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ARNAS
Izenburu honekin gaur hasten du-

gun orrla aspatdi egosten zijoan as-
mo gazte baten ondorea da. Hotz
zen Iruneko karriketan. Atsaideko
bostetako, autobusetan hitzartuak
ginen. Gau-onetako giro lainakorra-
ren antza hartzen nion egualdiari.
Ez zeru ta ez mendi ez zen ageri;
laino mehe bat bakarrik. Barnean,
orma beltzez inguraturik gure arne-
tsbidea.

Euskeraz irakurtzen ez zekien he-
rri batentzat sortu zen gure P. de
V. Euskaitzaletasuna aztaletara jo-
ana zuen, garai hartan; eta etor-
kizuna orai ginen gela bezain iluna
ikusten zen. Hau gogoan izan be-
harko lukete folklorekeri kutsua
em an diogula esaten dutenak. Gai
herrikoien bidez sartu ginen he-
rrian, eta ez zaigu damutu. Urte
hauetako lanak berea eman du:
gaur Naparroan euskeraz irakurtzen
de!a esan dezakegu; handik eta he-
mendik ikasto!ak ideki nahian da-
torkizu jendea, eta euskera atari
haunditik sartzen hasia da. Negu
sarrerako ereintza baiiosaren on-
dorea.

Berritzen dijoan herri batekin be-
rritu edo hi I, ez zen orai beste
jokabiderik. Aurtengo Gau-onak, gi-
ro berriari dagokioro erantzun be-
rria dakarkiote gure aldizkariari.
Gazte taidetxo batekin izan da gu-
re Iruneko elkarrizketa. Txerto as-
tingarria, ernea, eskeintzen digu-
tena. Behar beharrezko odo! berri-
tzea.

ALDAKUNTZA

Bai, zerbait aidatu da Naparroan.
Hogei bat izango ginen, gehiago
ez badaf gure aldizkaria aurrera
ateratzeko hitzartuak. Talde ederra
mahai baten ingururako. Erdiak ez
dute behin ere idatzi, eta beste
batzuk oso gutxi. Azken aldi hon-
tan lau edo bosten gain gelditua
zen ileroko zama. Indarkako ha-
siera izan da beraz, gurea, foazla
Syr barnean sartzeko egitero den la-
na bezala. Gaur ez da: hala; idazle
gazteak baditugu eta beren barae

minak eragioik datozksgu bultzaka.
Egun sentia. Arnas berrsa.

Gure lehenbiziko eginkizuna bete
dela esango nuke. Muga berri bat
jartzen diogu Naparroko euskal
efdiiizarh ereintza gordinetik ber-
detza gozora dijoan muga. Biana-
-fIk Tudelara eta Aezkoatik Sakana-
ra euskal gauzen gogoa pizturik
ikusfeko pozs.

Eta ez da hortan geldituko, Jain-
koa lagun, gaurko egoerari eman-
go diogun erantzuna. Laister beste
urrats batzuk ematekoak gera. Ha-
siera besterik ez luke izan nahi
oraiko odoi berritzeak.

Bitartean hotz da baztarretan.
Negua. Udako artalde txuri guzien
hutsa elurrak bete 6u mendian.
Gu barne beltzean gera, hasieran
bezala; sartu ta atera herritako
jendea. «Arna$ berri» hay da gore j
Gau-onetako poza. Hiriko gazteds- |
aren erantzuna. ]

J. M. Satrustsgi

Belengo bidexka ta
karriketan, nor?

Non bil ezin arkituz dabiltzanak.
Gauaren beltzak ia bateri datorkio-
na gau ortan gertatuko zaiolako
kezkak eta arrixkuak, zenbat arat-
-unat eginazten dituen urrikaltasun
pixka baten Ma, azkenean estalpe
xahar batean biltze uisa gertatuko
bazaio ere! Bera bakarrik baliiz,
nonbaitor: bereak ere or ditu aize-
tik, atseden apur baten eskean.

Beteta daudenak. «Berandu zabil-
tzate, gaxuak! Lagundu nairik ere,
ezin lagundu guk: etxea, betea:
etxe ondoko aterbea ere, betea:
azkenik etorri denari ezetza ematea
zail zaigu, bai: baha, aski errateko
ordua etorri zaigu: barkatu! barka-
tu!». Ordu au «aski» unekin, non
erori ere ez dauketenentzat beha-
rra zen non ha it.,.

Izen-Abizen artzaleak, Eskribak.
Erromako agindua betetzeko, an
daucle leku autan. Arat doaz, Bele-
nen egun oietan ortara, beren izen-
-abizenak ematera, bildu diran gu-
ziak. Gaur izen aundikoak diranak,
idaziarientzat ere ezagunak dira
ziurki; ta nonnai bezala an ere ar-
pegi arihakin artuak. Lengo izen
aundia ttipituz ioan zaienak, ez di-

tu ihork ezagutzen gaur, Errege-
-odoletik datczenak badire ere.

Estalpe xaharraren ingurukoak.
Ez dugu zalantzarik izaten ahal: to-
ld guzietan gertatzen dana, gerta-
tzen da Belenen ere. Behartsua, be-
hartsuaren laguntz estualdian. An
doaz biotz bete maitasunakin, naiz
eskuak erdi-uts, zerekin bete ez
daukatelakotz. Zer poza estalpe xa-
harrean, antzekoen maitasun betea
ikusiz!

Aurtxoaren negarra gau erdian.
Beharrezko negarra gau artan. Beha-
rrezkoa, lurreko ontasunetatik utsik
arkitzen direnen artean. Beharrez-
koa, lurreko negarrari bere balioa
itzultzera datorren Aurtxo artan.
Ainbertze guratso behartsu ta ain-
bertze aur negartsuzko zenbat Be-
len ez dago mundu zabal untanl

Axolagabeak. Deus guttiko gauza
okentzat arrotz batzuk erriratzea ta
arrotzen aurtxo batek errs bazte-
rrean leenengo negarra egitea, non
ta etzaien bereei, arrotzen onetan,
zerbait ematea edo egitea eska-
tzen. Eskatzen bazaie ahatik, eran-
tzun murritz eta zorrotza prest dau-
kate laguntzaren ordez.

Deiari erantzun ona emaleak. Ba-
tean aingeruak, bertzean izarrak,
ala gertakizun batek (ez zaio axolik
uni), dei egiten du gizonaren buru-
-biotzean. Artzaiek ongi zakiten au:
Aztiek ere, Magoek ere, bai. Eta
ederki erantzun dute, borondaterik
oberenean, eskura daukatenakin be-
hartsu ak lagunduz; eta apaltasuna-
kin gertaeraren laun eta laungoi-
koa ta Bere I ana ta naia garbi iku-
siz, biotz onakin onartuz ta gurtuz.

Lanakin ianbidea emaleak. Ama-
-Semeak irautekotan, aitak Ian sa-
ritsua behar, nai ta naiez: ez daude
eskerako. Erriko batzuk aski ongi
dakite au, egun gutti aski izan di-
tuzte estalpe xaharrekoak ezagu-
tzeko: ta gizonari lana ematera
doaz, nekearen ordeko saria eske-
hiz. Ez da alferra gizona: ez da
nagia emaztea: cz da ere gaitsesa
lana etxetxo artan. Senar-emazte
gazteak badoaz eskatzen zaien lana
ongi eginez eta ongi eginaren sa-
ritxoakin eguneroko iana ta bizitza-
rako beharrezko diren gaherakoak
etxeratuz.

Arrixkutik ateratzen laguntzalea.
Bai. Arrixkuan zegon Aurtxoaren bi-
zia. Eta au zakienak, maiteki biali
zuan famili artara gabazko albistea.
Ez dago etsaiaren saretan erortzen
uzterik. Ez dago ere, abisua kal-
tegarritzat artu ta goatzean lotan
iarraitzerik.

Bertze aunitz eta aunitz dabiltz
ere Belengo bidexka eta karriketan.
Ikusteko gogoa daukanak, ikus bi-
tza.

Eguberri on danontzat!

IBARRONDO
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E U S K A L H E R R I K O L E I O A
«EUSKAL HERRIAREN
HISTORIA» LIBURU BERRIA

Federiko Zabala jaunak egindako
erdal «Historia del Pueblo Vasco»
obra Euskal Editorialak diran Etor
eta Jakin delakoak euskeratu dute.
Lehenengo tomoa gure eskuetan
dugu «Euska3 Herriaren Historian
izenburutzat daramana, eta ondoko
egunetan beste bi torno aterako cli-

Lehenengo iibum hontan Euskal
Hsrriaren Lur Ekonomia gaia ikutu-
tzon da, iru sailletan partitua: Ne*
kazari-Ekonomia, Merkatuaren Eko-
nomia, eta KapStaleko Ekonomia.
Urrengo iiburuetan Euskal Herria-
rcn cortzetik gure eguneterainoko
hiSiOria azalduko da.

Liburua Federiko Zabala jaunak
erderaz idatzi badu ere Etor eta
Jakin deiakoei eskerrak euskeraz
idatzitakoa ere agertzen da.

Beste gainerako bi parteen zai
geiditzen gera San guzia osotu ta
bururatzeko.

GARRALDA HERRIKO
FESTAK

Aurten Garraldako herriak nahi
izan zuen bere urteroko festak eus-
kal giroa izan zezaten. Horretarako
egun berezi bat antolatu zuten eus-
kerari eta euskal oiturei toki eta
arreta ederra emateko. «Etxeko An-
dre eta Jaunen eguna» deSakoa
izendatu zuten eta egunsentitik
gauetaraino euskal festa galanta
prestatu zuten. Bano gauza bat da
prestatu eta beste gauza ezberdi-
na egin zergatik Gobernadoreak
euskal festaren parte batzuek de-
bekatu zituelakoz.

Goizean Euskal Meza eman ba-
zen ere, eta besteen bat ere os-
patu euskal dantzak, euskal soi-
nuak eta euskal kantaldia debe-
katuak izan ziren.

GARRALDAKO GAZTEDIA
ETA EUSKERA

Festak denok nahi genduen be-
zala gertatu ez bazuten ere uste
dugu datorren urtean festak eus-
kaldunagoak izateko ahelegin ge-
hiago ere garraldatarrek egingo di-
tuztela.

Orain bertako gaztedia euskera-
ren aide dago. Beren gurasoak eus-
kaldunak dira eta seme-alabak er-
deraz besterik ez iakingi! Bere er-
gelkeriaz kontu artu dute eta asi
dira euskeraz ikasten.

Herri hontako gaztediaren ejen-
plua ikusirik inguru hauetako gaz-
teak euskerari maitetasuna ager-
tzen asi da, eta garraldatarrak be-
zala Mezkiritz, Eugi, Zubiri, Auri-
tzperri, eta Auritz herrietako nes-
ka ta mutillak euskeraren ikastal-
diak asiak dira ematen. Bertako
apezak euskal klaseak bere kontu
daramazkite. Zorionak, eta aurrera,
gaztedia, zugan bait dago euske-
raren etorkizuna.

KATALANDAR BATEN DEIA

Katalunian sortu eta bizi den gaz-

te batek euskaraz dakiten gazteekin
(berdin neska a!a mutil zaio) kar-
taz eikar hartu emanak nahi ditu
izan euskera ongi menderatzeko.

Hona hernen gazte horren izen,
deiturak eta zuzenbideak:

Ricardo de Vargas Holarons. La-
gostera, 18. BARCELONA-13.

€<EUSKALDUN ARTZAINTZA*

PELIKULA

Ipar Ameriketako Filmaetxe ba-
tek «Euskal Artzaintza» gaia har-
turik pelikula egingo du. Filma
honen izenburua «Euskaldun Artzain-
tza» izanen da, eta euskaldunak
izanen dira ere zuzenduko dute-
nak. Ezagun artean Imanoi Eli-
zondo Sunbillekoa, eta Jean Urru-
tia Ipar Euskal herrikoa dira, lehe-
nengoa zuzendari gisa arituko de-
na, eta bigarrena itzultzaiiea. Pe-
likula honen irudi eta ikuskizunak
Ipar Ameriketako Kolorado, Kalifor-
nia, Idaho, Nebada, baita ere Eus-
kal Herri ber-berean hartuak iza-
nen dira.

URKIJO ZANARI OROIMENA
DONOSTIAN

Gipsjzkoakcj Diputazioaren «Julio
de Urkijo» deiako Mintegiak Urkijo
zanari oroimenean ioan berri den
Irailaren 27, 28 eta 30 ean iru hi-
tzaldi bereziak antoiatu zituen.

iru hirzaldi hauen mintzalariak
Antonio Tovar, Alta Lois Villasao-
te eta Julio Caroja izan ziran.

Lehengo egunean Antonio Tovar
jaunak «Euskera eta linguistika»
gala harturik hitz egin zuen.

Bigarrenean Aifa Luis Villasante
«Urkijo eta Euskera batua» gaiari
buruz mintzatu zen.

Irugarronean Julio Caro Baroja
jauna «JuIio Urkijo zesia» izeneko
gaiaren gainean aritu izan zan.

FRANTZIAKO TELEBISIOAREN
EUSKAL PROGRAMAK

Azken numeruan esan genduen
beza!a Frantziako Telebisioan eus-
keraz emandako programak asi di-
ra agsrtzen. Hona hemen egunak
ta orduak:

Hile bakoitzaren lehenengo eta
irugarren astelehenean emango di-
ra. Orduak: eguerdiko ordu bate-
tik ordu bat eta laurdenetaraino.
Beraz, programak ordu laurdeneko
edadura izaten dute.

«LARRE GORRIAN» DELAKO
EUSKAL KANTU LIBURU
BERRIA

Kanpoan dago berriz ere Aita
Donosti musikalari bikain zanaren
Ian guziaren beste zati bat liburu
mardul eta ederrean argitaratua.
Banaka banaka Aita Erriezukoak
Aita Donostiren zanaren egintzak
eta lanak argitaratzen dizkigu, li-
buruz liburu gure eskuetara iri-
txirik.

Oraingoa «Larre Gorrian» izene-
koa da. Hontan euskal kantu mul-
tzo ederra iru sailetan partitua azal-
tzen da. Lehenengo sailean pianoz
lagundutako kantuak datoz. Bigarre-
nean soilik kantatzekoak direnak
daude eta irugarren ean beste pia-
noz lagundu kanta multzo bat ager-
tzen da.

Aita Donosti zanaren Ian haundi-
aren LIBURU BILDUMA (Liburu
multzoa) aurrera doha. Liburo edo
ale berri honekin zortzi dira gaur-
koz argitaratu direnak, eta hone-
kin «Musica Vocal Prof ana» dela-
koaren parte a osotu da.

Aita Iraizozko euskalari jakintsua
denak kantu hauen euskera «orraz-
tu du» herriak errezegi adi dezan.

Lan arrigarriak egitan Aita Errie-
zukoak egiten ari dena.

EUSKERA INSTITUTOETAN?

