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AXULAR
SAO
NAFAR IZKUN.TZAN ORRIA
GIZONPOBREA

azefl gizon bat bakarrik bizi zena eta zen pobria etruen
“ja” ere yateko eta etzuen fundamentuik lanetako, etzen al]mentatzen.
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IXTRIPUAKR LEHENEKO
ARTAK ETA SENDABIDEAK
ttz orrekin rnlnartze edo akzidenteak deitzen ditugu;
ri1, ifiolz ere baino geiago mlnartze bada, dela autoen
kasketako batean, etxeerretze batean edo ito behar arriskutarL Halakoetan iru gauza dira premi&tsuenak: ez ta
rrapatan aritzea, eta ez bururik galtzea; ongi jakin zar
zten gin béhar, eta azkenik, prezisoena egiten jakin bebar, sendaldn edo sendatoki batera erarnateko kalterik
gin gabe.
Eroriko txar batean, zango edo besoa autsi denean,
batere lkusketan edo probaketan aritu gabe, makil edo
ohol bat zangoaren kontra edo besoaren luzara ezar lokarri batekin, tinkatu gabe; ezur autsia mugi ez dadin, sendakinarengana alliegatu bitartean.
Blzkarezurra autsi dela gusmoa badugu, gorputza marrosi gabe, poliki taula edo kamilia batean ezar erroz belti, *endatokira erainateko.
.
Itotzer dagoenean bat, atsartze artifiza1a delakoa egin
behar z*lo, ltourren dena lurrean luze etzan eta, soinekoeTi loturak laxatuz; besoak ora altxatuz eta bular gain* zapatu, mantel eta aid! luze batean, geiditu gabe, bere baitarik •atsartzen asten duen artio.
Sutai dagoen presuna bat ikustean, beinere ez ibil
nreske ido tir botaka; mainclire, manta edo kapa handi bat
laeterka artu eta horrekhi • ongi inguratu eritua; gero ez
Ibil Iflólaz ere erredurak edo bixikak garbitu edo lertu
najez, endatokira edo endakin baten gana eraman batzk. ta aurptgi «lo eskutako erredura ttp1ak, gantza,
ollo edo «lozein ugentu eztigarri batekin gantzutu berea1a eginez, edira anptduak ateratzen.
£Iektikadura
btripua, erdarai electrocución, aipat-

en

•

du

HERR1A

astekarian

Zaindari

delako

!dariIe

Negua

allagatu

zen eta etzen

frutik

—Bide

hortaik gan eta Ienbiziko etxean.

—Zer aitzen zara?

ba

—fleusere,
egur pixkat berotzeko citen. Badaidzu Belen
go estalpian sortu dele aurtxoa?
—Ez ez nakien. Gan biarko dugu ikusterS.
—Bal.

tekgisa hoitan.
Eman
dezagun norbalt elektrikatzen dala gure aitzi
nean; zer eginen dugu? Dohakabea izan ditake urrunago
aurtikiaedo lurrerat eroria; bstenaz elektrikak bere ga
na biltzen du,
aztaparka
arlan lotua dauk1a eta
ezinhandtk atera. Lehena, elektrika indarretik kolpatua
norberak berexi,
arraatua
izan gabe haatik. Hor
tako,ar
egiir
edo makil idor bat edo oka ed6 o
Iezkozerbait, hala nola kautxuzko eskularru bat.
Elektrika
pasatzera uzten ezduen idor zerbait; kasu
berazurari edo tresna bustieri,
elektrika kurrit
baita.
zen
Elektrika
hil edo itzall glltza
batzuetan, in
darraren buruzagieri deitu, ken dezaten indarra gorago
tik.
Kolpatua elektrikatik berexi bezain laster, behatza sar
zjntrrerajflo bklearen garbitzeko, zer gerta ere; ortz
orrazefalt.su edo beata erbalt balu ere aho zolan trebe
gelciitua.Ahoa Indarrean etsirik badauka, ez denborarik
galIdeM beharrez. Eta sendakina etorri artean, bizia beaio eriari
bar a1batu, atsa artze artifizialaren biclez, goraxagoaipatu dugun
biclez,
bai eta abotik aho
rako atsa einanez. Luzatzen bada ere, egitu amor einan
gabe;hau da elektrikatu baten sendabide premiat.uena,
kolpatuaat.sa artzen asten den meinentoraino.
jara etzaio eskeini behar, berak ezagutzak ongi
artaartean. Egiteko horiek gauza ttipiak dira berenez,
1nan asid zenbalt. aldiz bizitza baten 8albatzeko. .. eta
bat!jrpu
ez ondorio makurra goen emateko.
A. ,APAT-ETXEBARNE

