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Naparroa'ko Erribera'n, Bardenetako ertzean, Kargaztulu errian, OLIBA'ko
Monastegi zar-zarra dugu. Atari nagusi gainean, Euskalerri'ko TXISTULARI ZA-
RRENA. Zortzi eunki —800 urte— dela, eten gabe, aren txistua jotzen ari dugu
gure gizona. Txalogama, banetan, aren asmoa: lotan dagon Erribera'ren euskal
gogoa, berriz irazartzea, ango napar lurraidea ber-bera izan dedin, mendilar
Erregeen denboretan bezala.

Iruna'ko Erregeak mairu-guduen tarteketan, Oliba'n atsedenak zituzten, eta
eizaldiak ere 'Einzazaldua'n, "Zalduzafarra"n, eta orain artio euskal izenez era-
biltzen ditugun bazterretan: "Larrate", "Mugarria", ta abar.

PRINCIPE DE VIANA'rendako Orella Unzue'tar A. Praileak egindako argazkia.

EUSKARA TA TXISTUA
Naparroa'ko mendiak, txistua

gogor entzuten dute; atsegin
zaie; alaitzen dira. Bein, auto-
busean Saraitzu aldetik etor-
tzen gerala, irratiak txistua jo-
tzen zuen eta mendi gallur aiek,
bertze itxura bat zekaten. Ezin
ukatu.

Euskaldunak txistua maite
du. Bizirik dagon errietan bea-
rrezkoa dugu. Euskalerriko er-
dal errietan, berriz txistuak es-

natzen du euskal zaletasuna.
Txistua entzuten dutela, zerbait
sortzen zaie. Zangotza'n, Mus-
karia'n, Tafalla'n, Lizarra'n,
txistuaren atzetik euskara da-
tor. Txistua dei bat da; erantzu-
na, euskara.

Txistuak erriko plaza bete-
tzen du ta erdal giroa era bat al-
datzen. Txistua entzunez, barne
muinetarafio euskal gosea sar-
tzen da.

eRRIBeRQ'KO TGCISTULQRia
Nor zaitugu, arrizko gizontxo arrigarria? Nor zaitugu Erribe-

ran? Bertakoa ote? Ala, kanpotik ekarritako naikeria?
An pean, gure napar Erregeek eragindako Monastegi za-

rrean zaude, Oliva izeneko napar eliz andienaren atarian. An
pean, 800 urtez gero zaitugu; nungoa, ba?

Egitan, Erdi Aro'tik, Xll-garren mendetik, guzien ixiltasunak
inguratu zaitu; ixiltasuna ta gizonen oztasunak ere.

Etzan bazterretan bertzerik entzuten, lekaideen saimu-eresia
baizik; eta dorre goienean, zutik eta geldi-geldirik, egoten diren
zikoinen kalaka, aien maitasunezko leloa.

Eta zu, arrizko gizon arrigarria, 800 urte auetan, zu eten gabe
ari zera zure arrizko txistua jotzen; zu bakarrik, inguruko ba-
kardadean galdurik, bertze "Erraondo'ko azken txistularia" be-
zalakoa; edo, aspaldiko egunetan bezala, bertze Maurishio zin-
tzo bezalakoa, nunbaiteko yende-gabeko enparantza batean.

Otoitza, ta maitasunezko eresia, benetan, zure betiko txis-
tuaren soinua!

Eta 1930-garren urtean, zori-oneko egun batean, Aita Olaza-
ran, praile ta txistulari maitagarria zana, leenik begiz jo zuen
gure Erribera'ko txistulari arrizkoa. Eta berealaxe, nun-nai ja-
kin arazi zuen, an pean, Kargaztulu'n, "Euskalerri'ko txistulari
zarrena agertu izan zala".

Napar Erribera'n, "Euskalerri'ko txistulari zarrena" dugu; ori
zaitugu, bai, arrizko agure xarmangarria; bainan, nere ustean,
ori bano geiago ere.

GARDETAR MARKELIN

Bertze aldetik, berriz, berdin
erran dezakegu. Euskara baka-
rrik egiten duten gure errietan,
txistua ikasten dutela, euskera-
ri gogo aundiagoakin eusten
diote. Orduan euskara ez da
g e i a g o beldurturik, izkutuan
egiten dan izkuntza. Txistuak
on aundia egiten dio euskarari.

