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Nere amonak, ogia la-
bean erretzen zuen, ta
iriña aitzen zitzaionean,
errotara garia jotzera bi-
daltzen ninduen. Errota-
ria gizon xar bat zen eta
adiskidea nuen. Errota
amonaren garia jotzen
ari zela, e r r o t a r i a k
ipuiak elekatzen zizki-
dan. Oraindik gogoratu
zaidana, oso ipui polita
zen eta ongi dator Egu-
berritako gertakizune-
kin. Ala zion, nere aitón
arek:

«Bein bi errixken ar-
tean, ezin ikusi aundia
ornen. Bat mendi mutu-
rrean zegoen ta beiak zi-
tuzten eta esne ona nun-
bait egiten. Bertze errix-
ka, ibai ondoan baratze
onekin eta udare urtsuak
izaki. Beko erritarrek
g o i k o e i «gaztanbera»
izengoiti eman zien. Goi-
koek b e k o e i, berriz,
«arroputzak». Aspalditik
ezin ikusi aundia bien
artean. Bekoek, gabaz
gora igota, esne pazeak
maiz iraultzen ornen.
Goikoek, beera jetxita,
adarrak astinduta, uda-
reak lurrera botatzen.
Urteak joan eta etorri,
ala bizi ziren. Bein, us-
tekabean, ugolde t x a r
batek zubia eraman zien.
Beko ta goiko errixkek
zubia altxatzeko eraba-
kia artu zuten. Z u b i a
bientzat nai ta naiezkoa
izaki. Alkarrekin lanean
zabiltzala ezin ikusiak
berdindu ornen. «Gaz-
tanbera» ta «arroputza»
itzak etzituzten geiago
erabiltzen, «ori esne ona»
ta «ori udare goxoa»
baizik. Zubia altxa ondo-
rean alkarrekin bazkari
bat egitekotan gelditu
ornen. Geroztik bakea».

Errotariaren i p u i a
ementxen gelditzen da;
benetan polita. Zubiari
esker a 1 k a r t u ziren

errixka aiek; alkarren
ezin ikusiak, zubi are-
txek berdindu zitun.

Eta gu kristauok zer?
Gabonetan zerbait erra-
ten eta ospatzen dugu
g o g o a n euki bearra:
Jainkoaren seme berbe-
ra guregana datorrela;
aurtxo baten a n t z e r a
jaiotzen dela indarkeriak

ankaperatze arren, ar-
galtasunez jantzita da-
torkigula. Indarra gizo-
nak alkartzeko tresna
txarra dela erraten di-
gu; gizonaren indarra ta
jabetasuna soiltasun iri-
kian dagola dio. Indar-
keria utzita, argaltasu-
nez jabetuta datorkigu
Jesús.

Eguberri on eta Urte berri on!
PRINCIPE DE VIANA

^^S

Gaur bertan orrexek
guri zerbait erran nai di-
gu. Elizetan ezin ikusia,

Belen'go Aurraren aurrean, aurrak bezala; andikeriak, oztopo, asn txikia egiten den Jainko baten billa...

euskaldunak erdibituta,
e r r i a k sakabanatuta
ikusten d i t u g u n e a n ,
gaizki goazela, oldoztu
edo pensatu bear genu-
ke ta gure bizia aldatze-
ko Belen'go aurtxoaren
aurrean oíoitz egin bea-
rra. Egitazko kristauak
izaten ikasteko, gorrotoa,
indarkeria, irain, e z i n
eramana, baztarrean utzi
bearrak ditugu ta alka-
rren alderdi onak ikus-
ten asteko garaia. Itxi
b e a r r e a n , iriki gure
anaiei gure barrena, bio-
tza zabaldu. Indarra ta
indarkeri madarikatua
sartu zaigu etxean. In-
darkeriak gizona suzper-
tu bearrean, era bat xe-
tzen du. Gizon soillak,
gizon alaiak, gizon gar-
biak bakarrik egin deza-
ke zerbait gure gizartea-
ren alde. Norberak bere
burua altxatzen du l a ,
bertzen alderdi onak ez
ditu ikusten ta bere bu-
rua, jakin gabe, ondatzen
du. Bere burua bertzen
alde makurtzen du l a ,
egitazko gizatasuna sor-
tzen zaio. Jainkoaren se-
mea B e l e n ' n jaiotzen
zaigula, gizonaren aun-
ditasuna nun d a g o e n
agertzen digu. Bere bu-
rua azaldu nai dunak,
bertzenak nasten ditu;
bertzeak laguntzen ditu-
nak, orrexek gizonaren
egokitasuna z e r d e n
adierazten digu.

Belen'go Aurtxoa du-
gu, gu danontzat gizarte
egokia osotzeko zubi ba-
karra; gure erantzun ja-
torraren zai dago.



2 — P R I N C I P E D E V I A N A 1974 _ AZAROA-ABENDUA

EUSKAL ERRIKO LEIOA
CUM F. SABER SSINDÜA OSPATU DU NAPAÍEOAK

Naparroa'ko Forudun Diputazioa, Xabier Sainduaren egunean, Iruña'ko Katedralaren sartzerakoan

Gure X a b i e r Saindua Napa-
rroa'ren se me andiena dugu. Gauz
anitzetan, benetako andia: ezagu-
nak ditugu aren gorputzaren bizko-
rra, aren adimenaren argia. Ñapar
Erresumarendako zorigaiztoko den-
boretan, oñazea sartu zen Xabier
Gazteluan; gorriak iragan zituzten,
beren napartzaletasunez, etxe nagu-
si aríako biztanleek: gorriak iragan
ere! Sainduíasun bidean sarturik,
andia agertzen zaigu ere gure Xa-
bier au, Kristo'ren jarraitzaiüe ado
retsua itzuSi bait zen.

Ezbaitu gabe Xabier Saindua ña-
par guzien andiena esan leike. Zu-
zen ibiSü zen Erresuma, iru eunki
luze direlarik, Naparroa'ren Zainda-
ria Xabier Saindua berexiz. Napa-
rroa'ko eíiz guzietan, eta ñapar ba-
koitzaren biotzean, aldare bat dau-
ka Xabier Sainduak.

Abendua'ren 3'an, anitz aldetara
ospalzen dute:

Forudun Diputazioa, urtero beza-
la, Iruña'ko Katedral zaarrera bate-

raturik joan da, Sainduaren oorez
ematen den Meza Nagusira; ta ez
da bera bakarrik joan, baiñan erri-
-jendearekin, eta urrezko kateak di-
tun antziñeko ikurrin gorriakin, ata-
bacan ta turuta-jotzaiüeak «Ñapar
Gortetako Ereserkia» jotzen dutela.

Kíroiariek (pelotariak, ostikola-
riak): «Osasuna» batez ere, Patroi
bezafakoa daukate.

Dantzariek «iV-gn. Dantzari Egu-
na» emaíen dute Iruña'ko karrika
barría ta «Labrit» pilota-lekuan.

Zezen-tokian, «Iruña Iría» izeneko
«l'go Zaldizka Leiaketa», Yurgi Sa-
rasa 13 urteko mutil koxkorrak gar-
foski irabazi zuen.

Baiñan, Mixioiari andiena dugu
Xabier Frantzisko Saindua, ta Kris-
to'ren maitasuna erakustera urruti-
ra Joan bear dutenak, Xabier Gaz-
teluan biiiera egiten dute, Saindua-
ri berak zeuken sua eskatzeko.

Aurten biidu ziren 45 mixiolariek,
Larrauri apezpikuarengandik artu

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAiNDIAREN BATZARREA

Joan den azaroaren 29an, arratsaldeko lauretan, Euskaltzain-
diak bere hileroko batzarrea egin zuen Donostian, Gipuzkoako Dipu-
tazioaren jauregian.

Goizean, era berean, euskaltzain osoen bilkura barrengo berezia
egin zen, ikastola hiztegiko hitz zerrendak aztertzeko.

Arratsaldeko batzarrean, bada, hil-berrj samina eman zen, alegia:
noía 10 egunen bitartean bi. euskaitzain hil diren; bata euskaltzain
osoa (Guillaume Eppherre) eta bestea laguntzailea (Gregoire Epphe-
rre). Bi anaia hauen heriotzea galera handia izan da, bai Zube-
roarentzat eta ba] euskerarentzat ere.

Tubingen-go Ünibertsi.tatean irakasle dagoen Antonio Tovar jau-
naren eskutitza irakurri zen, euskaltzain ohorezko egina izan de-
lako eskerrak emanez.

Eskola hiztegiko 13 hitz zerrenda onartu zen, jasotako oharren
azterketa egin ondoren.

Lankide Aurrezki Kutxari ofizialki eskea egitea erabaki zen, eus-
keraren sozial egoeraz azterketa egiteko lagun dezan. Azterketa
hau Siadeko lagunarteak egingo du, Kutxa horren diru laguntzaz.
Arazo honen ardura izateko, batzorde bat izendatu zen.

Cinsa eta Iker elkargoek Altube jaun zenaren Erderismos libu-
rua argitaratzeko baimena eskatzen dute. Lan hau Euskera aldiz-
karian agertu zen; eta argitaratze honen ondoren, aSdizkari ber-
berean irtendako beste zenbait lan ere argitaratzeko asmoa dute.

P. Lafitte euskaltzain jaunak txosten bat irakurri zuen XVII. men*
deko Joannes Haraneder fraide euskal idazle ezezagunari buruz.
Orain arte bagenekien Haraneder izeneko apaiz eta idazle bat izan
zela XVIII. mendean. Autora berri honen gainean xehetasun geh.ia-
go jaki.n nahiz dabil Lafitte jauna.

Nevada-ko Unibertsitatean irakasíe den Jon Bilbao jauna luze
mintzatu zen hango «Basque Studies Program» delakoaren eginak
eta egitekoak zeintzuk diren azalduaz. Mitxelena euskaltzain jauna
hará joateko da, jkastaro bat ematera.

Hari.tschelhar buru-ordeak, Larzabal ¡aunaren txosten bat irakurri
zuen, koloreak euskeraz ñola izendatzen eta erabiltzen diren az-
tertuaz.

«Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País» delakoak
eskaturik, abenduko batzarrea Azkoitian, Insausti jauregian, egitea
onartu zen.

(Euskaltzaindsko Prentsa BuSegoaren Agiría)

dute «gurufze bedeinkatue». Gure
Xabier izan dezateia ¡agun urrengo
neke ta lanetan!

EUSKAL LIBURU
ERAKUSKETA

Bilbao'ko «Galería del Libro» li-
burutegiak, «San Migel» euskal H-
buru ta disku-banatzaillearen eta
«La Gran Enciclopedia Vasca»-ren
laguntzaz, bere Vil Erakusketa mo-
nografikua ta Euskal Liburuaren
IH'garrena eratu ta aurkeztu zigun,
Azaroa'ren 29'tik Abendua'ren 13'ra.
Milla üburutik gora erakutsi dirá Er-
ziila kaleko 35'an, euskaldun eta
kultura-zaSeen gozagarri.

Eta kultura agerpenari garrantzí
geiago ematearren, itzaldi ta lan
berrien aurkezpenak ere izan ziran:
Pelai Orozko, «Pío Baroja y el Es-

tilo Vasco».
Juan Ramón Urkixo, Catálogos,

obras desaparecidas, bibliogra-
fías de: Bonaparte, Olaechea,

Ochoa de Arin, «Kardaberaz y la
Imprenta en Bilbao».

Lázaro Uriarte, «El arte vasco».
Adrián Zelaia, «E! Derecho Foral».
K. Klaberia, Navarra en la Historia».
Iñigo Agirre'k bere «Eusko Lurra»,

Euskal Lutelestia, aurkeztu zuen.
Uztapide bertsolariaren «L e n g o

Egunak Gogoan» lana aurkeztu
zuen AranaSde jaunak.