Jose Luis Fernandez jauna Biz-
kaiko Korteetako prokuradorea iza-
na da. Jaun honek Madrilgo Go-

biernuari Bilboko Institukotan eus-
kera irakasteko eskatu dio. |

Dakigunez orain bi urtebete in- j
guru Donostiko Institutoan euske- j
ra irakastako klaseak jarri ziran. i

Donostian eg;n dutena Bilbon eta |
Irunan egin ez ditekenik arritutze- |
ko gauza da nere ustez. j

LUIS M1TXELENA JAUNAREN
HITZALDIAK ERRENTERIAN

Luis Mitxelena ospe haundiko
hizkuntzalari eta irakasle famatuak
hile hontako zazpi ta zortzigarrs-
nean bere sorterri den Errenterian
bi hitzaldi eman zituen, euskera
literarioari dohazkioten auzi, ezta-
baita eta problemak azaldu eta az-
tertzen.

Hitzaldi hauen gaia «Euske^j
idatzsareo Batasunai» zan, hau da
nola izan diteken euskal idazlarick
idatzi behar duten euskera: nolako
modukoa gure euskera iiterarioa
izan behar da. Gauza iakina da eus-
keraz idaztean, mundu hontako edo-
zsin hizkuntzaz idaztean bezala,
«euskes*a berdin batean», «euskera
bateratu» batean^ idatzi behar au~
gunik, Euskeraz mintzatzean eus-
uajdiin Dakoitzak bsre euskalkiz,
edo sortzez ikasitako euskeraz rnin-
tzatzetik euskerari kalte haundink
ez ciatorkiola gauza jakina da, ba-
no izkribitzean, idaztean, euskc!-
dun guzieek «euskera batu batean»
euskeraren etorkizunaren onerako
erabiii behar dugula iakinean gai^-
de ere bai.

Hortik datoz Mitxelena jaunak
esandako mintzaldien mamia eta
'jaurkotasuna, Azken urte hauetan
«9uskera literarioa*. euskera ida-
tzia, bide onean dabil. Euskal idnz-
lariak gero eta gehiago dira «eus-
kera batu batear.» idazten asiak di-
renak, edo aha'eginak behintzat
egiten ari dira «euskera iiterano-
ari»aurpegi on eta goxoa jartzeaa-
tik.

ccGAZTELU ONDOA», EDO
ccJUNTO AL CASTILLO*?

Ibargoitiko Balearen Elo'ko (Mon-
real erderaz) herriko alderdi batek
Gaztelu ondoa izena du. Izen ho-
nek ongi esaten du aintzinean al-
derdi hontako aldamenean zegoena
Gaztelu bat, Elo'ko Gaztelua, edo
Monreal herriko Gaztelua.

Gaztelu hau amaseigarren men-
dean, Nafarroko gaztelu guziak be-
zala (edo gehienak bezala behin-
tzat] lurreratu eta ondatua izan
zan. Ordudanik azken mendeko on-
darreko urtetaraino bertako jendeak
gaztelu hori zegon tokia gaztelu
ondoa izenarekin ezagutzen zuten.
Irakurle guziek iakingo duzuten be-
zala, izen hori erabiltzea ez da
arrigarria zergatik bertako gizoneek
betidanik euskaldunak izan zirala-
koz, eta gaztelu horren oroimenean
ez zuten izen egokiagorik aurkitu
ahal izan.

Izen horrek iraun du gure egu-
netaraino bano orain urte batzuek
hango jendea «gaztelu ondoa»
esan beharrean «junto al casti!!o»
esaten asi zan. Orain ehun urte
edo baduela bertako azken euskal-
dunak il zirela, eta herria osotik
erdaldundu bazan ere oraindik Gaz-
telu ondoa izenak irauten zuen.
Orain tarr.alez <-junto al Castillo*
esaten zaio.

Xabier Larraiotz Zarranz Apez
jaunak «Diario de Navarran» idatzi
bat argitaratu zuen «gazte!u ondoa»
berriz esateko eskaturik.

Nik ere agerkari hontatik
real herritarrei «gaztelu ondoa»
teko eskatzen dsotet, euskal izen
polit eta jator hori «junto al cas-
tillo» bano gureago delakoz.

IKUSLE

Jean Pierre Sailavorrv ric«i-
bane Garaziiko Eskr^!ai.ogiaren
Zuzendaria biotzeko m?n i:3l3z
13 O/2L

Mafar zintzo hau Frantzi a!-
deko Nafarroan jaioa ?afj. 3ai-
gom Ih-arreko Banka'ko herri go-
xo eta- politeasi. 198^ ko f:k?i-
nar@n 1 ean sortu ?sn, barc-f
iru tan ogei ta zazpi urtekin II
da.

Fran-tzsako HSzkuntzarefi eta
Hsstoriaren Irakaslea, 3f:ran ss-
kerrak Malar Garasko Lfearra eta
Ber?afarroko Donibans Garsziko
Iriak, Ian t'erdi mende pas3lu
ondoren, berriz ere, arr.ia?: eta
blolzez besterik izan e?. bazars
©re, elknrtu eta ana^u ziren.
Orain \&\ rnende t'erds ren bat
irsciuru due la orain go bi Nafa-
rrak Nafarra oso bat osatz^n zu-
ten- eta orduan Lizarra nta Dc-
niban-e Garazi biotzez, ariimsz,
gorputzez, lurrez, hizkuntzaz eta
bion arteko hlstcria luzeaz
anaiak ziran.

Sallaberry zanak Lizarrako
agintariekin batera bi Nafarroko
harrl hauek erlkartu zstuen.

—oOo—
(Beraren oroimenez erderaz

argitartutako «Recuerdo a Juan
Pedro Sa!laverry» deitutako idaz-
lanaren zati bat argitaratzen du-
gu hemen Lizarra Herriko P.M.
jaunak idatzi eta «Diario de Na-
varra»-n azafdua).

RECUERDO A JUAN PEDRO
SALLABERRY

Agur anai...
Fueron tus ultimas palabras,

amicjo, ia ultima vez rue nos
virr.os. No podia i magi par qua
en ese agosto calido te abra-
zaba por ultima vez en tu San
Juan de Pie de Puerto. Ty co-
razon dolorido y cansado de
tanto darse a los demas se ha
quebrado en un segundo corno
un cristal.

Nos has dejado huerfanos de
tu abrazo patriarcal a todos Sos
navarros para quienes la fron-
tera no es sino una linea de
colores y banderolas grabada
sobre un mapa.

Tu corazon que se ha ido
contigo derecho al cielo, ha
cruzado por fin por encima de
Ibaneta, ese puerto cuya alti-
tud te vedaba el venir, como
era tu deseo ferviente, a Es-

tolla, a casa de tus hermanos,
a tu casa.

Otras personas, deudores de
gratitud, haran el recuerdo de
tus meritos academicos, de tu
vocacion padagogica, de tu pro-
digalidad cultural generosa, de
tus obras, de tu perfil huma-
no. Yo solo tengo hoy memo-
ria viva, recuerdo dolorido para
eS hombre, el amigo bueno, en-
tranable, que hizo por herma-
nar a fondo dos ciudades: San
Juan de Pie de Puerto y Es-
tella.

El navarro que bused en las
raices convergentes la gran ce-
pa de la comun historia.

Si la vida es darse siempre
amando, como dice e! poeta,
tu has vivido a tope. Si la vida
es darse a los demas, tu has
vivido hasta desgastarte. La Ai-
ta y la Baia Navarra, la Navarra
eterna estan, esta? hoy de luto.

Ahora ya lo sabes todo. Ya
!o conoces todo. Ya estas lleno
de luz y puedes decir como
Roldan en Roncesvalles: jSe-
nor, he aquf tu soldado enca-
necido en la lucha contra la
incultura y e! desamor entre
los hermanos! lAhora es ya
tiempo de que descanse en la
Paz de vuestra Gloria!

Navarra ha perdido un nava-
rro de excepcion.

—oOo—
Lau orrietatikako nafarra gal-

du dugu, bai, biotz haundiko
gizon euskalduna Nafarroak eta
Euskal Herriak galdu dute!

Goian Bego.

IBUNA
«PRINC!PE DE VIANA-ren Uztailla-Abuztuko zenbakian LARROCHAPEA

izenaz, Larraundar batek idatzi digu.
Lenik J.A. Gorriti-k itz ortaz len ziona, bere ustez zuzendu nai du.

Berak esaten digu ARRESI-PE'tik ARRETXI-PE sortuko zela.
Baten eta bestearen iritziak irakurririk, esango dizuet, ERROCHAPEA,

Errekapea ez ote zen esaten? alderdi ori Arga, ubaldearen azpiko aldean
dagonez gero? Edo beste norbaiti gogoratu zaion ERROTAPEA ote zen?
Idazti zarren batek argitasuna ematen digun artean, or bego ezta-baidan.

Gure larraundarrak aipatzen ditun Irurtzun ondoko «Las dos Herma-
nas»en euskal izena zuzendu bearrean nator. BI AITZ-PE = bajo las dos
penas» izentatu digu.

Baino ez da ori bere izena. Larraunen (Urruzti osoan), Imotz-en eta
Basaburu-an beti AXITE-ko ARRATEA; AXITE-ko Errota, AXITE-ko burniola
edo burdinola, entzun izan dugu, autzarotik gaurdaino, Billoslada no-
belariak «Las dos Hermanas» deitua, AXITE = Atx-bite, erderaz Dos
pehas, dugu ordun. AXITEKO ARRATEA = DESFILADERO DE LAS DOS
PENAS, esan nai du.

Gure aurrekoetatik ikasi genitun toki-izenak zabaldu ditzagun, berririk
asmatzen ibilli gabe.

Intza'r Damaso An.
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Eskuan daukat berriro Urdiain'go «Aitziber» deitu
agerkariaren zazpigarren numeroa. Dena euskeraz ida-
tzitakoa da, eta noizean behin eskuratzen oi dugu.

Aunitz gustatzen zaidela uste dut gutxi esatea
dela, zergatik «Aitziber» agerkaria ieitzeak gero ta
arrituago uzten bait nau ikusirik noia Urdiain'go gaz-
tediaren grinak, kezkak, burutapen eta asmoak gaur-
kotasunez betetako moduan argi, ongi eta euskera
ederr batean errebista hontan azaltzen dira.

Hango Erretore den Jose Mari Satrustegi-ren Ian
ixiiaren aziak uzta ederra here garaian ekarri du, eta
uzta been zati berezi bat «Aitziber» delako euskal
agerkari hau da.

Azken orrialdean «Gau-onetako herri rrieza»~rako
euskeraz kantatzeko kantu batzuk datorz. Uste dugu
SMafarroako beste gainerako euskal herrietarako ere
egokiak izanen direla.

ZEPAI ZANARI
Zepai bertsoiariya,
Akilino izenez,
zu noiakua zinan
ezta esaten errez;
bertso batzuk jartzia
zure oroimenez,
gure euskai baratza
jantzi zendun lorez,
ta orain utzi gaituzu
semeak negarrez.
Errezi!-ko semea
Akilino zana,
euskalerri guziyak
maitatzen zuana;
gauz bat da esatia ta
bestea izana,
befiere ezta aztuko
egin zendun iana,
amaika egi eder
munduan esana.
Uztaillak ogei ta bost,
Santiyo-eguna,
zure eriyotzan berri
jakindu genduna;
biyotzetikan nizun
nik maitetasuna,
ezin sinisturikan
ura estuasuna,
mundutik juan zalako
guziyon laguna!
Gaizki xamar zeundela
jakindu genduan,
nunbait gaitza txarren bat
zeukazun barman;
banan lenengo gauza
au pensatu nuan,
poza bat sarturikan
biyotzan barruan:
egongo zinalako
Jaunaren onduan.
Pensaturik biyotza
liteke erdibitu,
rnunduan zenbat zuan
Zepaiek supritu;
euskara zabaldurik
mundua korritu,
ta agintzen ziyotena
biyotzez serbitu,
Jaunak e olakuak
maitatutzen ditu.

Txapel eta Saiburu
eta Txirritakin,
Udarregi ganera
Prantzes-Txikiyakin,
Otano're or dago
Peilo Errotakin,
Gaztelu're onduan
jaun Xenpelarrekin,
kantatuko dezute
danak alkarrekin.
Omenaldi bat zendun
ondo mereziya,
nik bezelaxe geiok
degu ikusiya;
lar gaizto bat daukagu
gorputzen josiya,
il da gero egitea
gauza itxusiya,
barkatuko al dezu
buru-eskasiya!
Orain zeruan zaude
gozotasunian,
emen supritu eta
or zorionian;
gu're laister gaituzu
zure aldamenian,
auxen eskatzen dizut
azken-azkenian:
bidera irten zaitez
aruntz guazenian.

Arozamena-k Jarriak

GAU ONETAKO HERRi MEZA
(1971)

San-era:
(«Egun da Santimamina...»
Euskai herriko jendeak
Oso Jaungoikozaleak
Herriko meza kanta dezagun
Kristau fedeaz beteak.

Jesukristoren opari
Eginik gure janari
Misterio hau ospatutzeko
Aldare gainen ageri.
Gloria:
OGazte gera, gazte...»)
Aintza Zeruetan Jaungoiko Jaunari
Bakea lurrean gizon guztieri,
Egiazko bake herrien egarri,
Aintza Zeruetan Jaungoiko Jaunari.
Kristau geralako maitasun batean
abpptu nahi dugu, baina baita ere
gehiegi dakigu munduan dagozten
gezur ta gorroto, injustizi asko,
gauza hoien kontra abestu nahi

[dugu.
Irakurgai ondoan:
«Kanta dezagun danol<» (igazkoa)
Santus:
(«Ibiliko gera...»)
Izadiaren Jauna, Hiru aidiz Santua
zeru lurrak bat batean dizdiratzen

[dira,
muga batetik bestera Aingeru ta

[Santuekin
goratu zagun kantari zure izen

[goikoa
Hosana Zeru goietan
Hosana Jainkoari
Hosana haren batzarrean
Hosana beti beti.
Onetsia datorrena
Jainkoaren izenean
Hosana zeru goietan
Hosana Jainkoari.
Jaunartzean:
«Haurtxo polita*
Meza ondoan:
«Zein polita, zein ederra»
Txistulari gazteak joko dute eta
dantzari talde batek eginen du dan-
tzari guzien izenean dantza.

Eusbaltzaiadiaren Satzarra
Joan den usriko 29an Euskaltza-

indiak bere hileroko batzarra egin,
zuen Donostian, Diputazioko jaure-
gian.

Hona hemen batzar horretan era-
bilitako gaien mamia:

Joan San Martin idazkari jaunak,
Euskaltzaindiko liburutegian jaso di-
ren bi liburu aipatu zituen. Bata:
«Normas ortograficas e morfologi-
cas do idioma galego», Real Aca-
demia Gallega-k bidalia. Bestea;
J. M. Arrue apaizak erregalatua.
Bizkaierazko aditzaren estudio bat
da, D. Gregorio Arrue zenak egina
eta argitara gabea. Erregalu balio-
tsu honengatik emaieari eskerrak
bihurtzea erabaki zuen Batzarrak.

