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Nola  gorda Bera Bidasoan
toki  berexi  baean,  Isidoro
Fagoagarert  Ilburutagia  t a
gauzak? Ez litzake gauza zal
Ile  izango gura  ustez.  Bara
erria  azitzen  dijoa.  Ikaste
txe  ederrak jaíotzen ari zaiz
kigu.  Intel;ektual giro  bat sor-
taen  sri  da ta  gizarte orrek
erriko  liburutegia edo biblio
teka  bat  bear  du.  Ba  degu
eredii  polita  bat  Naparroa
bertán  Leiza’ko errian,  baita
ere  Elizondo’n. Euskal kutsu
aui,d:iko  ta  olatagi  bikina
daukan  Leiza’ko arrían  ibu
rutegi  edo  erriko  bIbIlotk
bikaina  ikusi  dugu,  atsade
tan  rikitzen  dutena ta  onda
eramateko zaindari batek zu
zentzen  duna.  Bera’n  basta
orrenbeste  ego  lake  errez.
Bera’k  biblioteka  munizipal
bat  bear  du  ta  orre!ako et
xe  bat  izango  itzake  ego-
kiene  Isidoro  Fagoa:ga’ren II  

 ta  gauzak eukitze
ka.  Ara  garbi  azaldu  gura
iritzia.

Oraintxe  daukate  su ker
Ber&tarrak  beren arrie,  kul
tura  malean  abarastutzeko.
Bestela, geroago, emengo 91-
zasemeak }akiñen dute baka
rrik  beren arritar  gizon  os-
petsu  bat  izan zala, bestrik
gabe.  Isidoro Fagoaga-ren II
burutegia  Bera’n  daukata 1 a
jakintsu  asko  urbilduko  lira-
ke,  batez  era  erad  berexia
ren  partiturak ikusters ta erri
palta  onen izana asko zabal
duko  lltzake.  Garaiz  bildu
bear  dira  igaliak.  Esan De-
zakeguna da,  Isidoro  Fagas-
ga’refl  adiskide batzuek, ida.
tzi  degun bazas iritzi  su
duez,  nal  izan degula, Bida
ao’ko  Bera’ri  bere erriari  ta
Naparroa’ri amatas eder bat
aurreratu  eta eskeñi.

Erantzunaran za  gelditzen

LATXAGA

FERMIN  LRIGARAY
“LARREIiO”  ZENARI
OÍENALDIA  ATJRITZ’EN

Datorren  igan d e a u,  10
ean,  Auritzeko  h  e r  r  1 a o
CBurgete  erdaraz  Fermio
Irigaray  “Larreko”  zenaren
oroirnenez  “ornenaldi  -  egu
na”  ospatuko  da.

Fermio  Irigaray  Goizue
ta  zefla  Auritz’en  sortu  zan
196.O’go Urtarrilaren  25  can.
Bertako  alaba  batekin  ez
kondu  zan  Felisa  Irigaray
Apat  “Porkaxonea”  ren  ala-
bu  a e n a.  Medikuntzarako
ikasketak  eginik  Auritz’en,
Bera’n  eta  Baztango  Iruri
te’n  medikuntzan  ari  izan
zan.  1915  urtean  Nafarroko
Gaisotegira  (Eritegía)  ato-
rri  zan  zirujafloa  izendatu
rik  urte  batzuen  ondoren
Hospital  horren  Zuzendaria
izanik.

1949  urtean  Iruñean  u
zan  lauretan  ogel  urte  zi
tueiarik.

Euskeraz  lan  aunitz  idat
si  zuen  Euskal  Herriko  zen
bait  agerkarietan  argitara
turik.  Nafar  r  o k  o  Diputa
zioaren  “Euskeraren  Alde
ko  Sailia”k,  bere  cerne  den
Aingeru  Irigaray  dcii  me
diku  famatu  eta  Euskera
reo  Akademikuak  bilduta
ka  “Larreko”  reo  zenbait
janak.  liburu  bat  argítaratu
zuen  1958  urtean.  “XX-ga
reen  mndeka  N afarroa’ko
Euskal  !dazlariak”  da  libu
ru  honen  izena.  “Larreko”
zen  euskeraz  idazten  zue
nean  erabiitzen  zuen  izen
goitia  ed0  izen  ordezkoa.

