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U D A Z K E N A

Udazkena. Ezin sinestuz bezela diot. Uda eto-
rriko zelakoan joan zaizkigu urteko ilabeterik
luzcnak, eta bat batean goiztegiak hoztu eta egu-
na laburtzean, udazkenean gerala konturatzen ge-
ra. Eztakit mariltzen asiak diren Urbasa ta Ara-
lar aldeko pago ostoen eritasuna den edo, itzuliko
ez den uda txar baten heriotza; baño, zerbaiten
eskasa sendi da aurtengo udazkenean. «Mini»
gauzak agotan diren hontan, udak ere bere «mi-
ni)) jokua egin digula esango nuke. Lainoak di-
tuzte beren «maxi» gona luzeak kutxatik atera.
Ez da munduan joskinik hori zuzendu lezakenik.
Eta entzunak entzun, berriz ere nahi dueña egin-
go du.

Ez du balio odol gaiztorik egitea. Bizkar zama
ta edaria, ñola hartzen diren iza ten dirá. Ba di-
rá gizonetan berezko konforma-gaitzak, eta ajó-
la gabeko gibel aundiak. Euritzen ba du euri ge-
hiegi delako, eta bero balín ba da ur eskasez, be-
ti ba dute haiek tiluki bat. Besteak berriz, mu-
xar gizenaren patxada; heldu dena hartu ta au-
rrera...

Ez dirá gizonaren jokabiderik jatorrenak. Hel-
du denaz baliatzea da hoberena. Ur asko balín
ba da eihera (errota) hasi; eta idorte beroan eda-
riak saldu. Hitz hutsak, udazkenean egoak aiza-
tutako hostoak bezela dirá; heldu dena hartu
eta besterik egiten ez dueña, berriz, eliz atarían
jarri-ta dagon eskale besamotza bezala.

Eskual alorretan aberatsa izan da aurtengo
uda motza. Zoragarri zen berrehun eta berrogei-
tamar andereño Donostiko Seminarioan lanean
iknstea. Nork esan du euskerarena joan déla!
Lanbide honek bere aztapu eta trabak sortu di-
tu; baño, dabillenari sortzen zaizkio aztapuak.
Etzen hobe izango aztapurik gabe, lo zorroan az-
ken amasa ematea. Berriz ere, aztapuka eta bo-
rrokan joan beharko du, bizi nahi ba du, Eskua-
lerriak.

Bayonan, beste alde, hogei ta zortzi eskual-
idazlek batasunaren aldeko alkartea sortu dute.
Ba dirá, azpijaleak ere; baño gutxienak dirá. Ba-
tzuk eta besteak, beren ustez, euskeraren alde
dabiltza. Baño gaztedia, gaurko euskal gaztedi
mito kentzalea batua da; etorkizuna bere esku-
tan dago. Zertako ostikoka alkar zauritu!

Udazkena. Haurtxoak beren bidez dijoaz.
Ikastolak ugaritu dirá eta eskualdunen kezka es-
natu. Aurtengo gure udatxoa ez da hitz hutsetan
gelditu. Nork daki biarko egunean noraño heldu
ginaizken? Tafalian ikastola berria eta Olaztin
(Olazagutian) beste bat... etorkizunaren ereintza
sakona.

Bitartean, urteoro bezela, pagadiko hostoak
oritzen hasiak dirá. Neguak hautsiko ditu eta lu-
rrean usteldu. Ehiztariak usotan dituzte ankak
eta begiak. Lertxunak (kurrilloak) Ierro lerroan
neguari bidea erakusten ari. Negu aurrea, erein-
tza ixilaren denbora. Udaberri pozgarriaren bez-
pera Euskaíerrian. fayotza, haurrak, hasiera.

J. M. S.

imwsi

Neketsu izaten da nekazarientzat udazkena, sasoin berean, geroko
ezin utziko lan aunitz egin beharra izaten dalako. Eguna ere murriztuz
ioaten zaigu, usté ez dugunean üuntzen zaigula.

Gauzak erraztuz doaz, bai, azkeneko urte otan: nekeak ere txipituz;
ta minartzeko ta iltzeko arrixkuak baztaríuz.

Gaztaiñ ustea bera, ain lan latz ta bildurgarria zana len, alde bat utzia
daukagu, gaztain ondoak iñartu etzaizkigun mendi zeharretan.

Datorela berebaitatik miauri goxo ta oria, onduz bezala lurrera; ez da-
kar-ta arrixkurik lurretik biltze orrek, makurtu ta makurtu ibiltzetik gerron-
tzeko miñarena ez bada seurik.

Iralekuko lana ta nekea ere arinduz doa. Gero ta iratzelai zafia geiago
ebaki gabeak ikusten ditugu, neguan sartzean, mendi zehar mazeletan:
ezbaitute oraiko aberetegi berriak lengoak bezenbat iñaurki beharrik. Lan-
gile eskasiak ere erru zerbait izan dezake, bai naski atera ontan.

Len landa ziren lur zati aunitz azitu dituzte nonnai, buru geiago bazka-
tzeko asmoakin belaiak aundituz. Onekin arto ta ilar biltzeko ¡ana motztu
da.

Ogi saltzaleak txoko guzietara etortzen zaizkigulakoak gari ereitea
kendu daku; ta arbi iorratze aspergarria ta bazkar au neguan etxeratzeko
neke latza berekin eraman du, etxetxoriei ta bertze egaztin batzueri atse-
kabe zerbait goseakin ekarriz.

Bideak ere obetuz doaz; ta iendea erraz ibiltzeko tresnak, len amesten
al etzen tokietan lasai dabütz, langileak lantokietara nekerik gabe ta bere-
hala eramanez. Ez dago orai, aunitzentzat seurik, len bezalako ilunbetan
lantokitara ioaterik ta andik ilun kozkortuta etxera itzultzerik.

Udazkena arindu zaigu gure lanetako. Arintzearen beharra bazegon
naski: ta oraindik geiago arintze al bada, obe.

Arintzeakin batean datorrela, urtean gorputzek behar duten ianaz ta
gañerako bizigarrietaz etxeak len ornitzen ziren baño geiago ta obeki or-
nitzea.

Len bezala baida orai ere: bizitzekotan, ian behar: ez dago arat-una-
tik! Agora zer eramanik ez dagonean...

Izpirituarentzat ere, lana berekin dakar udazkenak. Eskolak erekitzen
diré udazkenean, aurrak eta gazteak leku oietan ian eginez, geroan iakitea
on izanen zaiena ikasteko.

Lengoak baño iakitate geiago eskatzen daku gaurkoak: gaurko umei
geiago eskatzen dabe geroak. Guratso; zure umen geroaz oroit! Ez !o
egon, gazte!!!

Izpiritura zer eramanik ez dagonean...
IBARRONDO

EUSKALTZAINDIAREN
BILTZARRA

Bumüaren 21'ean Donostia'ko Diputazioan Euskaltzaindia bildu
zaigu, bere Urrezko Eztaien oroitza ospatuaz.

Lenbizi Euskaíízain eta laguntzaieak beren ixiileko bilgura zuten.
Gero agiriko Biltzarra egin zen, yende guziarentzat.

Mai-buruan zauden, Lekuona yauna Euskaltzain Buruzagía, Aita
Intza Yaun Agurgarria, San Martin ¡dazkaria eta Ezkiaga diruzaina.
Euskaultzainek Üabeteko lañen berriak eman dituzte. San Martin'ek
esku artean zauzken idazki ta kontu batzuen berri eman zigun. Al»
fabetatze lana Kintana ta Begoña Arregi'ren gain gelditzen zela.
Satrustegi apez yaun euskaltzainak ere eskutitzez yakin-arazi digu,
delako Symposium Nafarroa'n egitekoa, ontzat emana izan déla.
Gero bertze gauz aunitzetaz ere mintzatu ziren. Azkenik Eusebio
Erkiaga diruzainak Euskaltzaindiaren diruketa kontua ñola zijoan
azaldu zuen.

Euskaltzaindiaren bilgura egin ondorean, Agiriko Batzarra egin
zen, Probintziko eta hiriko buruzagiak hor ziren eta bai aunitz eus-
kaltzale ere.

Diputazioko Buruzagí den Araluze yaunak eman dio asiera bille-
rari Euskaltzaindiko laguneí bere ongi-etorria adieraziaz eta beren
euskera aldeko lanengatik eskerrak emanaz. Manuel Lekuona apez
yaun eta Euskaltzaindiko Buru denak erantzuten dio Araluze yaunari
bere itz eta arrera gozoagatik esker ona erakutsiaz.

San Martin idazkariak Euskaltzaindiak orai berrogei ta amar urte
egin zuen Billeraren Agiría irakurri zuen. Han ziren aurrenengo
euskaltzainen izenak:

Resurekzion Maria Azkue, Arturo Kanpion, Luis Eleizalde, Julio
Urkixo, yaunak. Gero izendatuak ziren Karmelo Etxegaray, Txomin
Agirre eta bertze batzuek.

Gero lau itzaldi eder eta mamitsu entzun izan dirá, izlari bako-
txak Euskaltzain zar bat aipatuaz.

Luis Mitxelena'k aipatu du:
Anizeto Zugasti'k:
Luis Bíllasantek:
José Artetxe'k:

Luis Eleizalde (1873-1923)
Ramón Intzagaray (1878-1947)
Sebero Altube (1877-1963)
Karmelo Etxegaray (1865 -1925)

Bazen zer ikas itzaldi bikain hoietan, agian nunbait agertuko al
dirá eskuarazko lan argitsu hoiek guziak.

ENTZULE
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EZTAI BAT DELATA
Dagonillaren ogeyen izan dituzte

Marcos Bidegain ta Damasa Ustari-
zek beren ezkon-urre-eztayek.

Biok bizi diren auzo bixkarrean
dagon ermitatxoan zuten egun arta-
ko elizkizun ederra, beren zortzi
'ume ta ogeitaiau umen-ume ta ga-
ñerako yendakiekin meza sainduen
elkartuz. Ondotik, arras ongi den
bezela, umore onean bazkaldu zu-
ten denek, arratsaldea patxadan ta
gozaldien pasatuz.

• •
Marcos au, bere aurride ta auzo-

ko bertze aunitz bezala, errotazain-
goan, zurgingoan, arrantzan, eizien,
sare iten..., trebetasun dune da.
Bai ta pilota yokoan ere; naiz la-
xoan, naiz plekan: ta pilotako on
izen den guzien, bere anayekin ta
lagun batzukin, Lamierriteko yoko-
lekueri bizi emale bizkor bat izen
da

Bere aite, Agustín, zazpi seme-
alaben burue ta bere osaba Victo-
riano ere (zeruen bitez!) pilotaza-
leak ziren, on zireneraño yokoan ariz
ta aski xartu zirenean, baxterretik
kintzek ta utsek kantatuz. Zenbait
ttottoriko aldi eginek, bat eta ber-
tzea ere, yokaleku bazterrean, pí!o-
tariei begire!