Salaberri, «Euskal musika».
Aita Onaindia euskaltzaiñak. «Lite-

ratura y lingüística vasca».
Alvaro del Valle, «La Sociedad Vas-

congada de Amigos del País y
sus publicaciones».
Itzaldiak eta aurkezpenak Bil-

bao'ko Ateneo'an izan ziran, 8'tan.
Gure erriak aspalditik duen kul-

tura zaintzen ari direnek txaloa me-
rezi dute.

Aurtengo Azaroa'ren 23'tik. Aben-
dua'ren lenengora, M U N D U K O
VII-GN. EUSKAL PILOTA TXAPEL-
KETA izandu da Uruguay'ko Mon-
tevideo'n. Bordaberry euskal izena
duen bertako Lendakariak eman
zion Txapelketari asiera. Jokoan
sartu badire 8 lurraldetako piloía-
riak, pilotaren 12 joskera ezberdi-
ñetan, 37 domina jaso dituztelarik.

DO M I Ñ A K
Argentina: 5 urrez, 2 zillarrez.

Francia: 4 urrez, 2 zillarrez, 3 bron-
tzez. España: 2 urrez, 1 zillarrez, 5
brontzez. Méjico: 1 urrez, 2 zillarrez,
2 brontzez. Uruguay: 5 zillarrez, 3
brontzez.

«Azkeneko Txapeiketa España'
rentzat ezin-usteko ikaskai ederra,
iñolaz atsegingarria», Irakurria du-

AITA SANTUA ETA NEKAZARIOK
Aspaiditik sortua da FAO izeneko era-

kunde edo organizazioa eía bere egitekoa,
baztarreían dagon goseteari burruka egi-
tea. Aita Santua ere oso kezkatua dago
betidandik, batzuk geiegi eta dirua noíanai
erretzen duten bitartean, beste bi milla mi-
lloi lagun goseak iltzen ikustean eta In-
di'ra egin zuan ibiüaldian, gaur agintariak
aintzakotzat artu duten zerbait esan zuan:
«goseak iltzen dauden oieri lagunfzeko
bidé egoki bat, erri bakoitzak izkiilu-arme-
tan kastatzen duanetik ainbesteko bat
gosetea menderatzeko ematea ¡zango li-
tzake».

Urte batzuk ba-dira Aita Santuak ori es-
katu zuala eta egun auetan FAO'ko ordez-
kariak Erroma'n egin duten batzar nagu-
sian, Aita Santua'ren asmo berbera azaldu
dute eta zearo erabakita gelditu ez ba-da
ere, laster egingo dan usté osoa dago.
Errusia'k, izkiüutan-armetan kastatzen dan
euneko amar, gosetea menderatzeko utzi
bear litzakela eskatu du. Peru'ko ordez-
kariak auxe zion: «izkiüuak-armak iltzeko
dsra efa guk biziaren aSde burruka egin
bear degu».

FAO'ko batzar ontan Aita Santuak ne-
kazariongatik esandakoa, benetan pozga-
rria izan da. «Munduko gosetea ez da ne-
kazarien lagunfzarik gabe konponduko eta

laguntza au osoa eta protxuzkoa izatea
nai ba-da, nekazaritzak munduan berari
dagokion malla arkitu bear du. Izan ere,
nekazaritza, beste langintzen mendean ar-
kitzeti da; utsaren urrengoa balitz bezela
artuta dauka gizarteak. Mekazariízan au-
rrerapenik aundienak lortu arren ez da
ezer egingo, nekazaritzak gizartean bear
duan malla, ematen etzayon bitartean. Ne-
kazarien nortasuna indartu egin bear da;
nekazaritza, goi mallako ekintza, langintza
dala ikusi bear du mundu guztiak. Bear
dituan laguntzak ematea ona da eta bear-
-bearrekoa, baña orain bezela, baztartuta,
ere burua lotsatuta bezela ikusten duan
biíartean, ez da ezer egingo. Gaurko gaz-
teen etorkizuna, baserria utzi eta lantegi-
ren batean sartzea da; gazte oiek argi ta
garbi ikusi bear dute, beste edozer langin-
ízetan izan dezaken nortasuna eta gizata-
suna, iiekazaritzan eduki eziñik ez du-
teSa»,

Zer derizkiozu? Ez al dirá benetan poz-
garriak eta alaiak Aita Santuak, gu neka-
zarion alde esan dituan itzak? Eta Aita
Santuak esaten duana itz utsean gelditzen
ez dala, lentxeago Berak India'n esanda-
koa, orain ontzat ematera dijoanak ederki
asko adierazten du.

A U D E L A
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Nafarfar Xabier Sainduaren egu-
na pasaturik, Abendua'ren 4'ean,
H. de Mendoza Goikoetxea'tar Ain-
geru apez jauna, iS zaigu iruñe'an.
Bazen buru argiko gizona, biofz su-
tsuko apeza, ñapar efa euska! zale-
tasunez betea.

«Lizarra lurraldean», Jurra men-
di-pean dagon Dicastiüo errian sor-
turik, Lizarra'ko euskal egun andiak
osorik bizi izan zituen; geroxoa-
goan, Lizarra'n bertan, arrisku ta
neke frange...

Befi igoíii zulen apez au szen gu-
txiko errietara; bnlnan pozik agertu
zitzaigun, errikoia bastzert. Ñola
maite izan duten Ganuza, Lerga ta
Olabe'ko nekazariek! Orobat, azke-
neko uñetan Iruñe'ko «Rotxapea»
auzoan ezagyn izan duten langl-
lleek. Leku guzietan gauz onorako-
rrak egin zítuen, jendearekin bafe-
ra, bera indargüíe edo motorra iza-
nik.

Aingeru onen adlmena, benetan
zolia! Zerbaií argi ikusiz gero, txi-
misia bezaisi azkaira, ara, aren bio-
tzeko indar guzia; zuzen, zuzen joa-
ten zen, ingtiruko maltzurkeriaz kon-
turik bafere egin gabe. Iruñe'ko
ikasío!aren arazoan, buruz sartu
zen. «Ortik, esalen oí zuen, norbaií
dabü». Bazekisn berak «norbaif»

orí ñor den; makiña bat aldiz en-
tzun diot: —«Orrek zapalduko du
Euskalerria, auts egin arte!».

Atíiskide kutun zanaren irudia xi-
xeSatuko digute, nsk baño obeki, On
Alberto Onaindia'k ígorritako esku»
titzek:

«Dena biotza, gure Aingeru zana;
bere ñapar sendotasunak bsti zin-
tzo jokatu zuen. Ez zuen deus ¡xildu
bearrik: bere barrua, itzez eta egi-
tez, agiría zegon. Bere egitasunez,
bat baiño geiagotan sufritu ere!

Azken urteotan, baziren Aingeru
ulertu ez zutenak. Aingeru, apez
zintzoa genuen; berak, beintzat, ez
zuen beiñere atzendu; denen gai-
ñetik, bere Siñismena; ta gaztaroan
ongi ikasi zituen oiñarriak, zintzoki
zaindu zituen. Ez dakit denek, az-
ken urteotan, zinízotasun ori ikus-
ten jakin duten.

Oraingo gizona zen. Berritasuna
maite izaten zuen; berrikeriak, or-
dean, batez ere eriijioarendako kal-
tegarriak, ez; orain edatzen diren
«berrikeri» askori gogor egin zion,
urtez lenagotik.

Bazen benetako euskal abertzaiea
ere; euskal elburuen aide anitz lan
egin du».

Iruñe'ko «Paz de Ziganda» Ikas-
tolari, izen argitsu ori ta zerbait
geiago eman zizkíon, bertze batzue-
kin sortu ta aurrera eraman zue-
nean.

Forudun Diputazioak bere «Eus-
keraren aldeko Sai!ia»'ren kidea
izendatu zuen, iritzi zuzeneko lan-
kidea izan delarik.

Naparroa'ren kondaira oso ezagu-
na zuen eta norbaitek usté baiño
geiago euskeraz bazekien. Suero,
euska! PRINCIPE DE VIANA'ren go-
ra-berak bereganatzen zituen, ema-
ten dugun Sumario edo laburpsnaz,
eta niauren lagunízaz.

Suelan, Jende anifz: giza-arte gu-
ziko jende-a, baila idesa-mota guzl-
koak ere. Iruñe'ko Apezpikuak eiiz»
kizunak egsn zituen, eta itzaldffxoan
—ifz bero, ítz egoki—- ikass gs-nuan
Aingeru ongi ezagun, anitz estima-
ízen zuela. Aldarean eta nunnaí,
Aingeru Ven apezkide naparrak, bai-
la Gspuzkoa'tik eta Bizkai'fik etorri-
takoak ere.

Gn Alberto Onaindia agurgarria-
rao biotzezko itzak ditugu bukatze-
ko egokienak:

«Lagun ona ta zintzoa guretzat
izan da beti Aingeru; beti maitasu-
nez oroitzean ukanen dugu».

GARDE'TAR MARKELIN

Irlanda'ko itxasoa arraiz oso
aberatsa da. Egualdi txarrak
ere iñun baño txarragoak. Udal-
dian ez noski, baiña, negu go-
rrian, ez da giro ur oietan
arraintzan ibiltzen.

Aurtengo arraintzak eunetik
irurogei gutxiago arrapatu di-
tuzte. Zer egin dio kalte ori?
Dublin'en diotenez, arrolioaren
goraketak eta itxas ontzi askok
urrutieta joan gabe urrerago
ibildu diralako. Pentsa: 1973
urtean, milla kilo; 1974'an, lau-
reun bakarrik; esan nai det, mo-
du ortan. Baiñan, arrezkeroz, Ir-
landa'ko itxasoetan Sobietar eta
Japondar arraintzaleak agertu
diralako, kalte aundiak izan di-
tuzte irlandarrek.

Oiek orrela dirala, zurru-mo-
rruak daude, alegia, Espaiñi'ko
arraintzaleak ara joango ote di-
rán bertan jartzeko fabrikak
eta abar. Diotenez, irlandesak
ongi ikusiko ornen dute, emen-
goak an jartzea lantoki oiek.

Irlandesak daukaten bildu-
rra, ordea, kanpoko arraintza-
le oiek bertako arraitzak galdu-
ko ote dituzten... eta orrek
ematen diote buruko min, gel-
dituko ez ote dirán arrai abe-
rastasunak utsik.

A u r t e n g o udara, dakigu-
nez aspaldiko urtietako txarre-
na izan da, bateze eguraldi txa-
rrakin, urbilduaz itxas ondora
ontzi barzuk.

Urrilla'n, Dublin'go portura
eldu ziran itxas ontziak, oso gu-
txi ziran; aien artean, Españi'ko
«BAIREN», 337 tonelakoa.

Irlandesak be ti ongi ikusiak
izan dituzte, bateze, emengo

LASARTE'KO ZALANTZAK
Pozik irakurri dut «Arkait»'ek jakitera

eman zigun guzia. Eta pozik erantzungo
diet berak egiten dizkidan galde oiei.

Aurrena esan bear dut, ordea, oartu
naizela Lasarte-Usurbil'go kristau zintzuok
etzeundetela lotan, nik esnarazi naiez ida-
tzi nuana jakiterako. Jaunari eskerrak, eta
zuei txalo!

Or gertatzen danaz diozu:
«Gai librean ipuiak asmatzen astean au-

rrak ateraldi xe!ebreak egiten dituztela etxean
ikusi ta dakigunez, ikastoian ere ala egiteare-
kin ez gera batere arritzen, bañan bat bezela
ere bi ipui zaiantza ortakoak aldizkarira bial-
tzeko aukeratzeak bere kezka ematen du».
Neri ere eman zidan. Urrena diozu: «Egia da
aurrak diotenez, Adán da Eba'ren kontu ori
miíoa besterik ez dala eta tximuengandik ga-
tozela irakasten diote5a».