Gure  “Larreko”  zena  Na
farro  guzian  ,  txit  ezaguna
zan  eta  ez  NaM  rroan  ez
ezik  baita  ere  Euskal  He-
rri  guzian  ere,  dela  Ipar
Aldeko  Euskal  herrian,  dala
Bizkaian,  Araba  eta  Gipuz
koan  hemengo  Euskal  He—
ri-ian.

Errotik  maite  zuen  gura
euskera.

Euskera  errazan,  herri
koi,  menditarren  usaiez  be-
tetako  hizkeran  i d  a z  t  e n
zuen,  Enakal  Herri  guzieta
ka  euskaidmak  entenditze
koa.

Hona  hemen  haren  orne-
nez  preatutako  programa:

Amaiketan:  Euskal  Meza
konzeiebratua  Aurit  z e le o,

Eiiza.
Amabietan:  “Muttikoak”

delako  dantza  taldea  aurre
tik  joarmik  Agintariak,  bar-
takoak  eta  Eluskal  Akade
miaren  a  k,  “Oroit  -  harria”
“Larreko”  zenaren  sortet
xean  agertzeko  jOaflen  dira
Alkatearen  agurra  adituz.

Amabi  t’erditan:  Euskalt
zaindiaren  bilkura  idekia,
Auritzeko  Herriko  Etxeko
Batzarre  Aietoan,  gai  haue
kin:

Euskaitzajndjaren  agurra,
eta  hiru  hitzaldi  labur:  Ajta
Intzakoak  “Larrekoaren  ga
raiko  giroa”  gaia  arturik.
Piarres  Laffittek,  “Larreko”
euskal  idazie”  ari  buruz,  eta
Eusebio  Erkiagak,  “Lan-e
ko”  gizon”  gaitzat  edukirik.

Ordu  bietan:  Loizu  Osta
tuan,  bazkaria.

Arratsaldean,  errorner  i  a
izanen  da  herrik0  plazan.

Nafarrak  bara  euskal  se-
me  osp  e t  s u  eta  aipatuei
oroirnenak  egiten  asia  da.
Nafarrok0  Diputazioak  orne-
nadi  honi  bere  eskua,  eta
itzala  ematen  ditu,  zorionez.

“XENPELAR”  IZENEKO
SARIKETAREN
ERABAJUAK

Euskal-Tzaindjak  urtean
behin  “Xenpelar”  d  e 1 a  k  o
“Banzo  -  Paperen”  Sariketa
bat  antolatzen  du.

Aurtengo  irabazta  i  1 e  a  k
honak0  hauek  izan  dira:

Lehan  Sana:  “Sortetxea
rl”.  Egilea:  Xalbador.

Bigarren  Saria:  ‘Zar  as-
ridun  batek  esanak”.  Egu
lea:  Jose  Ayerbe.

Irugarrena:  “Deabr  u  r  e mi
bat  badago  beti  gertu  gu  zi.
rtkatzeko”.  Egilea:  mazan
tajo  Olea.

Sai-iak:  Amabi  muía,  zar-
tzi  mila  eta  bost  mfha  pa-
zetakoak  dira.

Sari  hauek  Doriost  i  a  k  o
Euskal  Festetan  (egun
hauetan  preziski)  banatuak
Izarien  dira.

IKASTOLETARAKO
LLBURUA1

Enakal  Herriko  lka.stolak
gauzak  behar  bezala  egite
ko  “liburutegi”  bat  behar
chite  izan.  Horretarako  kia
ce  guzietako  gaiak  artutako
euskal  liburuak  liburutegi

«Altor  dezagun asko toki.
tan,  eta  Euskalherrian ene,
ginixtino geienak uzkur dau
dala;  ei-Hsionea, apezen afe
ra  daukate. Ez diotet  segurki
harria  botatzen;  frankotani
gura  falta;  apezen faltaz, di-
ra  laikoak hola harabe.  E
ote  ditugu guhaurk hartu gi.
der  guzlak eskuetan, eta  gi
nixtinoeri  erakatsi,  helak  as-
ki  zutela  ixil-ixila  obeditzea
otoitz  e g i t e a  eta  eskeac
emaitea?»

hoietan  izatea  komenigarri
bada  oraindik  egokiago  iru
ditzen  zait  “Ikastoletarako
enskal  liburu  bereziak”  iza.
tea.  Liburu  haue  t  a  k  o a  k
ugari  azaltzen  ari  dira  eta
prezioak  rnerkeak.  Donostt.
ko  liiaki  Beobide  da  ILas
toletarako  liburu  hauen  ba
nakatzailea.