Eta gizon hrek erran zuen:
—Zerbait
gan biarko diogu.
—N!k eztiit yausere mateko.
Bertiak
erran zion:
Nik egur pizke bat badut, bien artian gain rliogu ts
bien Izenean erregalatiko diogu.
Gan zioten eta pozez beta ziren San Jose, Ama Birjñe
eta

Nifio Jesús.

MARIA R1iA BERGABA.

AZPIL1KLJLTA 13 urte.

MARIKONTUA
Bein batean bezren nidoan inakiek eta han pastu sen
gizon bat eta erran zioten makiek «manos arriba ven con nootros”
Eta gizon mire izitu zen eta gan zen borda batera,
han erran zioten:
—Za, kartzen tuk gizon hoyek?
—Eztiet ez nik kartzen sien holek kartsen naute.
Eta nakiek ga ziren etxe batera eta ebatsi zuten haugo
gauza guzlak. Gero torri ziren bertze etxe batera eta hangog

.

zonak
erran

ez ziren

etxeazi, bakarrlk andrea

eta aur txlki bat eta

zioten andre han ez bailas bazuen ur txikl hura hilen
ziotela. Gero torri zen gizon hura bordara eta erran zuen:
da bunet norbait?

—Toril

—Ez da torri Ifior ere.
Eta gizon harek ez zakien erdaraz eta eiran zuen ziolela
“hermanos
arriba ven contigo”.
.
ta
gero gan zen soldaduetara
eskuaraz
eta ez erdaraz.

GRELO
¡A OSASUNGAHR
I
eta orduen ez zakien z
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Apezetxe zarra Betelu’n

(Alda argazkia).

.

bereaurra belauna gainean
dula.
duri liraña .degu. Keru
azpiko
ur ontziak erromaniko
antza
du.
Parrokiko
•
eliza ederra da,
SanPedro’ren eizna darama.
Aldare nagusiko erretaula
amazazpigarren giza!dikoa
data batamo pontea amasei
garrengoa.Eskubían ba daçjo
aldarebern bat, bertako semebatek egiña Jose Igaralegikaonjeak. Berari esker
eginziran ere erriko eskoak.Gizald ontako gizona
degu.
Ikusten
dtugu errian etxe
zabala
ta sendoak. Bat degu,
ibam
gaineko aldean, ami ta
egurrekinegina, amabost garrengmzaldikoa, ezin dana
kusi
gaba utzi; bere izena
Apezetxezarra-Euskalerriko
etxegmntza
nolakoa zan ikusteko,gogoan euki bearra da:
etxeederra, sendoa ta alaia.
eBs t o a, Indiano jauregia,
errierdian daukagu, ami landuakinegmna, carrera berriz
ateaburnizko mltzekin ta bameneanbadu abeekin egindakoigarotegi zabala. Etxe
u, ondatu xamarra dago,
merezituke zerbait egitea.
Errikoserna ospatsuen lanak
dre etxe auek.