Adan-Eba'rekin gertatua «¡confita» dei-
tzen duzu zerorrek. Siñisgabekerira zera-
mazkien irrixtarri leun-!eun bat ez ote da
mito bat daía usté izatea?

Aita Santu Pió Xíl-garrenak erakutsia
irakurri ondorean orain.dik kezkaz zaute
noski. Ikusi dezagun, ba, Jaunaren esanak
no!a dirán.

Pedro Apostoiuak dio:
«Kgarketa (profezia) ez da gizonen kabuz

ekarria, Espíritu Santuaren goi-argiz eragt-
ñik, itzegin zuen Jaungoikoaren gizon san-
tuak» (Petr. 1, 21). Ona, Jaunak (Gen. 2-7)
zer dion: «Jaunak lurreko autsez tajutu zuan
bada gizona ta aren aurpegira asnas-egiñez
bizitzako atsa (asnasea) ixuri zion, eta gizo-
na bizsdun egin zan» (Gen. 2, 7).

Lateran'go !V-garren Eliz-Batzar Nagu-
siak, ara ñola adierazten dizkigun itz auek:

«Ark (Jaungoikoak) bere indar guziaidu-
n&z garai guzien asieratik bi izaki deuseze-
tik (ezerezeíik) egin zítuarí, gogo-utsezkoak
eta gorputzezkoak; aingeruak, aSegia, ta lu-
rrekoak: garó gizonezkoa, bsak bateira beze-
la, gogo eta gorputzez egsndakoa» (Denzin-
ger, 428 zenbakian).

Pió Xll-garrenak, 1941'ko Azarearen
30!an Jakintzaen Akademiari Kardenal-tai-
dea ta Eüz-gizon jakintsu askoren aurrean,
oneia adierazi zuan egi ori bera:

«Blzldunen mallarik goiersean Jaungos-
koak jarria (ipinia) izan zan gizona, anima
gogozkoaz ornlturik, abeldiko buru ta goiene-
ko. Paleontolojiaz, Biolojiaz eta SVIodoSojiaz
oraindaño gizonaren sorpenari buruz egin di-
rán ainbeste azterpenek, baiezko deusik
(ezer), argí ta ziurrik (segurorik) ez dufe
azaldu.

Geroztik (jakintzak) bsiSatzen dunaren
eranfzuna etorkizunari uzfea besterik ez da-
go, ea jakintzak, goi-argiz argitu-ta bideratu-
rik? argi ziur (seguro) ta bein betikoak noiz-
pait emateraño íritxiko ote dan».

Beronengatik mintzaldi ori egin da be-
deratzi urteren buruan «Humani Generis»
Enziklikan berriro zion:

«Batzuek, zentzurik eta zuurtasuník gabe,
«eboluziozko iritziketa» on artzen dute, iza-
diko jakintza soroan oraíndik zalantzarik gabe
©sotara egiztatu gabe egon arren»n

Argi ta garbi agsri da, ba, Adan-Eba'ren
sortuerako gertaera, ipui, kontu, ala mifoa
ez baño, siñismenezko oñarri dirán onako
egi auen irakasketa dala:
1.a Gizona beste izakien ondorean egi-

ña da!a.
2.a

3.a

b)

c)

Bere gorputza lurrez egiña daía.
Gero aingeru antzeko gogo (ats) bi-
ziduna aurpegira asnas-emanez Jau-
nak ixuri ziola, ta gizon egiñik geldi-
tu zalá. «Ori» berez siñismeneko gau-
za da «res fidel per se». Moise'k ida-
tzsa Espíritu Santuak eragiñik, dion
eran diolako, siñismen ertzeko gauza
da, «res fidei per accidens», Tornas
Santuak.

Ona orain zor dizudan erantzuna:
Ipui (mito) deitu dutenaren esan naia,
siñismenkeria ez da izango Irakasleen
agoan nai ba'duzu, baña siñismenga-
berirako irristarri arriskutsua bai dala.
Eta Pió Xll-garrenak gezur kaltega-
rrien arteko iritzia zalá esan zigun.
Eta argatik debekatzen zuan ori era-
kustea. Gordinkeriak utzi ditzagun
gaurkoz.
«Irakastoan zear erlijio arazorik ez as-
ko fa ez gutxi irakatsí ez arren...». Gel-
di gaitezen emen. Zurean diozuna ira-
kasten al dute beraz? Besterik ageri
da, ba, aurrak idatzi zuenean, eta
Adán eta Eba'z irakatsi diotela diozu-
nean. Eta aur kristauei Jaungoikoaz,
Jesukristo gure Jaunaz, Elizaz eta be-
re Sakrarnentueíaz itzik ez aipatu ez-
kero, siñismenezko gauza oiek guziak
aurren begietan ezertarako ez dirán
gauzak bezaSa ez al dute emango?
Eta Liburu Santuetako esana msto'ta-
ko arraztea, ez al da erlijiozko zer-
bait oker erakustea?
«Bere (Ikastolako) erakundea era or-
fan oñarritua daukan ikastetxe baf, sl-
ñístun (konfesional) jatorrikotzat eza-
gutu ditekean. ala ez?». Nigana eíorri
ziran bi jaunak esan zidaten Ikastol
ortan Apaiz jaun bat ba-dagola. Ortxe
daukazute, ba, ortaz nsk baño obeki
erantzun dezakizukena. Aurren esa-
naz eta Zuk egiz esanaz ere, orren
gauza larria ez dezaket epaitu. Urren
arte. INTZA'R DÁMASO AN.

EuskaS Erria ongi ezagufzen eta
ainbeste maite duen Srianda'ko Len-
dakarsa, Edmon De Vaiera fauna

euskaldun arraintzaleak. Beti
izan dirá ongi artuak an. Zer-
gatik ote? Gogoratzen naiz,
bein batean, orain urte asko
dirala ta ni Ameriketan negoa-
la; emendik neri bialitako aste-
roko batean, ñola ikusi nun or-
duko Lendakari De Vaiera ZA-
RAUTZ-en. Gure gudan, baita
ere gogoratzen naiz, ñola aruntz
joan zan Bilbo'tik dalako Ga-
llastegi gizon on ta famatu. Ez
dakit arrezkeroz bere berririk.
Eta gaur egun ontako ango be-
rriak irakurtzen ditugunean, Ir-
landa goiko ortako elkarren bu-
rrukak, biotzat min ematen di-
gu. Ingelesak egin zuten orda-
ñak dirá oiek. Ingelesak, Pales-
tinan bezela nai zituzten zikin-
keriak egin eta gero or daude
ordañak begiz aurre.

Zer obeagorik, mundu guzi-
koak elkar maitatu ta konpon-
tzea bezelakorik eta utzi ezta-
-baidak eta elkar alik eta on-
duen konpondu... Eguberritako
egun auetan, beintzat, egia ba-
litz ura:

«Aintza Zeruan Jaungoikoari;
eta PÁKEA, lurrean, biotz one~
ko gizonen...».

E. OZKIN

LASARTE TA USURBIl'GQ IKASTOLETAN
Iruña, 1974-XII-iran
Gardetar M. apez jaunari

Adiskide maite:
Nere lengo saltean, Aita Santuaren üzetan, uts aundi bat

egin dizute irarleak.
Izki bat edo bestek utsegiteak ez du ezer esan nai; baña,

or gelditzen dan nasketarekin, irakurleak ez lezake jakin
Aita Santuak zer dion. Argatik eskatzen dizut, orain eta ¡en
zegoan bezala agertu dedin egia.

Ementxe igortzen dizut, zuzenduko dezun ustean. Agurl
INTZA'R DÁMASO

«Badira —dio Aita Santuak—
eboiuzioaren eraketa (systema)
oraindaño ziur eta zentzuz osoro
egiztatu gabea, izatezko jakintza
artean artu ta, gauza guzien
asiera ari eskuratu nai diotenak
eta izadi (mundu) osoa, beti da-
billen eboluziopean jarri, eta xi-

muen eta panteisten iduriketari
loxintxa EGIN, EGITEN DIOTE-
NAK. ÍRITZI ORTAZ KOMUNIS-
MOAREN ALDEKOAK POZEZ
GOZATZEN dirá, beren (lur~us-
keri esanketa) errazago sendotu
ta edaízeko, iaungoikozko iritzi
guzia gogoetatik botarik».

Gure biotzeko lankide ta izugarrizko iangiüea den Aifa D. In-
tza'k, bere orrenbeste urtekin, lengo lepoan dauka burua. Aren begi
zoüa, aren adimen zorrotza, Aldizkari onían efa Euskalerri guzian
oker dabillena ikusteko!

Izki enditan, Urriila'ren zenbakian atzendu zizkifzaigun lerroak.
Aiía Intza «praile baño lenago, sukalkiña izan da», «Zemko Ar-

gia» sortu ta aurrera eraman zuenean; ba-daki, ba, irarkoletan zer
ta no!a egosten den. Bere barkamena seguru dugu.
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LARREA'KO EGUN BETEA
Joan dan Azaroa'ren 24-garnean, egun betea genuan Bizkai'ko Larrea'n,

«Euskal Olerti Eguna» ta urteroko euskal idazleen billera bait ziran. Orí da-
nez gañera, bagenuan ere A. Onaindia'ri eskeiñitako Omenaldiaren eguna.

Naiz ta euria leher ari zan, Aita Xanti bizi dan leku xarmangarrira Eus-
kalerri'ko bazter guzietatik eldu giñan asko ta asko.

Larrea'ko Karmeldarren etxe atarían, zorigarria benetan gure begiak
ikusten dutena: emen arkitzen dirá euskal izparringi ta aldizkari geienen
ordezkariak: zuzendariak, lankideak, eta ainbeste garrantzia duten errieta-
ko berri-emalleak; emen ere, idazle, olerkari ta bertsolari pamatuak. Noiz-
beinkako olako batzarretan, geroago ta geiago elkar ezagutzen dugu. Ari
ta oni, eundakari, eskua ematen ta galdezka ibili oi gera: —((Zu zein zera?»
—«A//, Basa-Jaun.» —((Ene bada, zu al zera?» —((Zu, berriz?» —«Oz/c/n
nauzu.» —(dtxasoan arrapatu ai dozu ikazkin ematen deustan izen ori?»
—((Ja, ja, ja!» Eta gero, itz eta pitz.

Guk Mezaz asi oi ditugu jaiak oro; aldarean, A. Xanti lagun batzuekin;
predikalari, Etxaniz. Ta Mezaren arteko abesti ta eresiak ñola zirraratzen
eta biotz-berotzen gaituzten!

Ateratzean, Zornotza'ko «Udaberri»'k dantza bikaiñak ematen dizkigu.
Aurten, {(Olerti Egun»'erako 38 oierki-lan jaso ziran. Lirikuetan, Martín

Gallastegi'ren «Adigaitz» eta Solozabal'dar Paulin'en «Omenetan ornen»
artean zatitu zan lenengo saria; aipamena bazuten ((Badugu gizonik» eta
((Alkartu gaitezen». Bertsolariízan, B. Enbeita'ren ((Martín Zozoa»'ri lenen-
go saria, ((Biotza» ta ((Agur, Aita Patxi» aipagarriak izan direlarik. Aurre-
tik, E. Erkiaga'k eta Basarri'k bereak eman zizkiguten.