Idazkari berak, beste eskutitzen
artean, Vienako Irakarle ospetsu
dan Hans Mukarovsky jaunaren gu-
tun bat irakurri zuen, «Euskera»
aldizkarirako lanen bat egingo du-
ela esanez. Jaun hau bereber eta
euskeraren arteko har-emanak eta
zer-ikusiak aztertzem lam egina da.

Aita Xabier Diharze («lratzeder»)
euskaltzain jaunak, Donibane Lohi-
tzunen egingo diren bilkura eta
ikasteare berri ematen du. Eduka-
izango da bilkura hauen gala. Belo-

keko Abadiaren eta Euskaltzain-
diaren izenean joateko da bera so-
lasaldi hoietara.

Euskal irakasle karnetak Euskal-
tzaindi ho nek nola partituko dituen
aztertzeko, goizean batzorde bilera
bat egin zem, eta bilera horren on-
dorea arratsaldeko batzarrean eza-
gutzera eman zuten Aita Altuna eta
Xabier Kintana, euskaltzain lagun-
tzaileak. Jaun hoiek elkarrekin Ian
egingo dute eta datorren batzarre-
rako erabateko plan batu bat ekar-
tzekotan gelditu dira.

Ondoren, Lehendakari den Aita
Luis Villasante jaunak txosten bat
irakurri mien. Hona hemen beronen
mamia: Euskera idatziaren arauak
estudiEtzeko jarri zen Batzordeak
sail berezi bat hautatu du datorren
urteko lairetarako: hots, herrien eta
herritarren izendegia osatzea eta
ahal dela finkatzea. Herri izendegi
ofizial batem premia gorritan gau-
de, eta horren faltaz nahaspila han^
dia ikusten da gure aldizkarietan.
Sail berezi honek dituen katramila
eta problematika azaldu zuen, eta
orain arte eginik diren lanen berri
eman ere bai. Azkenik, barruti hon-
tarako egokitu dedin, idatzarauetaz-

ko Batzordea eraberritu egin behar
zela esan zuen, eta batzorde berri-
tuareni izenak agertu zituen. Luis
Mitxelena jauna î ango da bum, eta
Jose Luis Lizundia idazkari. Hortaz
gainera, eskualde bakoitzetik boka-
lak eta kontseiSariak hautatu dira.
Batzorde berri honek aurki egingo
du bilera berezi bat lanen egitaraua
moldatzeko.

Ondoren Idazkariak, Dominique
Peillen euskaltzain laguntzaile jau-
naren txosten bat irakurri zuen,
Olabide-tar Erraimun Aitaren «Giza-
-Sona» liburuaz. Peillen jaunak, au-
tore honek «kirio» eta «soin» hi-
tzen esanahiaz diona ez du onar-

Aramaioko batzarrean Xabier Ge-
refio jaunak egindako proposamen-
duari buruz (filatelia izenak finka-
tzeko batzorde bat izendatzea, ale-
gia), batzarrak hauxe erabaki zuen:
Xabier Gereno jaunak berak, gauza
hortan jakitun direnen kontseiluaz,
osa dezala izendegi hau, eta hori
egindakoan bere Iana Euskaltzaindi-
ra ekar dezake, honek azken eskua
eta baietza eman dezaion.

(Euskaltzaindiko Prensa Bulego
zio iraunkorra eta regionalizazioa
aren Agiria).

Deun Saturnino Gotzai Martiri, Iruna

uriak zaitu zaindari

Deun SATURNINO, Gotzai Martiria
San PEDRO berak jarri zun
Obispo malla aundi onetan.
Bailo aundikua balzun.

Ebangeiiua eraki/stera
FRAINZIA'ra hlz'.du zun.
Ara jun eta ikusi zitun
alnbat oauza belttz ta illun.

Arkitua zun TOLOSA uria
gezur askotan sartua.
Gentii! arteko oitur'naspillan
aide danetlk lotua.

Zeru laguntzaz bizkorturlkan
beila as! zan ianian
ekarrazteko gende aietxek,
jarriaz bide onian.

Aurren-aurrena eliz txiki bat
altxatua zun biitzeko
berekin batian kristau berriak
ta otoitzak an egiteko.

Jaunaren itza zabaldutzeko
irakiten zegolarik,
bialdua zun ESPAN'a aldera
TOLOSA uria artatik,

HONESTO apaiza, t'an IRUNA'n
auxe ongi artu zuten.
Gero oneri enpeho aundiaz,
arren, eskatu zioten,

IRUNA urira ekarrazteko
SATURNINO Obispua,
zeukatelako onen menpian
egoteko desiua.

Ara deituta txit gogo onez
laxter etorri ondoren,
onetxen itzak argiturikan,
sinismena artu zuten,

ortxe berrogei milla biztanle
uri artako gendiak.
Zenbaki ontan sartutzen dira
inguruetako erriak.

Aien artian baziran iru,
(irurok Senadoriak).
Batek zun FAUSTO bere izena,
ta FORTUNATO bestiak.

Irugarrenak FIRMO izena,
eta onetxen semia
izan zan FERMIN Gotzai Santua
NAFARRUA'ko Zaindaria.

Ezautu zunian San SATURNINO'k
ango fedien indarra
eta aretxen aurrerapena,
itzuli zan TOLOSA'ra,

utziz IRUNA'n HONORIO apaiza
Ebangeiiua agertzeko,
eta danentzat au gelditu zan
ongi aieri iaguntzeko.

San SATURNINO'k bazun oitura
pasian noiz nai juateko
gentill gendiak egina zuten
eliza urren, ikusteko.

Ta CAPITOLIO izena zunen
onduan zegon eliza.
Ango gendia diabruz josiak
eraman ezin zun gauza,

zan ibilltzia San SATURNINO
beti inguru aietan.
Mututu ziran aien Jainkuak
ola zan ezkeroztikan.

Etzioten auek kinkik esaten
konsultatzen ziotenari.
Orregatikan aien apaizak
zeuden estu eta larri.

Bazuten kezka beren artian
zergatik ote zan ori;
aien Jainkuak ain ixillikan
itzik gabe egotiari.

jakin zutenian San SATURNINO
pasatzen zala urbillian
kristau eliza aide juateko
egunero noiz naian,

ta ordun ixilltzen zlrala Jainkuak
itzik gabe mutututa,
eta erriya asiya zala
idoluak baztertuta,

Kristo JESUS'i begiratutzen
Bes'a maitatzen asita,
psntsatu zuten au illaztia
apasz'aiek elkartuta.

Bazuten auek zezen gizen bat
oparitzat prestauta
bere Jainkua'ri eskenitzeko
zegolako asertuta.

Jakin nai zuten egik al ziran
SATURNlNO'z, adituak.
Nai zuten ere opari onekin
adixkidetu Jainkuak.

Ortan zirala, aldi batian
ara nun gure gizona
ikusi zuten eliz aideruntz
zijuala zuzen-zuzena.

Arrapaturik esan zioten:
«Aukerazak nai dukena.
Edo ta gure Jainkuak agurtu,
bestela ill. Ik nai'kena».

Erantzun zion bakar bakarrik
maite zula Jaungoikua.
Eta Arentzat zitula otoitzak
ta bere izate osua.

Eta guztiak entzuteko eran:
«Zuen Jaungoiko guztiak
diabru dituk, eta idoluak
denak dituk gezurtiak».

Aiek arrotu ta sutu ziran.
Zezenarekin loturik
Jainkuen etsaia aundi bezela,
akulluz zirikaturik,

Biak amildu zituzten bera
CAPITOLIO goi goitik.
Lenengo mallak pasa orduko
onen burua idekirik,

munak kanpora atera ziran.
Ta gorputza puskaturik
bere arima ederra uraxe
juna zan mundu ontatik.

Azaru azkenez Martir ill zuten
NERON aginte denborez.
Onela izan zun onek azkena
Kondairak a!a dionez.

Bere gorrjutza bi emakumek
kristau ausardiz beterik
zurezko kutxa baten sartuta
utzi zuten lurpeturik.

Deun SATURNINO, IRUNA'k zaitu
arturikan Zaindaritzat.
IRUNA eta NAFAR guztia
artu zazu zuk zuretzat.

Joaquln Aldave



4 — P R I N C

ARNAS Oraingo numero hontan «ARNAS BERRI» deituko
den gazte jendeak eginikako orrialde bete bat ass gera
argitaratzen.

Izan ere gure Agerkaria molde berriz jantzi nahi
dugu, eta honetarako gazteen idatzitakoak adinekoenak
ainbat behar ditugu. Gainera gazteen aia adinekoen
esanak gero ta gaurkotasun gehiago izan dezatelako
ahaleginak egin baditugu ere gerokoetan gaurkotasun
honi begira indar berrikin jarraituko gera.

Gaurko «ARNAS BERRI» delakoa bi orrialdeko be-
tekoa da (Lehenengo arria gerokoak bano bereziago
eta haundiago izan behar delako marka), bano hemen-
dik aintzinean orrsaide betekoa izanen da, gure aldiz-
kari honen irugarren orriaidean azaldurik.

Munduko
Oihartzunak
Mao-ren
Txina OJ.U.-n

Azkeneko urrilaren 26-ean Txina-
-ko Herrikoi Errepublika ONU-n sar-
tu zen. Denbora berean Formosa-ko
Txina Nazionalistak utzi egin behar
izandu zuen here batzordeko tokia.
Hau duzute joan den ilabeteko al-
bista garrantzitsuena.

ONU San Franzisko-ko konferen-
tzian sortu zen (1946), nazio arte-
ko harremanak zuzentzeko asmotan.
Lehenago ba zen beste batzorde bat
honen antzekoa: Adi Elkartea (So-
ciedad de naciones) izena zuena.
Baina bi gar ren munduko guda ha si
baino iehen hil zen here elburuak
heldu gabe. Txiang-kai-Txek, Txina
nazionalistaren lehendakariak, ONU-
-ren sortzea asko lagundu zuen. Sor-
tzez honela zen elkarte berriaren
egitura:

1) Seguridadeko batzordea Fran-
zia, USA, URSS, Inglaterra eta Txi-
na-k osatzen zutela; eta bostok
«Veto»-ren eskubidea zedukatelarik.

2) Batzorde orokorra (Ascnblea
generala), munduko herrialde guz-
tiak, hamar gutxik osatzen zutela.
Bi Alemaniak eta bi Viet-nam-ak
kanpoan direla.

Gaurkoz oraindik egitura honek
irauten du.

Baina itzul gaitezen Txiang-kai-
-Txek-engana. Bere agintaritza 1949-
-ko urrilaren lehenean erori zen,
Mao-Tse-Tung, alderdi komunistaren
lehendakaria Txina kontinental
osoaz nagusitu zelarik. Txiang-Kai-
-Txek-ek ordea Peking-dik atera be-
har izan arren, Formosa-ko ugar-
tean indartu zen eta hantxe jarrai-
tu zen bere gobernuko agintari la-
gunekin.

Mao berriz munduko herri han-
dienaren buru jarri zen. Orduz ge-
roztik askotan eskatu du ONU-n
sartzea, bere agintzaren iegezko
oinarriak aipatuz. Baina gezurra ba-
dirudi ere beti ezetz esan zioten.
Eta Formosa-koak USA-ren lagun-
tzarekin, nahiz eta indarrik ez izan
be ren tokian gelditzen ziren. Joan
den urtean berriro botatu zen Txi-
na-ko sarrera. Ezetzkoa irten arren
ehundikako askotan hssi zen bere
aldea lehengori begiratuz.

Horrek Txina herrikoia ONU-n oso
laister sartuko zela adierazi zuen.
USA-k, berak, Txina sartzeko asmoa
agerrerazi zuen. Eta honela aurten
lau proposamendu egin ziren bota-
tu tzeko:

1) Txina herrikoiari sarrera uka-
tuz.

2) USA-ren proposamendua: Txi-
na sar zedilla Seguridadeko batzor-
dean toki bat izanez. Baina Txina
nazionalistari batzorde orokorrean
aulki bat uizirik. Lehendablzian in-
dartsuago zidurien.

3) Albania - rena: Formosa - ren
ateratzea Batzorde orokorretik ere
eskatuz. Pixkana pixkana jarraileak
irabazten joan zen proposamendu
hau, eta orduan USA-k lehengoa al-
datuz beste berri bat egin zuen:

4) USA-ren bigarren proposa-
mendua: Lehenengo Txina-ren sa-
rrera hauta zedila. Eta gero Formo-
sa-ren irtenera «gauza garrantzitsu*
aitor zedila. Orduan hirutatik bi bo-
to behar zituen.

Baina Albania-k irabazi zuen 59
aide eta 55 aurka zituelarik. Hone-
fa atera zen Txina nazionalista, eta
sartu zen herrikoia, Mao-rena. For-
mosa-ko ordezkariak, botatu baino
Iehen gelatik jalgi ziren esanez:
«Txina komunistak ONU ez baldin
badu kanpotik hautsi a ha I izandu,
barrendik eg in en du».

Esan dugunez, oso ongi iduritzen
zaigu erabaki hau. Munduko lau
gizonetatik bat txinatar da. Eta ho-
ri ahaztu ez diteke. Bateian diplo-
matlkoek beren susmurrak utzi di-
tuzte eta errealitatearen begiz be-
giratu diote munduari. Erabaki ga-
rrantzitsu baten aurrean gaude, na-
zio arteko harremanentzat behin-
tzat.

Txina komunista oraindaino mun-
duari hertsia, diplomaziaren jokoan
sartuko da, guztion onerako.

Gorka Reizaba!

TXISTULARI BERRIAK
Nafarroa-n ba dugu txistulari gazte asko. Lehen

gure txistulariak gutxi ziren. Gazteek txistu soinua
ez zuten nahi. Zahartuta zegoela uste zuten.

Orain, Jainkoari eskerrak, egia besterik deia ikusi
dute. Eta txistua ikasten hasi dira. Ez bakarrik mendi
aldeko herrialdetan edo Iruna-ko urian; Herribeherako
herri batzutan ere bai.

Berri hau nafar eta euskaidun guztientzat oso ga-
rrantzitsu dela uste dugu. Nafarroako gazte asko ere
euskera ikasten hasi dira. Hau gutxi gora behera
denok ba dakigu. Gazte geranok gure herria, gure
soinua, gure hizkuntza maite ditugu. Lehen bezaia,
baina begirune berri batekin.

Hemendik aurrera gaurko gaztediak gogorik ez
dueia ez du inork esango. Iruna-n, Elizondo-n, Tafa-
lla-n, Tudeia-n, A!tsasu-n, Leitza-n eta beste herri
batzutan txistuiari gazteak ba daude. Eta irakasleak
merke erakuster. dute «bakarren bat» kenduz gero.

Azken urte hautan txistua txokoetatik ateratzen
hasi da. Gure herri bateko festak gure soinua behar
dute. Eta gure soinurik gabe ez dago festarik gure
herrietan. Hau egia izan dedin fan gehiago egin be-
har da oraindik. Baina ikasleak ba ditugu; eta txis-
tulariak ere izango ditugu.