Lau  liburu  hauen  izenak
ekartzen  ditut  hortera  Biz
kaiko  “Anaitasuna”  izeneko
eUSkaI  agerkarian  azalduak:
‘OGIA”  izenekoa:  “Gauza
harrigarriak”  liburu  sortan
argitaratu  da,  jazinto  Setien
jaunaren  ardurap  e a  n  eta
Ikastoleen  Eirakasleen  El-
karteak  eraginik.  L.i b  u  r  u
bilduma  hontan  berean  bes-
te  iru  liburu  ere  agertu  di-
rs  -:“  ERLEAK  eta  EZTIA”,
“OLENTZARO”,  eta  “OND
DOAK  “ .  Liburu  bakoitzaren
balioa:  15  pezeta.

“PRINTZE  TXIKIA”  Ize
nekoa;  Saint  Etmupery  fama-
tuaren  liburua  Salbador
Garroandia  jaunak  euskeraz
moldatu  dii  Prezioa:  75  pa-
zeta.

“Ikastolako  Hiztegia”  de-
lakoa.  Et-akas  1 e e o  Elkar
teak  argitara  ernan  da.  Pre
rniazko  liburua  da.  50  pa-
zeta.

“SIKOMOTRIZITATE—HE
ZIKETA”  deitzen  dena:
Erakasleen  Eiharteak  ere
argitaratua  Barcel  o  u  a k  o
“Rosa  Sensat”  delako  siko
pedagogi  bulegoak  antolatu
zueria  orain  Jazinto  Setien
jaunak  euskeratu  dii.  23  pa-
zeta.

EUSKAIJ  LITERARIO
SARIA

Iruñeko  Caja de Ahorros
Munizipalak,  bere  eun  urte
betetzea  dela-ta,  Euskal  iii
terario  Sari  edeL  bat  jarri
dn  Beste erdal  literario  sa
rl  bat  ere  antolatu  du  Erri
berazko  gaiak  arturik.

Euskeraz  idatzitakoak  gal
librezkoak  izan  behar  dira,
nafar  idazleentzat  bakarrik,
eta  EILUN  MJIILA  PEZ&
TAKOAl  (100.000  pezeta).

Sari  honen  nahikizun,  el-
bUru  eta  asmoa  da.  Caja  de
Ahorros  Munizipalak  esaten
duen  bezala  “EStlmUISz  y
honrar  a  los  navazro5  escri
teres  en  ‘rascuence  y  coepe

rar  a  la  coasarvanión  y
práctica  del  idioma  por  la
difusión  de  teatos.  . .“.  Dato-
rren  bezala  ezarri  dut  ra
far  guziek  irakurri  eta  a
Mn  dezaten.

Lanak  eun  orrialdeko  Li-
zaeia  gutxi  gora  bera  izan
beharko  dute  (Holandesata
ko  orrialdeak).  Lerna  late
km  bialdu  b  e Ii a  r  izailgo
dira  balta  ere  beta  izen  Cci-
turak  eta  zuzenbideak  bflo
oi  danez  sobre  batean  asigi
itxita  sartuak.  Sari  hontk0
ePea  urte  honen  aaken  gu
fleaa  bukatuko  da,  han  da
1972’go  Abenduaren 31  ean.

Mahiburukoak  El u  s  k  a 1
,Akademiak  izendatu  ditu
(halaxe  nahi  zuen  Caja  Mu.
nizipalak)  eta  liana  hemnen
beren  izen  eta  deiturak:
Haritselhar  (Seigarren  Me..
rindadeko  nafarra  d  e o  a),
Yon  San  Marte  (Eu.skal
tzaindiaren  idazkaria)  ,  Am
geru  Irigaray  (Nafar  aloe-
tukako  Euskaltzaindi  a r  e  o
Akademikua)  ,  Mariano  Ira-
ta  (Elizond  o k  o a,  Euskal
tzailea),  Pedr0  Díez  de  Vi-
zurran  (lruñekoa,  Euskal
zaindiaren  Lagunt  z a i  1 e  a.
Basterretxea  eta  Atx  jau
nak  ere  izendatu  dira  haue
tatik  batek  sariketa  hontan
parte  hartzera  erabakitzen
duen  eta  mahiburukoa  izen
nahi  ez  badu.