Orai ogei bat urte osabaren az-
ken borrokaldie pilotan: ordukotz
ile zen Auxtin: egun berean bi yo-
kaldi egin zituzten osaba ilobek,
bat laxoan ta plekan bertzea; iru
alde batetik te bertze iru bertzetik
ariz. Bere odolekoekin akitu nai
izen zuen osabak pilotako lana.

* •
Lenago ederra ornen zen Lamie-

rriteko yokalekue. Baño 1913-ko
ualde itsusi arek, inguru oketan egin
zituen kalte aunitzen artean, Lamie-
rriteko zelayeri ere zati on bat ken-
du zion, amar bat metro edo mu-
rriztuz. Leku ortan laxoan aritzea-
ren fiertasune yenden artean gal-

tzen astea baliteke orduen, len ba-
ño errexago ureratzen zirelakoz ta
galtzen pilotak. Ta, orai bezala or-
duen ere, galduen ordañek erosi
beharko, ez baitziren aritzpetan on-
ddoak bezala sortzen.

Ala ere, beren yokoari loturik ya-
rraiki zuten Marcosek eta unen ai-
te, osaba, aurride ta lagunek, yen-
de frankori ordu atsegintsu aunitz
emanez. Manuel, Alfonso, José, Ne-
mesio, Paco, Juanito, Cancio, Joa-
quín, Mateo, Alejo, Elias, Victor,
Ramón, Fernando... (ez diogu iñori
deus kendu nai: okin batean aritzen
zen bateonbaten izenik ez bada age-
ri emen, ez beza bera baztertzeko
asmorik ikus: ez ginuke, bada, au-
xe bilatu nai).

Marcosen oroitean Lamierriteko
pilotalekuen unek ikusi dituen pilo-
tarietan bere ustez aipegarrienak,
Balkarlos, Akerreta, Apez-jezkerra,
Don Apolonio, Don Miguel, Xarpa ta
Jadraque diré. Balkarlosek, maingue
bazen ere, berak saka ta berak erre-
fera egiten ornen zuen, sasoñen ze-
nean, ortarako sakean pilota aski
goiti botaz.

Yende aundie biltzen ornen zen
partide oketara, bai Baztandik, bai
Maldaerrekatik, bai ta mugaz ber-
tze aldetik ere. Ortzegunez izaten
ornen zuten yokaegun egokie, naiz
urtearen zenbait sasoñez bertze
egun batzuetan ere bai. Egun er-
dien; eguzkie kalda-kalda zagonean.
Ez ornen zaben batzuetan uzten
eguzkiek pilota ongi ikustera: or-
duen Don Apolonia zenak ezkerrean
yartzen ornen zuen guantea, esku-
ñekin boneta begien gañeko aldean
paratuz; te ola ederki bereganatzen
ornen zituen kintzek ta yokoak: un-
tan ere maxtru ona zen naski Don
Apolonia, Azpilkuetako maxtru ze-
na.

Erriko parroko yaune, Don Luis
zena ere (Yinkoak bere glorien de-

zala!) itsutue ornen zen laxoko yo-
kora, igandetan bezperetatik leku-
re tarrapataka Lamierritera ganez.
Galtzen zuenean, xintxo-xintxo or-
daintzen ornen zuen tokatzen zi-
tzayon yokatuteko otorduaren sa-
rie: irebazten zuenean berriz, bi al-
dekoentzat otordu obea eskatzen
ornen zuen, bere sakeletik sarie or-
dainduz: alderdi on au ezagutu zio-
ten bezein laister, aren kontra ari
zirenak espres galtzen ornen zuten
aldike, irebazi nai zutelako itxure-
kin gezurrezko katzazka ta borroka
batzuk egin ta ondoan.

Geyegi luzetzen zait zerrenda au
ta ixiltzera noaye galdera batekin:
Berriz noiz ikusiko Lamierriten edo
inguruen laxoko yokoa piztute?

• *
Iraun bizkor, Marcos ta Damasa,

Arribizi-eztayek arte!!!
ARITZ

I Z T A R I A K
Udazkeneko igande lañotsu aietan, r "-" ""•"' ; "* • •"" \

argi ezkiila io berrira dalarik, or ,
doa eiztari amorratua, zizpa edo
«eskopeta» bizkarrean, txakurra ez
urruti. Iñork ez du artara beartu- [

azi; iñork ez du deitu. Bera doa. [
Ta, ez ornen darama lanerako lo-
galdu ta aspertuen aurpegi illun ura. '
Txistu soñuan dijoa, baizik. Pozik.
Eizira. ;

Ez darama zakutorik. Ezta zatorik
ere. Ez du, ez goserik ez egarririk
eukiko...; edo, bai. Bai, orixe. Ba-
ñan, zer-ikusi gosea. Zer altxatu
egarria. Eize amorroa.

Danbada edo tiro bat arakan. Ta,
bota, mendi goiti. Begiak zabal. Be-
larriak erne. Ankak bizkor. Ordu
bat. Ta bertzea. Nork daki? Poltsa
utsakin bildu leike, atzera, etxe
aldera. Ta zer? Bere barrengo gose bat ase du. Zaletasun bat bete. Ega-
<rri berexi bat i l .

Ta, igande illunabarra dala, or doa goizeko eiztari bera. Ontan, ez da-
rama «eskopetarik». Ez txakurrik. Ondo jantzita. Onekin edo arekin al-
kartuko da. Ta, baxo ardo baten aintziñean, eizien gora-berak batek ber-
tzeari kontatuko dizkiote. An, ostatu zulo artan, naastuko dituzte egi ta
gezur. Berritu, amargarren aldiz, gertatuak ta gertatzea naiak. An. Eizea.
Eiztariak.

A.

ELIZA GAURKO MUNDUAN
Betidanik saiatu da gizona bizímodu erosoagoko bat sortzen,

gaurko egunetan, berriz, jakintza ta teknikari esker, izadiko gauzik
izkutuenaz jabetzen eta bere mendean jartzen ari da, ta erri arteko
artu-emanak ugaritzeakin, gizadia, elkargo bakar bat bezela nabari
da munduan. Len goiko indarrei eskatzen zizkien gauza franko, gaur
bere buruz eskuratzen ditu gizonak.

— • —

Aurrerapen izugarri hok dirala-ta galdera batzuk jalkitzen da-
kizkigu. Zer esan nai du aurrerapide onek? Ñola erabilü eta balia-
tu ontaz? Zer jo muga dute egiñal oiek? Elizak, Jainko Itzaren gor-
detzaille danez, argi izpi bat badauka, gizonen jakintza orri bidé
zuzen bat erakusteko.

Sinisten ditunentzat gauza jakiña da, bizimodua erosotzeko egin
diren eta egiten ari diren egiñalak guztik Jainkoaren gogoko direla.
Gizonari asieratik agindu zion Jainkoak menderatzeko eta jabetzeko
lurreko gauzaz, eta pistiaz, eguratseko egaztiz eta itxasoko arraiez,
ez indarrez noski, jakinduriz, lanaz, eginalaz. Gizonak, ezain-ezain
da aiean-aiean jarraituz agindu orrí, ez du deus ezeretik atera,
Egilleak bezela, baño billa ta billa opatu ditu berak estallan utzitako
azi ta indarrak, ikaste ta jakintzaren bidez; ez du sortu edo asmatu
iurriñaren edo elektraren edo atomoaren indarra, opatu eta tajutu
egin ditu giza-bizitza aixetzeko, Fleming jakintsuak ainbeste eritasun
sendatu ditun penizilina onto pozoitsu batzutan opatzen du; ortaz
ñor da jakintsuago, izkutuan dagon indar bat, aiean-aiean, buru
auste-taurte aunitzen burun opatzen dun gizon azkarra edo gauz
oiek denak sortu ta estallan, egun batez gizonaren lanak sumatzeko,
azaltzeko antolatu ditun Jainkoa? Arrigarria Jainkoa egin ditun gau-
zetan. Gizon jakintsuen aurrean txapela gogotik erazten dut Jainko
Guztialtsuaren aurrean ordea bi belaunak lurrean tinkatzen ditut,
adoratuz, arrituz, agurtuz. Gaurko egunetako jakintza ta teknikaren
asmaketik aundiena, bi gizon illargian sartzea izandu da mundu guz-
tiak liluraturik, txoraturik jarraitu die joaneran, anjextean, itzultzean
telebistaz, minutu baten okerrik gabe bukatu zan dena, jakintsu
askoren elkarrekiko lanak egin al izan dute arrigarrizko ibil-aldi ori,
denen buru egiten duen Braun jakintsuak, kristau gartsu ta jatorra
bera, Jaungoiko Guztialtsuaren aunditasuna, Egillearen neurri gabe-
ko jakintza aitortu du ta aitortzen mundu guztiaren aurrean.

¿Nun dago jakintzaren eta religioaren arteko talka, burruka eta
ezin konpondua? Teknika bere bidetik ta religioa beste ainbeste ba-
dijoaz ez diote, iñoiz ere, elkarri talka joko. Egia bat da ta Egiaren
¡turburua Bera, Jaungoiko gure Jauna.

Hombres de nuestra tierra

JAVIER ARBURUA murió en plena
juventud, pero vivió entregado a los demás

Tenía treinta y tres años, estaba
lleno de vida, era alegre y deportis-
ta, sólo predicaba sobre el amor a
los demás, llevaba diez años de cu-
ra, diez años también entre las gen-
tes de Aranaz, y se "fue al cielo en
un mediodía caluroso de agosto,
cuando caminaba a mil metros de
altura en los montes de su queri-
da parroquia, en Aranaz.

No supo calcular sus fuerzas en
aquella mañana abrasadora. Le so-
braba salud, pero no pudo acabar
.su marathón... Las gentes de Ara-
naz, lo mismo que sus -amigos de
Echalar, su pueblo, han perdido a
Javier, a su don Javier querido. Su
muerte y la misa de exequias fue-
ron algo muy semejante a una ca-
nonización de su vida. Asistió el
Sr. Cardenal, Obispo de San Sebas-
tián, cincuenta sacerdotes y un sin
fin de personas, chicos, muchachos
y juventud. El cortejo desde Ara-
naz a Echalar, compuesto por no-
venta y siete coches, expresa bien a
las claras cómo se quería a Javier
el coadjutor.