Anai-arteko otorduan, egun auetan oitura dan bezala, abesti, bertso-
aapaldi, itzaldi: Loidi, «Bordari», «Zeleta», Aurre Apraiz... Eta A. Onain-
dia'ri oroigarrien eskeintza: ((OLERTI EGUNA, 1974. Zornotza'ko Larrea'n,
euskal idazle ta olerkariak ONAINDIA'tar YAGOBA karmeldar Aitari eskei-
ñitako Omenaren oroiz. 1974-XI-24». Orrela zion idazleen Bazordeak eman-
dako lauki ederrak. Bere aldetik, ((Zeruko Argia»'k Gurutz eder bat eskeiñi
zion Aita Onaindia'ri.

Bazkalondo luze baten ondoren, ((Agur Jaunak»; agurrak eta besarka-
dak berriz ere. Eta Larreako egun bete ontan indar berriturik, etxeratu.

«Euskal Olerki Eguna»: Bizkai'ko Larrea'n, euskal idazle asko bildu ziren

ESKERRIK ASKO! -
Eskerrak ematea eziketa onaren zati bat besterik ez duzu,

amaren altzoan ikasi oi duen asi-amasiko ikasgaia. Edozein
errialdetan, auxe erakutsi oi zaie umetxoai: norbaitegandik
zer-edo-zer artzean esker onekoak izan ditezela beti. Amak,
magalean daukan semetxoari, onela erakusten dio: —«Zer
esan oi da, umetxo?». Eta umeak erantzun: —«Eskerrik
asko!».

Nik ere berdin. Poema bat duzu esker ona, bertso ta lo-
raz eioa: maitasuna maitasunari baietz esaten. Mesede bat
artzean gizalegea ta biotz zabala erakutsi bearrean gaude.

Liliak ez al dute aizearen laztan leuna eskertzenP Zerga-
tik makur-arazten ditute beren buruak ain poliki? Olaxe
bear luke gizonak ere. Ni, beintzat, eliz-gizonak eredugarri
izan bear dugula-ta, esker onez gaiñezka natorkizue, gaur.

Omenaldia, ederki: etzan neretzat, Euskalerridrentzat
eta, batez ere, euskal idazle ta olerkari guztiontzat baizik.
Orrelaxe izan zan, ain zuzen. Emen dator, ba, bezuzak ema-
tea: bertsoak esan, txaloak jo, itzaldiak bota, atsegin-sariak
eskeiñi, argazkiak atera ta gaiñerakoekin naste. Eta onetan
—leialki aitortu bear dut— Euskalerri osoak esku artu zuen.

Lanera, gogo biziagoz, itzultzean, lot gaitzala esker onak,
zar eta gazte, urrezko kate bizian. Eskerrikasko!

AITA ONAINDIA

AITA ONAINDIA'RI

«... langille zintzo, purrukatua
eta talentoz jantzia...»

Illunpetan zalarik
euskal elertia,
txit errukarria,
Bizkaitik piztu zion
norbaitek argia.
Orra gizon apaía,
itzalez aundia;
maitez deitzen diogu:
Aita Onaindia.

Euskal-baratzan dabil
batetik bestera,
lorezai antzera,
an xurgatu ta emen
utsak betetzera...
Nekeagatik ez da
gelditu atzera;
Onaindia'tar Xantik
maite du Euskera...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I Atxuriarte'ko
! mutilla
•

•

Euskal-errekan ase
nairik egarria,
büdu da larria
Zornotza'ko Larrean
idatz-lagundia,
ao batez kantari
biotz-oparia:
Agur, agurgarrien
Aita Onaindia...!

F. LOIDI

•

Araiñegun zan; illuntze bare. Bilboko arbole
etxetxoriak, kukutu samar, kantu bardin ta :
Eztabaidarik arean bere, ez neban susmau
bakotxa bere jardun motxari ekiñaz, joran I

Zergaitik antxe jatan gogora, olerkari bater
Buru-belarri, uda ala negu, jarduna dogun b
Arena, ene jaioterritik ur-urrean neunkan a
gaztetxutan guk alkarren barri ez genduan

Bai orraitio, zirkin berberak erabilli ginduza
baserri-izkera genduan kutun, gaur ainbatei
Uda erreko arrasti baten atejoka norbait isi
traille gaztetxu irrigozoa neunkan atean bi

Ordurako nik ezautzen neban, arpegiz ez,
Etxetik urten, ta joan giñan bidezbide itsa;
Kantauri itsaso latza genduan gure begion
baserritarren seme giñanok itsas-zaleak be

Eta andik laster... barriro bere urratu zan <
gizonak noizbein, zakar ta trakets, odol-lanj
Gure barruko txori baketsu guztiak isildu 2
Agur, kantu ta olerki gozo, Euskalerriaren

Urte astunen neke-katea, gizonak gizona ja
errian arrotz alkarrengana, senide-auzoak e
Zertako, ostera, egun samiñen gomuta illur
«Montañaz» onantz agertu-ala eskeiñi eusk

Amesez dogun bakea ez da oindiño gugan
baiña gariak azauan legez Larran gaitu mi
Maitez batu, ta gizarte-giroz itxarobidean ja
Lurpean isil ari da azia; eta alantxe gure S¡

Bizkaiko bazter gora batean lerdenik Atxur
ango mutilla euskal-soloan itaurran jai eta Í

Eusebic

Zornotzako Larran, 1974 Aza

• • • • • • • • • • • • • < * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AMIFT \ \ BERTSOLARI ZAR BATEK
= (BERTSOLARI ZAHARREN
= OMENALDIAREN EGUNEAN
| KLEMENTE EZKURDIAK
| KANTATUTAKO BERTSOAK)

Ementxe nago anai maiteak
zerbait esan bearrian,
euskeraz danjk esateko ni
bate ez nago bildurrian.
Gizon zarrari laguntzaliak
badira Euskalerrian,
esposiziuan jarri gaituzte
zartu ta ondorian.

Urte asko dirá atera nitzala
jaio nitzaden erriti,
geroz beti nere memorian
naiz bizi naizen urruti;
lendabiziko agurtzen zaitut
azi ninduzun Gorriti,
nere lagun zarrak agurtzera
etorri naiz Naparroti.

Oso gustora sartua naiz gaur
ieku ontara atetik,
agindu dirate bertso batzuak
jartzeko nere baitatik,
dakiten pixka egingo det nik
guzizko borondatetik,
Agur! euskaldunak eta Euskalerria
Naparroaren partetik.

Azken abisua artu nuana
izandu zen osteguna,
esan ziraten ni nitzala bat
gaur etorri bear nuna.
«Atración y Turismo» da
testa au zuzendu duana,
zuri esker ematen nere biotzak
gaur pasako du eguna.

r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g e i i i i i i i i i i i i i i !

Aizu, Donosti, ain zera polit
ederra ta apañe,
zu ikustian nere begiak
artzen dute atsegiñe,
oraintxe dala urte batzuek
lengo euskaldunak egiñe,
zerbaitgatik zuri deitzen dizute
gaur Europako jardiñe.

Agur danori lagun digula
Jaungoikoaren graziak,
egun ontako omenaldiak
nik ez nitun mereziak,
itsaso, baztar, erri ta mendi
edertasunaz jantziak,
danakin baten agurtzen di.tut
Euskal zazpi Probintziak.

Gaur Donostian ainbeste euskaldun
elkarrengana gera bildu,
elkarrenganako maitetasuna
bate re etzaigu auldu;
ainbeste lagun gizon zarretaz
gaur zerate urrikaldu,
Euskal Herrian Kristoren Legerik
ezta oraindikan galdu.

Iñork eztaki gure euskera
noiz eta non den jaiua;
apal xamarrik ibili zan baño
orain gora da iua;
garaia bazan da ematen zaio
merezi duen baliua,
len latín bezela orain euskeraz
dabilla Ebanjeliua.

Orai zartuta arkitutzen naiz
len nitzan gazte landare,
denbora askoan ezin emen egon
naiz ala nai izandare;
gaurko zorrikan ezin pagatu
dedan daña emanda re,
ni egun ontaz oroituko naiz
beste mundura joanda re.

Azken bertsuan agur danari
gaur onera etorrik,
ongi lagunduak izandu gera

ta ez utzjak bakarrik.
Elkar lagunduaz bizitzeko
etzagun izan bildurrik,
eta iltzeko eztu izaten
iñork ere diru bearrik.

ANOETA-ko Pilota lekuan
Azaroaren 17-an. 1974

Klemente Ezkurdia, nafartarra,
«Anoeta»'ko bertso aldian
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JESÚS ATJRRA ASKATXOAN

zuzen.

n lein.

lumaz.
az.
i,

-ra,
ikurra.

•

•

•

Arkitzen bazan ere
lenago mundua
gaiztakeri arantzaz
ainbaten galdua,
gu salbatzera dator
Jaun errukitsua...
O maitezko su bizi,
leun eta gartsua!

Zeruko Erregerentzat
nolako Jaiotza!
Jauregi ordez, dauka
estalpe bat otza;
seaskaren lekuan,
aska ta aotza...
Eta ez diogu eskeintzen
nork bere biotza?

Kantatu dezaiogun
Seme Jainkoari,
poz aundi bat emanez
Beraren Amari.

•••••••••••••••••••••••a

arti?
írti».
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Araiz eta Larraun Ibarren gaiñetik, Araíar'ko Malioak zerurako malladía ematen dute

IGA

í gn.

OR ATZEAN ZER?
—Araitz gaiñeko mendi-katea
zerua duzu ebasten;
egurlarien zerra ez zera,
ez bait-da txintik entzuten;
ala ta guztiz, asper eziñez
urdiña duzu etentzen,
esaidazute, mendi maiteak,
or zer duzute billatzen?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Profesa
arratsaldean
"Egia hemen" esaten dogu,
ta gero geu gezurretan.
"Azkatasuna", ta geu gabiltza
besteen agoak tapetan.
"Bardintasuna...". Ta auzokoa
geure atean gosetan.
"Justizia, bai...!". Ta geu txiroei
odol guztia txupetan.

Naikoa egun ¡garó dogu
besteen lanak kritikatzen,
besteen begiko galtzu-zatiak
denen aurrean agertzen.
Ordua dogu danok asteko
geure burua aztertzen;
ala, ez dogu geure begiko
aga luzea ikusten?

Ondokoari begira gagoz
noiz dan gizontzen asiko,
ta era ontan ez gara iñoiz
gaur formatzera elduko.
Ez ete yaku buru honetan
¡ñoiz barrura sartuko,
geurok gizondu behar garala
besteak gizonduteko?

JON ENBEITA
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—Emen gabitza zula ta zula,
gu, Malioak deritzanak,
mitxeletaren egadak baiño
¡xillago gabiltzanak.
Guk, atetxo bat arki nal dugu
—zuentzat dirá lan danak—
sartu zaitezten ate ortatik
zuek eta il ziranak.

—Ai! ene mendi erpintsu eder,
Naparroa'ko Malioak!
Zer dezakegu goi-goi oietan
bizirik eta ildakoak?
Noruntz dijoazte orren ixillik
dagizkitzuten zuloak?
Zer misteriozko lurralde dirá
ortze-urdiñ atzekoak?

—Etorri zaite, ene naparra;
etorri zaite, euskaldun;
utzi ezazu egurlaria
zerra-zerra txirrin-txurrun;
antziñ batean izkuntz eder bat
eman ba-genizuegun,
ez ote duzu ezagutu nat
izkuntza Egille ta Sordun?

—A, bai! Oraintxen oroitzean dut
aitonen aitak esanak;
gure asabek illargiekin
izan zituzten jardunak;
eguzki aita altsuarekin
egiñikako batzarrak;
beroiengana ba-naramazu
nik ez izan bañan egak.