Sari  ederra  banetan
1O.OOO pezetakoa  Caja  Mu-
nizipala  ematehotan  daga-
flL

—o0o—----
“BAIONAKO  ASTEA”

Egun  hauetan,  ¡rallaren
4,  5,  6  eta  7  an  Baionak0
“Musee  Basque”  delakoan
BAIONAXO  ASTE:A  deritza
na  agiten  ari  da.  Gai  bera
ziak  aztertzen  eta  azaltzen
ari  dira  “Euskal  Herriari”
dagozkio  n  a  k:  Ekonomiko
koak,  latitegi  eta  lurrari  bu-
ruzkoak,  euskal  musika  eta
gaurko  literaturari  buruzk0
gaiak,  p  o e a 1  irakurketak,
eta  Euskal  Uniberaitateaz
hitraldi,  elkarhizketa  e  t  a
eginnahiak.  Azken  g  a 1 a  rl
humus  Santamaria  eta  Ha-
ritacheihar  jaunak  g a  u  r,
zazpigarreneafl,  hitzegiteko
tan  ziran.

[AFAR__:iIzK:uNTzAN  ORRIA

Isidoro Fagoaga, bera’tar

 gizon ospetsua ta  bere

liburutegia

Konzi  Iloaz  Euskal  Astekarietan
Azken  deobora huntan, EH-

Tak itzulibueta  bat egin due
ta  lehenagoko  moldeetatlk
hunarat,  agerian  daga;  zen
baitendako  hastik,  jirabuelta
bou  lasterregi  eg:in nai  izan
dutela,  aitzin  edere  dauden
apez  batzuek, Vaticano-ko bu-
ruzagia  bara  ere  kexatu da
behin  baino  gelagoetan; bel
e  t a,  iduriz,  gibelalderate
ko  martxa puska bat  ere gin
esazi, zenbaIt saetan.

Guk  ezdugu afera  harten
etidwrIk  sartu  na!  hemen;
baJnan ikrus dezagun bederik
elizgizon  zuhurrek  zer  dio-
ten.  Atzo  artio  orandik, he-
man  gtire  herrian,  elizgizon
gelerisk  populuarekin ertsie
gi  jokatu  izan  diraTa, fama
irabazia  dugtu. «Oraindik ere  1
EIiza alpatu eta, ezdute Aita
8  a  n d u a  besterik ikusten,
erregea  bezala  gata  hartan   
denen  nagual. Harek ¡zenda- :
tu  apezpikuak,  gobernadore
batzu bezala, eta apezak, he-
rleu  mutil».

«Beste sail batean, banca
denen  meneko populua, en-
takfea bezala; ai-cH tropa bat,
egitekonik  deus  ere  gabe,
ter,  ter,  ter, anaineni segi».
Itxurapen  han  dena,  ezdut
nik  burutik  atera, J.  Hiriart
urruty  apez  daza  argLaren
itzak  baitira,  BURUNDI-n mi-
sialarI  oral  arto  egon dena
renak. Eta segitzen du:

«Ea  da beni eglazko Eliza.   gea apez  sobenakina; kris
Azken  KortziIioak Eliza aipat-   tauak orduan lokartzen baiti-                              ere».
zen  daukularik, ez  da  Alta   ra, eta Etizaan  guztia apeza.                               «Bainan behanrena h a u
saindu,  apezpiku eta  apeze-   rl  uzten  «beñna dadila ape-                             zaut; Elizanen zerbitzanl  gi
tarik  basten; bainan  leben   za, hortako pagatzen diaguk,                             ren guziak, laiko  ala  apez
Iehenik  E!liza dala  Jainkoa-   ezdik bertze egitekorik».                                  elkarrekin solasta gaiten; ka-
reo  populua erakasten dau-     «Eta bestalde  apezak, so-                              lapitak esdu deus onak».
ku;  batáiatu  guzjak populu   bara direlaiik, endi alfar bizi,                                Bastada diogu guk, Konzl
hartan  barne dina; bataloaren   jende  xehearen  bizkar-                              liosk erakutsi  nai  izan duela
bidez,  denek dute, Apez be-   km. Apez eskasa delarik, al.                              kristauen arteko batasunaren
karra den Jesukristoren apez.   diz, ginixtinoak iTatzar diten                              agites zala  gura  eginbidea;
tasunean parte hartzen.        gente ditake, eta gauza asko                              xede bern  hortan gure  Alta

