dira:   naut  Oihenafle  zenarena  (Le
Ht2  bdk  Joxe  Azurmendi    henblzikoz .657 urtean agertua),
rena.  Langflerla historian zehar,   eta  Eskaldunak  J.  M.  Hirlba
Mkel  Ugalde’rena. Euskal Lite-   rren’erena.
raturaren Historia,  Ibon Saraso-     E u e k a 1  llburuak  lrakurleak
la’rena.  Euskal Herriaren His-   ugaritzen dohazllako beharretan
tona  (lehen  tomoa  orang.Gz   daude. 3erota  irakurle gehiago
bakarrik  argitaratue  da,  beste   izaten bada ere  oraindlk euske
bi  argitaratzekotan daude. Erde-   razko liburuak  salmenta haun
rara  ere argitaratzen da)., Fede-   diagoa izan  behar dute.  Salgas

.  riko  Zabala’rena.               dira gure liburu-dendetap.

Aurrentzako  Jiburuetan badira                     IKUSLE

GURE AMA LURRA

‘  .  LAITZA BERRIA TÁ
PA TXIARRAZOLA

AXULAR SARI-A
((NERI ALTEK KONTATUE»
Nere  herrien  bada  toki  bat  ba.tez ere urriko  i1ebet,ifl

agoz-ago  ibiltzen  dena  izilarien  artiari,  ta  da  San Blas
liso  denboran egunero  egiten  da  gotzeko  zazpietan  u
etxoleni  sortía,  eta hortako  beti  igaten  da guarda o zan
dan  bat,  hoietako  bat  bada  (nere  aitek  ea  dat  errari ni
izen  flor  den)  uso  pasa  den  egunian  ez  ornen  da  beinere
etxera  gaten usoik  gabe.  Egun batez  eglin ornen zuen sor-
tia  beti  bezala  eta  sartu  ornen  sen  Tabernariko  oyari ro.
kors  eta belaxe arpatu  ornen  zuen  bago  abar  tartian  uso
bat  franko  usairidia  ta  sartu  ornen  zuen  sakelian.  Orduto
altiz  ornen  ziren  izilao-iek  inpi.ti  zanpa  -  tiroka.  Ganeko
etxoletan  Elizondoko  tzllari  batek  ornen  zituen  1ro edO
lau  uso hilek;  polltki  polliki  sartzen  da  gura  gizona  here
usoakin  etolan  eta  galdétzen  dio:

—Za  badago  aro  polite?
—Be  konten  naiz  lau  bota  tut  eta  nik  uste  ez  dagon

am  gaizkL  -

EZe  .  majo  da, ea 1ire  egunero  tau  uso  hiltzen. Be.
rrlz  ere  elda  zaitzu  bettze  parrasta  bat.

Non?  —galdetzen. cito  iziiaiiek.
—Ara  hantxe  beltiko  zulet hartan
Gura  gizona  yartzen  da  bi.  begielc  suten  hai-ek  errofle

lo)  tokire,  ta  hartan  “TaJ”  uzten  da  uso  ustel  hure  etxob
zolan  ta  hartzen  dio  bu  berrietatik  bat,  eta  iekutzen  da
handik.

flnnabarrlan  gaten  ornen cIa izilarie  bere  etaera ta
(oflo)  «oflo  erraten  ornen dio  bao-e  andriai.

—A.rrayoik  ezpada ez  duzu  gaur  errain  es  dutela yaC-
aere  kart.en.  -

—Nolj  baltere  zerbait  karri  biar,  la  kusi.
Haeten  ornen  da  deskartzelatik  usuak  atratzen.  Ajoto-

ka  hasten da andrea  ero-anez:
—Banuen  beicharre  bal  etzintuaia  denak  zuk  bU.
—-Bayetz  nik  bota  tut  clen.a]ç.
Bid?  nik  ez  dut  benere  kusi  usoik  airian  arrekin,
—Arrekin?
ure  gizona  gelditu  ornen  sen  ago  beta  ur  otzakln

esin  pentaatui  nola  izan  zaiteken  hure.
Guarda  ere  aliatu  ornen  zen  etxera  ta  diponain  maun

klan  mnturretik  lotue  ornen  zakarran  truketutako  uso ha-
re;  . atra  rnaunketlk  ta  “zanpa”  botatzen  du  sukeldeko  izo-
yan  gafiera  ta  hasten da  ofietakoak  kentzen.  Katu  zar  bit
tian  “rrau”  hartzen  da  atxikicn  ta  han  daye  eokalerak
ornen  agon  bI  begiek  dirdiretan  usuari  beire.  Holako  ha-
belti  usua  errestan.  Gura  gizona  zango  bat  cia  utsik  gibele.