Cuando el pasado día 31 de
agosto se celebró la misa en lo al-
to de Mendaur, pudimos contar más
de quinientas personas llegadas des-
de Ituren, Sumbilla, Echalar, Lesa-
ca, Vera y sobre todo desde Aranaz.
Ni un solo joven de Aranaz faltó al
homenaje juvenil a don Javier. Don
Esteban, el párroco, sin habla por
la emoción, recogió la confidencia
de un anciano de setenta años que
decía: "Hacía veintisiete años que
no subía a esta cumbre debido a
mis achaques, pero hoy, lo mismo
me daba morir en el camino, junto
a quien a tantos ayudó a morir y no
tuvo a nadie en sus últimos mo-
mentos...".

Un sacerdote entregado
Don Javier, hombre silencioso pe-

ro eficaz, estaba totalmente entre-
gado a los demás. Los niños de Ara-
naz recibieron de él durante diez
años toda la atención y cariño de
que fue capaz: en el catecismo, en
las escuelas, en los ensayos y en el
deporte, don Javier siembre trataba
de dar a los chicos la formación in-
tegral más completa. Su preocupa-
ción por la juventud le llevó a en-
carnarse de un modo real en el
mundo de sus muchachos y adoles-
centes, trabajando junto a ellos en
el cursillo de capacitación en Irún;
don Javier estudió durante un cur-
so entero como un alumno más los
secretos de la mecánica, manejó la
lima como ellos, se sentó en los
mismos pupitres y aprendió u mon-
tar y a instalar. Pero no era sólo la
cultura lo que don Javier cultivaba
entre los jóvenes de Aranaz; él es-
taba pendiente del trabajo, del pre-
sente y del porvenir de su gente:
cada uño visitaba a sus muchachos

leñadores en el extranjero y a las
chicas de servicio. Sabía mucho de
injusticia y faltas de libertad en
esos ambientes de trabajo.

Hombre religioso
Es bien sintomático, comprobar

ahora, que don Javier tuvo en su
corta vida sacerdotal un tema pre-
ferido para su predicación: la cari-
dad. Siempre predicaba sobre el
amor a los demás. Era el eje de
su evangelización. Su mayor sufri-
miento, provenía precisamente de
ese sentimiento profundo: don Ja-
vier sufría cuando comprobaba có-
mo existen personas que no aman
ni de palabra ni en obras. Y claro,
el sello de su vida no puede ser
otro que su bondad. Era bueno y
amador, callado y sufrido.

Las intuiciones de una madre
El día 8 de agosto, -fecha de la

muerte de Javier, su madre mar-
chó al cementerio, ajena a cualquier
presagio triste. La buena madre
arregló el panteón familiar en el ce-
menterio de Echalar, pensando pa-
ra sí, que convenía tenerlo bien lim-
pio. A la misma hora fallecía su
hijo, agotado en el camino solitario.
La madre estaba muy lejos de pen-
sar que pronto deberían abrirlo con
luto.

Don Esteban Irigoyen, párroco
de Aranaz y amigo íntimo de Javier,
siente como nadie la soledad de
ese gran cura que ha dejado el tajo
abierto paru que lo continúen otras
manos. El nos resume así la perso-
nalidad de Javier: "El fue la clave
de la evolución cultural, laboral y
religiosa de Aranaz'*.

IRACHE
(«La Verdad» aldizkaritik artua)
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Bl APAIZ ILLEN OROIMENEZ
Gaur, bi apaiz ülen oroimena ekarri dut ierro aueta-

ra, bat yrtemiigakoa ta bestea il-berrí dugunarena. Biak,
apez saindu ta euskaldunak gañera. Biak, jakintsu ta
iangiüe amorratuak. Biak gazteak. Biak, bat-bateko, «de-
rrepente»'ko eriotz batek eramanak. Lenengoa, Etxeni-
ke ta Goñs'tar Eugenio, Arraiotzíarra ta Goizueta'ko Bi-
kario jauna. Bügarrena, Arburua ta Mihura'tar Xabier,
Eixalartarra ía Aranatzen Bikario ¡aunaren Laguntzale
zegona.

DON EUGENIO. Buruillaren ogei ta bian zelebratu
zan ienengo urte-betetzeko elizkizun ederra, bere sort-
erri Arraiotzko eüzan, lllik urie bat izanarren, yendeak
eízeukan atzendua urte-mugaren elizkizuna. Apaiz sail-
txo batek ere lagundu nai izan zion. Goian bego. Otoitz
bero bat beraren alde.

Ta, azkenean, beraren eriotz-ondorengo omenez, ar-
gitaratu nai ditugu aniabi bertso auek, Arraiotztar ba-
tek Don Eugenio zenari rtiaitasun, zinízotasun ta adix-
kidetasun aundienaz eskeintzen dizkionak.

DON XABIER ARBURUA SV5IHURA! Oraindik il berri
duguna. Oker ez banago beintzat, abuztuaren zortzia
zan. Ogei ta amaíru urte, «Kristoren adiña», esaten du-
gu askotan. Urte oietxek zeuzkala, eraman zigun Jain-
koak. Badugu Euskaferrian esaera xaar bat: «jaíotzeari,
iltzea zor». Ta noia ií? ¿noiz? ¿nun?

Len aipatu dugun bezela, don Xabier Arburua, zor-
tzi-amar urte auetan (meza eman ezkeroztik) Aranatzen
zegon Bikario jaunaren Laguntzale, garai batean don
Matías Barbería zenarekin ta azkeneko urte auetan
don Esteban Srígoíenekin. Biak, don Esteban ta don
Xabier, Erretore ta Laguntzalle baño, bi anai, «biak bat»
ziran. Bi apaiz jator, bi langille ezin ta obeak apaiz-la-
netan.

Etxalartarra zan don Xabier, bañan, maite zuen be-
netan Aranatz. Maite zituen baserriak; maite zituen lan-
giileak; maite zituen aurrak; maite zuen gaztedia ta

maite zituen, itz batean, Aranatztar denak. Alako biotz
zabaleko apaizagan etza izaten al etsairik. Bera-ere mai-
te baño maiteago zuten. Eta... maite zuelako-ere men-
dia, mendietako ibiMiaidiak, ¡ainbat on egiten bai zio-
ten! atera zan goizean, amarrak aldean «Mendaur» ga-
ilurrera, torstorrera. Arratsaldea erortzerakoan, Aranatz'
en larri, bilduriu egin ziran apaizik azaltzen etzalako. Asi
ziran zenbait gizon apaiz billa, bañan... gizonak baño
lenago ateria zan eriotza bidera, apaizaren billa. ¡An-
txen! bide-ertzean, azkeneko baserritik urbil, gertu, ar-
kitu zuten il-otza. ¿Ze gertatu zan? ¡Ala bearra! Des-
tinoa. Signoa. Jainkoaren naia. Odolak jo, odolak ira-
kin-ta edo, bukatu zan apaiz gaztearen bizi eder ura.
Ardí bat mendian, lurra jo-ta erortzen dan bezela geiago
ez altxatzeko, alaxen ere, gure apaiz gazte maiteak,
mendian, bakarrik, zeru-lurren pean izan zuen bere bu-
kaera. EG1N BEDI ZURE BQRONDATEA.. izango zan
noski «mendiko sakrifizioaren» azken otoítza. Ala bedi
ta goian bego.

Esaerak diona: «xaarrek nai ta nai-ezkoa» (il bea-
rra) ta «gazteek seguru-antzik ez», orra, or gizona'ren
azkena. Deusereza, ezereza. «Gazte ziñala utzi gintuzun
bai, bañan, gazte ziñala, zuk ereindako azitik árbol ede-
rra egingo de ta orren frutuak jango dituztenak asko
izango dirá».

Ararjatzko erriak ez ornen du sekulan ezagutu orren-
besteko yendeketarik ñola don Xabier zenaren meze-
tan. Sel apaizek, Donostiko Gotzai (obispu) dan don
Jazinto Argaia Goikoetxea jauna buru zuteta, eman z
ten meza. Iruñako Kardenal jaunak, don Arturo Tabera
Araozek, egin zuen erderaz sermoí bikain bat ildako
apaizaren birtuteak ta nortasuna goraipatuaz. Aranatztar
geienek negar tanto samiñak ixuri omen zituzten. ¡Mai-
te bai zuten benetan!

Beranduxago badaere, doaiela gure dolu-miñik xr-
murrena bere guratso zintzo, senide ta senidetar gi:
zieri.

JULIÁN "BARRARA"
Lesakar gazte bat. Julián Mitxe-

iena, bataioko izenez. «Barraka» la-
gunentzako.

Aspaldian ezagun zan Bidasoa'ko
erreka ontan. Ta, mutil bizkorra za-
lá, zerbait aditua baneukan. Laster-
kari polita zalá errana zegon. Ba,
nik usté, errandakoa gutxi izan da-
la, Ondarrabiko jaietan irabazi duen
laster-apustuen ondoretik neurtuaz.
Irutanogei korrikalari omen ziran.
Bost etxelartar...; irutanogei dane-
tara. Ta, «Barraka» lendabiziko. Ga-
raille, dañen aintziñean. Ez noski
jantzi berexiakin, bertzeak bezeta.
Galtza urdiñ luzeak goituak ta ato-
rra. Ala jantzita. Ezda makala. Ori
da..., íesakar griñaü

Nun, noiz ta ñola gertatzen ote
da Julián? Ba, berak erranen dizue.
Baserrian. Goizero. Aizkorean. Zer
lasterkalari era berean gertatzen
ikusi dezue? Or zeok, ba, koxkaü

«Barraka»: lesakar mutilla, laster-
kari abi I la, irabazle ixilla. Julián:
eutsi; eman makillaü

ANTHON

ETXENIKE'TAR EUGENIO APEZ
JAUNAREN OROITZAT. 22-IX-1968

Arraiotz'en jaio zan
Sendi on batean,
Milla bederatzi eun ta
Amalau urtean;
Eriotza izan du
Goizueta'ko errian;
Orain zeruan dago
Atseden tokian.

2

Animen egarri zan
Txiki txikitikan,
Amets zoragarri au
Zeukan biotzean;
Apez-deia entzunez
Bere barrenean,
Iruñan sartu zaigu
Seminarioan.

3

Santutasunarekin
Jakintza batean,
Apez-jaun agertu da
Gizonen aurrean;
Meza berria eman zun
Arraiotz'ko errian,
Bereaia asteko
Animen lanetan.

Ama ill berria det; ez naiz bertsolari; ala ere zerbait eskeñi nai.
Ona bada abesti auek berari eskeñi.

Abesti auen doñua «O Pello, Pello» Mikel Laboa'rena.

KALIFORNIATIK

Agur bat eskualduner
Agur bat eskualduner, noa erraitera
Sratzar gaiten oro orai da denbora
Eskualdunen ixtoria doatzi emaitera
Ensega gaiten orai harén ikastera.