Apezak  gutituz do a z 1 1 a   egin behar duteta obart, ondu                              saindua egon  zen Konstantl
(dio  Hiniai-t-urruty hazpanda-   artio apezen gain uzten zituz-                              noplan, Eliza  ortodoxoaren
rrak  HERRIA-n) ondoko egu-   tenaL                                                 bur&izag! honda  Ashenágoras
fletan Izanen ote denetz apa-     «Harnee burean  aipatzen                              (oral herrikl  lilia)  ikusten;
zik  asid, ai’nitzek hori  dute   nuen berriki,  Afnlka  xoko                              bal eta hau ere Erroman.
arrankura.  Eta  annazointekin.  huntan zar  lan  mh-esganria                                Anglikano-protestant Eliza
Hala ere, beni bezain behana   agiten duten  katixima-egile                              reo buruzagia ere  Izan  da
edo  behannagoa zaut  baste    gisa, aita  familiako askok.                              Alta saindua ikusten; kristau
galde  hau; knistuak ohartzen    Helek gabe ez  bailitake he-                              guziert batasunari buruz  ari
direia  Elizanen bizia  eta  Eh    man eIizanik. Seminario han-                              da beraz hau ere.  Eta kristau
zaren  lana benen gala dituz-   di batean bainaiz harneo, hl.                              batzuen eta basten arteko ez
tela?                       ru laUco baditugu, bi  alta  fa-                              kontzak ere,  ezdsude gsitzet

Apez  eskasa makur  han    mibako eta gizon gazte bat,     «Zenbait bada haatik kan    iak lehen bezala
dFa da  bainan nask  handia    apezgalen eskola  emaiterat   btatunk asken  unte  hautan         A APAT ETXEBARNE

VII PREMIO “AXOLA
19721973

DIARIO  IDE  NAVARRA,  Imita  Iriburuko  egunkarisk
ari  bat  eratzen  du,  leen  maillako  Nafarroko  Eskolategietan,
1.500  eta  750 pezetako  AXULAR  izeneko  bi  sariekin  euska
razko  artikulo  edo erri  kontu  aberenendako,  euskal  idatalari
nagusi  aren  oroitzapenetan.

Sarietan  parte  artzeko,  baldinkizun  ok  bate  berrak,
dirai

1.   Sari  hontara  sar  ditazke  eskolategiko  adinean  dau
den  aurrak.  Euskeraz  idatzi  lantxoak  igorriko  dituzte,
DIARiO  DE  NAVARRA,  Pamplona.  “Para  el  cuncurso  de
relatos  vascos”  izenburuarekirt

II.   Lanak,  goienaz,  bi  orrialde  edo  kuartiilako  edadura
izan  bearko  du.  Maisuak,  Apezak  edo  adineko  batek  bear
ko  du,  bara  ízenekin  lana  baietsi,  aurrak  izendeiturak  eza
rriko  ditu  arriaren  eta  etxearen  izenekin  batera.

IH  Rurso  azkenean  lantxo  obereneri  Axular  Saris
emanen zaizkie,  bai  aurrari,  eta  bai  maisu  edo  gidariari  ere
DIABlO  DE  NAVARRA  egunkariaren  Euskal  orrialdean,
aldi  bakotx  argitaratu  diran  ipuin  alpagarrienek  ere.  150
pezetako sari  bana  izanen  dute.