-  tik  uyuke:              -

—Zapi  zapi!,  katu  niadarikatue  hoi  duk  jo  daten  tana
katu  zar  horrek,  urdia!

Baño  liarek  kasu  guti  inik  otordu  ermita  man  zuen.
Gura  aitek  orratera  dakun.  hezala:  Hoz-ra  ietnen  kas-go

ederra,  alda  batetik  ez  dela  beñere  fietu  behar  1:artzen
solas  ederraikin,  ta  bertze  aidetik  gaizki  daljilenalc  ez dupla
heñere  ongi  akitzen.

Orañik  osasun  eçlerraikjn  .. bizi osnen  c1ie  aiaiz injuria  ta
zaindaria  ex-e. Urte  aunitzez  bizi  daitezila.

MABJ  KONPXI  GERRE
-                      ALMANDOZ, 13  itt-te.

LEIZAXO  ENPARANTZA

1

KONTU KONTARI

-  LEITZAKO  IHASTOLA  -

Gaur Leltzako err!ak, 2.325 bit
tente  ditu.  Lenagoko aberastasu
nel  berriak erantsi dizkiete. Azke
rieko  amar urte  auetan era  bat
aldatu zaigu. Industda giroan,sar
tu  da  zearo.  Be  ditu, .  olategi
onenetakoa,  bigarren  mal leko
kastetxeak,  liburutegi, jan  gela
te  biLtokiak ezin obeak. Naoarro

osoani Leitzanl gauza arrigamni ba
-  ten  bezela begiratzen diote.

Erri  au  zerbait  bá  da,  Patxi
Arrazo4ani zor dio.  Eskertsua- be-
tiko-- legoke. Gipuzkoar- g+zon -argi
ta  trebe au, euskalzale purj-uka
tua  genuan. Leitza ezagutu ezke
rotik  maitatu zuna benetan.

EHHOMA-KO LOGIA
Jduakalez-z-iko  esaera  zaharoetan  aipatUa  da  Errornako

zubia.  Udaberrian  Errornako  zubian  jotzen  ornen  lehenhi
zUro  aldiz  kukuak.  Baina,  zer  da  euskaldunen  Elrroniako
zubia?  Mkok  uste  dute  ortzadar,  ex-derazko-  “Arco  Iris
izango  zela  gure  aurrekoen  Errornakd  zubia.

Halakorik  gabe,  Errornan  zubi  asko  da  eta  burulilar
hati  gertatua  kondatu  nahi  nuke.  ?dartin  Matxo  izeneko g;
zon  bati  bere  ernaztea  liii  zitzaiori  eta,  bere  dolumina  a
du  orduko  baste  emakume  batez  gustatzen  hasia  kofltllr,
tu  zen.  Lehenbiziko  andrearen  aizpa  izán  behar  zueri.

Denbora  joan  eta  denbora  etorri,  biak  elkarrekin  og°i 1
tzeko  lótsa  ere  bota  ta,  ezkontzeo-a  abiatu  ziren.

Garai  hartan  era  hortako  ezkontzak  Alta  Sanduziul
haimena  hehar  izaten  ornen  zut,en  eta  Erromara  dijoa  giran.
Bar-ah  uste  baino  irrutiago  gel-tutu  zitzai.on  Aita  Sandro-
ren  tiria.  Behin  hasi  eta  behi.n  ase,  inungo  ernakunnearn
gatik  ez  zuela  berri  birle  horrenik  hartuko  esan  Ornen
zuen.   -

  Sartu  Errorna  haundian,  eta  zubin  pasatzean  tena
herriko  emakume  batekin  topo  egin  zuen;  “casi  guzien gal
netik  eta  lamo  guzien  azpitik  joandalco  andrea”.

—Zar,  gizon  sorgiñik  bai  alda?  Baidin  ni  bizi  calan
denboran  aun  ikusi  nauken  acaten  badik  ederki  jaaatnkn
duk...