—Illargi illun, argiaz jantzi;
ta Eguzki, eder beroaz
ta zu trebe ta osasuntsu
ta ariña belaun zankoaz,
ez ote duzu gaurkoz egon nai
zu egin zindun Jainkoa'z?
Zatoz nigana, euskaldun maite,
sinismenaren egoaz...

••••••••••••»•••••••••••••••••••

U'TAR, E.

—Emen nazute zuen gaiñean,
emen Intza'ko Torrea'n,
zerk zoratzen ñau, ene begiak
aruntz-onuntz zabaltzean?
Nik ez nenkian ainbat ederti
ote zitezken lurrean,
ta ara nun mutu gelditutzen naiz
ongi kanta eziñean.

Zerra ta zerra dauden tantaiak
jantzi bai-dirade argiz,
illargi-eguzkien muxuaz
argizaiolak iduriz;
edertasun au ikusirikan
ene biotz eta begiz,
ara galdera, mendi-katea,
obego billa al zabiltz?

Gero lepotik zintzilikaio
dauzkatzun arkaitz etenak
zulaturikan beko aldean
aran ta zelai lerdenak;
nork esango dit lur txar onetan
ez dirala oberenak?
Ote litezke politagoak
zulo atzean daudenak?

Oial legunak dirán basoak
illaun eder, orlegiak
ta txiruliruz ezpatadantzan
anitz margozko txoríak,
erreketako amorrai urdiñ
ikusie amesiariak;
ikuskizun bat ederragorik
or bai al dirá gordeak?

Anitz erriak ikusten ditut,
zein izkuntza darabilte?
Mendi-aizeak ego ezkutuz
zein itz otsak dakarzkite?
Ñapar izkuntza, euskaldunena,
egiz ala dirudite,
gozoagoak zulo onetan
entzuterikan bai ote?

—Zure Erria, lur ta mendiak,
itxas, i bai ta zeruak,
oiek guztiak ederrak baiño
ementxen ederragoak;
ta bartan gauza danen Egille,
euskerazko Jaun-Goikoa'k,
orí guztia ernango dizu
guk egindako... zu!oak.

s:

• • • • • • a l a i i n i i i a i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•••••••••••••••*••••••*•
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ALDATZEA I
Urte zar ba-dijoa,
berria mugan da;
ongi artu gaitzala,
amabi mats janda.
Zarra naiko odoltsu
munduan izan da;
zuk, berri, ez ekarri
iñork eztu naida.

Etorri zaitez, urte
berri, onekoa;
zarrak utzi diguna,
ez ai-da naikoa...?
Etzaitezela izan
griña txarrekoa,
odola naikoa da
kamiotakoa.

«TXIMELA»

51-
X-

J;)f
3f
5f
5f

^,

*
*
5f
5f

5f

j
5f

3f)f
5f

5f
5f

l i l i l í I1,MiIII\H!
BURUZ

PRINCIPE DE VIANA-ri;
bere buruzagieri;
Iruña'ko laguneri,
ta Euskaldun zintzoeri:
Ur?2 goxo bat deneri!

Batzutan, urrun izanik,
etxe maite bat utzirik,
egoiten gira trixterik...
Bainan ez gira bakarrik
oroitzapenaren gatik.

Bederen aments batian,
izan giten bas-herrian,
gure toki xaharrian,
jarririk supazterrian,
ahaiden erdi-erdian.

Padera suan karranka;
pindarrak oro zartaka;
nexkatoak, zer kalaka!
mutikoak, hordagoka,
eta haur txarrak oihuka!

Anitz jende, zorigaitzez,
kinka gaixtoan izanez,
ta geroaren beldurrez,
herrestan dirá nigarrez,
Urte on baten beharrez.

6a, bainan hi Naíartarra,
bihotza baituk azkarra,
utzak haurrentzat nigarra;
maitazak Lege Zaharra,
beti sustatuz Euskara!

Piarres HEGUITOA
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ONDARRA AITA KAPUTXINOA
Lenengo saria irabazi du oraintsu

egin dan Tolosa'ko muxika-leiaketan
Ondatra A. Kaputxino muxikalari ospe-
tsuak.

Sakanako Bakaiku'n yaioa 1931-
-ean, oraindik gazte ta tinko dago
bere 43 uriekin. Altzatzu'ko Kapu-
txinoen Miniegian dago ¡rakasle.
Gazte-gaztetik muxikarako karrera
osoa egin zuan Donostiko Konser-
baiorioan. Eta organoa «Garbitzu»
yaunarekin; muxika-ereskia berriz
«Eskudem» yaunakin. Eta gero
«Gregoriano-eresia» deitu o i daña,
«Manzarraga» A i t a k i n Madrillen,
«.Montserrat»-en osotuz, an ere ego-
naldi luzea ikasten egiñaz.

Geroago berriz Paris'en eta Ita-
liako «Sienan» eta A ¡ e m a n i k o
«Darmstadty>-en ikastaroak egin zi-
tuan.

Sariak. Alako gertaera duanak ez
da arritzeko sariak irabaztea nor-
geiagoketetan.

1963-an, Iruña'n Eguberri-abes-
tien txapelketan, Ondarra Aita ira-
bazie.

1965-ean Bartzelonako «O r f e ó
Cátala» dalakoak norgeiagoka dir-
diratsua antolatu; ta Ondarra Aitari
«5 eresi kataiuiñekoak» saritu ziz-
kion.

1968-an, Gabonetako lenengo sa-
ria «S'Agarok» eman zion.

1969-an, laterri-saria edo premio
nacional esaten daña irabazi zuan.
Muxikan yakiña.

1974-ean, Tolosan muxika-ereski
leiaketan lenengo saria irabazia da
berriz, yugozlabo batekin erdibitu
dutena.

AURTXOEN TXOKOA
EGUBERRIKO IPUBA

Etxe zar batean bizi ziran senar-emazte bat bere seme Ima-
nol'ekin. Artzaiak eta beartsuak ziran.

Gau batean, Imanol otzez esnatu zan. Elurra erortzen ari zan eta
bere aita ez zegon etxean; bere amak berriz lo egiten zuan brauzi
zar batzuekin tapatuta. Imanoi'ek zeozer aditu zuan eta jeiki zan.
Urrutian, mendiko bidetik pasatzen ari ziran gizon batzuek, eta ba-
rrungo agindu bat obeditzen, atera zan korrika bufanda batekin. Ima-
no¡ ibützen zan elurrakin belaunaraño. Eldutakoan galdetu zun:

—Zer pasatzen da?
—Mesías jaio dala, erantzun zioten.
—Eta nun dago?
—Estalpe artan; eta janariak ematera goaz: Bera gu baño bear-

tsuago da.
—Jainkoa ta beartsu?
—Bai, orixe, erantzun zioten.
Berarekin elkartuta jarraitu zuan bidea imanoi'ek. Bidean, danak

itz egiten zuan ñola emango zizkieten Jesús Aurtxoari, Ama Birjiñari
eta S. Jose'ri beren gauzetatik obenak; Imanoi'ek, berriz, burua je-
txita, ez zuan esan ezerrez, berak ez zuan ezerrez Jesús Aurtxoari
emateko.

Elurra asko zegon; mutillak otza asko pasatzen zuan.
—«Ona emen estalpea —esan zuan norbaitek—, emen barrupean

Jesús Aurtxoa jaio da». Eta danak barrura sartu ziran. Ama Birjiña,
S. José eta Jesús Aurtxoa an zeuden.

Danak beren janariak ari zituen ematen; eta Imanoi'ek ez zuan
ezerrez, eta buruba jetxi zun; eta azkenean, bakarrik geratu zanean,
ikusi zitun Jesus'en oiñak ankutsik eta, ezbaitu gabe, bere bufanda
artu zun eta Jesus'en oñetan jarri zun. Eta Ama Birjiñak begi on
batzuekin begiratu zion eta gero Imanol atera zan.

Eta bidean, mutillak esan zuan:
—{{Orain ez daukat otza!».
Eta saitoka etxera joan zan.

PAULINO ALONSO ERASO
(13 urte. Skolap. Tolosa)

MADRIDEN ERREGE M E A N
Amabosten bat lagun ba zijoazten farrez, karrika gora, Karaban-

fxel aldera. Erdi mozkor zeuden guziak. Bidean gurdi astodun bat
zeramaten ondar-biitzaiie bazuekin topoz egin zuten. Ondar-biiíza-
lleak bost litroko koñak ontzi bat zeukaten, muturrean zuiodun ma-
kü bat zuela.

Len Madríd'en ondar-biStzaiie asko ziran; etxe zarretan bizi ziran
beren asto, gurdi ta txakurrekin; orain, oien ordez, kamioiak da-
biEtza.

Esan ditugun ondar-biStzalIe oiek beste amabost lagunekin to-
poz egsn zutenean, koñak eskeña zieten esanaz:

—«Torizute, ta edan ezazute, gaur Errege-Eguna da-ta; edan
lasaü».

Eta asi ziran txandan, kolok-kolok, koñak edaten. Guziek edan
ondorean, ondar-büizalleak esan zioten astoari:

—«Aizak, «Periko». Etorri zaik txanda; edan ik ere!».
Eta bi lagunen artean asto ezpañak aidendu, ortzak zabaldu, eta

koñak ontzi muturra astoaren aoan sarriz, astoak zurrutako ederra
edan zuen, ezpain zearretik koñak zeriola.

Amabost íagun aiei, astoari ontzitik zuzen koñak ematen ziotela
ikusirik, nazka eman zioten, eta itzulka asi ziran, aoan sifoi bat ba-
iukete bezela.

Ondar-biltzalleak, au ikusirik, onela mintzatu ziran:
—«Zer, astoak koñak edateak nazka ematen al dizute? Bidé gu-

zian edaten etorri dek eta».
Eta an gefditu ziran guziak lurrean ardo zagiak bezeia.

UZARRUSTI

Gaiñera Yurki Aitari, ere, lagun-
tzen dio Donosti Altaren muxikak
argitaratzen; eta Eskudero yaunari,
ere, lagundu zion, orkestako ere-
siak pianorako aldatzen, Eskudero
berak eskatu-ta.

Baditu beste abesti asko ta asko,
batzuek argitaraturik, bestetzuek ar-
tara gaberik, bai orkestarako, bai
abesbatzentzako, bai elizetarako ta
abar eta abar. Emen ez goaz ipin-
tzen, luzeegi egingo geralako bildu-
rrez. Beste gauza asko ere, oraingo
onetan isiíik igaro oi ditugu, luzeegi
ez izateagatik.

Galderatxo bat egin diot. Onda-
rra Aita, zuk ondo dakizun bezela,
orain emen gure Euskalerri maite
onetan, kantari-talde asko sortu da
ta sortzen da, kitarrakin edo beste
tresnakin, kanta-kantari, erriz-erri
dabiltzanak. Zer deritzaitzu zuri
orrei buruz...?

Erantzuna: Oso ondo dago orí
daña. Orrek esan nai du, aldez
euskal-erria bizi dala, aldez erri-
-erriari muxika-zaletasuna geiago
sartuko zaiola barru-barrura; ta le-
nagotik, ere, muxikalari zan erria,
bidé berri orrez muxikalariago egin-
go dala. Azkenez, ona zertan oartu
naizen: eresia zaarra izan da, ere,
igikera (ritmoa) berriagoa ematen
dietela. Ta ala eresi zaarrak kendu
gaberik, eraberritu egin oi dituzte-
la. Ori ondo dago. Edestiak gurí
erakarri dizkigun bideak, ez utzi ta
ez kendu, edertu ta obetu baiño.
Eia baíta bidé berhak, ere, zabaldu.

Orain Etxarri - Aranaztarrentzako
zatitxo bat.