2

Berri noblia baitut izan Nebadatik
Lan hortan okupatzen den buruzagitik
Eskualdunen ixtoria segur oraikotik
Emanen daukutela ongi prestaturik.

Atsegin aundi batek piztu daut bihotza
ikusíz heldu déla Eskualdun amentsa
Ixtoriain agertzia izain da baliosa
Bere lekian ezarriz Eskualdun arraza.

_ 4 ___

Eskualdunak aspaldi daude Amerikan
Kolonbus-ek lagunak zituen gutarikan
Zertako utzi behar egia gorderikan
Sxtoriak izatekotz justiziarikan.

5

ixtorian agertzia da gauza prudenta
Egiak izkiriatu, gezum'k ez konta
Eskualdunen bizitza nekosa izan baita
Langile onest eta, kuraiaz puxanta.

— 6 —
Ezin ahantz ditazke Eskualdun zaharrak

airea: "Kattalin ttuku-ttun...'

Bizitza gogor hartan hek egin indarrak
Ardura bustirikan izerdiz bizkarrak
Lan ainstz egsn eta irabazi txarrak.

Halare ba zauketen laneko bertute
Bizi moduarentzat beti borondate
Oraikuak hainbertze infresa ba ginte
Eskualdun ohidurak konserba litazke.

Gure Aitatto-etan har dezagun etsenplu
Heiek bezala beti, deborrak kunplitu
Gure obra guziak Jaunak kusiren tu
Heien araberara jujaturen gaitu.

Esker emaiten dsot Doctor Douglass-eri
Bai eta harén lagun diren guzieri
Eskualdun ixtoria jalgi zaten garbi
Erakusteko zuzen ez dakiteneri.

— 10 —

Emeretzi ehun eta hiru-ogoi zortzi
Eskualdun gidarier dauzuet goraintzi
Hasi duzien lana dezazuen segi
Eskualdunen izena bizi dadin beti.

JUAN CRUZ ARROSAGARAY
Pomona (California) 1968

O, ama, ama! Zure seme denak
gaur emen datozkizu;
artu ditzazula gure esker onak
gugatik zuk asko egin baidezu.

O, ama, ama! Nuarben jaioa
bertan egiñ ziñan kristau;
ume umetatik eiizako giroa
an arkitu zendun, egia da au.

O, ama, ama! Zu beti lanpean
aspertu gabe beiñere;
Zestu'ko udetxean, lan guzi artean
gaztetazun dena bai bota ere.

O, ama, ama! Egun pozgarria
gure ait'onarentzako;
Urrestiligo elizan biok uztarria
maitasun lotua alkarrentzako.

O, ama, ama! Artu zenduten
bat egiñik betirako;
gero frutuak etor zitezen
Jaungoikoren goralmenerako.

O, ama, ama! Azpeitira etorri
•pakez ta apal bizitzeko;
egiñ ziñaten ta esker Jaunari
seme ugari izanaz mundu ontako.

O, ama, ama! Jaunari ziondun
seme guztiak eskeñi;
bera gurtutzen eten gabe jardun
oi ziñan zu, gogoz leialki.

O, ama, ama! Zenbat samiñetan
bizi izan ziñan beti;
oiñaze danai semeen onetan
leku emanaz gogoti.

O, ama, ama! Errukizko obretan
etzendun beiñe neurririk;
ixill laguntz ugari beartsuetan
emanda gelditzen ziñan poz pozik.

O, ama, ama! Bi gauz zenituzun
guztiz benetan berexi;
Olatz'ko Ama ta, Aldareko Jaun
zure biotzeko maitagarri.

O, ama, ama! Etzendun egunik
Jesús bixitatu gabe;
amabi ta erditan, ariñ ta ixiüik
juanda otoitz leku zuk, aldare.

O, ama, ama! Larunbatero
agerturik Olatzera;
an Birgiñ Amari, eskeñi ezkero
gelditu era berrira.

O, ama, ama! Zu zeruan zaude
Kristo Erregegun ezkero;
egun artantxe egintzen sari orde
artu zendun Jauna zure pozkiro.

O, ama, ama! Zer dizun Jainkoak
itzegiten a! diizu?
Bera ezagutzen lagundu bekoak
guk ere dezagun beti maitatu.

O, ama, ama! Zeruan tokia
denontzat egin ezazu;
datorrean au utzi erabakia
or bildu gaitezen gu ta, zu.

O, ama, ama! Azken eskaria
zu gure billa etorri;
egingo bai degu alegin guztia
eskuak betetzen; Alaxe bedi.

JOSÉ MARÍA ALBIZU, S. S. S.

Ain zen Apez jatorra!
Ain zen txintxi-fiña!
Ain Jaungoikozaie ta
Denentzat berdiña;
Apez-lanetan, beti,
Aspertu eziña,
Bere lana izan da
Egoki egiña.

— 5 —

Abizen Etxenike,
Eugenio izena,
Onentzat esan bear:
¡Au bai Artzai-ona!
¡Ain zen maitagarria!
¡Ain zen bai zuzena!
Ezin dugu atzendu
Bere oroipena.

__ 6 —

Jaunaren mastian zen
Langille agertu,
Gure poz eta miñak
Berak ditu artu;
Artzai onak ba-dira,
Eugenioz ñor aztu?
Norbaitek bere utsa
bear du nabaitu.

Ain ziñan elizkoia!
Ain ziñan ixilla!
Otoitz aundikoa ta
Iziari sotilia;
Ama Birgiñ zalea
T'uste gabe illa?
Zerura Joan zaigu
Antzekoen billa.

— 8 —

Bat-batean jarri zan
Gaxo Goizuetan,
Iru meza igandez,
Eman ondorean;
Eiizakoak artu
Ezaguera osoan;
Begiak itxi zitun
Jaunaren pakean.

g

Ainbeste maite zuen
Gure Jesús ona!
Nork esa Bere alde

Egin duen lana?
Kristo'ren usai gozo
Zabaldu zuena,
Jaunak eraman digu
Orain beregana.

Gure alde Jaunari
Egin erreguak,
Izan gaitezen danok
Zure antzekuak;
Munduan emen gabiltz
Larri ta estuak,
Ez ditugu aztuko
Zure kontsejuak.

Animak zeruratu,
Jaunari eraman,
Orixen bere lana
izan zen munduan;
Orain atseden artu
Betiko zorian,
Zure zeruko Aita
T'Amaren ondoan.

— 12 —

Agur, anai maitea,
Bañan, ez betiko;
Agur zeruan laster
Elkar ikusteko:
Jaunari eskatzen diot
Zu zeruratzeko;
Zuri eskatzen dizut
Gutaz oroitzeko.

GORTARI TA UGARTE'TAR YON
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¡Ardoa ikara^arri
éustatzen zait...!

•—¡Zenbait huella ematen dituan munduak; —• zioten gure athuna
zarruk.

¿Ze esango zuten, oraingo oiturak ikusiko balituzkete?
Lenago, gure errietan, Pazkoa urbiltzen zenean, gizonak eta emaku-

meak joan bear izaten zuten TXARTELA bule ta Kistar Ikastiaz esami-
natzera. Aitzaki egokiena zuten apez jaunak bakoitzeri bear zituan kon-
sejuak emateko. Noizpin bein, elkar-izketa politak, ere, entzuten ziren
sakristietan...

Ejenpío baterako, ara emen, apez zar batek eta txartela bule juan
zitzaion athunak —biek bersolariak—, izan zuten se-sioa:

—¿Zu, ere onea, MartijoxeP
—Etorri bearko, bestin gixe...
—¿Ñor dire mantsoak?
—Lauetan ogei urteko atsoak...
—¿Ankak ezin mugitu,
ezta, ere, besoak?
—Marmariz paasten thute
goiz-atsalde osoak...
—¿Ez dizute prestatzen
txitxi puske goxoak?
—¡Gordiñeo jango dute
aarik eta otsoak...!
—Torizu, torizu txartela,
¡gorde, plazarako, bersoak!

Txartel kontii auetaz oroitu naiz, mutil zar bat esaminatu bear izan
dutelako.

Lengoan, etorri zitzaidan emakume gaixo bat, negarra dañóla. Seme
bat besterik ez ornen dauka, ta bera ¡mozkorra...!

—¿Beorrek etzezake zerbait egin —esan zidan—, nee semiari bizio
zakar oi kentzeko?

—jüummm! — erantzun nion.
—¿Ain zalle déla usté du?
- -Nunbait leitu nuen, bi erremedio besterik ez daudela: edo mozkorra

giltzapean sartu, edo ardoa; ta biek, zure kasoan biñepin, ezin dituzu.
Ala, ere, bidali zazu gizagajo ori neregana ta al nezaketaraño saiatuko naiz.

Atzo egondu zen Meliton —au da mutillen izena—, ta asi giñun elgar-
izketa.

—Beorrek zerbait esan bear omendit.
—Egi da, Meliton; zerbait esan bear dizut, baño ez bildurrik izan.

Badakizu nik ez dutela iñor jaten. Bakar bakarrik, galde batzuek egin bear
dizkizut.

—Galde beza, jaune, nai dueña.
—¿Pazkoaz bete ziñun juan den udaberrian?
—Bai, jaune.
—Ta, ¿ze galdetu zizun apezak, txartela billa juan ziñenian?
—Oaiñ ez dlute txartelik ematen; ezta Dotrinaz galdetu ere.
—Orduan, nik esaminatu bearko zaitut.
—Nai badu
—¿Zer agintzen digu Jainkoan Legeko Bostgarren Mandamentuak?
—Ez iñor iltzea, ez iñoi jo eo kalteik ithea.
—Ondo erantzun duzu. Baño, ¿oartzen zera geren buruatik asi bear

degula?
—Oi, jakiñe da.
—Meiiton: ¿zu pobrea edo aberatsa zera?
—Ni oso pobrea. Seme bakarra naiz, baño, etxealde onekoa ez nai-

zelako, iñok ez du nai neekin ezkondu. Oaingo nexkatxek naiago dute
ciudadeko trapero atekin ezkondu nekazari obeenakin baño...

—Zu, oraindikan, gaztea zera.
—Oita amasei urte; ¡ia mutil zarra...!
—Aurpegi mardule duzu zuk, ta gorputzez bizkorra zaudela dirudizu.
—Jainkoai eskerrak, osasunez ongi nao.
—¿Salduko ziñuke begi bat mille peztakoan?
—Ezta mille duroan ee...
—¿Anka bat, salduko ziñuke bost mille duroan?
—Ezta, ogei miUe duroan ee...
—Ortik igarri dezakezu, zeinbat aberastasun dezun zurekin.
—Baño, jdiru gutxi!
—Aberastasuna, ez dago diruan bakarrik. Aditu istori bat. Juan den

berreun urte auetan, Rotchild abizena duten judioak, munduko aberatse-
nan fama dute. Orain urte batzuek, il zen Londres'en, Nataniel Rotchild, ta
utzi zituan testamentuan ¡MILLE MILLO! DURO!