Bildur  zioten  aldeko  guziak  sorgin  han  ‘ eta  ez  aten
gizonak  sekula  santan  ezer  esan  Gea-o sorgina  hil  garaisn
jakindu  ziren  gauzak.       .         .  -

Sagi

NEYKAZÁRJ  ESKOLA

ALFABETATZE batzarrea
Arrasatén

Mondragoeko  bil.kura  Ongi  loan  zen.
gazte  muitzo  ederi-a  bilciuz;  Teide  gustien
ordezkariak  zeuden,  eta  salbu  bat  edo  bes-
tela.  gaineratikoek  Euskaizaindiak  autatu
textoak  aegitzen.  Blllturan,  Euskalzaindia
man  ordezkariak,  Ikasbide  horiek  aipatu  rl-

-tuen,  bai  eta  Klasétan  usatu  ditazken  tex
toa.k  epa.  -  -

Textoak,  autor-e  zahar  eta  berrietatik  au
tatu  díra;  autore  zaharrak  diralako,  euske
ma  eta  berboa  jatorrenih  ibiltzen  dituzte
nalo,  akats  bat  edo  beste  gora  behera.  Auto-
1e  modernoen  zatiak  ere  autatu  ziran,  gala-
aen  aldetik  intresgarri  diraiako  Autatze
hontan,  gala  hamo  geiago,  izkufltza  gurbia
k.ontuan artu  da,  euskera  jatorra  irakurt
zen  ikasteko  baitira  xoilki.  Baina  Bildume
tan  ezdira  denak  berdin;  berboa  ongi  daki
ten  autoreak  autatu  beber.  -

Ezdago  rer  esanik,  ortoga-afía  baterat
suaren  aldea-a  ahiatu  behar  bada  ere  beti,
oi-tografia  zaharra  ere  onartu  beharra  dela
1 modernizatua)  ,  autc>re  jetar  eredu  askoen
1 extoak,  haa - tan  izkiriatuak  daudelako;  eta
zgara  eroak,  ditugun  autore  on  guttiak,
.laiotik  bo-tatrzeko.

!lizkai-euskalkiko  zaharren  artean,  hauek
ura  autora  autatuak;  geienen  zatiak,  Ii.
íitxenagnsia-ren  Lorategiari  daudenain.

j.  A  s1OGEL  (Peto  Aharka)  —  Fr.
Hartolo  Santa  Teresa  (K.  Etxenagusian)---
$ÑIBARRO  lId.)        -      -  -

-  -teloderitoen  artean:  Txornin  AGUIRRE
1 KresalaFi  E txenagusnan);  KIRHuIÑ()
Go,)  ---  Barandiaran-en  Ipuiñak  (Ist)  -—

(II)
ABELETXE  (Z.  An-gian  agea-tu  artikulo  ha t.
edo  beste)  —  M.  Zaraten-”Bizkai  idazien
Lo2ategian”  —  ::.  KDTANA-k  Z.  Argian
izkiriatutako,  Zoolcigiaz  artikuloren  bat.

Giputz-euskalkian:  zaharren  a r  t  e a  n;
KARDAEERAZ  (K.  Etxenagusian)  —.  J.  B.
AGUIRRE  - (Id.)  —  LARDLAEAL  (Id.)
G  ARREE  (Id)  —  Mendiburu.  —

Modernoen  artean:  Txomin  AGIR-R-E ( li.
Etxenagusian)  —  ORIXE  (RL)  —  “Aramaio
tik  ere  ige-si”  —.  BARAMMARAN-en  Ipul
italo  (ldj  —  Azkeneko  mairuk  —  Muskia
ko  jentilla  —  Patxi  errementaria  —  Villa-
sante  —  X.  LETE  (Z.  Aigiafl)  —  S.  IIIAR
?SIENDIA  —  Lurliz.ren  Kondaira-tik  zati  bat
—  l%I.  Leku°naren  GERO-Aitzin  solasa  —

Nafar-lapurtarrez:  AXULAR  (Cero)
1 1.  Etxenagusiafl)  —  loanes  d,Etcheberri
(—Lafitte-n  Euskalduazeu LORETEGIA—
liburuan)  —  LAR.RE1iO—(Eskuaidun  biOz
tuna  Mexico-fl)  —  MMEZAUNDi—(Ko
kotz  arraintzaria  (K.  Etxenagusian)  .  —

Euskalki  hontakoak,  asierako  zaillak  dio-ala
uste  dugu.                   - -

Aiptu  autoi-e  hooietatik,  ikastaro  ha-
koitzeko,  bakar  baten  artikulo  bat  edo  bi
ikertzea  naiko  da,  denbora  batentzat  Ho-
rietatik  atei-atzea  erta  korneni,  zehazki  iker
tuak  diralako  denak.  -

Airaaateko  Bilkuran,  alpatu  Taide  geie
natako  buru  diranak  agua-tu  genituen.  Ikas
1-ideen  laUlLOZ, eztebata  batzu  son-tu  zirali,
-hainan  ongi  amaitu  zen  Blltzaraea.  Uste  du
gui  ondório  onik  izanen  duela.  —  -  -

-  -  -  A.  Apat  Etxebarfle

EUSKAL.IZEN,AK

VS  O A.
Eibartik  datorkit  oraikoaren  euskai  izan  baten  eragoz.