Nafarroa bere burua esnaratzen ari da. Hilik ze-
goen zaharra pizten da. Herri guztietan txistua jo-
tzen denean, lehengo eta betiko Nafarroa berriro iza-
nen da.

Hau txalogarria da.
Herri baten anima ezagutzeko soinua bide ona da.

Euskaidun gszonak bere soinua maite du. Pozik edo
noibel dagoenean, euskaldunei txistua atsegin zaie.
Eta honengatik gaurko gazteek txistua jotzen ikasi
nahi dute. Honela beren herria hobeki ulertuko du-
te la koan.

Gabriel Inbuluzketa

Herrien literaturak, edozein herrirenak, bere kulturaren adierazpen
labur bat besterik ez denez gero, izaten du gaztaro bat; ez da berehala
eginik agertzen. Literaturak bi aide ditu: idazlearena eta irakurlearena;
bata ezin aUrreratu zaio besteari. Zaila da idazle ondu bat ateratzea,
oraindik pipitak dauden irakurleen artean. Antzerki egile onik ezin izan
antzerkirik egiten ez den tokian; edo zine egilerik, zinerik ez den tokian.

Gure literatura oraindik gaztaroan dago; eta idazle gazteei bezaia
gai motzak eta errazak zaizkso atseginen. Idazie baten hasieran, gehiene-
tan, ba dago poema liburu bat (ikus diteke gai hontaz «EGUNERO HAS-
TEN DELAKO» nobelari Ibon Sarasola-k egindako prologoa); ipuinak,
saiaerak, nobelak... ondorean datoz.

Herrien literaturan berdin; lehendabizi olerkariak hasten dira. Eta
geroago prosa, nobelarekin. Literatura nondik nora joan behar duen ira-
kurleek agintzen dute. Astakeria litzake Euskalerrian nobeiarik ez da-
goela eta nobelak itzultzen hastea, gaitz hau sendatuko litzekelakoan...
honekin bakarrik! Irakurlea eta idaziea, gauza beraren bi aide, indar
berak mugitzen ditu biak.

Honengatik ez dugu oraindik nobeiarik, esateko behintzat.
Gerra aurrekoetatik, bakarrik aipa genezake Txomin Agirre. Honen

Kresala eta Garoa izandu dira urte askotan nobeia ba zela esateko aitza-

EUSKAL NOBELA
kia; besterik ez. Nobeia bi hauek kostunbrismoko ondorio direnez gero,
oraingo nobeia egiturekin ez dute inongo antzik. Bata itsasoko oiture-
taz (eta itsas-ertzeko euskeraz), bestea baserriko gauzataz (gipuzkoako
euskalkiz). Hemeretzigarren mendeko kutsuz beterik. Halere inork ezin
uka beren probetxua eman dutenik. Baina gutxi duenak gutxi hori aipatu
behar ta, euskaidun askok uste dute oso onak direla. Eta ez. Garoa,
hoberena bezaia dagoena, eta baserri oituretan oinarritua dagoelarik,
askotan txobinismo baten egaletan «gauzak behar luken bezala» ikus-
tera abiatzen da, gizonen kutsu guztia ga!tzen duelarik. Gainera etno-
grafiaren aldetik akats asko ditu, nere ustez arrazoin berarengatik;
adibidez loanes artzainaren txabolaz hitzegitean.

Dena dela; Txomin Agirre da gure lehen nobelista. Bere izena de-
rarna Euskaltzaindiak bi urtetik ematen duen «Nohela Sariak».

Bere ondorean, Txilardegi-ren Peru Leartzako arte, oso gutxi dira
aipatu litezkenak: Hamabost egun Urgain-en nobeia poliziaka oso egoki
eta ulerterraza ez baldin bada.

Eta besterik gabe nobeia gaian iristen gara gure egunetara. Datorren
aldian Txilardegirengandik hasiko gara.

Patxi Zabaleta



V I A N A — 5

Qerriak
Jon Mirande ba zela besterik ez

nekien, orain aste gutxi arte. Bere
izena ordea ez nion idea-gaietan
deuseri lotutzen. Motz esateko ez
nekien Habash bezain ezkertarra
ala Henry Ford-en laguna den, edo,
beste erdipurdi asko bezala, hura
ere bere "radikalismoa" hitzez ezin
agertueraziaz dabiltzen horietakoa
den. Bere bizimoduko xehetasun
batzuek eta aurkakoek egin zizkio-
ten epaiketa gogorregiak agertzen

BESOETAKOA
JOH MIRAiDE ditu G. A.-k liburuaren sarreran

eta Arestiar-ek ANAITASUNA-ren
195-garren zenbakian; beldur dela
adierazten duelarik nobela hau
gordinegia idurituko ote zaien "eus-
kaldunen pentsa-molde mehar eta
zaharrari".

Dena dela. Mirande-ren Haur
Besoetakoa arretaz irakurri ondo-
rean, nere azterketa eskaini na-
hiean nator, sakonkitasun zenbait
dakazkidala ustean.

GAIA.—Nobela psikologiko baten
aurrean gaude. Eta gai guztia gi-
zon edo jokalari bakarti baten as-
moak, zalantzak, grinak eta hauen
bitartez bere nortasuna agertzea
da, Agerketa hontarako grina bat
aukeratu du Mirande-k: sexoarena.
Eta sexo-grinaren barrenean zati
berezi bat: zeloak. Hitz hau ez da
behinere agertzen nobela guztian;
hala ere ziur nago bere gaia dela.
Eta ongi aukeratua gainera, edo-
zeinen nortasuna jakiteko eta ager-

tzeko zer motatako zeloak dituen
jakitea oso garrantzitsu izaten
bait-da. Zeloak bakoitzaren iza-
neraren irudi gordinenetako bat
izaten dira. "Esaidazu nolako ze-
loak dituzun eta esango dizut no-
lakoa zeran", esan genezake.

Psikologi-nobela aspaldian hasia
da. Gehien bat ordea Freud-ez ge-
roztik. Frangois Mauriac-en "Suge
gorrien korapiloa" nobela mota ho-
nen goieneko mailan agertzen zai-
gu. Izan liteke, diotenez, psikoana-
lisisko saiaera bat. (Nobela honta-
ra berriro itzuliko gera azterketa
hontan).

Baina jarrai dezagun Mirande-
-rekin. Honerainokoan gauza bat
utzi dut garbi: Haur Besoetakoa
ez dela "gizon adineko eta nagusi
baten eta hamar-hamaika urteko
neskatxa baten arteko amorioen
historia". Hori guztia inguruan jar-
tzen dugun aitzaki bat da.

II
JOKALARIA. — Aita besoetakoa.

Izenik ere ez dakigu. Lanik egin
gabe, bere gurasoen diru apurrak
janez bizi den hogei eta hamar
urteko mutil motel bat.

Bizimodu kaxkar hau bere nor-
tasuna hiltzen ari zaio; eta egoera
honek ezin-etsi bat ematen dio; eta
ezin-etsi horrek itsumen bat: se-
xokoa. Baina sexoko itsumen hori
bere nortasuna ezin-azalduaren
adierazpen bat delarik.

Eta hona zer grina sortzen dion
itsumen horrek: Emakume bat,
"oso berea" egitea, berarengan bes-
terik pentsatuko ez duena, bera
besterik ezagutuko ez duena, berak
hezitakoa... Hitz gutxitan beste
izaki bat sortu, bera den izakia-
rentzat osagarri. Eta hortarako
neskato bat behar; sekulen ez ema-
kume eta ez neskatxa izandua, bes-
te inor sekulen laket izandu ez
zaion neskato bat. Eva bat.

Honelako gogoetak izateko oso
egokia da hogei eta hamar urtetan
deusere egin gabe bizi den mutil
bakarti eta alferra.

Baina bihur gaitezen berriro
"Suge gorrien korapiloa" Francois
Mauriae-en nobelara. Hartan ere
gaia zeloak dira, eta horiek egiten
dioten korapiloa ezin askatuz amo-
rruz mugitzen da jokalari bakarti
bat. Historia oso desberdina da,
baina ez ote daukate zer ikusi han-
dirik nobela hauek?

Ill
ZABALKUNDEA ETA BUKAE-

R A. — Psikologiko-nobeletan ritmoa
ez da gertaeraetan egoten, nobelan
aztertzen diren jokalarien psiko-
-aldaketetan baizik. Gertaerak ai-
tzakiak dira, lehen esan dugun be-
zala.

Aide hontatik begiratuz gero,
Haur Besoetakoa-n erdiko kapitu-
loak (hirugarrena eta laugarrenak)
hasierako abiada galtzen dute. Ba
dirudi Jon Mirande-k erraztasuna
hartu diola ipuinari eta hortan
saiatzen dela; laugarrenean ordea
—dena esan behar da— ba da ger-
takizun bat adierazpen handikoa
zalantzarik gabe: Theresaren po-
tretarena alegia.

Beste berezitasun bat ere aipatu
beharrean nago oraindik gertae-
raen zabalkunde hontan: Lehenda-
biziko begiratuan ritmoa Theresa-
ren gertakizunak eta aldaketak
ematen digutela dirudi: bere eto-
rrerak, bere lotsa galtzeak etab.
Hori ordea irudi faltso bat da;
Nobela guztian ez bait-da behinere
Theresaren psikologia agertzen, bu-
kaeran ez bada, baizik bere aita
besoetakoarena. Jon Mirande-k ere
ahaztu du hori eta hirugarren eta
laugarren kapituloa moteltzen zaiz-
kio hain zuzen horretxengatik

Bukaera oso polita deritzat eta
ongi eramana.

IV

HIZKUNTZA.—Purista deitutako
horiek txorakeri asko esan dituz-
tela ukatzerik ez dago. Baina gaur
euskeraren baratzean sartzen ari
geran gazteok garbizaleak gerala
ere agirian dago. Eta gainera bes-
te aldetik ere erori diteke zakarke-
rian. Inongo herri normalak ez du
behinere esan "sufizienteki infor-
matuta" adibidez. Nik behintzat
haitz pozik irakurri dut bere eus-
kera garbi eta ederrean!

LUR Editorial-ek nobela hau ar-
gitaratzean asmatu egin du. Eta
"Batasunaren kutxa" jarraituz eus-
kera batuan jartzean irabazi du
bere bigarren puntua.

EPAIKETA. — Psikologiko-nobela
on bat. Ez ordea nobela hand! bat.
Bere akats handiena nere ustez
aita besoetakoaren tipoa ongi bo-
robildu gabe uztea da. Ez bait-
-zaigu jokalari bakar honen nor-
tasuna osorik agertzen... Jon Mi-
rande-k, deritzat, gainera ez duela
deskripzionetan bere alderik biz-
korrena.

Oraindik ez dakit nola pentsa-
tzen duen Mirande-k. Ez daukat
esan beharrik epaiketa hau egite-
ko hori ez dela beharrezkoa. Aipa-
tuko dut soilki nobela hontan hi-
ru aldiz konparatzen dituela gunea
edo momentoa eta betikotasuna;
eta hori Henri Bergson filosofoa-
ren alorrekoa da.

VI

Euskaldunen betiko pentsa-molde
zabalak harrera on bat eman be-
zaio ipuin berri trebe honeri.

Gorka TRINTXERPE

"BAGA, BIGA, HIGA...
SENTIKARIA " - ri

«Txoria kaiolan », menpearen irudi latza.
«Baga, biga, higa» osoa askatasun eskeko oihua. Oihu larria.
Nik aurkitzen dizkiodan asmakizun eta akatsak, hor ondoko

kritikan doazte.
Baina oso-osoan begiraturik, ezin uka nezake, euskal-kulturari

ematen dion bultzada, eta bide hortatik eman lezaiokena, aipa-
garriak direnik.

Horrengatik nik —bakoitzak ahal duena egiten du—, «Baga,
biga, higa... sentikaria»-ri, eta bera egin duzutenei, eskaintzen
dizuet «omena!ditxo» bezala, nere askatasun eskeko oihua:

—Menpearen irudi bezala hartzen dut «txoria kaio!an».
—Menperatzailearen irudi bezala ordea, progresoaren irudia har-

tzen dut: trena; hemeretzigarren mendean hain erabilia. (Egunkari
«progresistak» «EI Vapor» eta honelako izenak zituzten). Menpe-
raizea progresoaren izenean egiten bait-da, Zuek ere Baga, biga,
higa-n erabiltzen duzute sinbolo hau ber bera, adibidez makina,
iana, ezkontza eta legea aipatzean.

—Askatasuna ere ordea, progresoaren, aurrerapidearen izenean
datorgu. Hemen dago gure burrukaren dialektika. Horrengatik egin
nahi izandu dut askatasun eskeko oihua: txoriaren karraxia tre-
naren erritmoan. Hauxe da nere «omenalditxoa».

Txoko txiki txukuna
txoko txiki txukuna
txori etxe kaiola;
zoko zikin zakarra
zoko zikin zakarra
askatasunik bada
nahiago du txoriak.

Txio dio txoriak
txio dio txoriak
askatzeko eskatzen
askatzeko eskatzen
askatzeko eskatzen
txio txoriarena
txio txoriarena:
AskAtAsunArenA!

Karraxi ikaragarria
karraxi harrigarria
karraxi beldurgarria
burdinaren karraxia
beldurraren burdina
ikarari gordina

joan ote gure trena
itzuliko ez dena
AskAtAsunArenA??

Txio txoriarena
txio txoriarena
txio txoriarena
zilarrezko kaiolan
burdinezko kaiolan
gure lantegiko olan
makinaren soinuak
diruaren orroak
aberatsen gogoak
ia estali dutena
txio txoriarena
AskAtAsunArenA!!

Betor betorgu trena
betor betorgu trena
betor betorgu trena
betor betorgu trena...

Gorka Trintxerpe

NEKAZA

RITZA

NEKAZARIENTZAT
Zenbat a!diz gaurko egunean hi-

tzegiten den nekazaritzaz nekazaria
bera gogoan eguki gabe! Zein gu-
txitan nekazariari berari begira, be-
re arazoak langile batenak direla
gogoraturik!, gfzon langile batenak!

Nekazaritza eta nekazaria arazo
baten bi aldeak dira. Bata besterik
gabe ezin ongi aztertu.

Beste berezkuntza bat ere ba
dago, teknikak eta ekonomiak dau-
katen loturatik datorrena eta go-
goan eduki beharra. Euskal herri-
ko baserriak, edo nekazaritzarik ge-
hiena, neurri edo tamain txarreta-
koa da; gehienetan txikiegia. Eta
orduan, nahiz teknikan aurrerapen
asko izan, ezin horietaz baliatu,
ekonomikoak ez direlako. Nola
erantzun hamar hamabost Ha.-ko
baserri batek mekanizazio moderno
honeri? Inolaz ere ez.