Orregatik bearrezkoa da, gu-
re erri, bazter, iri, ikastetxetan,
gaztetxoekin txistua ikasteko
taldetxoekin astea. Bizpairu bil-
du, jotzen dakin bat ekarri.
Bein ikusitakoak, maiz jo arazi.
Zerbait ikasi dutenean, gutxi-
naz gurasoen aurrean jo. Geiago
ikasitakoan. e r r i k o festetan
txistulari gazteak atera. Al da-
nean dantzari talde bat sortu.
Bertako edo inguruetako do-
fiuak ikasi ta zabaldu. Ara ekin-
tza polita; ta eziketa aldetik, zo-
ragarria. Gaztetxoak eresia jo-
tzen ikasten dutela, barrena be-
tetzen dute ta nortasuna zuzen-
tzen. Erriak bizi berri bat ar-
tzen dute. Gurasoak zoraturik,
gelditzen dira, euskal kultura-
ren aide zerbait egin nairik. Or-
txen giro ortan, euskeraren ga-
rrantzia ikusten dute ta, nola
ez?, gure nortasunaren aberas-
tasuna.

Txistua gaztetxoei erakusten
ari diranak gauza polita bat da-
lakoan asten dira bainan jokae-
ra onen muga, oso urrutia dago.
Txistuarekin b a t e a n , gazteak
ezitzen dira, gure oiturak ber-
pizten, erriak esnatzen ta eus-
kara jaiotzen berriz.

Txistua entzuten dugula, ez
dugu eresiaz pensatzen, Euska-
lerriaz baizik. Txistuak eresia
baifio geiago erraten digu.

Txistua ikasteakin batean, ez
aztu, eresi tresna zarrak biltzea.
Danbolin zarrak ustutako enbo-
rrakin eginak ziran. Egunen ba-
tean erakusketa bat antolatzea
merezi luke.

Berdin dofiu ta eresiekin, da-
nak bildu. Oraindik ba daude
jaso gabe, gure mendi tartetan.
Gure erriaren kultura nolakoa
den ezagutzeko, ortxen daukagu
jokabide bikafia. Gure zarretik,
uste baino geiago ikasi bearra
dago. Kultura ez da gurekin asi
ta Euskalerria askozez gutxia-
go.

Txistua ikasten, txistua jo-
tzen, txistua zabaltzen dugula,
gure barrenean gure izkuntzak
dauzkan onarriak zuzpertzen
eta indartzen ditugu. Txistua
joaz, euskarak irabazten du.
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ERRIKO LEIOA
AUTESKUNDEA
DIPUTAZIOA'N

Naparroa'n, Diputazio'rako gizon
aukeratze berria izan dugu. Ona
emen aukeratutako izenak:

Agoitz errialdean, Marko Jaunak,
65'etik 65 "voto" izan ditu bere aide.

Lizarra'ko (Estella) errialdean,
Fortun Jaunak, 72'tik 68 bere aide,
ta Arza Jaunak, 72'tik 45 "voto"
izan dituzte.

IruHa er:ia!dean, Iturralde Jaunak,
85'etik 39.

Tafalla errialdean, Visus Jaunak,
27'tik 24 bere aide. Zorionak!

ARRANTZALEAK
Arroiio edo «petroleo»'aren ga-

restitzeak osorik beldurtu zituen gu-
re arrantzaleak, aien irabazbidea
arriskuan jarri bai zen. Orregatik
egun batzuetan itxasoratu gabe gel-
ditu dira, aurrerantzako kezkak eta
ezihak agertuz.

Agintariek kontuan artu dituzte
arrantzaleen eskabideak, eta arro-
lioa merkatu egin die. Egun batzuen
ondoren pozik itxasoratu dira gure
arrantzale langilleak.

GURE ABELGCRRIAREKIN
IRABAZTEN DUEN BAT

Aunitz jendek erraten dute gure
mendietako a b e I g o r r i berezia
—beia— galtzen ari dela, kanpotik
bei-klase berri batzuek ekartzen di-
relako.