Nere lantxo au amaitu baiño len,
Etxarri-Aranaztarrei nagokíe une-
txo batez.

Etxarriko yendea, yende noblea
ta ona da. Orregatik ausartzen naiz
au esatera: Etxarritarrei, Bakaíku-
tarren lepotik, irri egitea atsegin oi
zaie maíz.

Ta irri egiteko, bakaikutarrak
ikustean, onela oiu egin oi die:
{{Bakaiku, ez esne ta ez kaiku...».

Kaiku, esnea yeisteko tresna da;
baiña beiak esne gutxi-gutxi dutela-
ko, ez oi dute kaikurik erabilli bea-
rrik ere.

Au da, Etxarri-Aranatzen aldean,
Bakaiku pobre dala, gutxi dala, ez
dala ezer...

Baiña, orain alako argia ta alako
yakintza ikusirik Bakaikun sortua,
irririk egin gabe, aspaldiko esaera
aldatu egin bear luketela, nik usté;
ta ¿Bakaiku, ez esne ta ez kaikuyy
esan bearrean, beste onela esan

• bear* • luketela: «Bakaiku, bai esne
ta bai kaiku».

Azken oartxoa irakurleari. Lerro
oneik idaztean, badarabilt ene bü-
ruan oroimen bat ezin kendua. Ta
auxe da: bada beste Aita Kaputxi-
no bat, Ondarra deritzaiona. Eta
adiña berdintsua biek; eta yaio zi-
ran erria, ere, berdiña. Baiña ez di-
rá sendi batekoak. Beste Ondarra
au ez da muxikaria, izkuntzalaña
ta etnologoa baiño; ta Naparroako
Aldundiaren (Diputazioaren) ager-
karietan idazten du. Donostin ere
bai noizbait. Eta Ondarra au Leka-
rozko irakastetxean dago. Muxikala-
ri ospetsua dan Ondarra Aita berriz
Altzatzuko Kaputxinoen Mintegian;
ta izena Lorentzo. Izkuntzalariaz,
berriz, Patxi.

Agur, irakurle; urrengo arte Yain-
koak nai baldin badu.

YURRE'TAR YULEN A.

SUMBILLA'KO XIMUN
IBARRA BERTSOLARIARI

SRATTKO BASOAN EG5NDAKO «BATAIOA»

Orain dala egun gutxi, Donostia'n Bertsolari zarreri, egindako
omenaldira, besteak-beste, Ximun Ibarra, izen-goitiz {{Zubikoa», Sum-
billa'ko bertsoiari ¡atorra agertu da.

Izen onek, aspaldiko gertakizunak oroitarazten dizkigu, bereziki,
bertsolari oneri guk Irati'ko baspan {{Zubikoa» izenarekin egindako
{{bataioa». Ximun Ibarra ezagutu genduanean, 1945'an, euskeraren
egoera, bai Naparroa'n eta bai Euskalerri guzian izugarri its-Iazga-
rria zan.

EUSKERAREN EGOERA ITSA

Ona garai artako euskeraren egoerarengatik, azken Agorrille'ko
«PRINCIPE DE VIANA» aldizkarian, aita Yurre'tar Yulen'ek esaten
diguna:

{{Bainan ara, eguzkitan giñala edo lasier ¡zango giñala usté gen-
duanean ekaitz izugarria sortu zan». {{Ta Euskeraren zerua eguz-
kirik gabe gelditu zan; ta euskeraren lorategia, lore ta ¡andaré lo-
retsurik gabe...».

Ona adierazgarri dan beste ale bat; Oñati'ko ordezkariak egun
oietan, Azilla'ren 16'an, {{Agur» aldizkariaren 160 garren zenbakian
esaten digu:

{{Entzunak gera: matxinada ondorengo urtietan, Madrid'eko Er-
tzain-Zaigoak, Oñati'n orduan txaunburu zegoen Garmendia'tar Ba-
lentin, jaiotzez eibartarra zana, ELIZ NAGUSITIK EUSKERA AIENA-
TU ZUALAKO, Zoñondu egin zuala». (Izki aundiak gurea dirá.)

Bai, garai artan euskera Elizatik beretik baztertua zegon! Ez ba-
karrik Elizatik; baita ere euskaldunen ezpañetatik! Garai artan, eus-
keraz mintzatze utsa irrixkagarri zan!

Eta euskeraren, garai artako, egoera negargarri arek beartu gin-
dun Ximun Ibarra, Sumbilla'ko bertsolari jatorra, Irati'ko basoan
{{Zubikoa» izen ordearekin «bataiatzera».

Baiña artu ditzagun gertakizunak aste-astetik, bidé batez orrela
Ipar-Euskalerriko bertsolari saioketaren astapenak agertuaz.

BERTSOLARITZA IPAR-EUSKALERRIAN

1945 garren urtea zan, eta guda amaitu orduko Ipar eta, erbestu-
ta zeuden Ego aideko euskaldunak, au da, Euskalzaleen Biltzarre-
koak eta Alderdikoak, bakoitza bere aldetik, zabalkunde bilkurak
egiten asi ziran.

Guretarrak, Ego aldekoak, noizian beinka, Goikoetxea izeneko
bertsoiari bat ekartzen zuten bilkuretara, bizpairu bertso kantatzera.
Ori ongi zan; bertsolaritzaren argi izpi txiki bat zan.

Baiña, argi izpi arek etzuan gure bertsolaritzarenganako egarria
asetzen; zerbeit geiago nai eta eskatzen gendun.

Orregatik, bi alderdiko buruzagieiri, eten gabe, bein da berriz
eskatzen genien, bertsolariak biilatzen saia zitezela, euren bilkurak
aiaitzeko eta bidé batez, gizon aien doai miresgarriak Erriari eza-
gunarazteko. Erantzuna beti bera zan: {{alde ontako Euskalerrian...
ez dago bertsolaririkl».

BERTSOLARIAK BSSTROTAN (tabemetan)
ÍRRI EGSTEKO ONAK...!

Gogoan dugu, bein batez, Donibane Loitzun'eko kalean, Euskal-
zaleen Biitzarreko buruzagi bat aurkitu gendun.

Guk betiko leloa, bertso'arien arazoa berriztu gendun. Eta berak
erantzun: «Züe/i aldean, Gipuzkoa'n, bai; badira pertsulariak; baiña
emen, ez. Leen bazen bat, Sempere'ko Maitin; baiña, ura... ii zan.
Gainera, zertako, dituzu pertsolariak? Bistrotan (tabernetan) irri egi-
nazteko bertzetako ez dute baliol».

Egia esan, gizon aren erantzunarekin ez giñan geiegi arritu. Ez
bai-zen iritzi ortarako bakarra. Garai artan Bordele'ko Unibersida-
dean euskeraren irakasle zan Lafon jauna, gutxi gora-bera, iritzi be-
rekoa zan. Baiña guri, penagarri zan gizon aren erantzunak garbiki
adierazi zigun, bertsolarien alde zerbeit egitekotan, bakarrik bearko
gendula egin; beste iñorengan konda gabe.

EUSKALERRSAN ZEAR... BERTSOLARI BILLA
Eta une artan bertan artu gendun, gure iduriz bidé bakarreko

zan erabaki bat: Ipar Euskalerri'ko baztar guziak, zeatz-meatz, mia-
tzen saiatuko giñan, bertsolaririk ba-zen edo ez jakiteko. Eta ala
bearrez, aurkitzen gintuenekin saioketa batzuk eratzeko, gizon aien
doai zoragarriak Erriari ezagunarazteko.

Esan eta egin.
Erabakia artu orduko, zalantzarik gabeko usté osoa gendun, an

edo emen, nunbeit izkutuak zeuden bertsolariak azalduko zirala.
Izan £feV>aurréti]< Sempere'ko Mattin..., Louhossoa'ko Larralde...
Bidarráy'ko Otxalde..., Barkoxe'ko Etchaun..., Santagarazi'ko ber-
tsolari Tina eta unkigarria zen Ligeix sortu zituan lurrak, naitaezkoa
zan aldazka berriak, kimu berriak ematea.

HERNANDORENA
(Jarraitzeko)

Muga'ko inguru-mlnguruetan, BANKA iri poiita. An dauka bere ka-
bia sunbiBdar bertsoSari Ximun Ibarra'k. «Zubikoa» ezagutzen dugun
izengoitiz «bataiatu» zuen, ogei ta amarren bat urte de¡a, gure lan-

kidea den Hernandorena Sendagille jaunak
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BAZTAN iv-GN. DANTZARI EGUNA

Bortueíako artzaiñen bizkortasun eta indarra ekarri zituzten, Iruña'ko karriketara, Muskilda'ko (Otxagi'ko)
«DANTZANTEAK»

San Frantzisko e g u n e a n
Abenduaren 3-an ospatu zen
Iruñan «IV-gn. Dantzari Egu-
na». Aurtengoarekin, laugarren
urtea dantzari nafartarren fes-
ta egiten déla.

Arizkun-go dantzariak ere
Biltzar hontara deituak izan zi-
ren eta bertze nafartar dantza-
ri-taldeekin hor ari izanak dirá
gure sorlekuko dantzak goras-
ko ezarri dutela.

Nafar Dantzari Egun hori gi-
sa hontan joan zen; goizean, le-
henik, Meza; ondotik, Dantza-
ri-Talde guziak, lerrokada haun-
dian, Iruñeko zenbait karrike-
tan ibilaldia egin ondorean,
«•Gazteluko Enparantzan» dan-
tza saioa, talde bakotxak berea
agertuaz; arratsaldeko zazpie-
tan, «Labrit» pilota lekuan, os-
patu zen dantzarien haundia,

bederatzi dantzari-talde ari iza-
nak direlarik. Hor genituen:
ARIZKUN, TAFALLA, OTXA-
GI, LIZARRA eta I r u ñ e k o
bortz talde: ANAITASUNA,
OBERENA, MUTTIKO, IRU-
ÑA - TALDEA eta UDALE-
TXEKOAK.

OBERENAKO txistulariak
eta IRUÑEKO gaiteroak ere
aritu ziren. Raita ere Oberena-
ko dantzari zaharrak saio eder
bat egin zuten Lizarrako «La-
rrain-Dantza» ederki dantza-
tuaz.

Gure baztandar dantzariak
Baztango «Soka-Dantza» eraku-
tsi zuten bertze, gainerako tal-
deek bezala saio bat bakarra
e g i n i k . « S o k a - D a n t z a » h o r i
orai hirurogei urte dantzatzen
gisara agertu dute, herriko fes-
tetan eta Iñautetan dantzatzen

zen bezala, «Danbolin-Nausi»
eta «Danbolin - Etxekoandre »'-
ekin eta «Botilleroakin» ere.
Gure dantzak arrakasta haun-
dia ukan dute eta hala ikuslia-
rrek ere beren bozkarioa ager-
tu zuten baztandarren ohore-
tan esku-zarta eta txalo ugariak
joaz. Bertze gainerako dantza-
ri-taldeen ekinaldia ere gusta-
garria izandu zen.

«Lahrit» pilota lekua teila-
turaino betea, hor ageri baita
gure Euskal-Herriko dantzak
badutela jarraikitzaleak.

M. IZETA

LEIZA

TOLOSA
ABESTALDEENDAKO EUSKAL ABESTIAREN VI-GN. LESAKETA
Abestaldi garranizitsu au Azaroa'ren 1-2-3 egunelan egin da.

Aurten, Euskaierri'ko Abesbatzen gañera Españi'ko zazpi agertu di-
rá, baita atzerritar baztzuek ere: Alemania, Bulgaria, Hungría, ItaSia.
Azkeneko auen etorrera, onurakorra genuan, aiek «teknika berriak»
ekarriko zituela, ustekoan.