Errepatzen badugu, inguru guzti-
tan eta ez bakarrik nekazaritzan,
lantegiak hazitzen ari dira. Eta txi-
kiak ezkutatzen. Teknikaren mail
bakoitzean, enpresa bakoitzak ba
du neurri edo tamain egoki bat,
gero ta haundiagoa egia da, eta
neurri horietara ailatzen ez dena
galduko da. Oraingo etxe egileek
makina haundi batzuk erabiltzen
dituzte, edo grua edo amasadora
edo eskabadora, eta horiek ez dauz-
kena galdua dagoen bezala.

Nazio aurreratuetako nekazaritza-
rekin aide haundia daukagu (USA
edo Israel), baina aurrerapenak
sartzekotan lehenago gure base-
rriaren estruktura (tamaina gutxie-
nez) aldatu egin beharko dugu.

...Baina guk ere ahaztu dugu
erretolika hontan baserritarra, ne-
kazaria. Hau ere ikusmolde berrie-
tara bihurtu beharko bait da au-
rrerapenei probetxu guztia aterako
baldin ba die.

Ba da garaia oraintxe eta ia
hasten garen gauzak behar bezala
egiten Mutur aurreko arrobitara
baino urrutiagora begiratuz.

Utz ditzagun behindik baserria
lehengo lege zahar kutsuan irau-
nerazi nahi dutenak (berak bertan
bizi gabe alegia); utz ditzagun aide
batera ere luzarorako balio ez du-
ten okendu eta petatxuak. Eta ne-
kazaritza nekazariarekin batera no-
la konpondu liteken saia gaitezen
ikusten. Guk hemendik hontan jar-
dungo dugu ilabetero. Beste sek-
toreen aldean atzeratua dagoen
nekazaritza, askotan besteen aurre-
rapenak oinarritu dituena, orain bu-
katzeko zorian dagoen hau nola-
bait konpondu nahiean.

J. Gabriel Zabaleta

Eskazale naiz
eskazale
aterik ate nabil
beti aterik ate.
Nere izenarekin dituzte
umeak ikaratzen
«Larru-zahar» deitzen naute
inork ez nau maite
baina inork ez dit agintzen.

Gauari diot beldurra
hotzari ikararia
goseari gorrotoa.

Inork ez du nere esparik
ez bait dut deus kentzekorik
baina nik ere ez dut maite
inongo gizasemerik.

Ez dut inor maite
ez nau inork maite
eta ez du inork nere esparik.
Ni hil edo bizi
da berdin berdin.

Lurra eta eguraldia ordea
nereak dira
edozeinenak hainbat
askorenak baino gehiago.
Landare bezala naiz
zainak dauzkadana
!o egiteko lurra
nere soinaren beroz
berotzen dudana.
Eta udaberrian lurra mugi-

tzen da
berotzen da nere kopetaren

kontra
nik berotuko banu bezala...
Eta maite dut ingurua
maite dut lurra
maite dut alderdia.
Atzarritar jotzen ditut
kaleko hainbeste seme
ez bait dakite
lurraren usainik,
eurijasaren ondoreko
lurraren usainik.

Lurrekoa naiz
lurreko landare,
lurrak nau maite;
ni naiz lurraren jabe
eta deus gutxiren truke
ibiltzen naiz eskazale.
Eskazalea bait naiz ni
eskazale
aterik ate nabilena
beti aterik ate.

Gorka Tzintxerpe
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BERIAIN - PETIK
Ez zaithut ezagutzen, nere ustean: ez dakit nor zeran eta zein zeran,

estaltzen dezu zure egiazko izena izen-ordezkoarekin, bano zure Maya-
tzako idatziak «Principe de Vianan», Eliza ta Euskera idazkaian, 63gn.
zenbakian, naikoa agertzera ematen dezu zerorrek, ezpore edo kotxu
(erderaz «Critic6n») sumindu bat zerala.

Ez dut batere ongi artu idazkai orretan esaten dezuna. An esaten
dezu: «Ergoineko Dorraun, denak euskaldun arrontak (egia esateko, ez
dakit zer esan nai dun itz onek) eta Elizan erderaz; gainerat altaboz
batzuk (ez dakizu nola esaten dan euskeraz aiako euskaidun zalea izan
da?) herrian barrena paratuz, jendea erdaldunduaz —eta erotuaz— «obe-
ki kristau*> dadin, nonbait». Erantzun bear det zure esan oyei, bat
banaka, al duten era obenean.

Diozu: «Ergoieneko Dorraun denak euskaldun arrontak eta Elizan er-
deraz ». Bai, egia da: bano badut nere arrazoya zuri in port a ez daki-
zuna jakitea. Eta esaten danean gauz bat, beste bat ere esan bear da:
au da, esan nai dut esan bear daia egi osoa. Ez zuk bezela, egi erdiya.
Ez da jai bat ere Dorrauko Elizan euskeraz itz egin gaberik; asko edo
gutxi, jai guzietan itz egithen da euskeraz. Ganera, arrosario santua
beti erretzatzen da euskeraz: kantu geyenak euskeraz egithen dira; etorri
bazina Dorrauko elizara Mayatzako illen eskeintzera loreak Ama Birji-
nari, jakingo zinuen nola kantatzen dan eta ez zinuen idatziko idatzi
dezuna. Geyago oraindik, kristau-dotrina euskeraz ematen da. Nai dezu
geyago? Egiten da beste ain beste zure errian, zein zeran ere? Idatzi
nai duenak gauz batez, egon bear du aurretik ongi jakin da eta zuk
aditzera eman dezu aithu dithuzula ezkillak jakin gabe nundik. Arraya
galtzen omen da edo iltzen bere agotik. Zuri ori bera gertatu zaizu.

Diozu: «Dorraun, denak euskaldun arrontak». Bai jauna, ala da: eta
poztutzen naiz ere ala izatea. Orrek esan nai du ez duela batere kal-
terik egin eta ez duela egithen ere euskerari elizan erderaz egitheak,
bestela ez ziran denak euskaldun arrontak izango. Dorraun, kalean eta
etxetan itz egithen da euskeraz eta ala egifien ere urte askotan, naiz
elizan erderaz egin. Inguruko erritan, elizan euskeraz egin-da ere, ka-
letan entzuten dezu, etortzen bazera, erderaz itz egiten Dorraun bano
geyago. Onek esan nai du neretzako len esan dizutena: ez duela eus-
kerari batere kalterik egithen elizan erderaz itz egitheak.

Eta gaurko irakurgayak, dauden eran euskerara biurtuta, zallago dira
ulertzeko euskeraz irakurrita, erderaz irakurrita bano. Asi bearko ge-
nuke orretarako euskera erakusten aurretik, eta nik uste dut Eliza ez
dala Euskal-lkastola. Ori egin dezake, sari eder bat artzen duenak non-
baithetik euskera erakusteagatik: nik ez dut artzen inondik. Euskera
galtzen ari dala erritan. ^Ez al dute beste gauz batzuek, euskal erritan
ugarithu diranak, aspaldiko urtetan, geyago galazten euskera elizan er-
deraz irakurtzeak bano? Or dithuzu dantza lotutako etxeak eta abar,
oyetan bai galazten dala euskera. Eta zuetatik, zein izan da euskal-errie-
tako txerrikeri oyetaz, oyen aurka, idatzi duena itz bat ere «Principe
de Vianan* eta beste euskerazko idatzietan? Inor ez: denak mutu eta
denak utzi diabruari bidea zabalik euskal errietako oituera garbiyak
ondatzen. Euskal erriko gizakitasuna eta ezaubidea (esan nai la perso-
nalidad y distintivo) ez dago bakarrik euskeraz itz egithean, baita ere
beste oituera on ta garbi guziak gordetzen eta Ian orretan gutxi edo
baterez ez dezute lagundu.

Igaro nayen beste zure esan batera: Diozu zure zorigaiztoko idatzian
beste gauz au: «Gainera altaboz batzuk herrian barrena paratuz; jendea
erdaldunduaz —eta erotuaz— obeki kristau dadin, nonbait». Jakin bear
dezu zuk esaten dithuzun altabozak ez zithuela elizak jarri edo paratu,
erriak edo auzoak baizik: obeki entzuteagatik eliz-deyak, ezkill otsak
mezarako eta beste elizkizunetarako jotzen diranean, ba eliza urrun da-
golakotz erriko goyeneko etxetatik eta aitzen ez ziralakotz ongi ezkill
sonuak, jarri ziran altaboz oyek: ez jendea erdaldunduazteagatik. Esana
dan bezela, ontan ere «anka sartu dezu !epo-!eporano».

Esanik dago len, erria ez dala erdaldundu: ain euskalduna dala orai
nola orain dala ogei ta amar urte. Eta erderaz jakitheak eta itz egitheak,
erotzen al du jendea? Au da lenbiziko aldiz aitzen dutela olako astakeri
bat. Eta zer, sari geyago al du zerurako eta Jaunaren aurrean euskeraz
erantzutea elizan, eta nun nai ere, «Aintza Zuri, Jauna* ala erantzuteak
erderaz ^Gloria a Ti, Senor*? edo erantzuteak «Bedeinkatua, Zu Jauna,
orain eta beti* ala «Bendito seas por siempre, Senor*? Ez izan ain
txoroa eta utzi gauzak bere tokian. On-bidea erdiyan dago; ez bi baz-
tarretan. Egin badezu nik ana euskal-erriko oituera on ta garbiak gor-
detzeagatik, naiz gutxi erdetsi, zorionak zuri ere; bano ez badezu egin
euskeraren aide besterik, esan bi aldiz, egunero, «Ni pekataria».

Emen bukatzen dut nere erantzun ideki au zuk esandako ergelkeriari.

Dorrauko Apeza

Oharra.

Berant bada berant, erantzun hau agertzen da. Nere iduriko, auzia
nahiko garbia gelditzen da, eta ez du merezi gehiegi luzatzea. Bai,
ordea, eskerrak ematea eskutitzaren egilleari, arras ongi ematen baidu
aditzerat, guk artikuloan aipatu besterik egiten ez genuena. Zeren, ne-
hor bazegoen Dorraun zein izkuntzatan ematen diren elizkizunak ez ze-
kienik, orain badaki (gehiena erderaz, eta zenbait gauzatxo: kantu ge-
hienak —kasu ez ditezen denak izan!—, zenbait ele, eta abar, euskeraz);
bai eta bide horri jarraikitzeko bertako erretorak dituen arrazoiak ere,
nahiz 1971gn urtean egon (Eliza «indigena», Vaticano II, eta abar).

Dorrauko jendeketz, nere benetako goresmenik beroenak, bertako
elizaren joeragatik ere, euskaldun izaten irauten dutelakotz.

Entzun ditugu ezkilak bai, bainan ari gara gero eta garbiago nondik
datozen ohartzen.

(Azpi-marrak, nik ezarriak dira).

A. S.

TXIRRITXUEN

ABEST IA
Hun ezkila. Ilunnabar ixila. Gau

beltza.
Eguzki gorria oi zan mendi gai-

nean, egruna berekin lurpera zara-
mala. Ta ain laister, itzal sorgin-
garriak edatu zaizkign mendi zu-
lotik.

Ixildu dira belagi, bide ta ze-
laiak. Ixildu, baita, aurren karra-
siak. Ta "aida", edo "arre" oiuak.
Dena ixil, txirritxuak asi dezan be-
re abestia*

Udako gau ixila Euskal Herrian.
Euskal Herriko baserri batean. Go-
xotasun, pake ta bakartasuna. Na-
hia. Gogoak.

Baserriko leio ideki haietatik be-
lar idorren umo-usaia sugurretara-
ho dator, Sukaldean argi motela
atariko zugaitz artean lupetzen zai-
guna. Ta hain zuzen txoritxo bat,
gardelin umetxoa, erdi lotan in-
txaur gainean. Belar artean txirri-
txua abeslari. Gaur untza ez da-
tor, noski.

Artean, baserriko nagusia, ba-
serritar ta lur-langille azkarra, ate-
-sarreran, onbor alki batean iarri-
ta dagolarik, txakurrari dei egiten
dio. Ta "Ttentte" txakurra, mo-
rroi zintzoa, bere ondoan etzanda.
Etxekoandrea, berriz, mantalari es-
kuak idortzen ari dela, ate-gaine-
kotik agertu du bere burua, ta iza-
rrez betetako zeruari begiratuz, dio:

"Aste batez gaur bezelako egu-
raldiak egingo balituke...".

Baiezkoa dio burukin gizonak zi-
garrotxoa ezpainetan, ezpal bat es-
ku artean, begiak urruti, han goi-
-goianka eskutako ezpala bota ta

bertze bat lurretik hartuaz-gizonen
iostaketa, bere biotzetik sortutako
otoitz ixil bat edatzen da gau gozo
hartako ianoetan barna:

"Nere Jaungoikoa: egun bat gu-
txiago gure bizian...; andre lirain
bat laguntako ere bai; berrogei ta
bost urte eman zizkidazu; ona ta
langilea. Ta iru seme, zuk zerekin
eraman zenduena kontatuz. Gaur,
ogei golde lur bereak ditun base-
rri honen nagusi naiz. Belagiak,
bideak ta azindak nere izenean
daudez legezko paperetan.

Gaztea naiz oraindikan, ta ez
diot lanari bildurrik, gauz naizen
bitartean.

Belar lanak egin genituen. Iku-
si} begira: amar belarmeta eder,
denak etxe inguruan, nik neronik
idi pare kin garraituak. Artoak ez
daukate zer erratekorik. Ongi go-
roztutako lurra da ta buru poli-
tak bilduko direla nik uste. Patata
(lursagar) rnordoskada ederra ere
etxeratu dugu ez gaitezen goserik
arkitu negu boladan...

Ez, ez daukagu kejatzeko aun-
dirik, egia da. Noizbehinka estutu
gaitzazu, bano inoiz ez itto... Erre-
torea jaunak errango luken beza-
la...

Ba dakizu aserre nagola gure se-
mearekin. Juramentuko azkenean,
asi nintzan, oso itsuski, egia. Ba-

dakizu, berak ez du baserrian
lanik cgiteko gogorik. Herriko la-
gunek beroerazten dute ta fabri-
kan asi behar duela gogotu. Ta
nik ainbeste desiatzen dut nor-
baitek jarrai dezala baserriko bizi
lioneri, guk egindakoak ez dedin
gure ondotik ilia gelditu... Bano,
nork ez du burubero tzerlk?

Artoak bildu beharrak direla, ira-
tzeak pikatzeko laguntzerik arrau-
tu ezin dutela; edo esiiea merke
saltzea behartuak gaudela; bei bat
gaitzakin daukagula... Hoiek dira
gure kezkak. Bertzeak bertze biaru-
-berotze batzuk. Denak zerbait.

Egia da, Jauna, herriko gizon
hoiek ez dutela gure Ian hau zer-
bait badela sinistu nahi. Ez dau-
kagu gizonen laguntza gehiegerik.
Baiio nik badakit zu gure zai zau-
dela gau ta egun. Nere fameli, ba-
serri azmda ta lur hauen zai.

Ezkerrik asko, nere Jaungoikoa.
Ez ahaztu gutaz!".