Pena  dela  ta,  gal  egokia. t’Hennen,  Eibarren,  —esáten .dit
acliskide batek—  ljsoa,  Unoa  edo  Ijsua  jartzen lakatit dada..
Ujué  “J’kin  behar  ornen  du”.  Eibarko  juzgadoak  euskal la
nen  istiliuan  Naparrora  jo  izan  du  oi-ai  arté.  Geukere  be-
hi  si  baino  gehiagotan  ei-antzun  diogu.  Izan  hontaz  ea igIJ
ezer  galdetu:  “erregistruko  ernaku.mea  nafarra  ornen da
esta  berak  diouez,  horko  istot-ia  bestek  baino  hebeto. nia
gutzen  dii”.                -

Istoria  ezagutuko,  buhar  buda,  botina  euskal  hizkuntzi
gauzetan  oso  gutxi,dakiela  adierazten  du.  Esan  bezaio,
oraiko  abota  gogonraluin  berna  clela  Euskalerriafl.  Papa-
rroako  liburu  eta  larru-idazki  zaharretan  arkitu  lezakela al-
claketa  osoaren  solca.  Baria  ez  bada,  hona  hemen  anuo ikus
dezaken:

U  x  o a,  Ciérvide,  “El  Romance  navan-ro  antiguo’  Fon
tes  Linguae  Vasconun,  n.°  6;  pág.  291).

Ussoa,  L.  Michelena.  -‘Notas  lingüísticas  a  CoIencIn
Diplomática  de  Irache”  (Fontes  L.  V.,  n’  1;  pág  47). Y
García  Larragueta  t.  II;  pág.  :115.
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Papar  zahar  acko  aipatuko  ginuzke.  Haueknahiko  izan

go  ditu.  Edo  bestela  clatorrela  berak  hain  ongi  eragut-re’
duen  Nafarrora  eta  erakutsiko  dizkiogu.

Nola  idatzi?
Batzuk  IJxue  idazten  dute;  beste  batzuk  U e u e. 1e,i

eje  oso  sarturik  dago.  Eta  oso  saoturik  dagola  e-Salpa
oraiko  izendegiaz  mintzo  naiz.  Aurlengo  urrian  batalali
zen  Iruñen  María  ¡.Jsúa Saenz  Lazcano.  (ikus  urriareri  a4
airo  DIARIO  DE  NAVARRA) .  Aspaldiko  U x  u e  bat o’
ezagutzen  dugu  Ir-uñen  hartan.

Nere  ustez  ha!  U s u a  eta  U s  u e  jatorrak  ilira; pi,
berdin  ¡.1 8 0  a  ere.  Lehenbizikoa  aukeratzen  dutenalo  oro-
loo  Ujue  horren  kutsua  hobeki  agertzegatik  egin  olil dice
U  a o a,  berriz, gaurkotasun  gehiagorekin  ikusten  dute te-

te  batzuk;  eta-  berdin  zahaira  dele  ikasi  dugu  gr
go.  Hartu  beza, becas, bakoitzak  gogo  duen  bezala; ePa

asan  ere  bai.  Baiu.a, naesedez,  eh  desasne  Ujué  eiiskal hita

ana  galdu  dutenentzat.

SAGI
(Euakal.  “Príncipe  de  Viana”  aldizkarltlk  hartual

Nene irnitziz ezaldu-ditut Lelan
-      dauden gauza  e-derrenetakoak

ta  be  daude ugarL Bainan arkl-
Leltzan  zeuden monjak  Joan   t-zen ditut  utsune  batzuek ezln

cifra  eta  alek utzitako ¡kastetxe   ditunak Ixildu.  Lenego kezka ur
-.  zarr*  -rnoldatzekotan dablltz en-   banismoa-ni bu-ruz jaiotze  zalt.