Iv.   Sarirako  ipuiñaz  bailío.  edozein  gaiaz  izan  ditar
ka:  ala  kontu,  erri  citura  edo  kanta,  iosteta,  ibillaldi  edo
gertakari.  Aurrek  berek  idatziak  izan  bear  dute,  iñoren  la-
guntzarik  hatera  gábe.

y.   Aurrek  bear,  dute  mintzo  diren  bezala  idatzi.  Geiago
konta  da  sarirako  errateko,  airea  edo  gatza,  utsik  gabeko
ortografia  era baiño.

VI.  Sari  huntarako  idatziak  igortzeko  epea.  Garaga
rrillaren  15  egunean  bukatzen  da,  Sana  emanen  da,  eta  sr-
gitaratuko,  Nafarroko-Zaindaria  den,  Jaundone  Fermín  bar,.
pera  egunean.

1rue’an,  1972  Irailan.

DIÁRJO  DE  NAVARRA  convoca  el “VII  PREMIO  MW-
LAR”  de  narraciones  y  cuentos  populares  en  euskera  ea-
tre  los  Centros  de  Enseñanza Primaria  de  Navarra,  ea  he—
menaje  al  ilustre  navarro,  príncipe  de  los  escritores  de
lengua  vasca.

El  premio  se  ajustará  a  las  bases  siguientes:
l.e  Podrán  concurrir  los  niños  y  niñas  en  edad  asco-

lar  que  envíen  sus  relaciones  en  vascuence  al  DIARIO
DE  NAVARRA,  can  la  indicación  “PARA  EL  CONCURSO

DE  CUENTOS  VASCOS”.

2.°  Los  trabajos, de  una  extensión  de  das  cuartillas,
deberán  acreditarse  como  originales  del  autor,  mediante  la
firma  del  maestro,  superior  o  sacerdote  del  Centro  rae-
pectivo.

3.’  Al  término  del  Concurso  se  otorgará  el  PREMIO
“AXULAR”  y  su  importe  de  1.500  pesetas  de  primer  pre
mio,  y  de  750  pesetas  el  segundo  premio,  y  serán  entrega-
do5  respectivamente,  tanto  a  los  autores  de  los  dos  mejo-
res  trabajos  publicados,  como  a  sus  maestros,  superiores  o
sacerdotes-

Asímismo  lo  trabajos  merecedores  de  su  inserción  en
DIARIO  DE  NAVARRA  durante  el  Curso  1972-73,  serán
gratificados  con  150  pesetas.

4_e  El  tema  del  PREMIO “AXULAR”, es  de libre  clac-
cidu  y  podrí  versar sobre  sucesos  del  pueblo, fiestas  y  ex-
cursiofles,  con  preferencia  a  los  cúentos  y  leyendas.

5.°El  mérito  preferente  será  la  espontaneidad,  síes-
do  desechados  los  que  acusen  la  ayuda  de  persona  mayor,
Por  la  misma  razón,  en  la  puntuación no  serán  tenidas  en
cuenta  las  posibles  faltas  de  ortografia  Asi  que  deben  sr
enviados  los  relatos  tal  como  son  escritos  por  los  niños,
sin  corrección  ninguna.

6.’  La presente  convocatorIa es  valedera para los  tra
bajos  presentados  hasta  el  día  16 de  junio de  1973,  El  pre.
mii,  será  otorgado  y  publicado  en  la  víspera  de  San  Por.
mía,  Patrón  de  Navarra.  
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Isidoro  Fagoega  Baratar  gizon  ospetsua.  (Alda  argazkia).

faldero  Fegeega, N a p a r
auskalzale  ta  Idazie  ospet
uaren  adiskideak kezkaturik
gabiltz  aspaidi anteo.

heldu direnak.                eta Eskualhernian ber e a u
«Heldu  den  urteau,  Jinen

zauku  serena  bat,  Filosofia
erakaste, Egun batez berdin
laikoak,  Teoogia  iraka s 1 e
ere  izan ditazke: zet-tako ez?
ezda  apez  ordenaren beha
ri-ik,  Teologian jakintsu  izai
teko.

flburLte91  onera  edo  rt
eraman  nal dute. Guk berriz,
bere e.di:skide talde batek, ai
deguiia  da,  bere  gauza  guz

     tiak, dan danak,  BBASO’KO
Gizon  onen  btza  lanak  BERA N g&ditzea  Isidoro Fa-