Udako gau ixila Euskal Herrian.
Euskal Herriko baserri batean. Go-
xotasim, pake, bakardadea. Nahia.
Gogoak.

Txakurra, etzanda, nagusiaren
anka tartean, gau hartako goxo-
tasunean.

Ta, intz tartean txirritxua abes-
lari...

ANTTON

San Pedro-ri Eskaria Roman
Erroman izan ginan Abuztuaren

erdi egunetan. Jakina, Roma joan
ezkero, lenengo egin bear degun
igorraldia Batikano barrutieta izan
bear. Gere bizi guziko egarria da-
nez, oso asegarri zaigun egarri ori
bete det nere emazteakin batean.
Bide luzeak daude emendik ara
joateko. Ala ere gaur egunontako
erreztasunakin, bide oiek mosten
dira erraz.

Roma abuztuak 18 zitualarik, 40
graduko berotasuna zeukan! Etzan
an giro batera ta bestera ebiltzen!
Erromatarrak ehunetik larogei, erriz
kanpora irtenak ziran, itxas-ertz gu-
ziak beteaz. An ikusten genduzen
jendetzak guziak kanpokoak ziran.
Makina izerdi tanta atera gendun
lau egun egin ginduzen bitartean!
Ala ere poz-atsegin zitzaigun pen-
tsaturik Roman geundela nabai-
tzean.

Batikano barrutieta sartu bezin
laister, berealan San Pedro ikuste-
ra joan ginan. Arrigarria! Nik ez
nun uste, gure San Pedro beltza
zanik! Beltza alajanetan...? Begira
zergatik. Brontzezkoa danez, den-
poraz burni ori beltzatu egin oi da.
Txuri edo ori onak zeuzkan. Bai
aldakizu zergatik? Ba, guziak ona
oiek igurtzitzen zituztelako. Igur-
tzitze ori, zergatik? Ba, bakoitzak
beren eskariak egiten dizkiotelako.
Ezkari oiek auek ziran: «San Pedro
doatsua: Arren ez aztu nitzaz il-
tzen naizenian ta zure albora el-
tzen naizenian. Zure Zeruko giltz
oiekin IDEKI ateak Jaungoikoaren
etxean sartzeko...». Berealan, bere
onak igurtzi, ta eskari egin dezun
une berean ongi artu zere naia.
Batzuk, oin bat igurtatzen ditu,
beste geienak biak. Bada ezpada-
-ere... batek banon bik ziurtasun
geiago daukalako.

Gero, an ebili ginan Batikano ba-
rruti guzian. Ezin aspertu ederta-
sun aiek ikustean. Batezere Aita
Santuen illobiak, Beneditus baten
gorputz osoa usteldu gabea, ta
abar.

Migel Angel ta Rafael-en pinta-
ketak, ikaragarriak dira! Ezin ginan

aspertu begira, jo batera ta bes-
tera. Neri asko gustatu ziran pin-
taketa, Adan ta Eva-ren irudiak
izan ziran, Migel Angel zanak pin-
tatua. An zebiltzan jendetzak! Or-
ko Japoitarrak, Txekoak, ingelesak,
Irlandesak eta abar. Guziak beren
giakin taldeka, ta gia oiek, itz eta
pitz esanaz guzien kondaia. Gure
taldeak ere, bai zun gia, italiana
bera, banon erderaz itzegiten zuna.
Galdu gabe ernai ebili bearra gen-
dun, begiratuaz giari batera ta bes-
tera joate bakoitzean. Abanikoa
zeukan ta gora igotzen zuanian be-
ra, aurrera guziok.

Paulo Vl-na Castelgandofo errira
joana zan. Ara eldu ginan bera
ikustera. Gu bezela an zeunden
beste 50 autobus. Sartu ginan ba-
rrura ta itxoin bera noiz irten da
ikusteko. Castelgandolfok leku gu-
txi du. Ala ere egun ortan, Abuz-
tuak 20, ederki toloztatu ginan.
Aita Santua berealan agertu zan.
Bere alboko etxetik onez ta eliz
barruan sartu banon len Suizo gu-
dariak bizkarrean eraman zuten.
Barrutik, itzegin zun eta esan, nun-
dik bera ikustera joan ginan, nun-
goak eta eskerrak emanaz. Gero,
guziari bedeinkapena. Berriro irten
zun gudarien bizkarrean ta joan
bere etxera, berriro emanaz gu-
ziori bedeinkapenak. Jakina, gu-gu-
ziok, pozez!

__oOo—

Orain esan detan beste italiko
berri. Gure ebillaldia luzea zanez,
bai da bazter oietan zer ikusirik.
Italira joateko, jakina, lenen pran-
tziko lurretatik igaro bear da. Gu-
re lenengo erria jan ta lo egiteko,
Marsella izan zan. Gero Niza, Mo-
nako ta Montecarlo. Niza, Canes
batian, toki eder ta politak dauz-
ka, batezere bertan igortzen diran
turistentzat. Itxas-ertz guziak lepoa-
no beterik arkituaz. Ondarrik eza
du kaltien, ala ere berdin busti
aldiak artuaz. Ikusgarriak dira urer-
tza oiek. Egunka kilometro bidean,
badirudi guziak erri bat dirala!

Menton erria dago azkenengo

erria Frantzin italiakin muga egi-
naz. Kondaiak dionez, Blasko Iba-
fiez urte askuan bizitako erria.

Eldu ginan ere San Remo erri
sonatura... sonatua diot, bertan aus-
ten diralako senar emaztien bata-
sunak... Bazkaldu ondoren aurrera
ta aurrera iliunabarran elduaz Ge-
neva. Emen lo ta urrengo goizean
PISA. Pisa-ko torrea oker-oker an
dago, igo ginan bere tontorrera.
Bertan dagon eliz eder ta apain
arek, bai du zer ikusia! Bazkaldu
ondoren jarrai gendun gauaz Ern>
ma eldu arte. Roman une berean,
gauaz ikusi gendun Tivoli ta Fon-
tain de Trevi, Espanako Enparantza
JIPPIS beteak ta abar.

Gorago esaten detan bezela lau
egunian Roman egondu ginan baz-
ter guziak ikusten. Ondoren, Ve-
neziara joan ginan. Emen bi egun.
Polita benetan erri au. Bateze be-
ren kale urezkoak itxas ontziakin
batera ta bestera ebili ginanak.
Baita ere San Marcos eliza milfa-
ka oso txoriz.

Urrengo egunetan, igaro ginan
Alpes inguruetako mendi artetik.
Napoleon denpora aietan Frantzi
artzera igarotako bideetatik. Orra-
tiokan, emen egualdia otzako ze-
gon... ta gure poza aundia izan
zan ainbeste izerdi tantak bota
ondoren...

Urrengo egunetan, aurrera ta au-
rrera sartuaz Frantziko lurretan be-
rriro. Berriro sartu italikoan eta
ikusi ta itxoin bakoitzean egun bat.
Milan. Florenzia, Turin eta abar.
Berriro prantzirara, igaroaz GAP ta
Avignon. Erri au murallez betea
dago. Sasoi artako kondaiak diote-
nez, Aita Santu bat igesi joan zan
erria.

Geroztik, Briancon, Monpeller ta
abar, sartuaz berriro Espaniko mu-
gan. Eldurik Bartzelona Abuztuaren
24-an.

Orra esan nik emen gure ebillal-
diaren goraberak. Naiz ta laburra
izan, izparringi ontako naiko luze...

EGUZKIZAR
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GOIZUETA

Urrilako idazkian agertu nituenak
zer nolakoak izan ziran aurtengo
herriko pestak eta luzegikoa izan-
ki ta geiditu ziran azaldu gabe bi
gertakizun pranko xelebreak aspai-
diko pestatakoak eta neronek iku-
sitakoak.

Pesta aurreko igandean Meza
Nagu-si ondorean herriko Albinteak
Atabal hau bota zuen:

«Alkate jaunan partetik datorren
ostegunean dituguia herriko pestak
eta hara zer izein diran. Arnabir-
ginin egunen egun sentin nik bota-
ko ditut «UXAPEROK>> io daude-
nak esnatzeko. Zortzitan Pantaleon
eta Santus Lesakakok beren cia-
rinete ta pilarmonikakin emain du-
te herriin jira sonu politak ioaz.
Amarretan Meza Nagusia ta Pro-
cesioa herri guzitik Amabirgifiakin
eta punzio hortara etorri gabe gu-
txinen pamili bakoitzetik bat ez
geiditzeko. Ondoren amaiketakoa
Herriko etxean nai duen guzientzat,
nai dunak ardo beitza eta nai du-
nak txuria paxtelakin edo galleta-
kin. Gero pi lota partidoa eta arra-
tsalden bostatan zezenak: Lehenen-
go Maritxokoa Justo Martxenekoa
fehengo urten eskalerak goiti iyo
ta susto pranko emana. Bigarrena
Errenekoa, Herriko zezen beitza ur-
te gutxi dela torerori ipurditik ada-
rra sartu ta geio etorriko ez dela
esan eta iona. irugarrena Mayokoa,
Sebeinona (nere aitona eta Atau-
tsia] betizua, esan diate honen au-
rren kontuz ibiltzeko Ostikalaria
de!a-ta».

Beste hau ere pranko poiita dela
uste dut.

Amabirgin laugarrena zen eta
goszeko zortzitan Plaza barrena Lu-
bineko denda irekitzera niola an
ikusi nuen plazan Urmtineko argai-
nan gizon bat eserita burua goiti
eta beti balantzaka zebillela. On-
doratu nintzan zein zan ikusteko
bere ingurura eta Pio Helatu sal-
tzailea ezagutu nuen zela Pasaitik
etortzen zena, eta txurruta franko
gustatu zitzaiona. Esan nion: Loa-
lea, Pio, Loalea. Burua a!txa eta:
al itzan Xebeino? r—eranfzuni zidan.
Hemerrtxe nere eguneroko egin be-
harra egsten ari nauk. Badaksk gu
bezeiakorik gaur den egunen moz-
kor bat arrapatzea egunero garesti
etortzen duk, eta nik Amabirgini
egunean arrapatzen diat bat eta
hola goizero gaurkoa atzokokin ei>

txufatu ta horrefa mozkor bat ba-
kana pesta guzietan eta askoz
merkeago etortzen nauk.

«Principe de Viana» irakurle ba-
tek eskutitz bat idatzi dit pozik
irakurtzen dituela hemengo berri
eta pasaizoak esanez, ez dela bein
ere hemen izan eta bere emazte
eta umeekin pozik etorriko litzake-
la herri hau ezagutzera eta hemen
zer ikusbide ote luken. Ahaztu
egin zaio bere zuzenbidea para-
tzea eta iakin dezala urrengo i!le-
ko aldizkarian esango diotela zen-
bat gauza on dauzkagun herri hon-
tan.

Bakoitza bere garaian zenbat pe-
rretxiku eta ondo arrapatzen diran,
kamamilu ederrak, ere bai, marru-
bi gorri gorri goxo goxoak, gaztan
aletakoak eta amorrai inun ez be-
zsn presku eta paregabekoak; Esan-
go diot nola iru auzotara bide be-
rri ederrak egiten ari geran men-
diak eta errekak gustatzen zaiizkio-
tenentzat.

SEBEINO

BAZTAN

ELIZONDOKO FERSAK

Aurten, Urriko 29-an ospatu dire
Elizondoko feriak. Feri aintzineko
egunak ilabete egun gehientsuenak
bezala ederrak eta atsegingarriak
izan ditugu eta ain zuzen ortzirala
hori euritsu agertu zitzaikun; ez-
paita ienbiziko aldia. Euria egin
zuen bai bainan eguna etzagon txa-
rra, yendea etorri zen eta bazen
feriaren seinaSea. fgaz erran ginuen
eta aurten ere erranen dugu fe-
riak ttipituz doazsla, urtetik urtera
nabari izaten da hori, orai dela be-
rrogei urte egiten zirenak eta orai-
koak ezpaitire berdinak. Halare Eli-
zondoko feriak badute arrakasta eta
beti biltzen da yendea. Aurten ere
hemen ikusi ditugu baztandar, ul-
tzamar eta mugaz-bertzaldeko es-
kualdunak ere denak Baztango hiri
nagusira etorriak. Gure «Ongi-Eto-
rria» denei. Merkatu plazan azien-
da aunitz eta klase onekoa. Baz-
tandar tratulariek bei ederrak era-
kutsi zituzten eta bai salmentak
egin ere. Nekazari aunitz plazan.
Feri hau izaten da urtean egiten
den aundiena, garai hontan eta ne-
guari buruz aintzinerako bei aunitz
saltzen bait-dira, batez ere aurten
bezala sabaiak ongi ornituak ar-
kitzen direlarik.

Hemen aziendeen prezioak.
Beiak beren ara-

txearekin 23 bum
36000-42000 pezta bakarrak

Bei ernariak 29 bum
34000-39000 pezta bakarrak

Bei antzuak 44 bum
26000-35000 pezta bakarrak

Mige ernariak 19 bum
25500-28000 pezta bakarrak

Behor ernariak
18000-30000 pezta bakarrak

Pottokoak
12000-18000 »

Aragitako zaldi
zaharrak

11500-23000 >
—oOo—

Ardiak. Antxuek
1200 pezta bakarrak

Ardi zaharrak
775-850 »

M. IZETA

DONEZTEBE

Doneztebeko «BEAR ZANA» Plaza.
Jende izugarri bildu zen baso mu-
tiilen «EUSKAL BESTA» ikusteko.

Joan den Azaroaren 7-an Donez-
tebeko herrian bazuten besta. He-
rriko-Etxeak Ian aundiak egin ditu
herrian, iturriko urak eta argi-elek-
trikak berritu ta hobeagotu Ian hoi-
etan bost milioi gastaturik. Igande
hortan egin zuten hoien berritze-
raren inagurazioa eta herrian besta
ederra antolatu zuten. Goizeko
amabietan aizkora apostu ederra,
ASTiBIA eta ARRIA, LATASA eta
MiNDEGIA-ren kontra. Aizkolarien
eginkizuna:

16 enbor kana-erdiko bikote ba-
kotxarentzat eta txandatuz, batean
hasi eta Ian guzia zefiek lasterra-
go egin. Apostu atakatua. Hasiera
hasieratik Latasak eta Mindegiak
aurrera hartu zuten eta beti gisa
hortan Ian guzia bukatu arte, bai-
nan Astibia eta Arria urbil urbil-
dik yarraikitzen ziotela. Trabesak
Astibia-Arriaren aide eta gauzak
nola gertatu baiziren, norbaitek
ipurdiko ederra hartu izanen zuen.
Hor ageri da yokoa zein berdin eta
atakclua izandu zen.

Irabaztaleek 16 onborrak 27 m.
eta ?,5 s-tan moztu zituzten, eta
galtzaleek 27 m. ta 38 s-tan.

Oraindikan Latasa zaharra sasoi-
nean dago eta lanak emango ditu.
Mindegia gaztea gero ta goitiago
eta hoberenen artean hobereneta-
koa.