—Ue bai zela aberatsa. ¡A, ze bizimoduu eamango zun arrek...!
—¿Ze bizimodua? Bi anketatik, elbarria zen, ta, gañera, itsua. Bere

bizitza guztian, silla baten jarrita egondu ornen zen ¡ta, argia ikusi gabe...!
—¡Gizaajoa! Arrazoie du beorrek, ni aberatsa naizela esateko.
—Ta, ¿ez duzu zerbait egiten aberastasun ori ondatzearren?
—Badakit noa doaien. Lengoan eondu zen emen nee ama, ta esango

zion...
—Bai, esan zidan. Baño obe izango litzake zeorrek konfesatzen baduzu

zure pekatua.
—¿Ardoa ikaragarri gustatzen zaitela? Ta, ¿ze pekatu da ori?
—Neurrian edan ezkero, ez. Baño, «piripi» ¡ta maiz xamar! jartzen

bazera...?
—Baditeke, noizpin bein; baño, ¿noi itheot nik kalte?
—Zeorren buruari. Bizio orrekin, ondatzen ai zera zure osasuna, zure

izen ona, zure etxea, ta, naigabez, zure ama gaixoa, urte asko baño len...
—¡Majiñeat aldiz, asmoa artu det ez geiei eateko, baño...!
—Zuretzat ez du balio asmo orrek. Zuk asmo sendoa artu bear ziñu-

ke: EZ GEIAGO TABERNARA JOATEKO. Gañerakoan, alperrikakoa da.
—Gure errin, ¿noa joango gaa gizonak?
—¿Egunero juaten dire gizon guztiak tabernara?
—Aste egunetaz, bost eo sei bakarrik biltzen gera.
—Ez, bada, juan astegunetaz. Eta, igandetaz, partida bat musin jo-

katzera joaten bazera, eskatu cerbeza, ardoan ordez.
—Ze esango deete launek?
—Esaiezu, medikuak galerazi dizula ardoa. Ez diezu gezurrik esango,

ni, ere, medikua bai naiz. Animen medikua...
—¡Gaurtik, ez det baa, otorduetan ez bada, tantoat ee eango!
—Etzera damutuko. Zu, oraindik, gaztea zera. Bizio ori uzten baduzu,

etzaizu faitatuko neskatx formalen bat. Zure etxea goratuko duzu, ta zure
amari poz aundia emango diozu. Ez bakarrik zure amari, baita Jainkoai, ere.
Berak jarri zigun Mandatu au:

EZ IÑOR ILTZEA, EZ ¡ÑOI JOTZEA, EZ IÑOI BURLA EDO KALTERIK
EGITEA,

¡AS! GAITEZEN GEREN BURUATIK!
A. ASTIZ ARREGI

ÜRTZÜIW-

OÑJOT

BizhaiKo Ril.i herriz ere Txapeldun
Aurten Oñatiko Artzai-txakurren

Norgeiagoketak amar urte betetzen

zituen, eta Txapelketa guzietan egin

¡ izan duten eguraldietan aurtengoa

| goxoena, beroena gertatu da.
I
| Yende aunitz, millaka, bildu zan

i Oñatiko «Santa Luzia» izeneko ze-

| lai ederrean eta zelai hau Artzai

| txakurren Zeingeiagoketarako ain

! egokia izanik, ikusle guziek toki

guzietatik oso ongi ikusi ahal izan

zuten dena.

Amazazpi txakur agertu ziren:

LEGASATIK
ARTUTAKO
KARTATXO

i BAT
¡ Nai nuke mesedez ia zuek bai al
I dakizute nun saltzen dirán liburux-

koak kantu (abesti) euskalduna-
kin. Lertxundirenak eta Lete oke-
renak beinipein baita ere Iriondo,
Laboa oiek denenak.

Mesedez zuen urrengo «PRINCI-
PE DE VIANAN» igorri errespues-
ta ezpada molesti aundi bat. Zuek
baldin badituzute hor saltzeko igo-
rri nere seña hontara eta pagatuko
ditut gustura zer den. Nai nuke
ikasi abesti euskaldunak. Esker mi-
la, espero dut «PRINCIPE DE VIA-
NAN» errespuesta. Nere señak;
Corpus Erasun-LEGASA. Milla Es-
ker eta urrengo arte. Euskaldun
bat biotz-biotzetik. Baita nai nu-
ke «PRINCIPE DE VIANA» nere
izenian igortzen bazenukete zeren-
gatik bestela ibilli behar dut eska-
ka.

Gure errespuesta (erantzuna):

Lehenengoz, eta eskatzen duzun
eran, errango dizugu Euskal Kan-
tuen liburuxkoak erosi beharrian
euskal diskoak erosi behar dituzu -
la. Euskalerriko musika dendetan
saltzen dirá disko hauek guziak, ba-
ño zuk "Ezdok Amairu" osatzen
duten Iriondo, Lete, Laboa eta Ler-
txundiren diskoak nai bai dituzu,
zuzen zuzenez eskatu seña (zuzen-
bide) hauetara: José Ángel Iriga-
ray - Medikua - Esnaola, 8 - DO-
N OSTIA.

Ikasi Corpus, euskal kantuak
eta erakutsi gero zure laguneiri,
Euskalerriak eta Euskerak eskertu-
ko dizute-

Hemendik aurrera zuregana el-
duko da "PRINCIPE DE VIANA"
illeoro, nai duzun moduan. Esker
aunitz!

Euskalerrikoak geienak, Naparratik,

Arabatik, Bizkaitik, Gupuzkoatik eta

Zuberotik etorriak; baño baziren ere

Leon'dik Kataluña'tik eta Frantzia-

tik etorri zirenak Txapelketa hau In-

ternazionala zalakoz.

Lehenbiziko saioan zortzi txakur

baztertuak izan ziren, eta oken ar-

tean Urdiaingo «Rubio» izeneko ar-

tzai txakurra Naparroko Txapeldu-

na zena. Bigarren saioan eta beste

ondokoetan egiñik ordena hontan

bukatu zan Txapelketa:

Lehenengoa: «Riki», Artzaia: Se-
rafin Etxanobe, Bizkaikoa. Bigarre-
na: «Turco», Araba'ko Pedro Zubi-
zarreta artzaia; gero Gipuzkoako
bat, beste bi bizkaitar, Zuberotar bat
eta Ergoieneko Lizarragako «Txiki»
txakurra, Zirilo Azkagorta artzaia

zelarik.

Goresmenak Oñatiko antolatzai-
llei, eta artzaiei. Datorren urte ar-
te!

IKUSLE

Leitzako perretxiku txapelketa:

Garmendia lelientlabi
ziko Bcti bezala"

Naparrokoetan Tiburtzio Azpiroz

Leitza-ko xixe-txapelketa agertzen zuten paperetan zion, Napa-
rrokoa zalá txapelketa hori. Ondorean periodikoak zioten Viliafranca-
Oria'ko Garmendiak irabazi zuela, eta ez zuten aipatzen denen ar-
tean hirugarren geldituagatik Naparroko txapeldun atera zalá Lei-
tza'ko gazte bat: Tiburtzio Azpiroz, obeki entenditzeko Tiburtzio
Monteroana, bere taldearen buru bezala.

—Aizu Tiburtzio, galdetu nion atzo gabean, zertarako izaten da
xíxe-txapeiketa bat?

—Jendeak ¡kasteko xixak berezten. Gero ta jende gehiago ibil-
tzen da xixak biltzen, baiñan beti jan izandu dirán lau edo bost
klase besterik ez dituzte jaten, eta jan ditezke hirurogei benik...
ezagutzeko ordea ez da aski behin ikustea. Oso zailla da denak
ezagutzea.

—Zer egin behar da holako txapelketa bat irabazteko?
—Asko bildu eta ongi berezi.
—Eta hortarako?
—Asko jakin eta asko ¡billi. Eta obe mordoxka badira dabiltze-

nak, eta ez bat.
—Aizu Tiburtzio, eta ñola diteke Garmendia horrek beti ira-

baztea?
—Lehen esan dizutena: gehiena dakilako eta gehiena ibiltzen

dalako. Hori «fenómeno» bat da gure aldean. Azkeneko igandean
ekarri zituen Tolosara 490 kiase.

—Eta zuek?
—Guk hiruetan eun. Baiñan klase bat (ezagutzen ez genuna)

Australian egiten daña, eta Europan esan zutenez oraindik behin ba-
karrik arkitua izan daña.

—Eta apustuko xixe hoiekín zer egiten duzute?
—Gehienak utzi; bat edo beste altxatzen dute estudiatzeko. Lei-

tza'n bazkaltzeko garain norbaitek arrapatu ornen zituen... Behar
bada ongi ezagutzen zituena izango zan, baiñan no!a nahi ere gauz
arrixkoduna da eta debekatua egoten da apustu-onttoak artzea. Edoi-
zeinek aldatu dezake txartel bat. Eta gaiñera onttoak elkarrekin
ukitu eta igurtzitzea ez da zailla.

—Beste zerbait Tiburtzio?
—Bai; Leitza'n agertu giñan C. D. Aurrera bezaia eta nik eman

nuen taldeko buru izena; baiñan hemendik aurrera gure mikologi-
taldeak izena izango du Guratz.

—Ba, aurrera Tiburtzio, naiz ez joan Aurreraren ízenean.
Holaxe hitz egin zuen Tiburtziok, obeki entenditzeko Tiburtzio

Monteroanak.
G. T.
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L E G A S A
Erri txiki hontatik nai nuke zer-

bait adieraztera eman «PRINCIPE DE
VIANA» errevista poüta hontan.

Ni euskalduna naiz baño erri hon-
tan euskera galtzera duaie zerenga-
tik horaingo aurrek denak erdaraz
mintzatzen dirá. Horain arte denak
euskeraz baño aski dirá bidé daña
galtzeko eta hori gertatu da hernen.
Legasako erri polita hontan.

Emengo bestak bukatu dirá Agus-
tuko 28 egunean, San Agustín da
hemen patroia. Bestak oso politak
dirá. Gendea, franko poiiki biltzen
zan gabarako. Musika betikoa, Or-
kesta «Alegría» ederki zagon, gure-
tzat naikoa.