Izan
ditu erri onek serna
aundiskBat batez ere, Peru’
kogobernadores izana, PeLezaeta.dro
Len
egiten zaii perla, fi-ontoikoenparantzan, illearen
azkenekoestiralean. Azkena
oraindala amar urte egin
zuten.
Trurogel
ta arnaika sendi
bizidira Bet&u’n ta irureun
biztanleditu. Olategi berriak
ekartze
amen erria ez da ge!dirik
egon. Wiske española”
etorrizale. Lurrak aman dmzta kontribuziorik
kiote
gabe
utzlurte askotarako. Gipuzkoarbatek ere ba du etxe
batbiguna egiteko. Gamnera
DamaIturriko ura, bear bezelabotilletan sartu ondoreansaltzen dute. Oso ona
ornenda giltzurdiñetarako.
Estarniko
gaitzentzat ba dago
basteiturni bat; iturri santua
deitzendiotena. Onen urak
baira
zuzenean dijoaz. Lantekoauetan 20 langlile dabiltz.
Betelu
erria, 1694 garren
untearte Araiz balilarakmn
batutazegoen. Geroztik dauka
azkatasuna te bere erniko
etxea.
Aspaldiko
garaietan Napaerregaak
rroko asko lagundu

txa!oak,ba edrerak. Makifia
zillar
duro erori omn zlran
berazari rTekura, ala do berak.
Gauza
auetako, gerra ondoreanetzegon girorik. GaizkI
Ikuie zegoen. Aurten berrlz,bere bi alabekin Jo du
golzeresia, erriko festetan.
Gui’e
txitulani enek e r 1 k o
dantza
zarna guztiak ezagutzen
ditu, batez ere antzara
Joktie ta karrika dantza. Bakarrik
mutiko koxkorra zala,
ikusi
ornen du, BeteIun, antzarajokua jolasten. Gero
1946
garren urte inguruan asi
•znan barniz lanean dantza au
egiteko,bainan bear zuten
rnutilla II egin zitzaien Kerrikadantza berriz, askotan
egi.n
dute, baita 50 bikoteaatera ere.
km Dantza au,
Iñauteniirugarrenean egtien
zuten. Antzara jokua berriz
Iñauteni bigarrenean egiten
zan. Karnika dantza azken aldiz erain 12 unte egin dala.
Oiturari utzi diote. Aiitzara
j0a,
Baralbarren jo ornen
ZL5fl, 1949 garran urteari
Orain
amar unte, asin zan
berriro gaztetxoe Ezpata
dantraerakasten. Bederatzi

zoten, batez ere Juan Labrit’
(
15D7garren urtean.
Ezhi degu aztu errí ontako
•eme berexia Antonio Juana
qorr tbtlkari trebea. Aralarko bazterrnk ondo ezagutzen
zltuan. Arrigarrizko gizona
zen. Astero blzpairu aldiz
San MIgeI’ko bidea egiten
zuan eta amar duro ematen
ba zizkloten Malloetako malkorran
zituan.
Zrttzarrez erni ontan eus- •
kal goInoa atzera dlJoa. Pmcipe de VLaria’k,1958 garren
urtean euskenaz rnintzatzen
ziran aurnak sanitu zltuan.
Orduan 25 ha zeuden euske
raz zekotenak eta beste 20
zerbait. Urneen Dela libu- •
r u a n, arnaika errialdetan
agertzen dira ernengo aurren
ldazlanak.
Gerra ezkeroz erdera sartu
zan elizan. Altzakla axalekoa
zan; erdaldirnak ezotztelako
alegina. Goroztik la orairi srte ana erderaz egin dute.
Krisau lkasbidiearektn bardin gertatu da eskoletan.
Orain erretora euskerazko
mezen
erantzunak
bate n
sartu euskeraz
naia’n dabil.
Orreobesteurte ondorean utzitaeukita, ez cmen da am
erraxastea. Igandetako zort
zitako. mezan itzaidia euske
raz egmten du. Intza’ko au
rrakBeteluko eskolara deto—
zelakokristau ikasbidean nal
tanaiez zerbait egin bear.
garren urtean
1949 azkone
koaldiz bersolaniak ekarr!
zituztela,pelota txapelketa
bukaeran.
Pako
Urrizalkl tixtulariare
km
egin nuan bein topo kalean.Ondo zotorkidan Antzara
jokuaren gora berak galdetzeko.Txistua jotzen nola
ikasizuan esan zidan. Gaz
tetxoak ziranean, Intza’ko
erretorakkotxe zar batean
eramatenornen zituan, Luis
AlduzinAldaz’ko erretore
rangana,txistua ik a s t e r a.
Amarurtekin asi ziran ikas
tenbera ta Bitor Yeregi. Genra
aurretik auskal giro jatornaornen zegon Betelun;
txistua,dantzak eta arromeBi txistulani
ria, gazteak jot
zen
ornen zuten igandero en.
enparantzan eta Inguruata
koernietatik makifia jendo
biltzenzala. Pako’k arnalau
Iruña’n
urtekin,
1935 garren
rut e a n Ezpata Dantza Jo
ornen zuan bakannik. .Aiek