Astibia eta Arria ere ongi aritu
ziren bai banan naiz onak eta az-
karrak izanta ere yoko guzietan
maiz gertatzen dena eta ele-xahar
batek diona: Beti izaten dira Yau-
naren Yaunak.

Yende aunitz Donezteben, eguna
ongi joan zen arratsaldean pilota
partsda eder batekin eta ondotik
sonu ta dantzarekin.

Zorionak Doneztebeko Herriko
Etxeko Aintzinderieri.

ANZANARRI

AITA FELIPE MURIETAKOAREN LAGUN ETA ADISKIDE
GUZ1EI AGUR BERO BAT

Nork ez du ezagutzen argitaratu
berria dan liburu «UMEEN DEIA*? *
Hontaz esaten digu «Txistulari»-al-
dizkari aundiak: «Ez Euskal Efer-
tian, ezta ere inongo erriko eier-
tietan, egundano ez genuen olako
libururik ikusi... Euskal bazter gu-
zietako 800 neska-mutikoak idatzia».
Mota guzietako usai gozozko lorez
betetako loretegi ederra. Iturraman
ur otz eta garbia bezela, hemen
arkituko duzu egizko euskera bere
era guzietan. Gure euskeraren eza-
guerako liburu onagorik ez.

AITA FELIPE'n aoz neska-muti-
koak digute: «Euskera ez da ilko
neska-mutikoak bere iltzea nai ez-
dugulako. Euskera ilko balitz, ez Ii
tzake guregatik; zuek, adinekoak,
lagundu etzenigutelakoz baitzik».

AITA FELIPE'n «UMEEN DEIA»
liburuan arkituko dituzu ere esku-
-idatzi berexi batzuek. Bai beha-

rrezkoak euskaldun askoen itxutu-
tako begiak irikitzeko, ta beste as-
koen buruak argitzeko.

Ta zer artuera on izan dun li-
buru honek ez bakarrik euskaltza-
leen etxetan, batez ere ikasle etxe-
tan eta Jaun ikasienetan...! Pozga-
rria, egitan, egin zaion ongi-etorria.

Oroigarri Arria A. FELIPE'ri? Ez
litzake gaizki. Bano egin dezaioke-
gun omenaldirik bikanena, liburu
«UMEEN DE!A» euskal etxe guzi-
etan sartzea dala uste dugu.

UMEEN DEJA idatzi zenuten 800'-
dik gora neska-mutiko txiki haiek,
orain erriko gazte lirain bikanak
zerate. Ta zuetakoren bat oralndik
«UMEEN DEIA» gabe? Artu ta za-
baldu zazute Euskal Erriko lau al-
detara zuek idatzitako UMEEN DEIA
ori. Onela egingo diozute AITA
FELIPE'ri Omenaldirik bikanena.

Bere esku-idatzietan arkitu ditu-

gu orain zuen Ongill© olen zuzen-
bideak. Zuen laguntasunaren bidez
utsean zabaldu zuen «UMEEN
DEIA» aldizkari txikia. Orain UME-
EN DEIA liburu ederra argitaratu
dugu.

Argitaratze honek dim uzte aun-
di aundia ekarri digu. Ez gatoz
zuen dim billa. Biotzez eskatzen
dizuteguna da, zuek laguntzalle on
hoiek liburu hori erostea eta zuen
lagun eta adiskide guzien artean
zabaltzea. Onela berriz erakutsiko
diozute AITA FELIPE'ri zuen bere-
ganako maitasun sutsua.

Esker onak guzioei. Agur.
Iruna'tik, 1971'gko Urrillan.

* TORRES Ismael, c.m.f.: UME-
EN DEIA.—Orr. 468 (24x16,50).—
Libreria CLARET.—San Francisco,
16. BILBAO-3.—250 laur-Ieko, edo
4,50 $.

Aezkoa ' tik Orhi ' ra
Ezin dut ukatu, Nafarroa au-

nitz maite dut eta oso atsegin
zait. Onez ibiltzen naiz Nafa-
rroko azala ta lurrak ongi eza-
gutzeko. Urte ontan irailan Aez-
koan asi nintzan. Bailara au on-
do ikusteko gogoa nuan. Lurral-
de onek tiratu egiten ninduan.

Aste ontan lana asko eginta
itzulia nago. Lendabizi Orhaize-
tara joan nintzan. Urkulu mendi
tontorretan ibilia naiz, gaztelu
zar baten billa. Gero Azpegi ta
iropil larretokietan gentillen ba-
ratzak ikusten, dan dana dol-
men ta kromelez betea dago mu-
garaino. Artzantza toki ederra
bai ura. Ola zarra ondoko etxe-
tan euskaldunekin euskaraz min-
tzatu nintzan. Larrauko baserrs-
etan berdin. Lorentxo etxean
neska gazte batek ongi asko
daki euskaraz; Zabalegi Gipuz-
koako nekazari eskolan bi urte
ikasten ibiiia da.

Neska onek ikastola batean
zeinen lana ona egin lezakena.
Alkatearen etxean ere aur da-
nak euskaraz ari dira etxean.
Errian berriz jende elduak ongi
dakite gure izkuntzan. Gainera
mina artzen dute gaur galtzen
ari daiako. Orain Kastiilako apai-
za bat dute eta esaten zidan:
^Nik euskaraz gahon eta egunon
esateakin biotza iriki egiten
zaio». Orain dala 68 urte gutxi
gora bera omen dira azken al-
diz apaiza euskeraz mintzatu
zala erriko elizan. Aitona ta
amonak euskeraz asi ezkero ez
dira aspertzen. Oitura zaarrak
eta ederrak aipatzen dituzte.

Oinez Iriberrira joan nintzan.
Geienak garia jotzen ari ziran.
Kalean euskara aunitz entzuten
da. Mendi lepo batean dago
erria eta 44 sendi bizi dira.
Norbast etorri ezkero pozik jar-
duten dira euskaraz. Etxe geie-
netan egiten da ta aurrak Egu-
berrietan gaur arte euskeraz erri
guztian beren kanta zaarra kan-
tatzen dute. Oso kanta iuzea
da. Elizan ez dute bein ere
euskeraz apaiza mintzatzen en-
tzun.

—oOo—
Andik Abaurrea Gainekora

joan nintzan. Erri au ez da no-
lanaika. Zeruan dagola dirudi.
Mi!a metrotik gorago dago, ton-
tor baten babesean ta zelai ede-
rrez inguratua. Aurrez aurre
Aunamendi tontorrak ageri di-
ra, Erri ontan Aunamendi ton-
torrei «Ansoko Borduak» deitzen
die. Andik garbi asko ageri da
Orhiko mendia. Gaur erri au
aberatsa da. Arrituta geiditu nin-
tzan euskera Nafarroko mutur
ontan ain bizirik ikusteakin. Biz-
pairu sendietan dan dana au-
rrekin euskaraz mintzatzen di-
ra. Kixket etxean larogeitik go-
rako izebak illobatxo txikiekin
dana euskaraz ari ziran. Ber-
tako neska batek errestasun nai-
koa ba zuan. Kaletan euskaraz
aunitz entzuten da. Mirari aun-
di bat da gaur arte euskerak
orrelako indarrakin irautea, ain
urruti. Zaarrak ez dute bein ere
apaiz euskaldunik ezagutu erri
ontan. Euskerak iraun du beren
artean ibilli dutelako. Merezi lu-
ke indarberritzea. Ez litzake ain
zaila izanen. Ezin al dituzte ber-
tako neska jator oiek adibidez
Irunako ikastolak bere gain ar-
tu, ateak iriki, ikusi dezaten bes-
te anderenoak nola egiten du-
ten lana, gero Diputazioaren la-
guntzarekin anderenoerentzat an-
tolatuak dauden ikastaroak egin
eta onela bide berriak ireki?
Neska oiek izango lirake beren
errietan ikastolen zuzendari ja-

torrenak eta egizkoak. Bertako
giroa ezagutzen dute, euskara-
ren gaitza ere bai, bainan la-
nean saiatuko Jirake. Uste dut
neska oiek ezin dituguia aztu.

Gaur ez daukate Aburrean
apaizik, Eauartakoa (Jaurrieta)
dator. Ez daki euskaraz bainan
maite du. Abaurreko euskararen
aide zerbait egin nai du. Nafa-
rroko euskal giroa ez dula ba-
tere ezagutzen joana dago Di-
putaziora iaguntza eske, baita
etxera naigabetuta etorri. Ez al
diote esan ba, onena euskara
Aburrean galtzea dala! Esan
nion ate oker batera joan zala
Iaguntza eske. Oraindik berak
ala dio: «ez nuke joan nai Abu-
rreko euskera berpiztu arte».

—oOo—
Arian ere egonak dira. Eus-

keraz asko egiten da. Intxausti
tar bi aizpek, orain dala iru ur-
te, erri ontako berri guztiak
jasotzen ari dira eta Ian sakon
bat Nafarroako Diputaziorentzat
antolatzen.

—oOo—
Andik, Eaurta Saraitsuko erri

ederrera abiatu nintzan, Bertako
apaizak ba zekin dantza zaar
bat dantzatzen zala, gaur aztua
bainan Argia taldeak egiten du-
tena. Urbeltzekin mintzatu gi-
nan Eauartako apaizengana joa-
teko.

—oOo—
Ara zeinen gutxi bear duten

erri auek, euskal giroa esna-
tzeko. Euskalerriko mixiolariak
bear lirake erriz erri ibiltzeko
jendea esnatzen eta bide be-
rriak urratzeko argia ernaten.

—oOo—
Otsagi aldera iristerakoan, erri

eder au ikusita, zoragarrizko po-
za artu genuen. Toki airosoa,
aiaia ta paketsua degu. Zarre-
kin izketan asi ezkero danak
euskaraz ba dakite. Ba zeuden
ere ikastolakin arduratuak zira-
nak. Aurten irikitzekoa zala ta
aur guzien Szenak eman zituz-
ten. Anderenoa ere etorri omen
zan bazterra ezagutzera bainan
iraillaren azkenean berririk ga-
be zeuden. Errikoak naiko lana
artu zuten aurren izenak biltzen.
Aurten, erantzunik gabe geldi-
tuko alda erriko ikastolaren ame-
tsa? Otsagiko ikastolak esan nai
aundia duf gaur, Nafarroan eus-
kal kulturaren zabaltze ontan.

—oOo—
Bide berritik abiatu gihan Or-

hi'runtz. Mendi leporaino igotzen
da, bide berri, garbi ta egiki
au. Andik mendi mendi gallu-
rreraino onez. Zeruan lainorik
etzegon. Txori galantak ugari ta
aiek egan ikusten ezin aspertu.
Inundik Nafarroa ez da ain ede-
rra. Beko aldean Iratiko baso
galantak. Andik Aburrea oso on-
do ikusten da. Errioxako San
Lorenzo ageri zan, Aralarko San
Miguel ere bai.

An Orhiko gainean bururatu
zitzaiten, euskal kulturari Nafa-
rroan iriki bear zaizkiola iru bi-
de nagusi. Garrantzi aundiene-
koena, Iruhatik Gasteitzera San
Mi gel pean dijoana. Ua ikastolaz
josi bearra dago. Bestea Auha-
mendiko bidea dugu. Or ere
ikastolak eta euskal giroa eratu
bearra daukagu. Gainera Xube-
rora, Nafarrotik, hide orren ba-
rrena zabalduko da. Irugarrena
Ebro ibaia barrena sortu bearra.
Ebro ere euskalduna dugu. Iru
bide oiek, Nafarroko euskal kul-
turaren frenieak izan ditezen,
eskatu nion Orhiko tontorratik
Jainkoari. Euskal usai utsa artu
nuan mendi bulartsu artan.

UGAIN-BORDA

Lorentxo etxeko sendia Orbaize-tan (Aida Argazkia)



P R I N C I P E D E V I A N A 1971 — AZAROA - ABENDUA

6 IZ A RT E
G A I A K

Azkenekoan erraten zen beza-
la feudal-moduan zetzan kapita-
lismoaren azia. Hastapenean,
merkatalgoaren bitartez «burgo»
batzuk ziren sortu eta azi. Men-
deren mendetan, indar berri ho-
riek kontrolatzen zituen sail be-
rriak, burjesiak, feudal egoera
egotziko du, eta beste xixtima
bat eraikiko: lan-modu industria-
lari zegokiona, kapitalismo gi-
san (indar produktiboen jabego
pribatua oinarritzat artuz, ale-
gia).

Lan mota berria azaltzerakoan
—erran gabe doa— beste lana-
rekiko artu-emanik, Ian ondorio-
rik, eta bestelako aldaketarik:
legeak («codigo» berriak), pen-
tsaera-mo!deakf kultura-bideak
eta abar, sortuko dira, eta ego-
kitzen joanen. Bestaldetik, gi-
zartea gehiago maiikatuaz, giza-
-saillak ugaritzen joanen dira.

Hau —industrializatzea— egun
artio mundua gehien irauli duen
lan-modua da. Dakigun bezala,
lehenik Inglaterran gertatu zen,
XVIIgn mendean asirik; eta ge-
ro beste eskualde guztitan. Eu-
ropan eta Ifar-Amerikan XVIII
eta XlXgn mendeetan, eta XX-
garrenean Afrika eta Asiako au-
nitzetan.

Orduan dira egun ezagutzen
ditugun estaduak osatuko eta
finkatuko; muga batzuk ezarriz
beste estadurengandik bereixte-
ko. Hori dena —muga horien
barrenean merkatalgorako aska-
tasuna, eta kanpotikakoen kon-
trako babesa edukitzea— bur-
jesiaren beharra besterik ez da.

Abiadura horretan memento
batetarat heltzen da, zeinean
kapitalismoak beharrezkoa baidu
kolonien bereganatzea. Ezinbes-
tezkoa. Eta koloniak, gisa auni-
tzetakoak izan litazke; batzutan,
estadu horien barne kokatuak;
bestetan, aldiz, urrutiko koloniak
gertatuz. Gehiago luzatu gabe,
derragun menperatze mota honi
inperialismo deritzaiola.

Bainan burjesiakin baterat, eta
alabeharrez, giza-sail berri bat
sortzen da industrial modu ho-
nen barrenean: proletargoa, lan-
gille saiila. Honen helburua, gi-
za-saillen jabego pribatuaren
suntsituz, klaserik gabeko gizar-
te aurreratuago batetan sartzea
dateke. Hots, kapitalismoaren
gaindituz sozialismoaren erdies-
tea.

Gizonen beharrak, ez daitezen
artifizialki sortutakoak izan, mer-
katu jokoek agintzen duten arau-
era eta menpean, gizonek eko-
nomia kontrolatuaz, produkzione
benetako beharreri datxikola
egokituz baizik. Eta beharrak be-
reziak dira; kondairan zehar
ameka kondizionamendu direla
medio egoera berezitan gizonek
sortu eta egokitutakoak.