Badugu, ordean, Naparroa'n gi-
zon bat, bei mota au arretaz eta
maitasunez zaintzen duana, eta
orrekin sari ederrak artzen dituena:
Ayetz'ko Iriberri'n Burusko Jeroni-
mo Jauna.

Erran dugunez, 1970, 71, 72 eta
73-garren urtetan, sari ederrak me-
rezi izan zitun. Aurten ere, Zarago-
za'n izango den Ganadu Erakuske-
tan, azaltzekotan da, eta azaldu es-
prantxa guziaz.

Ayetz'ko Iriberri ortan gure men-
dietako bei berezien saldo ederrak
ikusiak ditugu, anitz etxetan bait-
ditute; Burusko Antxo Jaunak, bere-
ziki maite du bei klase au eta ba-
daki ongi zaintzen, ta orrengatik
Naparroa'ko Diputazioak bertze ba-
tzuen artean aukeratu du Ayetz'ko
abelgorria, Zaragoza'ra yoateko.

"IDOYA" IZENEKO
NESKATXEN BILLERA

"Idoya" izen poSit ori asko ari
da zabaltzen azkeneko urte auetan,
Naparroa'n bezala, Euskalerri gu-
zian.

Ori dala-ta, asmo eder bar izan
du Izaba'ko erriak. Emendik iru
illabetera, Ekaina'ren 30'ean, Ido-
ya'ko Ama Birjinari jaialdi bat es-
keniko diote. Ortarako, Izaba'ko
Idoya izeneko neskatxak dei egin
die Naparroa, Gipuzkoa, Bizkai,
Araba, Errioxa, Aragoi ta nunaiko
Idoya guziei.

PICASSO'REN "GERNIKA"
Picasso'ren "GERNIKA" izeneko

margo-lan ospetsua, New York'eko
"Museum of Moder Arf'en dago as-
palditik.

Oraingo egunetan, gizon batek
margo-gorrizko zaplastada batekin
zikindu du. Aiare, garbitu al izan
dute, eta euskal izena daraman mar-
go-lan ospetsu orrek ez du makurrik
eta kalterik, zorionez.

NAPAR APEZPIKU
BAT BRASSL'EN IL DA

Franca'n (Brasil) il berria da
Fray J. Alvarez Makua, Dicastillo'ko
seme ospetsu ta maitea. Ango mi-

sio-3urraldetan, aunitz urtez izan du-
gu Gotzai langiliea.

Martxoa ii ontako 10'ean, agur
bero bat egin zioten Dicastillo
errian. An, 1906 garren urte an jaio
zen; mutil-koxkorretan auntzai ogi-
bidea zuen, eta elizaren ondoan
ikusten zuten, aldiz otoitz eta aldiz
peiota joku ederrak egiten zalea.

Agustino praile sarturik, misioeta-
ra joan zen; inoiz ez zuen bere
jaioterria aaztu.

Beartsu jaio, beartsu bizi ta bear-
tsu il zaigu; guziak maite izan zi-
tuen eta anitzek maite izan dute;
ongi ikasi genuen Martxo ontako
igande artan, bere erriak ateratako
illetan.

ALDUDE'KO BURNIBIDEA
Garrantzi aundiko burnibide bat

egiteko asmoa dago: Naparroa ta
Frantzia elkartuko ditun burnibidea,
Aldude'tik barna igaroko dana. Lan
andi ta zail ortan, bi mendi-zuio edo
"tunel" egingo omen ditute.

Dudarik gabe, Naparroa'ko bizi-
tza ta lantegientzat anitz onurako-
rra izango litzake burnibide berri
ori.

AUR-ANTZERKIEN
LENENGO SARIKETA

ToSosa'ko C. I. T.'ek eratu du. La-
nak ez dituzte izango 6 orrialde ba-
no gutxiago, ezta 10 orrialde bano
geiago ere.

Lenengo saria: 6.000 laurSeko.
Bigarren saria: 2.000 laurleko.
Antzerki-ianak bidaltzeko epea

Maiatza'ren 15'ean bukatzen da.
Lan bakoitzak "ikur" edo lema bat

eramanen du idazki azalaren gai-
nean.

PETROLEORIK BAI OTE
NAPARROA'N?