Dena déla, atzerritarrek jaso dituzte ia sari guziak.
ABOTS NASTUAK

Lenengoa: Urrezko domina ta 75.000 pzta. Alemania'ko «Stadtis-
cher Kamnerchar Marktoberdorf»; Zuzendaria, Arthur Gross.

Bígarrena: Ziliarrezko domina ta 50.000 pzta. Hungria'ko «Coral
Vaidor»; Zuzendaria, Laszlo Revesz.

Smgarrena: Brontzezko domina ta 25.000 pzta. Agrupación Po-
lifónica de Villafranca del Penedés». Zuzendaria, Josep A. Huguet.

ABOTS BERDIÑAK
Lenengoa: Urrezko domina ta 50.000 pzta. «Coro Vandor», Hun-

gria'koa. Laszlo Tevesz, Zuzendaria.
Bsgarrena: Ziüarrezko domina ta 30.000 pzta. «Coro Gusta», So-

fía (Bulgaria); VassiS Stephanov, Zuzendaria.
Irugarrena; Brontzezko domina ta 20.000 pzta. «Coral Leidor»,

Tolosa'koa. Fernando Aizpurua, Zuzendaria.

SARI BEREZIA
Tolosa'ko Armarria ta 10.000 pzta. «Coral de Echarri-Aranaz»; Ja-

vier Villanueva, Zuzendaria.
Aurtengoa ikusirik, euskal Abesbatzak lan aundia egin bear dute

ez dezagula iñoiz galtzerá utz gure íenengo izen ederra.

«AMTXON ELCSEGI» LENEfNS SARÍKETA AUR ANTZERKIENTZAT»
Saiaketa ontarako epai-maiekoak izan dirá tolosar eta Euskal-

tzaindikoak dirán Labayen'dar A., Eíosegi'tar Josu ta Peña Albi-
su'tar Xabier. Beren iritzia idatziz eta bakarka eman, erabaki dute:
EUSKERAZKO ANTZERKIAN
1'go Saria, 6.000 pzta., LAPUR ETA MALTZUR, 15 puntu, Tolosa'ko

Urruzola'tar Estanis, «Uxola».
2-gna., 2.000 pzta., LAPUR BAT ÍKASTOLAN, 9 puntu, Urnieta'ko

Iriondo'tar M.a Lourdes.
3-gna., EUSKERAREN LAPURRA, 8 puntu, Bilbo'ko Zubiaga'tar Pelí.
4-gna., IKASTOLETAKO IVSENDIGOSZALEAK, 7 puntu, Zubiaga P.
5-gn., OM EGITEAGATIK... IRAKASLE, 6 puntu, Urruzola'tar Estanis.

Tolosa'ko C.I.T.'ek eta irabazle guziek gure txaloa ar bezate, ba-
tez ere, PRINCIPE DE VSANA'n eta beste euskal Aldizkarietan lan-
kide trebea ta biotzeko adiskidea dan Urruzola E., «Uxola» jaunak.

EUSKALDUN JATORRA
Ez da leitzarra ta denak ba-

ño leitzarrago da. Ze kostare-
kin jaten den au? Urte asko
dauzkalako emen eta oso mai-
te dutelako denak. Nungoa de-
gu Pablo Arangoa? Berak esan-
go digu. Bein batean Guardia
Civil bikote batek galdetu zio-
ten:

—¿De dónde es usted?
—Yo de Alli.
—No nos venga usted con

bromas, esan zion bietan gaz-
tienak; bestia berriz parrez ler-
tzen zegon, izagutzen zuela-
koz.

Bai, Alli'koa da Pablo. Txi-
kia, baño zabala ta bizkorra;
begi txikiak eta alaiak, parra
berekin daukate be ti, gutxitan
berriz agoan. Esan det erri guz-
tia onen adiskidea déla. Jakin
zazute zer gertatu zitzaion gau
batean. Illuntzean atera zan
Papeleratik, eta ostatuan sartu
zan pixka bat egotera. An arra-
patu zitun lagun batzuk eta
oiek esan zioten:

—Pablo, billiarruak dauzka-
gu apaltzeko eta zu sartua zau-
de tartian.

Jateko ontan ez du beiñ-ere
atzera egiten gure gizonak eta
pozik gelditu zan. Goizeko bi
orduak ziran etxera abitu zira-
nean, bidean asmatzen zuan:

—Nere andria rnutur izango
dut gaur.

Sartu zan ukulluan eta, ez
bai da eratea aski, txerritoki ba-
ten kontra asi zan zagia ustu-
tzen. An ari zan trianguluak
eta txirrinduak egiten eta aitu
zun txerrikumiaren abotsa. Be-
giratu zun barrenera eta ikusi

GARAZI

Eguberri xahar
bat GarazFn

Ixtorio-mixterio,
zaharrak ederkio,
berriak hobekio:
dakienak kondadio!

Eguberri bezpera hartan, harri arraützeko horma bate-
kin mendietan, baginien ele eta kantu Pettiri-Amerikanoaren
etxian, Uharte-Garazin. Han ziren, gustian jarririk supazte-
rrian, gure bost Garaztar famatienak. Pattin-Artzainak ekarri
zien axurki eder bat. Haragi hori, gerrenian sistatia, erretzen
ari zen inguruka, suaren aintzinan kixkarraturik, urin zilipor-
tak emeki botatuz, eta ezin ahantzizko usain bero bat zariola.
Arte hortan, gure Pettan-Begiluze Ezterenzubi'ko guarda,
jiña zen eihara-harri bat bezain handiko gasna gogorrarekin.
Gilen-Zikiteroak (irentzailea), aldiz ezarri zaukun gaintzu-
ru bat gaztain paderan. Eta Jakes-Turrut gure soinulariak,
ateratu zien bere sototik Irulegi'ko arno gorri xaharra. Azen
ontzeko, hango Etxekanderia, lantsu izanik ere hainbeste gi-
zonekin sukaldian, hasi zen berehala talo egiten.

Untsa janik, edanik eta mus partida zonbait eginik, gi-
zonak pipatzen ari ziren eztiki su handi baten aintzinian,
noiz eta ere, zizeliaren erditik, Pettiri hasten baita bere be-
tiereko ixtoriorekin:

—Ameriketan nintzalarik...
Eta gero, izigarriko gezurrak sakatzen zitien, ezin sinets

ahal baino handiagoak. Baña Pattinek aise emaiten zakon
ihardespena:

—Gu, artzainak, mendian gaudelarik, behereko jende
horiek usté dute taloz ase ta besti lo girela. Ni segurrik, Sal-
batoreko bortu aldetan ibiltzen niz goiz eta arrats ene zal-
diaren gainian, oihuka ardiak ezin bilduz... Eta zer zaldia!
Andaluzi'ko motakoa. Iruña'ko feirian erosi nien joan den
urtian, eta ez dut orai saltzekoa fortuna batentzat ere!

Hortan, Gilen-Zikiteroak ahapetik:
—Etzazkikala sinets, Pettiri, espantu horiek. Hunek ere,

Garazi'ko artzain guziek bezala, asto txar bat dik zalditako!
Azkenian, Uharteko izkil zaharra, bere bulunba gaitzare-

kin lotzen da errepikari gau beltzian. Gure bost gizonak, he-
rrestan jeikitzen dirá supazterretik mezarat joaiteko. Etxe-
tik ateratu gabe, Pattinek talo bero-bero bat hartzen du eta
gordetzen papoan, zer gerta ere...

Zoin eder den, Euskal-Herrian, Gau-erdiko Meza! Eli-
zako bazter guziak, nun-nahitik argi edo lili. Urriak, zilarrak,
kobriak, dena su eta pindar, Jaun Apeza distiranta agera-
razten dutela zeru izardun baten erdian. Baña gaixo Pattin,
arrunt loaletia zagon gaineko zoko ilun batian jarririk. Arte
laburrik barne, lo zurrungan ari zen. Alta, Eguberriko kan-
tika pollit bat emaiten zuten, ordu berian, gizon eta emazte
orok, Lapurdfko euskaraz:

«Atzar gaiten, atzar lotarik,
Gau huntan da Jesús sortzen...»

Pattinen lagunek, ahalgetiak, igortzen zazkoten ostiko
batzu alkiaren azpitik, hea iratzartuko zenez nunbait... Baña
debaldetan. Noiztenka, idekitzen zaukun begi bat doi-doia,
eta marruma batian erraiten:

—Ez nuk lo, ez... Otoitzian ari nuk!
Eta berriz ere lokartzen...
Bizkitartian, Uharteko Jaun Erretora, bere predikiari lo-

turik, oihuka hasten da bekatorosen alderat:
... «Girixtino maiteak; zuen aspaldiko bekatuek egiten

dautzuete naski halako opil bat bihotzean. Emazkitzue otoi,
aldarearen aintzinerat, papoan ditutzuen opil horiek! Botaz-
kitzue hunat ahalgerik gabe! ...»

Azken oihu hori intzun orduko, gure artzaina zanpez da
iratzartzen, eta aharrosi handi batekin:

—Nuntik jakin ote du papoan gordetzen niela talo bat?
Beharbada gure etxekanderiak edo norbaitek salatu dako ko-
fesategian... To, hortxe duk!

Ordian, xamarraren azpitik ateratu-ta, bere talo beroa
botatzen du besainka. Airez-aire joan zen, aldariaren gaine-
tik, urtzo xuri bat bezain arin. Zorionez, nehor etzen jeusetaz
ohartu, eta Gau-erdiko Meza bururatu zen ederki, beti be-
zala. Baña biharamunian, etzen guti harritu hango giltzaina,
Pattinen talo puskak aurkitziarekin aldariaren gihilian, ustez
eta mirakulu bat gertatu zela Uharte'ko elizan.

Eguberriko taloa,
elizan ele ta loa,
bardako tripa-jokoa,
barka zagutzu, Jínkoal

GARAZIKO MANEX

zun txerramak bost ume egin
ta zegola. Izar bat piztu zi-
tzaion buruan eta parra egin
zun begiarekin. Igo zan, sartu
gelan eta esan zion emazteari:

—Ba-da ordua txanda egite-

ko. Txerrama umiak egiten ari
da eta ni nekatu naiz. Orain zu
joan biarko dezu. Berakin sar-
tu zan, ju, ju, ju egiñaz main-
diriakin sudurra estali ta.

A. UXATEGIETA
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Argazkian, oraingo «ZUENTZAT»
liburuaren egillea, Azpeitia'tar Jule-
ne, zumaiarra, irakaslea, berrogeita-
mar urte edo direlarik.

Naiz-ta gauz asko gertatu ere, ez
da deus gertatzen, aspaldiko mai-
tasunak bizirik iraun bitartean; da-
ñera, buru gaiñean:

«anitz neguetako elurra gelditu
eta ile urdinak zeraizko xuritu».

Bizkai'ko eskoletan berrogeita-
mar urte erre ta geroz, emakume
onen maitasunak ber-bera, osorik,
pizturik irauten du. Bere 86 urtetako
betetasunean, eskeintzen digu «ZU-
ENTZAT» Hburu xamur au. Orrela-
korik asko ote?

Zuentzat
Azaroa'ren 22'an, Donosti'n, Gi-

puzkoar Argitaratzale Elkartea'ren
Zuzendaria den Garmendia Elose-
gi J. A. jaunari eskerrak, Azpei-
tia'tar Juiene'ren «ZUENTZAT» li-
buruaren aurkezpena egin ziguten.

Pozgarria, euskal liburu baten
agerpena; geiago, oraindik, umeen-
tzat egindako batena, geroari bu-
ruzko ereintz emankorra bait da.

Egilleak ongi merezi zuen maita-
sunezko omenalditxoa; an geunden
zenbait ikastoletako andereño, eus-
kaltzaindiko, idazle, berri-emalle,
euskaltzale...