‘ta  idazkiak  zr  esaii  aun  goaga Beiatarra  da  ta  bere
da  daukate  Bere  srra  te  sorterria  maite  du  benetan

   gzartea aberastuta uzten di  9uk  berdin.  Uste dgu  gura
tu  eta bara ekintza gJti  oien  idazlearen gauzak Bera’n gel-
atarnak  bailo  aimdia  dute  ditu  exkero,  bere  sorterria
a  arogei urte inguruan da bil  ederragoa, aberatsagoa izan-
eta  bara  bizitza  luza  orren  go  litzakea  oralndik  Ola’ko
ernaitza,  ugarie, ederra, zopa-  cerne batek  bere erria  asko
garrha  Izan da.  Gure  idazie  goratzen du. frufia, Lekaroz,
ospetsUa  ba  dijoaki9u.  bai-  Azkoltta,  DonostLa edo  Me-
nan  barak utziFko ditu  ornen,  xiko’ra  eremangó  IVtuzkete
ean  aundiko gauza batzuek  Geroek  arrazoikin  esango
eta  bailo  aundikoak diranak  luke,  txoroak  otte  zeuden
gai’ñera;  bara  Iaeetarako era-  gaurko gizonak
billi  dituan  gaiak.  Onekin
aean nai degu, iiburutegui on
bat  uzten dula, baita ere be-
re  Opera  garaiko  iantzíak,
eta  bara  lagun  oepets u e n
oroigarriak  Mingarrla  izartgo
Iitzake,  bara  gauza eder oiek
ludiko  lau  muturretan  saka
banatuak  gelditrea.  Ingiate
rra  edo AIamanIaári bizi  izan
balitz,  zainduko lituzketa be-
‘ezlki  ta  azkar asko  Orre
tako  gizon  baten  blzitz a
erri  batentzat baIlas bai dau
kete  ta  bere  gauzak asan
ni  aundía

EUSK  ALERRIAN BARNA

Merezi  du  errak  Jakitea
nolako  liburutegia daukan gu
re  Isidorok.  Elerti  aldetik
bara  iburutegian gauza asko
daude, ibilli  aldi ta  Ipui gaisk
eiebarriak,  balez ere  eresia
rri  Buruz, Euskalerriko gaie
km  baste  libutu asko.  Eresi
artituretan  zar  esanik  ez;
Wagner  osorik  baste  gala
asko  elemanez eta  ítalianz.
Ba ditu  udi ontako gizon os-
petsuek  emandako Idazkl as-
kn ,  b:atez ere, Sigfrido  Wag
ner,  Gaiarre, Tnscariini, Ma-
raño’!,  eta  abar;  garal onta
ño  dazle sskoren eekutitzak
ere  bel.

Ga!  guztl  auek sakabana
1)  ezkero, asko  galduko ge-
nvka  ta  Isidoro  Fagoaga’ren
nortasuna  12a lanak nolekoak
d!’j-n  ezaqutzeko rnerezj  lu
ka  dan danak batean gordet
ea.

Gura  gizon au,  arltza eder
baten  antzekoa degu  ta  ge-
rock  jakin  dezan nola;koa ge-
míen  gura zugaitz sendo ori
bara  adar  ta  esto  guztiak
batean  baar  genftuzke euki.

Barak  naikos  egb  d u,
rain  emaitza aundi orí  zain
du  bearra daukau.  Ez  dau
de  danak lo.  atzuek  bara
st:etik  dabilt  g a u z a  bat
zuek  edo  basten eske,  Bara

liureIkastnlak(II)

E  REINTZA
Naparroan  euskeraren  alde  egindaki,  lan  ixilak  bara

ondorea  ekarri  du.  Uzta  aberatsa  ikusten  hasia  da,  Oso
atZean  geldituak  dira  lehenbiziko  urratsak:  1957  garren  ur
teraino  itruli  beherko  ginuke  iturritik  urak  hartzekotan.

EUSKERAREN  ALDEKO  SAILA

Nekazarien  ereintza  onetan  bernia,  lurra  irauitze  saken
bat  izandu  zuen  oraiko  euskal  giroak.  Denok  dakigunez,  gatt-
ki  ikusia  zen  uskera  gura  herritan.  Nolabeiteko  zarria  betea
ikusten  zuen  jendeak.  Politika  kut&ua  ekartzen  zien  gogora.
Ezin  zen  hitzik  ateta:  gorria.