Berisolari-Besla
Elizondon

Elizondoko Mariano Izeta adiskide maiteak
e.san didanez datorren Maiatzan Elizondoko
“Antxitone”ko trinketean Bertsolari festa eder
bat izanen da.
Bertsolari-Besta hau Nafarroko Diputazioa
ren “Euskcrareu Akieko Sailla” ren laguntza
eta zuzendaritzarekifl egiten da eta beata holehen esandako

( a jauna da, bera Euskararen

Mariano

LAS1’1I1

Ize-

Aldeko Sailla

donen bokala bait da Nafarrako
lurrakie horren izenean.
l1aUek dira art izan beiar (liran hertsolang k: LASARTE, MATT1N, LAZKANU eta AGIRBE.
Eguna ez daKit zuzeri oraiiidik baÉo ia ia
7lhur da Maiatzaren ogeitabat garrenean osatuko
dela. Ordua arratsaldeko
lan t’erdietan. Elda den euskal horri hontan berean berri xeheagoak ernango ditut.

hontan Beata
biltzen izanen
diren diruak
Elizoildoko IKASTOLARAKO
dira. Bertsozaleak badakite nun daukate bertsuak entzuteko
egun eta toki egokiak.

andituak,
izan gure
cura. Diputazioart
Hemendik
menak.

kitzen

aurpegi

gure Nafarroan,

eta balta

art dira iriere gel-o eta

gozo eta alaigo gura

ari zaie jartzen zoiionez.
tuie
Diputazioak
urteoro
diru-laguniza
ematen die baita ere he i e babespe, geriza, eta
estalpea.
.
benibi Diijutazioak,
Orain
bei’e
de Viana” delako Elkargoaren”
Euskeraren

aideko Saulo” reo bitartez, Nafarroko

tekotan

dei

Eibarreko

suko Pelota-bastan,
artean

artico da.

ornen

ori.

Nere ald.etik beifi eta berriz
goratuaz,
maite
zaitut,
eta barruan
zureganako
zerbait
ona sentitzeú dut.
Nere senclian “bozetu” orrek
poakaria
zabaldu du.
Leku berezi merezia dun
hatian
ipifii dugu.
¡Zetiena

izango

ta beitsolari

XENPELAR

euska]dunena;
Euskal
Erriko olerkaritzan
izana dan onentxuena!

5.

Arra zapalkor, txingurria bat
besterik

ez naizelako.

Ordu ta orduan bera’i hegua
mututurik
egoten naiz.
Negarra
tantok nere begak
ixuritzen

dituzte

maiz.

Bertsok moldatzen aston :iaJz
fian
auxe aurrian dute!a,
orieri argia eskatzeri dm1,
zerutik
lagun nazala.
Eguneroko

riere otoitLa

zerurontz juaten diranal:,
zuretzat ere badira, JORGE.
Artu. ore-olla zeranak.
JOAQUIN ALJ)A%Jd1572

Sariketaren
oin.harriak
1Euskaltzaindiak,
1972ko Martxos
28an Donostiara egindako
batzarrean
erabakiak i:
Euskaraz
Euskaltzaindiak
Arantzazuko
hilerati
erabakizuenaren
araberan
(II..ui itiskeia, XIII, l5kr
250 Qrrialdean).
Egileak bere kabuz egina izan behar dti eta re d
hartzen ez itzulpenik eta ez besteetatik eginlako ntels
m enik.
Lanaren neurría, 150 orxi gutxienez, alde batetik uIa1ind
idatziak,
lel’ro-une bat zuri utzirik,
folio edo DIN Á-4
Sari bakarra,

Bizkaiko

Auriezl-ii

Kutxak

jarritaho ,Q]

pezetákoa, zatitu ozina.
.
Sana gabe gelditu diteke epai-rnahainekoei hala blu:iUr
bazais.