Bigarren egunean boxeoa izandu
giñun. Hau deporte berria zan ingu-
ruetako errientzat eta gende asko
eta asko bildu zan amar t'erditara-
ko. Amabietaraño iraun zuen. Bost
konbate ziran. Denak gaztiak baño
egin zuten berauk yoko polita guk
usté baño geiago. Iruñakoak ziran.
Ondarrako konbatia «Lucha libre»
deritzaiona zan, arbitroa gabe, bi
auek nai zuten bezala. Irrigarriak zi-
ran biak. Boxeoa etzan beñere Le-
gasako errira ekarri noizbaitere piz-
tu da zerbait berria ekartzera. Ga-
ñera etzan aunitz kobratzen: Amar
pezeta bakarrik zutik zaudenari eta
bost duro jarrita zaudenari. Aia ere
naikoa pagatzeko. Ederrak aditu ge-
nitun kobratzen giñunok, eta askok
ez pagatu ere. Olakoeri ezitzaion
utzi behar errian sartzera etzen
asko pagatzia baño orgulloz bate-
rez pagatu. Balitzake beste errí ba-
tían, segur naiz, etzala bost duro
baño merkiagorik ¡zango eta ongi
egiña.

Igandea zan ondar eguna eta gen-
de asko eta sobera bildu zan, etzai-
ken pausorik eman atsaldeko bai-
lean ura sobre zen.

Eta ola gure aurtengo bestak bu-
katu ziran pena aundiakin baño ez-
daizke beti bestaz bizi; horain ber-
tzetaraño. Aurten bizi ongi pasatu-
ko al dituguü Agur San Agustín!
Bertze arte.

Legasar bat, euskalduna eta ongi
euskalduna.

«PRINCIPE DE VIANA»REN
OHARRA:

Hona hemen «Legasar batek» igo-
rritako irakurlan hau. Pozik argita-
ratu clugu gure aldizkari hontan.
Baño izkribu lan hau leitzean kezka
bat, tristura bat sumatu dugu gure
barnean. Egi-egia ¡zango al da Le-
gasako erri maíte hortan euskera
asi asía dala galtzera, atzendutze-
ra? Ezdugu usté holako euskaldun
erri hortan euskera galtzen doaiela.
Dena déla ta, Legasar batek erra-
ten duen bezala, zerbait gertatzen
da eta guk hemendik dei bat igor-
tzen diegu Legasako seme zintzoeri,
Erretore eta Alkaterengandik asi-ta,
guraso guzigandik ondorean, eta
gazte, mutsko eta neskatoeri buka-
turik: EZ UTZI IÑOIZ, eta IÑUN, eta
IÑOLAZ ERE, EUSKERA GALTZERA,
ERDERAZ IKASI BAI!, BAÑO EUS-
KERA EZ ATZENDU, EZTZERATE
IÑOIZ DAMUTUKOü

LUZA.DE

Urzoak direia ta udazken guziz
aipu da munduan Luzaide. Izan ere,
beti gorena eman dutela ta egoten
gera; eta, urtetik urtera gorago
joaiten dirá hango urzo lekuak.
Frantzes sosa beititu déla ta nahiko
beldur ba zen baztarretan. Etzela
beste urtetan bezanbat diru sartuko,
erraiten zuen jendeak; baña berdin
gora edo gorago joan dirá Gabarbi-
de-ko «pulpitoak».

Hogoita bederatzi pago ziren de-
nak. Herritarrendako da gainerate-
ko mendi guzia. Amargarrenarekin
ere ez da diru hartzerik, bertze ur-
tetan bezala agintariendako bai da.
Hirur egoi mila pezeta pasatuxeak
eman zituen «puesto» honek 1962-

an. Aurten izan da bertze aldaketa
bat: zazpi pagorekin «lote» bat egin
da bakarra. Berrehun müetan atera
zuen herriak eta 268.000 geldítu du-
te ehiztariak. Beti bezala, amaseiga-
rrenak eman du gehiena: 114.000
pezeta. Merkeena 33-garrena joan
da, sei mila ta bostehun pezetare-
kin. Batera, rnilion bat eta zerbait
(1.154.000) hartu du aurten Luzai-
deko herriak urzo kontu hontatik.
Zenbatek nahi lukete hau berenda-
ko!

* *
Udako jende «pasa» ere ez da

txarra izan. Denendako ba zen ian.
Ostatiak beterik egon dirá eta mo-
bimendu aundia botigetan. Arnegy-
ko aduana Donibanerat ereman du-
te eta Luzaideko etxola da bakarrik
gelditzen. Kamion lerroaren bazter-
tzeko lekua bederen egin ba leza-
te! Beti egin beharrean dirá baña
ez dute egiten. Eta diru gutxiago
uzten duteri bideak berrituko dirá
baztarretan

Eiizan ¡an gaitzak egin dirá. Ez du
lehengoa iduri. Barne argi eta go-
xoa gelditu zaigu. Gustuz zuzendu
ditu jaun erretorak pundu guziak.
Eta ez da eliza berritzea bakarrik;
berdin kantuak eta elizkizunak ere.
Luzaidera heldu diren guziak oroi-
tzapen on bat erematen dutela dio-
te ago betean.

* *
Urriaren lehen igandean ginuen

aldare berriaren benedikatzea. Fes-
ta aundia. P. Narvaitz euskal idazle
ospetsua ginuen Iruñeko Kardinala-
ren ordez eliz-festa buru. Zer erra-
nik ez, dena eskuara garbian egin
zuten, elkar arteko meza bezala.
Elizkizun hontaz loriaturik atera gi-
nen luzaidarrak. Jainkuak benedika
gaitzala aldare inguruan gabiltzanak
ere.

* •
Damurik hain gutitan dirá ager-

tzen gure gauzak «PRINCE DE VIA-
NA» aldizkarian. Oraingoan ere ur-
zoengatik izan ez balitz ixílian egon-
go ginen. Frantziko eta gure aldeko
berri emaiten ahal ginukelarik!

LEITZA

XIXE-TXAPELKETA

III honen ogei ta zortzian izan zan
Leitzan xixe biltzaileen bigarren
txapelketa.

Txapelketa hontako paper bat
neukan eskuan eta lagun batek-
—urrutiko laguna, amerikanoa— iku-
si ditenean asi zait galdezka: iha
ñola egsten dan txapelketa hori, iha
zer behar dan irabazteko, iha da-
nak xíxe biltzen asten dirán mendi-
ren batean...

Esan diot bakoitzak ekartzen di-
tula bildu ditunak, ongi berezi eta
gisekoak gisekoekín jarri ondorean;
eta asko izateak, ongi berezteak eta
beste gauz askok esan nahi dutela.

Harrituta begiratzen nindun; eta
azkenean betiko galdera atera zaio:
Zertarako egiten duzue holako txa-
pelketa bat? Kirol bat al da hori?,
apustu bat al da?, jostaketa bat al
da?, zer da?

Jarri ñau estutasun batean. Eske-
rrak Aita Iturriotzek behin esanda-
koaz oroitu naizen: «Euskaldunak
beren lanetatik atera dituzte k?ro
lak; beren lanak edo eguneroko egin

beharrak egin dituzte kirol; segan
ari diranean asten dirá nor-geiago'
ka eta hor daukazu kirol bat. Egur
ebakitzean berdin: iha nork bukatu
aurrena; lasterra, egunero egin be-
har zana, berdin! idí-apustua; harri-
jasotzea, edo soka-tira, arrantzaleak
egunero arrai ateratzen egiten du-
ten saio-gísa».

Bainan palenkariak, beren palen-
kekin, izkutatu zitzaizkigun, palen-
kako lana bukatzean; sega, aizkora
eta idi-apustuak arrixko bera dau-
kate. Ezin liteke beste era batera
izan. Lan bezala bukatzen badira,
ez dezakete kiroi bezala iraun.

Gure izanerak ordea —lehengoa
bada— ekarri behar digu beti egu-
neroko lan eta ibilíeretan nor-au-
rrena galdera.

Xixak lehen biltzen ziran jateko,
janari bat ziran. Orain, esango nuke,
jaten dirá biltzeko, afizio bat dirá,
griña bat lan batetik sortua; baiñan
griña bat kirol bat sortuarazi deza-
kena eta sortu diguna: xixe-apus-
tua: ñor geiena xixak biltzen?

Dirua, dirua, dirua... alde guzie-
tatik ittotzen gaitun ots horren aur-
ka badakigu badirala oraindik mendi-
zaleak oiñez joaten diranak naiz ka-
mio bat izan, eta xixe biltzen ibilliko
diranak ibiltzeagatik bakarrik; joka-
tzea ta ez irabaztea baita deportis-
ta izatea.

—Harrigarria, harrigarria (eztul
egiñaz esan dit ondotik nere lagun
amerikanoak. Asi ezkero hizketan
ez bainaiz ixiltzen... urrengorako ba-
daki noski). Eta txapeldun ateratzen
ez diranak zer?

—Ez al du xixe bakoitzak —gibel
urdin edo urritzperretxiku— txapel
bat biltzaiilearentzat?

—Harrigarria, harrigarria, zion be-
rriz ere. Oraindik etorriko gera he-
rri berriak zaharrengana gazteak iza-
ten ikasteko, eta hemen asi zait
mintza ta mintza bera, eta azke-
nean ni ari behar izandu dut eztul-
ka ta «harrigarria, harrigarria» esa-
naz...

GORKA TRINTXERPE

SALD1AS

USUAK ASI DIRÁ

Joan den aste onetan usu txiki
franko pasatu dirá. Eiztartak asko
poztu dirá ikustean, eta eziñ-ego-
nak arturik joan dirá eizira. Batzuek
suerte ona izan dute. Mikelenko
Mielikok batez ere. Egun batean
amalau ekarri ornen zitun.

ESNEA GARESTITTU

Berríro «Diario de Navarra» egu-
nerokoak eman zun berria Ipar-alde-
ko bost probintzietan, Buruiilaren
lendabáziko egunetik 1 '30 (pezeta
bat eta sei sos) artzen zituela. Be-
rri onek asko poztu ditu gure neka-
zaríak. Orain salpenteko prezioa
saltzen duenari bertan 6'50 (sei pe-
zeta ta erdi). «Benefizio» ta abar
espero dugu «CopelecherI edo Gu-
relesari enmaten diotenak 7 pezeta-
tara urbilduko dirala.

LAN BERRIAK

Elitxearen atzean, sakristiaren es-
kiñaraño, artuaz, eskalera antzera
erreja jarnaz» ítsitxo bat egin da.
Txukuntasuna besterik ez da billa-
tu itsitxo ori an egitean. Leku orrek
orain serbitu dezake baratzetako
edo loretegitako.

