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gure teatroa iñongoa baiño obea izan daiten, gure euskal-kantak poza ekarri 
deiguen biotzetara. Eta seguru egon gure nortasunean geroago ta sendoagoak 
izango gareala. Oían izan daitela opa deutsuet.»

M IS IO A K  EUSKERAZ BILBON

Aurtengo misioak Aita Aguirreche eta Aita Anasagasti Irantziskotarrak 
predikatu dituzte San Juanetako eleizan, martiko 2-an asi eta 8-rarte. Jesusen 
Biotz Sakratuaren eleizan Aita Iñazio Goicoechea jesuitak egin zituen nes- 
kameenak aste berean. Jente asko batu zan.

Indautxuko jesuiten eleizen leendabiziko ostiraletako komunioa egiten ja- 
rraitzen da illero, meza bitartean euskerazko sermoi ta guzti.

AITA OLABIDE ZANAREN GO RAZAR REA GAZTEIZEN

Martiko amabostean Euskaltzaindiak Gazteizeko Ayuntamentuaren eta Arar 
bako Diputazio Poralaren laguntasuna izanik Aita Raimundo Olabide zanari 
gorazarre aundi bat egin dio Arabako erri nagusian. Olabide Gazteizen jaio 
zan gorazarrea egin zitzaion egun berean, eta ñola San Pedro Elizan bataiatua 
izan zan, meza nagusi bat egin zan bertan bere izenean. Gazteizeko koru batek 
parte artu zuen. Gero, amaika ta erdietan Teatro Printzipalean izango zan 
bere goiazarre-jaia. Teatro inguruan dotoretasunezko kutsu bat nabaritzen zan 
eta Euskalerriko toki guztietatik joandako jentea ikusten zan. Toki nabarme- 
nean jarri ziran Euskaltzaindiko buruzagia, euskaltzain batzuek, Vera Fajardo 
jauna Ayuntamentuaren izenean, José Maria Urquijo jauna Diputazioarenean, 
eta Ormazabal jauna Apezpikuarenean.

Teloia zabaldu zanean Aita Aingeru Goenaga eta Vera Fajardo jauna 
agertu ziran. Beren atzean Euskaltzaindiaren ezkutua zegoan eta aren alda- 
menetan Gazteizekoa eta Arabakoa, mazeru bi agertzen ziralarik inguruetan 
zaintzen bezala. Vera Fajardo jaunak esan zituen leendabiziko itzak Gazteiz 
erriaren izenean. Esan zuen ñola Gazteizek ohore aundia artzen duen Aita 
Olabide bezalako seme bat izanik, eta ñola aren nortasun nagusia Kristoren 
dotriña euskeraz zabaltzen agertu zan. Urrengo Aita Goenaga mintzatu zan, 
bere makalaldiagatik Aita Manzisidor-en utsunea betetzen zuela. Jesusen Kon- 
pañiaren izenean itz egin zuen eta bere itzaldia argitaratua izan da amabi 
orrialdeko liburutxo batean. Eta itzaldien ostean jaialdia asi zan. Leendabizi 
Txirinbil Gazteizeko Ayuntamentuko taldekoak dantzan ekin'zuten. Gero On- 
darrutarrak «Jaunaren bidetan», amar ataleko agerkizuna: I. Erramu artean.
II. Jerusalem. III. Azken afaria. IV. Getsemani. V. Judas. VI. Pilatosen etxean. 
VII. Jerusalemgo alabak. VIII. Kurutzean. IX. Bakartadean. X. Aleluia. la 
eun ondarrutarrek parte artzen dute Agustin Zubicaray-ren obra eder onetan, 
eta an zeudenak arrituta gelditu ziran, ikusirik ñola zentzun eta sentimentu 
osoa jartzen duten pasioko obra erdiragarrian. Bai korua, bai personajeak eta
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bai mimika kontua, daña oso ongi lotua eta kateatua dago gai nagusira, eta 
Ondarruko izkerarazentuak gozatasun aundia ematen dio. Bildur gabe esan 
diteke Bilbon ilbeltzeko 4-an egin zutena atzean gelditu dala eta pausu seguruz 
eta abiadura aundiz aurrera dijoaztela. An zeuden ikusleak kanpora ateratzean 
aoan laudorioa eta goresmena besterik etzuten, eta usté dugu, aste guren guz
tietan Ondarrun obra au jartzeko asmotan dirán ezkero, zeaztasun geiagori 
jaramon egingo diotela oraindik denboraren barrena, eta gauza ezin obe batera 
iritxiko dirala, ondarrutarren izena geroago eta gorago ipiñirik, orain oso goian 
ipiñi badute ere.

Eredu ederra, Ondarruko erriak beste erri euskaidun askori ematen diena. 
Alde batera utzirik koloreak, guztiak batu dira euskeraren inguruan, euske
razko teatroan, eta esan dute: gauza guztien gaiñetik danok gara euskaldunak.

Gazteizeko gorazarrearen ostean, martiko emeretzian, Bilbon izan dira 
Gazteizeko programa bera ekarririk. Arrakasta aundia izan zuen Bilbon ere, 
eta entzun zuen euskaidun askok, bere aoz esan zituen Gazteizekoaz aldez 
aurretik entzundako laudorioak.

ASTRABUDUAKO KURUTZE-BIDEA

Aurten ere, igaz bezala, ostiral santuz kurutze-bide bizia egingo zala jaki- 
ñerazi zan, illunpetan zuziekin argi agiñik, Astrabuduako bideetatik zear ton- 
tortxo bateraiño. Astrabudua Bilboko eremu barruan dago. Baiña nola eguraldi 
oso txarra zegoan etzan egin eta urrengo egunean egin bear izan zan. Egonal- 
diak, kantak, sermoiak, eta gaiñerako guztia euskeraz eta erderaz, bietara, egin 
ziran.

Bilboko frantzizkotarrak ere ostiral santuz, Astrabuduakoa bukatutakoan, 
beste áinbeste egin nai izan zuten ango antzera eta gisara, euskearz eta erderaz 
auek ere, baiña eguraldi txarra.

XA B IER  PEÑA EUSKERA IRAKASLEARI GORAZARREA

Bilbon, aprillaren 29-an, ikasleak gorazarre bat egin diote Euskaltzaindiaren 
etxean Xabier Peña jaunari larru-paper dotore eta ongi apaindu batean 
guztien firmak eskeiñirik bere urte egunaren bezperan.

Gorazarre onen arrazoia izan da amar urte bete dituala euskera irakasten 
zintzo eta biotz osoz. Peña jaunak itz batzuek esan zituen eskerrak emanik, 
eta aurrerantzean ere, Jaungoikoak nai badu, bere burua oso osoan orainarte 
bezala, irakas-lanetara beartzen duela adierazi zuen.