6.

Lanak argitara gabeak izan behar dira, hiru kopia tjiakU
hehar dira Euskalzairidiaren etxera (Academia de la Len
gua Vasca, Ribera, 6. Liilbao-5, 1972ko Uztailaren Ña
Lema batekin izenpetua, eta lemaren giltza estsldua, e
iiarekin

7.
8.

batera

bklali.

Bpai-rnahaina EuskaIt.zdir1dial izen’iatulo du.
Sai-ja, tiznaren 3lan, Aurrezki Kutxeri egunean eniang
da, Bizkaiko Aurrezki Kutzaren etxean egingo cien jsa
dian.

9.

Arau leauek inteiretatzean
sortzen dicen atazo guz Euskalzain.diak
izendatzen duen epai-rnahainak eraloil
(btU. Eta ei-abakiaien lontra
mm-a oaterik ez dso.

(Betelu (Aida argazkia).

gure

gores-

GEREZIETArfIK,
BURUILARE
11AN-196O

onenetako

E’z naiz guti hazritu atzo Pragatik Irailaren 6 eho zure

denak
zure IKASTOLA lagundu beharrez! frontoira
1

Euskai
TealroaNafarroan

Lazkanoko herriko

“Oargi” teatro taideak

Diputazioaren
“Nafarroko
“Principe de Vta-

na” Elkargoaren

Lizarra
Amabost
zaharrak

Mikel Gallastegi

ikustian

¿zeíñ
naiz ni, bada OI1PI1Clirilan
aiñ goitikan zuk jartzeko

paper neurrian.

Altsasuko herria

Pelotaririk

¿Marezi al aun ainbeste artzia.?
¿Es alda izana geiegi?
ikar’aundi bat arturik nago

4.

IKASTOLAren
alda baste ainbesteko
dago.

Eskuzko

nago, ez ni azturik.

3,

besta

egi-

bat izana

famatua

Altsa-

baste pelotari ozaguneen
Alsasuariak joan zaiztezte

babesa eta Jaguntzarekin

eus

keraz gntolatutako “APAIZ, LANGILLE ETA
GIZON” izeneko obra Nafarroako zenbait eus
kal harritan-

ere bei-e

Lizarran esito aundian ospatu zan deiia
eta dira rnoltzo ederra bildu zan IKASTOLArentzat.
liste dugu ere Alteasuko herrian beIKASTOLAK diruketa polita jasoko duela

IKAS-

rOLA guzei ciirulaguntza
eder hana eman die
u)-te honeri parte.
Entzufl
dudanez laguntza hauek belretuak,

Iarunbatan

E

2.

(Estella erderaz bere frontoian bertako IKASTOLAren alde Pelota-Besta antolatu zuda. Da-

jandea torren

zuri, OTEIZA jauna
nere biotz biotzetik
egiñ dirazun
omensa ,gatik.
Eskeiaak

i-en
1.

Lizarra
ela Alisasu beren
IKASTOLEEN
alilo
egun badituela

Gero eta IKASTOLA gehiag6

.

LATXAGA

BARNA

Nafarroko
IKASTOLAK
ela

Diputazioa

. -

mutH
zetozkion. Gero irutan
g&ditu
zíran eta orrekin bere
asmoaktxntxilik gaur arte.
bere Patxi’k
egun zoraga
rriena
orain dala iru tute Izan
duMuskaria’n. T o 1osa’ko
txistulariekinjoan zan ostiko
jolasaikustera ta aurretik
angoErri Etxeko kide baten
agertuzioten joateko asmoa
ta
en bezerla ez ornen dituzte
iñunartu. Lagunak zal; sendietan,kalean ta alkatearen
aurrean
txistua ioaz. Zeukan
pozagatik,sugurrarekin ene
txistuajotzen ornen zuan.
Len,
aspaldi, erni onek ba
zuantxistularia guztin ena
taespetsua, Antonio Artetxa
bereizena. Aita Olazaranek
oneriartu zizkion emengo
doñu
zanra asko. Azkue’k ere
Antzarajokuar•en doñua Beteiu’n
jaso zuan.
NaparrokoD 1p u tazoak,
euskeranl laguntzen don bezela egin bear luke txistua
rekin. Txistua ta dantzak erakasten dutenel ernan bear
lieke sariak. Orre4a berpiz
tuko lirake erri askotako ol
turak.