Garai  hartako  Diputazioan  izan  zen  gizon  bat  bara
kezkak  adierazteko  lotsarik  gabe  agertu  msa:  Migel  Gortari,
lendakari  jaufla.  Jakintzaren  alorrean  hutsune  latza  bezala
ikusi  zuen  gura  hizkuntza  zaharraren  baztartze  han  eta,
zerbait  egitekotan  Diputazioaren  aldetik  agio  beharko  zela
iduritzen  zitzaiofl.  Hortik  sortu  zen  “Príncipe  de  Viana-rea”
barnean  “Euskeraren  aldeko  ai1a”.  Inoiz  gertatu  ex  zena,
Etxe-Haundian  atari  bat  ideki  zion  gizon  honek  euskerari,
eta  ofizialtasunean  sartu  nafar  hizkuntza.  Gure  ermege  hauri
dienen  denboran  ere  ezagutu  ez  zena.  Askorentzat  hau  da
Gortari  jaunaren  ezaugarri  nagusia;  egin  zuen  gauzarik  haun
diena  Dirua  baino  lehenago  bai  da  gizamaila  eta  jakíotza.
Gutxi  dira  hortaz  jabetzen  direnak.

EUSKAL  HAURREN  SARIKETA

Saila  honen  eginkizun  nagusia  euskal  giroa  sortzea  reo;
“IFomento”,  zion  erderaz.  Ezin  zen  orduan  baste  gauza  haun
dirik  cskatu.  Zerbaitetatik  hasi  behar  eta,  euskeraz  zekiten
haurrei  sariak  ematen  abiatu  ziren  giran  prestu  eta  euskaitza
le  jator.  batzuk.  Aurrezki  kutxan  dina  mordotxo  bat  eskairit
mo  zaien, ez  gaura  haundia  bajos,  Diputazloaren  iZeuean
emana.  Horrek  zuen  gehieziik  balio.  Eta  gero,  sanaren  agiria.
Bertsolari eta  kantari,  Peru  Txiki  eta  Aita  Felipe,  fasta  he.
rrikojak  izaten  ziren.  Politak.

Eta  lanhau  sakona  mIs  asan  dugu  basieran?  Et  aur  kan-
tus,  axaleko iduri  du.  . .  Hamabost  urteren  buruan  esana  da
orai  dioguna: lurra  iraultze  sakona  izan  zen  hura.  “Lehen
euskera  anka  azpiratzen,  eta  orai  saritzeni”,  zioten  batzuk
harríturik.

“Beranduegi!”,  entzuten  geniiien  baste  askori.  Due1a
hogei  arte  izan  balitzl  Edo,  Garala  zen!  Nahiko  lotia  aaaaw
dugu  gure  denboran!” Amatxi  zhar  batek  ziona:  ‘izarreta
ramo  jasoko  al-duzue  behingoais  Nere  poza. .

Egia  da  garrota  bizia  zíotcn  basapisti  lotsagarriak  ere
ezagutu  gemtuela  hei-ri  hoietan.  Hor  dabiltz  beren  mamukeri
ilunarekin  arrastaka;  ez  die  mark  kasorik  agiten.

Haurren  sariketak  jende  askoren  begiak  ideki  zituen.
Euskera  geuria  zela  eta  balio  haundiko  hizkuntza,  esaten
zitzaien.  Hiriko  jaunak  heldu  ziren  han  esatera;  eta  Diputa
zioaren  izenean.  Ez  zen,  beraz,  gaizki  ikusia  euskemaz  hitze
gitea.  Ez  zen  politika  kontua,  Argibide.

Oral,  euskeraren  alde  egindako  lan  ixila  bara  uzta  eme-
ten  haisa  da;  baina  ez  da  bat  batako  lana  izan.  Duela  hama
bost  urte, berendako irabaririk  galia,  herriz  herri  hasia  zuten
gure  artean  dimen  giran  batzuk,  lurra  iraultzeko  lan  aztuna.
Eta  ez  zaie  bebin  ere  damutu.

SAGI