Baita ere Joanketeneko atorraren
goienean. Elitxearen ta Sakristiaren
parean Elitxeko baratzeko etxolare-
ño zan sasia kendu-ta, aren lekuan
pareta eder jaso da. Pareta orrek
33 metro ditu Suzera eta 2'50 (bi
ta erdi) pasatuak betik goiera. Pa-
reta egiten aritu dirá Labaingo Ar-
moteko Bautista eta Koskorreneko
Joxe. Eta oieri laguntzen, berriz,
geienetan, Olazarreko Jesús eta
Joanketeneko Juan Bautista. Eskas
zen arria ornitzeko Elitxeko baratze-
ko pareta urratu-ta, ango arria eka-
rri da. Eliz atzeak, lan guzia buka
tzean ixukuntasun aldetlk asko ira-
baziko du.

nnmm mu

EUSKERAREN MUGAK
Euskalerria ez dugu behar be- -

zela ezagutzen. Porlantegia dugu
Olazti, paper zakutan Olazagutia
esaten dena. Etxe ta ¡nguru gu-
ziak irinez estaliak iduri dute.
Tximini luzeak atertu gabe beti
sutan; harriketan tresna pilla,
ari luzetan zintzilika; eta arrobi
aundiak. Hori da azaleko Oíazti.
Nork daki bere barne minen be-
rri? Nik ez nakien beintzat eus-
kal kutsurik ba zuensk.

^
—Nun bizi da Milagros? gal-

degin dut edozein etxetan. Hau í
da emakume hartaz nakien guzia.
Iruñetlk etortzen efkar ezagotis
ginuen eta euskera garbian ager-
tu zizkidan bere kezkak eta, '
Olaztin ere euskeraren alde zer- ,
bait egiten hasteko asmoak. Egsa ^
esan, amets zaíía iduritu zstzai-
dan orduan. Zer den gauzak ez 5
jakitea!

—Ba dakit noren billa zabiltzan, erantzun zidan pilota partida
ikustera joateko prestaturík zegon jaunak; eta euskeraz esan ere.
«Gure artean iñoiz gaidu behar etzuen euskera erakusten hasi nahi
duzue, eta poztu egiten naiz. Neronek eremango zaítut Mílagrosen
etxera». (Iñun izan dugisn sarrerarik politena).

Orduko, etxez etxe ibilia zen ikasle billa; eta bas biilatu ere.
Aglntariekin egors ¡eheník eta, dena esan behar da, oso ongi hartu
zuten Ayundamenduan. Baño, bere seme alaba txikieri die, euske-
raz erakutsi. Ama famiiiko batendako ez da erreix, eta alare kur-
tsilloak egin dííu Donostían. Mikela da bigarren andereñoaren izena,
eta biak hartu dute beren gain Olaztiko euskeraren etorkizuna. Bi-
hotz aundi bezain esku onetan da gauza.

Giroa sortu behar zutela lehenük, esana geníen. Híru urteko hau-
rrekin hasi nahi ginuen. Aundsekin ez da hain Ian ona egtíen eta
eskolako ordutatik kanpo gutxiago. Duela bi edo hiru urte asítako
ordu erdiko ikasketak aspergarri ziren, egun guzia barnean egonak
ziren haurrendako. Txíkiekin komeni da San egitea. Eta herrian diren
hogeita zortzi haurretatik, hogeita seirek beren izena eman diete.
Nun da halakorik ikustenü

Beste alde, lau eta bost urteko haurtxoak eskola zaharreían b¡í-
tzen zituen maistra batek. Han ordu bateko euskal ikasgaiak ema-
teko baimena ere eskuratu dute. Baño, eskolako o¡ chitan. Aundsak
ez lukete gutxiago izan nahi eta ba dirá berendako eskola hoiek
nahi lítuzketenak... Hasiera da gehienik gostatzen, eta hasiera ema-
na da.

Bi emakume hauen izenak nahi nituen aipatu, merezia dute-ta.
Berei bakarrik zor zaie Olaztiko mobimendu eúer hau. Nundik ñora,
Olaztiko teilatutako hauts zuriaren azpian euska! garra gordeta!
Gerta laike lau bost urte baño lehen herriko kaletan euskeraz haur
txikieri entzutea. Zenbat kílometrotan ez ginuzke zabaltzen Napa-
rroko euskeraren mugak! Beste aldetik Tafalla déla, han ere idekia
tíugu ikastola; eta aurrez aurre Gazteiz... zer amets ederra!!!

Lehen, aspaldi batean zena.
S A G Í

OKOA

Nere aítetxín
ele xakarra

Kontu hunek orai berrikí Baztan'
en eginikako aurren arteko idafz-le-
yaketaren bigarren Saria irabazi
zuen.

* *
Nere ele-xaharra deitzen dut gi-

sa huntan nere aitetxik erakutsia
delakotz eta ari bere aitetxik. Ez da-
kit alea edo gertatua den. Oiaxen
da.

Gure aítzinekoak guk orai bezala
bazuzten ardiak eta bazkatzen zuz-
ten mendian, Abartan'dik goiti eta
deizteko biltzen zuzten etxoia on-
dora ilunabarrian. Etxola orai da-
gon bezala zagon, Abartan'go arri-
peña eta erreka artian lau bago aun-
dien azpian itzela izeteko. Bein ba-
LGZ arrí-peña orren ziloak bete omeu
ziren zorginez eta ardiak ebatsi,
prestatu eta yan ondoan dantza su-
si batzuk egiten ornen zuzten eta

gero arrika asten ornen ziren argitu
artaño gure ardiak i! beharrez eta
gure etxola porrokatu eta artzaña
izitu beharrez. Etzuten nai iñor on-
doan. Bein arrika, goizean argitu
aldera, etxolain tellatua autsi eta
burue odoletan utzi zuten gure ar-
tzaña eta orduan erran zaben:

—Zuek infernuko madarikatuak
zate, bañan ni bier etorriko naiz in-
darrez betea eta porrokatuko da-
tzuet denei.

Orduen irri eta parraz kontesta
eman zioten:

—ikusi tugu iré indarrak.
Ondoko egune Pazko egune ornen

zen eta gure artzaña goizian goizik
konfesatu, fedez betia komekatu
eta malda goiti gan zen ardiak deiz-
terar errezatzen eta Aralar'ko Mikel
Aingeruen laguntza eskatuz. ASIaga-
tu zen eta zauden etsai-sorginek
bago gañan •prestatuek abarraikin
bele kafiek bezala inek arriz be-
tiak. Lenbiziko arriekin buru ondo-
tik pasatu eta pandera autsi zio-
ten eta sorgin-nausiek irriz galdin
zion:

—Non dauzkak indarrak?
Orduen artzañak ziñeíu ondoan

erran zion:
—Jesukristo eta nere fedea diré

nere indarrak.
Ortan «danba» bago geñetik erori

ziren sorginek eta arriek gañera.
Gelditu ziren porrokatuek eta «au-
ne ka» lekutu ziren.

Ordutik hunet Abartan'go mendi
ederra bakian dago. Agur.

JOSÉ LUIS ANTXORENA ELSZALDE.
Zigakoa naiz. 10 urte.
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BAZTANDARREN BIL-
TZARRA ELIZONDON

Buruiüako lendabiziko asteko aro
txarra ikusita yendea kezketan za-
gon igandeko baztandarren besta
ondatuko ote zen beldurrarekin;
izan ere egun hoietako ortotsak,
iñezturek eta euri erauntsiek etza-
karraten eguraldi onaren esperan-
tzik. Buruilaren zazpia argitu zuen
eta aintzineko egunetan bezala ze-
rue goibel ta ¡lun agertu zitzaikun
iduri baizuen erasan behar zuela,
bainan gero goibelen artetik eguz-
kia kirikeka ibili ta ondoan egural-
di aski polita yarri zitzaikun naiz ta
zeruen goibelak barrandan zabil-
tzen.

Baztandarren Biltzarra ospatu da
eta aurtengoarekin seigarrena.
Aurtengo biitzarrean herri bat gehi-
ago ginuen gure artean, orai berriki
Amayur'ko herria Baztan'go egin
baita. Orai amabortz herriekin oso-
tzen dugu Baztan, orai artio amalau
aurride ginen eta orai amabortz ga-
ra, hortaz bada Amayur'ko herriari
ohorezko arrera bat egin zitzaion.
Amayur, Nafarroa'ko kondairan ai-
patua da, badu ospea eta izen ona
eta nafartar zintzo guziek beren
biotzetan daukate.

Basarkada maitekor bat Amayur'
ko herriari.

Ohore ta oroitzapen, azken nafar-
tarren Gazteluari.

Bertze urtetan bezala mundu bat
yende bildu da Elizondo'n. Baztan1

go herri guzietatik, Bidasoa aldetik
eta Iruñe, Lizarra eta Nafarroako ¡e-
ku aunitzetatik eta bai Gipuzkoa al-
detik ere gure artera etorriak, Baz-
tan'go biltzarrari ohore egiten zio-
telarik.

Bederatzi terdietan Eskuarazko
Meza, amar apez baztandar aldare-
ko mai inguruan. Meza guziz ederra
izan da, kantu, otoitz eta itzaldi hun-
kigarriak egin direlarik. Eliza bete
betea uts bat ere ¡ñon etzela eta
berriz ere erranen dut elizkizun zo-
ragarria izan ginuela, gure mintzai-
ran eginikako Meza hauek bihotza
ukitzen baitute.

Meza ondoan karrozen ibillaldia
Elizondc'ko karriketan barna. Aintzi-
neko urte hoietan bezala, den en au-
rrean Balleko ikurriña Baztan'go
txistulariekin batean. Gero eldu zi~
ren Amayur'ko karroza eta Luzaide'
ko dantzariak, gero Almandoz, Aniz,
Arrayotz, Azpilkueta eta Elizondc'ko
karrozak, gero Tolosa'ko dantzariak
eta Elbete, Erratzu, Gartzain, Iruri-
te ta Lekarotz'ko karrozak, eta az-
kenik Ituren'go gare-yoleak edo
«zanpantzar» deitutako mutillak.
Bertzetan bezala karroza bakotxa-
ren aintzinean, Txistulariak, Triki-

(Menak jaunak egiña)

trixak eta kordionistak eta denen
inguruan neska ta mutil gazteak
dantza ta yauzi. Denen artean 20
karroza erakutsi zituzten, denak po-
litak eta euskal-giroa adierazíen zu-
tenak.

Eguerdi aldean euskal-dantzak. Le-
henik Tolosa eta Luzaide'ko dantza-
riak eta azkenik goizeko bestari aka-
balla emateko, baztandar gizon ta
mutiko gazteak mutildantza eder
bat dantzatu zuten.

Gero merkatuko plazan bazkaria
1.200 lagun maiean yarririk. Ez pen-
tsa bazkaltiar guziak baztandarrak
zirenik, han baziren Iruñe'koak, Li-
zarrakoak eta leku aunitzetakoak
ere. Bazkaltzen asi orduko goibeldu
zuen bainan halare eurik egin gabe
pixka bat iraun zuen. Gero bazkari
erditsuan erasan zuen eta denak
busti ginen, beharrik erauntsiek
etzuela aunitzik iraun. Bazkalondoan,
kantu, soñu ta dantza eta denak
umore onean.