Zumaia'n, 1888'an jaio zen Az-
peitia Julene, 1907'an bazegoen,
irakasle bezala, Abadiño'n; 1958'an
eskola utzirik, Durango'n bizi da.

Bizi luze batean, amaika idazlan
eder, baita itzaldi jakingarri, sari
asko jasorik. Liburu batzuek argi-
taratu ere: «IRAKURRI, MAITE»,
«U M E E N ADIZKIDEA», «AMAN-
DRIAREN ALTZOAN» eta, egun aue-
tan, «ZUENTZAT».

«ZUENTZAT» liburuak, 217 orrial-
detan, baditu 47 irakurgai, batzuek
itzulpen egokiak direlarik, baita
Kortadi'ren 14 marrazki ere; ongi
egindako liburua, naiz-ta irar-utsak
an-emen agertu ere.

Pedagojiari buruz, egillearen ur-
te askoren lana ikasi daike: aurra-
ren irudimen eta eziketaren azalpe-
na, irakurgai atsegingarriren bidez.
«Andereño»'ak ikasle onen bideari
jarraitzen, umetxoak, bear den be-
zalakoak aterako dire.

Labaien jaunak aurkezpena egin.
Azkenean, Julene'k eskerrak eman
zizkion danori; andre onen mintzo
eztia! Egitaz, 86 urteko zamak soi-
naren lengo ederra, ximeldu; biz-
kortasuna, maitasuna, berriz, agi-
rían zeuden, Barbier'ek erran be-
zala:

«Igandetan ederrik, iduri panpina,
ziñez erran iiteke: Orra Erregina!
Begia irriz dago, alaber ezpaina;
oi, zer atso polita Jainkoak egina!».

GARDE'TAR M.
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SUMARIO
PAG. 1 EGUBERRITAKO BAKEA. La Paz de Navidad. Como en el «cuento del molinero, para encontrar

la paz, hay que reconstruir en nosotros el puente; y el único puente es el Dios-Hombre, hecho
Niño en Belén.
EGUBERRI ON ETA URTE BERRI ON! Recibid nuestra cordial felicitación de Navidad.

PAG. 2 EUSKAL ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Fiesta de S. Francisco de Javier en Navarra;
exposición de libro vasco en Bilbao; pelota vasca en Montevideo.
EUSKALTZAINDIA. Reunión mensual de la Academia Vasca.
AITA SANTUA ETA NEKAZARIOK. El Papa y los labradores. AUDELA nos trae las palabras del
Papa: «Nada será el progreso técnico; es su propia personalidad lo que ha de cultivar el la-
brador; y que la sociedad reconozca su categoría».

PAG. 3 H. DE MENDOZA GOIKOETXEA AINGERU (G. B.). Un sacerdote navarro euskelzale (R. I. P.).
Su mente clara, su vigorosa voluntad siempre al servicio de Navarra, de Euskalerria; «para que
fuesen para Dios». Decía que lo había aprendido, en la niñez, en su «tierra Estella», a su tío
Sabino; escribe M. GARDE.
ARRAINTZA ARAZOAK IRLANDA'N. Avatares de la pesca en Irlanda. Nuestro OZKIN, que se re-
corre los siete mares, nos trae la actualidad de la Irlanda católica, patriota y dolorida.
LASARTE'KO ZALANTZAK. Las dudas de Lasarte. INTZA'R D. Aclaraciones y conceptos sobre
la enseñanza religiosa en las ikastolas.
LASARTE TA USURBIL'GO IKASTOLETAN. Ikastolas de Lasarte-Usúrbil. El P. Inza reclama tres
líneas —tres niñas díscolas— fugadas de un artículo anterior. Complacido.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. El día lleno de Larrea; la gratitud de X. Onaindía; versos para él de F. LOID! y
E. ERKIAGA. Navidad, Año Nuevo: X, «TXIMELA», PIARRES HEGITOA. Y más versos de J. EN-
BEITA, CLEMENTE EZKURDIA, UTARRE.

PAG. 6 ONDARRA AITA KAPUTXINOA. El P. Ondarra, Capuchino. Por YULEN DE YURRE. Rasgos, per-
sonalidad y éxitos musicales del P. L. Ondarra, de Bacáicoa, que reside en AIsasua.
AURTXOEN TXOKOA. Un cuento de Navidad, desde Tolosa. P. ALONSO ERASO lleva nuestro
aplauso a las clases de euskera de los Escolapios; Zorionak!
MADRID'EN ERREGE EGUNA. Día de Reyes en Madrid. LIZARRUSTI nos envía un impresio-
nante aguafuerte barriobajero: champán y miseria física y moral.
SUNBILLAKO X. IBARRA, BERTSOLARIARI. Al bertsolari S. Ibarra de Sumbilla. El Dr. HER-
NANDORENA tiene mucho que decirnos en torno a la reactivación bertsolarj, en años bien di-
fíciles, al otro lado del Pirineo.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. BAZTAN, LEIZA, TOLOSA, UHARTE DE S. JUAN (Baja Navarra).

PAG. 8 LIBURUAK. GARDETAR MARKELIN. El reciente libro, «ZUENTZAT», para lectura escolar, y su
autora, Julene de Azpei.tia, maestra, 86 años, infatigable en su doble amor de siempre: Euskale-
rria y los niños.
BERTSOLARi ZAHARRAREN OMENEZ. En homenaje a los viejos bertsolaris. Gran fiesta en el
«Anoeta». Y bien merecida por estos bardos de Euskalerria. Nuestro «ZORIONAK» junto a la
reseña de ANZANARRI.

BERTSOLARI ZAHARREN OMENEZ
Egun gogoangarria Azaroa-

ko 17a bertsolari eta bertsoza-
leentzat. Egun hontan Donos-
tiako «Anoeta» pilota lekuan
ospatu zuten bertsolari zaha-
rren Omenaldi aundia. Ama-
sei bertsolari zahar izendatuak
ziren festa eder hontarako, de-
nak 70 urteak beteak zituzte-
nak, eta ongi merezia zaukaten
gorasarreara deituak. Amasei
hoietatik, amairu bakarrik ager-
tu ziren; Saikola, Zubeltzu eta
Nekazabal'ek beren ezin-eto-
rria aurretik adierazia zauka-
ten, irurak gaixo eta ezinduak
aurkitzen direlakotz.

«Anoeta»'n omenduak izan
diren bertsolari zaharren ize-
nak:

JOXE ETXEBERRIA, KLE-
MENTE EZKURDIA, SIMÓN
IBARRA «ZUBIKOA», JUAN
ORMAETXE, JOXE MARI MU-
TUBERRIA, LORENZO ZU-
LAIKA, JOXE MARI ARIZ-
TONDO, FRANTZISKO LASA,
B A U T I S T A KORTAJARE-
NA «ONDARTZA», KOSME
ARIZTIMUÑO, JOXE TEJE-
RÍA «ZULA», TOMAS ARRI-
ZABALAGA, JERMAN URI-
GÜEN «TXEGINA», eta falta
zirenak: JOXE KRUZ LARRA-
ÑAGA «NEKAZABAL», JOXE
SORAZU «ZUBELTZU», eta
PEDRO ARANBURU «SAIKO-
LA».

Hoietaz gainera han genituen
gaur egungo bertsolari hobere-
nak ere; hoien artean: Xalba-
dor, Lasarte, Arregi, Garmen-
dia, Lazkano, « Lazkao-Txiki»,
Arotzamena, Gorrotxategi, Li-
zaso, Igarzabal, Koxme Lizaso,

Larrañaga, Mitxelena, Egileor,
Agirre ta Etxeberria, 16 bertso-
lari; eztakigu zergatik, baina
Mattin etzitzaigun agertu.

Fes tari hasiera eman zitzaion
lehenik Salaberria jaunak denei
«ongi-eíorria» emanaz eta Joxe

Mari Iriondo jauna gai-emaile
ta zuzendari genduela. Orain-
dik sasoiean dauden lau ber-
tsolarik egin zuten lehenbiziko
«agurra» zaharren omenez. La-
sartek, Naf arroaren izenean;
Arregik, Bizkaiaren izenean;

Abendaren ezaugarriak, bertso-langintzaren trebetasun eta adimena, era-
kusten dizkigu euskal «koblari» zaarren buru-zerrenda ikasgarri onek

Xalbadorrek, Ipar Euskal He-
rriaren izenean eta Garmen-
diak, Gipuzkoaren izenean.

Ondotik bertsolariak ari iza-
nak dirá, bakarka, binazka, eta
irunazka ere. Amaseiak sasoiean
aurkitzen ziren, ez dugu erra-
nen ñor hobekiena, denek lan
ederra egin zutelakotz, beti
Iriondo jaunaren aginpean eta
gaiek eskatzen zuten arrazoinak
garbi agertzen zutela.

Bertsolari zaharren ohoretan
ere bertso hunkigarriak kanta-
tu zituzten; gogoan daukat La-
sartek eginikako bertso baten
bukaera:

aurretik iñor sortu ez balitz
gu ere ez giñan ¡zango.

Sasoiko bertsolarien ondotik
zaharrak ere ari izanak dirá.
Klemente Ezkurdiak, Nafarroa-
ren izenean, amar bertso ma-
mitsu kantatu zituen; hona he-
men hoietako bat:

Gurí danori lagun digula
Jaungoikoaren graziak;
egun hontako omenaldiak
nik ez nitun mereziak.
Itxaso, bazter, herri ta mendi
edertasunez janíziak,
danakin atera agurtzen ditut
Euskal Zazpí Probintziak.

Gero «Ondartza» Gipuzkoa-
ren izenean honek ere zazpi
bertso bota zituen. Simón Iba-
rra «Zubikoa», hemengo nafa-
rra, baina Banka'n bizi danak,
bertze lau bertso Ipar Euskal
Herriaren alde eta Ormaetxe
bizkaitarrak ere bere sor-lekua-
«Etxegina»'k eta Joxe Mari
Ariztondok (Muño) bertso baña
bota zuten.

Bertsolari zahar hoiek ere
erakutsi daukute yendearen au-
rrean bertsotan aritzeko orain-
dik ere kapable direla eta sa-
soia ere etzaiotela falta. Zorio-
nak amasei bertsolari zaharrei;
ohore zueri!

Eta nafartarra naizen aldetik
nere zorionik maitekorrenak,
gure Ezkurdia, Matuberria eta
Ibarra nafartarrei. Jaunak urte
aunitzez zaindu zaitzatela.

«Anoeta»'ko bertsoaldia bu-
katu ondoren entzule guziak
zutik eta debozio aundiarekin
«Gernika'ko Arbola» kantatu
genduen.

Hunkigarria izandu da ber-
tsolari zaharren gorasarrea.

Gero «Urbia» ostatuan baz-
karia bertsolari omenduak eta
gainerakoak hainbertze bertso-
zaleen artean denak elkartasun
zoragarrian. Bazkalondoan ba-
zen sasoia eta bertso giroa, za-
har eta gazteak kantari denek
beren bozkarioa agertzen zu-
tela.

Egun gogoangarria bertsolari
zaharren omenaldiarena.

M. IZETA

OARRA
«Ley de Prensa e Impren-

ta» delakoaren 24 gn. gaiean
agintzen danez, gure irakur-
tzaillei jakin arazten diegu
euskal PRINCIPE DE VIANA
aldizkariaren Jabea, Napa-
rroa'ko Forudun Diputazioa
déla; On Vicente Galbete Zu-
zendaria ta On Marcelino
Garde orotarako Arduraduna
direlarik. Lekua: «Cámara de
Comptos», Ansoleaga, 10,
Iruña.
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