Beti gertatzen den bezala, hau
dena erreza itz bitan erraten;
zailla, aldiz, eg it en eta erdies-
ten. Nahiz garai batetan fite er-
diets zitakeala espero bazuten
ere (egungo eguneko ameslari
askok bezala), egun —ikusi de-
nez— kapitalismoak berak eme-
ki bada emeki, uste baino bide
zail eta luzeagotatik horretarat
garamatzi. Hau geroago eta na-
barmenago dago. Honek ez du
erran nahi deus egin ez daite-
keanik, naski. Bainan bai amets
amultsutatik jautsi behar dugu-
la. XlXgn mendean funtsezkoa
deritzaigu kapitalismoa erreka-
rat zihoala pentsatzea; egungo
egunean, ez hainbeste. Hala ere,
abantxu XXIgn mendean gaude-
larik, jende saiila aspaldiko ibil-
-bideari darraika itsu-itsuan;
maizegi gertatzen baida (areago
gutartean) ideologia baten aza-
lari atxikitzen garela, harek du-
kean dinamikari ohartu gabe.

Bainan utz dezagun hau.

Konturaiuko ginen, arras gai-
netik bada ere, kondairan zehar
iragan diren lan-moduak aipatu
ditugula; ez ordea juzkatu. Ja-
kina, deus gehiago ikasi nahi
duenak, sakonagorat jo behar-
ko du. Guk, ideia orokorra bes-
terik —eta aldizkari batetan ge-
hiago ezin— ez genuen eman
nahi. Egungo gizartearen proble-
matikak aztertu ahal izateko, oi-
narririk eman lezaigukeana.

—oOo—

Bukatu baino lehen, bi itz kon-
dairari buruz.

Askok lan-aroak, beren artean
zer-ikustekorik ez duten egoerak
balira bezala artu ohi dituzte.
Batetik besterat, gizarte osoa
mekanikoki aldatzen delakoan.
Sozialismoakin, adi-bidez, buries
egoeran dauden ideia eta gauza
oro suntsituko direlakoan; feu-
dal-aroari kapitalismoakin gerta-
tu omen zitzaion antzera.

Lot gakizkion gaiari. Feudal
aroan gizartea gisa batez osa-
tzen eta eratzen bazen, eta bes-
te batez industrialan, ez du de-
na aldatu zenik erran nahi.

Zeren, egia bada gizartea be-
ti igiduran doala, egia da ere,
gauza askok berdintsu segitzen
dutela. Jakin behar baida zer
aldatzen den, eta nola. (Nago,
«aldatzen» baino ez ote den ze-
hatzago «egokitzen» erratea).
Eta alferrikakorik behinere ez.

Gizona, konparazione, ez da
berdin jentil-garaian, feudalis-
moan eta egun, bere ideietan,
ahalmenetan, eta abar; hala ere,
gizona izaten irauten du. Eta
feudal aroko gizona ez da lau
begi, isatsdun eta nik dakita zer
gehiago-dun deus, lan-modua al-
datuz gero, egun ezagutzen du-
gun gizona bilakatuko litzakea-
na.

Gauza bera izkuntzan; alda-
tzen da bai (obe egokitzen),
bainan izkuntza bera izanik. Esa-
te baterako, rusoa zen zarista
garaian mintzatzen zena, eta ru-
soa ere boitxevikek eta oraikoek
derabilkitena; edo «Das Kapi-
tal» alemanez idatzirik badago,
Hitler ere alemanez mintzatzen
zen. Bainan hau elementala da
arras, eta nehori ez zaio gogo-
ratuko ere zer-ikustekorik dute-
nik, eta ez batak bestea uka
lezakeanik.

Bada, batzuek erraten dituz-
tenengatik horrelatsu pentsatzen
ahal zen.

Gertatzen dena da, giza-zien-
zia uste baino zaillago dela. Eta
hum aplikatzean egiten dena,
zera da bakarrik: kondaira bere
funtsean aztertu, eta abstrakzio-
ne bat eginez kategori batzuk
sailkatu; bainan aztertu ahal iza-
teko baizik ez. Baidaki, kondai-
ra kateztatutako bidea dela; ezin
berexi daitekeana.

Zorigaitzez, ikusmen orokor,
ideki eta zabaiaren ordez, usu,
jendea molde mistiko eta dog-
matikotarat lerraturik dakusagu.
Eta horrela, ezin da mitologia-
tik jautsi.

Honek arras garbi dagoela
iduri du; eta berez gauza zen-
tzuzkoak dira. Hala ere, hor da-
billa sandio andana bazterren
inharrosten, gutarteko amets-za-
letasuna laguntzen eta aupatzen
dutelarik. Hain zuzen, horixe da
—guretako kaltegarri baino kal-
tegarriago den odeitan ibiltze
hori— haiek biilatzen dutena;
errealitatetaz jabetzen ez garen
bitartean, gureak egin dezan.

Anko Sendoa

DEIDA AMERIKETAN BIZI DIREN
EUSKALDUNEI

Arreta handiz jarraitu izan diogu
euskaldunok ISRAEl'go Estaduaren
sortzearen historian; eta han ez
da harritzekoa, puntu askotan gu-
retzat oso interesgarria zelakoz.
Hauetariko bat hizkuntzarena da,
eta gaur beroni lotuko natzaio.

Hainbeste urtetan arabeen men-
pean egonikako lurraldea, zeharo
arabizatua zegoen, munduan zehar
sakabanatuta. Hizkuntza, milaka ba-
tzuek besterik ez zuten ezagutzen.
Ezerk ez zituen justifikatzen aber-
tzale «zoro» batzuen ametsak.

Baina historia misterioz betenk
dago. Nork igar etorkizuna? Nork
jakin, hain posibilitate txikiz ba-
liatuz, amets zoroenak egia bihur-
tuko zirenik?

Eta Utopia hutsa zena, gorpuztu
egin zen: ISRAEL'go Estadua sor-
tu zen. Ez dugu hemen aztertuko
nola gertatu zen: edo munduko
gidarien bihotz onaren eraginez, edo
judu abertzaleen burrukaren frutu
hutsez, edo Bretainsa Handiak eta
Estadu Batuek arabeen indarrari
muga eta kontrol bat jarri nahi izan
zutelakoz. Zena zela, ISRAEL Esta-
du bezala sortu zen.

Baina Estaduaren sortze horre-
tan gauza bat dago ezin ukatuzkoa:
mundu guztiko judu koletibitateen
abertzalatasuna eta Sana. Eta hau-
xe da, hain zuzen, nik gaur zuoi,
Ameriketan eta mundu osoan sa-
kabanatuta bizi zareten euskaldu-

noi, begien aurrean ipini nahi dau-
tzuedan exenplua,

Guk gaur hemen EUSKAL HE-
RRIAN, hizkuntzaren aldeko burruka
gogor bat daramagu aurrera. Eus-
kararen egoera larrsa gaur, hil edo
bizskoa da. ISRAELDARREK mun-
du guztiko juduen faguntzaz lortu
dute hizkuntzaren berpiztea. GUK
euskararena lortzeko, zuen laguo
tzaren beharrean gaude.

GUK hemen hizkuntza batu dugu,
IKASTOLAK zabaldu, ALDIZKARI
eta LIBURUAK egin. Baina gehiago
behar da. IKASTOLA GEHJAGQ ETA
HANDJAGOAK BEHAR DITUGU eta
HONEK DSRUA ESKAIZEN DU.

AMERIKETANO EUSKALDUNOK!
Amerika hemen duzuen euskaldun
dirudunok! Jakin ezazue, euskara
ez dela baserrian salbatuko, IKAS-
TQLETAN BASZIK! Beraz, lagun ieze-
zue IKASTOLEI. BOSTEHUN MILA
IKASLERENTZAT BEHAR DSTUGU
IKASTOLAK.

Gauza konkretu bat lortu nahi du-
gu zuengandik, eta horretarako
zuen diruSaguntza nora bidal (igo-
rri) esan< nahi dautzuegu:

EUSKALTZAINDIA.
Ribera-6
Biibao-5
EUSKALTZAINDIA edo EUSKAL

AKADEMIA, euskararen arloan gu-
re elkarterik prestijiatuena da. Eta,
dirua bidaltzean, esan ikasto'ei !a-
guntzeko dela.

Eta, amaitu baino lehen, ohar
bat. Nik ez dakit zu nongoa zaren,
Bearbada ELlZONDOkoa, MARKINA-
koa, edo MOTRlKUkoa. Nik ez da-
kit zenbat diru daukazun. Baina,
zeure herria maite baduzu, jaso
ezazu ELIZONDOn, MARKINAn edo
MOTRIKUn, SKASTOLA BAT.

Daudela eskola nazionalak eta
frasie eta monjen kofejioak, euska-
rari lepoa emanik. GUK, JASO Dl-
TZAGUN BOSTEHUN MILA IKAS-
LERENTZAT HAINA IKASTOLAK.

«IKASTOLA HAU URLIAK JASO
ZUEN» Honeiako oroitarriekin be-
te behar dugu EUSKAL HERRIA.

Xabler Gereoo
(ANASTASUNA euskal agerkari-

tik ekarria).

EVSKAL IRAKUR
LEEN IDMRIPENA

Idazlariak, edozein izkuntzetan
bere lanak idazterakoan, irakurieak
gogoan iduki bear omen ditu, itz
ahal bezein errexetan, egoki ta go-
xoki bere burutapenak argitaratze-
ko. Bestela, aren lana ez baidu
inork ere azkenerafio irakurriko.
Bertze izkunzetan ori bear-bearrez-
koa baldin bada, are bearrezkoagoa
da eskuaraz idazterakoan: Gure
erritarrak ez bai daude eskuaraz
irakurtzera oituak, ezta idaztera ere.
Gu denen eskoiatzea erderaz iza-
na da, erdal «Grarnatica»ren lege-
tan.

Geren mintzoeran irakurtzen eta
idazten ikasten laguntzeko, lan as-
ki polita egiten an zan Naparran
• PRINCIPE DE VlANA»'ren ilebe-
teroko eskuarazko Suplementoa.
Napar eskual-etxe geienetan irakur-
tzen zan ilebetero, lengo Ierrotik
azkenerafio, gogotik ganera, poz-
-pozik.

Gipuzkoeraz eta Bizkaieraz idatzia
izaten dalako, zaillago zitzaien ZE-
RUKO ARGIA irakurtzea, bera ar-
tzen zuten bakarrei.

Beraz, zin-zinetan bearrezkoa iza-
nen da, bizirik iraun bear badu,
Euskeraren batasuna. Ez gaitezke
aurkerietan ibili eta geren tarteko
bereskuntza tipiengatik, izkuntza
xaarra ilerazi, akitu... Bano non ta
nola Batasun ori erdietxi?

Batasun oni buruz artua izanen
zan Aranzazuko erabakia: H (atxe)
idazlanetan erabiltzeko baimena
emanaz. Erabaki orrek aldekoak eta
aurkalariak baditu, asterokoetan eta
ilebeterokoetan ikusi dugunez.

Nere iduripena argiratzea zil ba-
litzait, erran nezake laister geiegi
egiten ari diraia zenbait beintzat.
Urietako eskualdun berriek, edo es-
kolaz berrituek, errexki irakurriko
dute eta on-artuko H'z (atxez) be-
tea agertzen dan idazlana. Erri ti-
pitako eskuaidunek, eta batezere
baserritarrek, ez dute inolaz ere
on-artzen H ori, oraintxe asiak bai-
dira euskera irakurtzen eta aldaira
orrek zaillago egiten die lan ori.
Lengoan batek auxe erraten zidan:

—H'z betea idazlanen bat ikus-
ten dudanian nere baitan erraten
dut: «Au duk, urdallatik (estoma-
katik) operatu-berriari babarrun go-
rri erds-egosiak, yatera ematea; ya-
ten ez baditu, goseak geldi; yaten
baditu, leer egin».

Batasunari buruz bearrezkoa bal-
din bada H ori erabiltzea, ongi-
-etorria izan bed! eta sar dezagun,
bano eztiki, eztiki, erritar ta base-
rritarrek bera ikusteko oitura artu
dezaten. AJaxen ari da PRINCIPE
DE VIANA, ederki gure iduriz. Lais-
ter geiegiak atxa goratzen du, ito
dezake.

(Baztango «ELKARTASUNA» deri-
tzaion agerkatitik hartua).

EGUIA

Euskal izenak (X)

Usoa

Eibartik datorkit oraikoaren
euskai izen baten eragozpena
dela ta, gai egokia. «Hemert, Ei-
barrert —esaten dit adiskide ba-
tek— Usoa, Uxoa edo Usua jar-
tzert ukatu dute... Ujue 'j'kin be-
har omen du». Eibarko juzga-
doak euskal izenen istilluan Na-
parrora jo izan du orai arte.
Geuk ere behin baino gehiago-
tan erantzun diogu. Izen hontaz
ez digu ezer galdetu: «erregis-
truko emakumea nafarra omen
da eta berak dionez, horko is-
toria bestek baino hobeto eza-
gutzen du».

Istoria ezagutuko, behar bada,
baina euskai hizkuntza gauze-
tan oso gutxi dakiela adierazten
du. Esan bezaio ' j ' oraiko abots
gogorrakin berria dela Euska-
lerrian. Naparroako liburu eta
larru-idazki zaharretan arkitu le-
zakela aldaketa osoaren soka.
Bada ez bada, hona hemen nun
ikusi dezaken:

Uxoa, Ciervide, «EJ Romance
navarro antiguo» (Fontes Lin-
guae Vasconum, n.° 6, pag. 291).

Ussoa, L. Michelena. «Notas
lingufsticas a Coleccion Diplo-
matica de Irache» (Fontes L.V.,
n.° 1; pag. 4). Y Garcia Larra-
gueta t. II; pag. 115.

Uxua. Archive Historico Na-
cional, Tudeia, ano 1140.

Paper zahar asko aspatuko gi-
nuzke. Hauek nahiko izango di-
tu. Edo bestela datorrela berak
hain ongi ezagutzen duen Na-
farrora eta erakutsiko dizkiogu.

Nola idatzi?

Batzuk Uxye idazten dute;
batzuk Usu©. Usoa ere oso sar-
turik dago. Eta oso sarturik da-
gola esatean, oraiko Izendegiaz
mintzo naiz. Aurtengo urrian
bataiatu zen Irunen Maria Usua
Saenz Lazcano. (Ikus urriaren
14-eko Diario de Navarra). As-
paldiko Uxue bat ere ezagutzen
dugu Irunen bertan.

Mere ustez bai Usua eta Usue
jatorrak dira; eta berdin Usoa
ere. Lehenbizikoa aukeratzen
duten ak, oraiko Ujue horren ku-
tsua hobeki agertzeatik egin ohi
dute. Usoa, berrsz, gaurkotasun
gehiagorekin ikusten dute bes-
te batzuk; eta berdin zaharra
dela ikasi dugu gorago. Hartu
beza, beraz, bakoitzak gogo duen
bezala; eta esan ere bai. Baina,
mesedez, utz dezagun Ujue eus-
kal kutsua galdu dutenentzat.
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