Arroiio arkitzeko egin diran lanak
ez dute ondorenik eman, Iruna alde-
ko Zizur Ttipi errian, irikitako zu-
loan. Alare, Naparroa'n olio aberats
ori lortzeko itxaropen andiak ditu
Ministerio'ko Enrique Dupuy de
Lome jaunak; orregatik, billaketa
berriak egiten jarraituko omen dute.

ESNE-BURRUKA IXILDU DA
Esne-burruka ixildu da,

bana ez du esan nai bukatu
danik. Epaillaren, martxoaren
13'an idazten ari naiz eta
bear ba-da, idaz-lantxo au
agertzen danerako, arazoa
zuzenduta egon diteke. Ala
balitz!

Erabaki zuzena etorri bi-
tartean, al duanak al duana
egiten ikusten degu. Napa-
rrak noski, belar-lurrak bano
ugariago dituztela ale-iurrak,
gari eta garagar lurrak eta ia
zergatik egon bear duten Gi-
puzku eta Santander'koekin
batera, Ar a g o i aldekoekin
itxura aundiagoa izanik.

Madrid'en len eta atzo Iruna'n bertan
agintariekin eta Nekazaritzako Ministruakin
izandako elkar-izketetan, naparrak itxaro-
pen onakin ikusten ditugu. Aldaketa au li-
tzakela-ta, litro esneko iru erreal garestiago
saltzeko egokiera izango luteke.

Bana naparrak au iritxiko ba-lute, Gi-
puzku eta Naparru'ko esne-zaleen artean
ixtillu aundia sortzeko arrixkua izango li-
tzake. Zergatik? Ba, Gipuzku'ko esne-zale
askok, esnea Naparru'ko esne-biltokira sal-
tzen dutelako eta napar esne-zale askok,
esnea Gipuzku'ko esne biltokira ematen
dutelako. Ori ala gertatu ezkero. Gipuz-
ku'ra esnea saltzen duten naparrak gal-
duan aterako lirake eta Naparru'ra saltzen
duten gipuzkuarrak irabazian.

Orrelako ixtilluak sortzen ditu, esnearen
saineurria aide guztietan berdina ez iza-
teak. Aspalditik danak ao batez eskatzen
degu, goikoak eta bekoak, ezkerrekoak eta

eskubikoak, danak esne-salneurri berdina
izatea, eta goiz edo berandu ortara iritxi
bearra dago.

Beste aldetik, esne-artzalleak esnea ga-
restiegi ez erostea nai du, bana ori ezin
egingo da baserritarron bizkar. Baserrita-
rrok esneakin irabazi on bat eduki bear
degu eta esnea oraingo salneurrietan sal-
du-ta, galduan ari geranez, esne-biltokieta-
ra saltzen dan litro esne bakoitzeko pezta
pare bateko saria edo prima ematea aneko
erabaki onik ez degu ikusten. Diru asko
izango da, bana aragiarentzat sortu duten
bezela, esnearentzat ere orrelako zerbait
asmatu bearko dute. Galduan lanean azta-
rrika jardutea ez da inorentzat atsegina eta
nekaraziontzat ere ez.

Larrialdi eta illuntasun aundiak dauzka
gaurko baserriak, bana esnerik gabe geldi-
tu nai ez ba-da, esneari berea eman bear
zaio eta laster emango zaiolakoan nago.

AU-DELA

XABIER GAZTELURAKO
IBILLALDIAK

Aurten ere, bear den zintzotasu-
naz, gure Xabier Saindua'ren Gaz-
telurako ibiilaldiak egin ditu napar
gaztediak: ii ontako 10'ean, muti-

llak; 17'an, berriz, emaztekiak. Kris-
tau berotasun andiaz ospatu dire
jaialdiok.

Erribera'tik eta Lizarra lurraldetik,
ostiraiean asi ziran ibiltzen erromes
mutillak, laurogei, eun, da geiago
kiiometro egiteko; Iruna'koak, be-
rriz, larunbateko arratsaldean.

Napar mutillak, millaka ta milla-
ka bi]du ziren Gaztelu aurreko en-
parantzan. Iruna'ko Goi-Apezkupiak,
bere laguntzallearekin, eman zuten
Meza. Meza-emalleak esan zigun
itzaldian: "Gizon berriak izan bear
duzue, gorroto gabeko gizonak, gu-
re Xabier bezalakoak".