Gero yendea barreiatu zen eta
Elizondo'ko karrike ta ostatuetan
poza ta alaitasuna nabari zen.

Arratsaldeko zortzi terdietan pla-
za zaharrean ikusgarri ederra izan
ginuen. Miarritz'ko «OLDARRA» dei-
tutako dantzari ta kantariak aritu
zitzaikigun Euskal-Herriko dantza
ta kantak erakutsi zizkigutela. Plaza
bete betea beñere ez bezala eta
yende guzia loriaturik. «OLDARRA»k
oroitzapen eder bat utzi digu, dan-
tzari ta kantari onak eta ongi apain-
duak gañera, ikustekoa zen hoien
beztimentak eta beren koloreak no-
la dirdiratzen zituzten. B¡ ordu pasa
iraun zue.i «OLDARRA»ren aitaldiak
eta heken ohoretan eginikako esku-
zartak, Miarritzeraño aditu ziren.
Baztandarren Biltzarra ospatu da eta
yendea kontent dago.

M. IZETA

(Zubieta jaunak egiña)

Gernikako arbolaren eriotza
Gaitz makurren bat badaukala diote Gernikako arbo-

lak. Igartzera dijoala. Eta hori ez gertatzeko bere osa-
suna kimJko baten eskuetan Jarri dutela. Hori irakurri
dugu behintzat aSdizkarietan.

Nere ¡duria, naiz kaxkarra, agertu nahi nuke aritz
barren gaitzaz. Ez, eztakitelako edo badakitelako nola-
koa dan gaitza edo ñola sendatu Siteken; ez; baizik
arrunt beste alde batetík begiratuta.

Barnard sendagiüeak bihotzak aldatzean, eta bere
eskuetan erabiitzean bihotz eria eta bizkorra ateratzeko
edo sartzeko, kendu dio bihotzari lehen zuen sinbolis-
moa, esan nahia, irudía! Barnarden eskuetan dagon bi-
hotzak ez dio iñori maitasunik gogoratzen; galdu áu
esan nahi hori. Bihotza ez da gehiago maitasun irudia.
lilargia gízonak ankapetzean jainko bat, iehen zanaren
antzera, ezín izan Isteken bezala. Aldatu egiten zaigu
bere irudia nahi ta nahi ez.

Gernikako aritzari berdin gertatuko zaso kirrssko ba-
ten eskuetan jartzen badute: beste aritz bat, edozeln
hezala sendatu edo ilko da. Entzungo dugu SuSfitoren
bat falta zaiola, edo «mitdius maíeficus» dueía, edo...

Hori guzia beste aritz guziak ere izaten dute... Eta
Gernikako arbola beste edozein aritz bezala erabsltzen
badute, beste edozein aritz bezala geldituko da: zain,
egur eta osto. Eta ahaztuko zaigu beste aritzetatik be-
rexten zuena.

Gaxo badago, i! bedi!
Bere eriotzak zerbait esan nahiko du!

—Sgartzen bada ez al da gure egoeraren irudi?
—Zertaz ote dago zutik oraindik?

GORKA TRiNTXERPE

KANBO'ko ESKUALZALEEN BILTZARRA

0MENÜIDI5
Buruilaren 21'ean Donostia'ko

''Astoria" deitutako antzokian, ber-
tsolari besta eder bat ospatu zuten.
Igaz Uztapideri bezala aurten Xal-
bador'i egin diote omenaldia eta on-
gi merexia halare. Mundu bat yen-
de bildu zen urepeldarraren ohore-
tan eginikako besta hortara, hor
ageri baita baxenabaftar koblaria
euskaltzale guziek maite dutela eta
denek beren biotzetan daukatela.
Bestaren zuzendaria Basarri izan
zen eta Matxain gai-emale. Amar
bertsolari arizanak dirá: Uztapide,
Lasarte, Lazkao-Txiki, Mitxelena,
Arotzamena, Gorrotxategi, Lizaso,
Garmendia, Lazkano eta Mattin.
Bertsolarien kantaldia ederra eta
hunkigarria izandu zen. Lehenik
Xalbador'en ohoretan maitasunezko
agurrak eginik urepeldar bertsolaría
goraipatzen zutelarik. Gero bakarka
eta bidenazka gai politak erabiliaz,
denek beren ahalmenak ongi era-
kutsirik. Yendeak beren hozkarioa
eskuzarta ederrekin agertu zuen.
Azkenean Xalbador'ek bi bertso
hunkigarriekin eta denei eskerrak
emanaz kantaldiari bukaera eman
zion. Gero Donostia'ko "Turismo
Etxea"'ren ordezkariak ohorezko
edergailu bat eman zion Xalbador'i,
bere omenaldi egunaren oroitzape-
na betiko izan dezan.

Besta eder hau. Gernikako Arbola
kantatuz bururatu zen. Egun go-
goangarria bertsozaleentzat.

Zorionak Xalbador bertsolariari
eta gure Yaunak urte aunitzez kon-
tserba dezala.

* *
Datorrcn urtean Yainkoa lagun,

Lasarte bertsolariari egin behar
ornen diote omenaldi hori bera, yaz
Uztapide'ri, aurten Xalbador'i eta
datorren urtean Lasarte'ri eta gisa
hortan urterik urte bertsolari bate-
ri, hala egin behar ornen dute eta
ongi iduritzen zaigu. Hartu ditza-
tela bertsolari guziek gure goresme-
nik maitekorrenak.

ANZANARRI

?. unm
on si

ITZ-AURRE

Unamuno, eskualdun jakintsuak erraten zuan: «...dando cada cual su
propia nota, según su propia y peculiar estructura», eskuaraz, «ager de-
zala bakoiízak bere irétzia, norberak daukan nortasunarekin».

Guk, guria agertuko degu. Garratza ¡zango da, entzuten oituak gauden
ez bezeiakua, eta bear bada norbeiten belarriak minduko duana. Baño
kezka onek ez digu galeraziko guria den sendimendua, den bezela ager-
tzen.

Zuzen ez bagaude, betoz gure errua argitaratuko duten bertze iritziak.
Pozik, oso pozik onartuko ditugu, eta ez degu bertzerik eskatzen.

* * •
ESKUARA: GALTZERA DUOAN ONTZÍA...Ü

Oso bakan agertzen gera Eskualzaleen Btltzarretako bilkuretara.
Segur, adixkide zarrekin solastatzera gozo da..., ziur, diskurtsa ede

rrak entzutea atsegin da, berdin elkarrekin bazkari on bat egitera.
Baño, ¡jnolako biotz-miña egun ortan biltzen diren jende eskualdunak,

amarretatik zortzi... pranzesez entzutea!!
Gorbata duten geientsuenak, buruzagiak izan edo ez izan... ¡¡denak

pranzesez!!
Ez dea ori penegarri: Eskuaizaleen Biltzarrak EUSKERA OHORATZEKO

eratzen duan egun batían!!
Egun ortan beinere ez bezelako indarrarekin, EGIAK DAUKAN GOGOR-

TASUNAREKIN, sumintzen eta ukabilkatzen gaituzte P. Lafitte jaunak Aran-
zazuko bilkura batían, eta ipar-Euskalerriari buruz errandako itz oiek:

«...Nik ez nuke h-rik erabiliko, gure aídean, emendik laixterra ez
baida h-rekin idatziko, zeren eta euskera gero eta gutxiago idatziko da
Ipar-Euskalerrian: ez gaitezen lotu galtzera dijoan ontziari...».

Eta Eskuaizaleen Biltzarreko bükuretan entzuten ditugun diskurtsak, ez
eta ere biikura oitan erakusten dizkiguten urte-buruko lanak, borondate
aundienarekin egiñak, ez dirá aski sendo, ez dute naiko indar, Lafitte jau-
narei iritzia gezurtaratzeko: ¡¡ESKUARA... GALTZERA DIJOAN ONTZIAÜ

Biotz-min zaigu Eskuaizaleen Biltzarra bera ikustea, galtze orren le-
kuko...!!

Orregatik ez gera maizago bilkura oietara agertzen.

* * *

Etienne Salaberry jaunak idatzi du: «...Si demain la langue basque etait
une langue morte, MOUS SERION TOUS DES ASSASSINS... Biar eskuara
iíko balitzake, denak iltzaleak ízango giñake».

Ez al iitzake egokiko erratia, Salaberry jauna, gaurdanik bertatik:
«...NOUS SOMMES DES ASSASS1NS... GU ILTZALEAK GERA!!

ZONBAT GIRA ESKUARAZ MIMTZÁTZEN DUGUNAK
Oriek orrela, Kanbon azken batzarrian, Agorraren 4'an P. Lafitte jaunak

egin zuan itzaldia «HERRIA» astekarian irakurri degu, eta oar pare bat
egin nahi ditugu.

ZONBAT GIRA ESKUARAZ MINTZATZEN G1RENAK...?, gaidetzen du,
eta berak erantzuten: «...Ez baitakigu ziur zenbat giren, Euskalzaindiak edo
Akademiak komisione bat szendatu du kontu oien haxean ezartzeko, «office
statistique» baten iaguntzarekin».

Guk ere ez dakigu ziur, Lafitte jaunaren errannahia: Edo eskuaraz
DAKITENAK, edo eskuaraz... MÍNTZO direnak. Ez baida berdin.

Guk, eta Lafitte jaunak ere bai segurki, eta ez badaki aski du dabillen
inguruan belarriak ernaitzera, guk aunitz ezagutzen ditugu eskuara DA-
KITENAK, baño jakiñ arren, eskuara ortaz baliatzen ez direnak, edo arras
guti... edo okasionetan bakarrik.

* * *
Lafítte jaunak berak, egun batez eta eskuarari buruz erran digu:

«IbÜmena, ibiltzeko almena... ibilliaz egiztatzen da».
Orregatik guk Lafitte jaun berari eskatuko genioke, len aipatu ko-

misione orrek jakin dezan:
a) Zonbat diren «ibilmena» dutenak, au da eskuaraz DAKITENAK.
b) Zonbat dirán «ibilmena... ibilliaz erakusten dutenak», au da, es-

kuaraz jakiñik, eskuara ortaz BALIATZEN direnak euren bizitzan.
Euskeraren egoera eta bizitza ongi jakiteko, bear-bearrekua dala de-

ritzaiku berixtasun ori. Eta badugu usté alde aundia, aundíegia zoritxarrez,
argituko duala batetik bertzera.

(Urrengoan jarraituko zaio)

DR. HERNANDORENA
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