QN JORGE
DEOTEIZA,
ÚRIO
ERRI
KO SEMEOSPETSU,
ESKULTOR
IZENAUNDIKUA
DANARI
ORO!
GARRITZAT,
ESKER
UGARIAK
EMANAZ

((TXOMIN
AGIRRE»
NOBELA
SARIA1972URTEA

EUSKALERRIA
neni aiitolatzailea

.

ERRATZU. 13 unte

EAMALUR-A

Iosta mendi eçja!aren bazter batean ta Araxes ibal ondoan dago erri au. Errege
lde nagusia bertatik dmjoa;
Iruñaruntz, ikaragr r 1 z k o
menditartetan
sartzen da.
Len etzijoafl zulo ortatmk.
Galtzara zarra, Gurutze Santu baselizatk
mendira ziJoan, zuzenean aldapa para
rulegira ta aii San Donato
baselizaren nodoan, !garotzen zan. Baseliza au bakardada aundian dago gua-; len
er, bide ondean zigoanta. Baeeliza onek ba dauka bere
lzkutapena odrea. Bidean zeI,iItzen zirenentzat, gaxotegi
bat izaten zan amen. Elliza
. barrenean
idazki batek ama
dmo: ‘San Donato’ko ermitakoak, Birgmnasortzez garbiarl eta pelegrino-ari”. Aldare
gamneko arkua errornaniko
gotiko bitarteko garaikoa da.
Eliza barrenak eta mnguruak
noerezi luke garbitasun bat.
Ernl onek arte aldetik ba
dauzka bizpairu gauza intsrasgarniak. Bat parrokiko earrera da. Amamru garren gizaldikoa degu. Aldo bakoitzean bost abetxo ditu ta auen
galocan errornaniko md u r
batzuek. Balta garai berdiñeko Andra Man bat eseníta

eta yausere

kanpuan, udan lzeten zen eta alirnentatzen zen bañan oia
ez zagonfrutoik. Fite hilko zen goseak bañan egunhatez sortu zen l3elengo estalpian aurtxoa eta han bizi ziren Ares
Birjiñe eta San José bere aurtxoakin.
Gizon harek yakin zuelaik nola sortu zen aurcxoa pcnss
tu zuen gatea adoratzera, bailan etzuen deusere errega1atzko Gan zen kanpora pasagietzera norbait arrapatiko alzu
rijan eskatzeko zerbait ere. Atera zen eta arrapatu zuen g
zon bat eta geldituta hasi ziren solasean.
Eta gisonak erran zion:
—Non bizl zara?

—

ezagunerazten

asi da.

loanbern den Apirilaren

8 eta 9’etan Le-

saka eta Bidasoko. Beran errepresentazio
bana
ziran. enian
Beste ondoko egunetan Lekunhe
z-rin, Leitzan eta, ari izanen ornen dira.

Qogo
onez ikusten dut guie Nafarrora cuskal teatroaren taideak ekartzea euslçal kultu
ra bideak

gero eta zabalagoak

Dakidanéz
toak

rnukurraino

Le.saka eta
betetu

izan ditezen.

Beran

ziran

teatro-are-

jendea

ataegi

nez dena entzun eta ikusi ari izan zelarik.
k u s 1e

kutitza
Gerezietako
chokorat
ethori-i zaitalarik. kskuaIza
tan nork es daki segurki Tauer-ta7 Norberta jaun jakinbin
eta langilearen
bern, bainan ez nuen den gutíenekonk arnatzen
nibezalako
larigileclika
baten entsein ttikieri beta:
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