Xabier'erako ibillaldia ez da in-
dar-saio baterik, barneko indarrak
bizkortzeko garaia baizik. Berrogei
ta bi apez egon ziren, 10 minutu
artean, J a u n a mutillei ematen.
Orrek, zerbait esaten ari digu!

Neskatxak, 17-gn. egunean bildu
ziren Xabier inguruan. Beren ibillal-
di'ko neke ta aleginak opa eginez
gero, geienek Jauna artu zuten
Meza artan. Sagara artean, bi nes-
katxek "Agur, Jaunak" txistuz jo
egin zuten.

"Datorren urterarte!" ateratzen
zaio Xabier'era, Gaztelu Saindu on-
tara, bein, etorri danari.

NAPAR DIPUTAZIOA'REN « E U S K A L - Y A K I N T Z A » ' R E N BABESPEAN

BERTSOLARI-BESTA
AGIRRE IGARZABAL

GORROTXATEGI LASARTE

ELIZONDO'N
Erramu-lgandean, 1974'ko Apirila'ren 7'an,
«Antxitonea» Trinketean,
bazkal-ondoko 4,3O-etan.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIKO BATZARREA

Joan den otsaileko 22an Euskaltzaindiak bere hileroko batzarrea
egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Mahaiburuak Rene Lafon euskaltzain jaunaren hii-berria eman
ondoan, Lafitte eta Haristchelhar jaunek azalpen bana egin zuten
jaun zenduari buruz. Rene Lafon, Linguista alorrean hots handiko
gizona zen, Bordeleko Unibertsidadean irakasle, Kaukasoko hizkun-
tzen eta euskeraren artean konparatze-lanak egin dituena, eta euskal
gramatikaz, aditzaz eta euskalkiez hainbat azterketaren egile.

Biharamonean Iruinean MerkataSgo Izendegia-ren auskezpena
egingo zela jakin arazi zen. Liburuska hau Euskaltzaindiak prestatua
eta Iruineko Banco de la Vasconia-k argitaratua izan da,

"Toribio Alzaga" teatro-leiaketaren saria 50.000 pezetara jasotzea
erabaki du Bizkaiko Aurrezki Kutxak.

Bizkaiko Diputazioak Bizkaitar Estudioen Saila (eta beronen ba-
rrenean Euskal Linguistikako Aulkia) sortzea erabaki duelako, Eus-
kaltzindiak bere poza eta atsegina agertzen du.

Liburuzainak, hartutako liburuen kontu eman zuen.
Goizeko batzorde-bilkuraren berri eman zen. Bilkura hori 1974ko

Euskera zenbakia prestatzeko izan zen.
Ondoren Irigoien jaunak txosten bat egin zuen Aide, Oste, Ga-

rai eta Usa hitzen jatorriari buruz.
Aresti jaunak bidalitako txostena irakurri zen (bera gaisorik bait

da). Txosten horretan aurkikuntza baten berriak eman ziren: XVI.
mendeko poema-zati bat, alegia, Gipuzkoako euskeraz idatzia.

Azkenik, Elhuiar, jakintza-saileko aldizkari bati Euskaltzaindiaren
on-iritzia ematea erabaki zen.

(Euskaltzaindiko Prentsa-Bulegoaren Agiria)
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LARRAUN'GO APEZAK
EUSKERAREN ALDE

Lengo batean, Lekumberri
iri politean gertatu nintzan ala
bearrez edo. Eliza ikusi bear
nuela ta, aruntz jo nuen. Nere
poza, barnean jendea ba zego-
la ta euskera garbi jatorrean gi-
zon abots lodi ederrak gora-go-
ra kantuz ari zirala entzutean.
Sartzen naiz ta apez talde eder
bat dakust, Jainkoari otoitzean.

Salmu kantari zeuden, txan-
daka, nor bere aldean ezker es-
kubi, esan bezela euskera jato-
rrean. Baita beste otoitzak ere!
Bai eta gainerako esan bearrak
ere! Denak euskeraz egin zi-
tuzten. Eta zeinen ederki! Eta
zeifien garbi!

Ordu erdi batez edo, loriatu-
rik egondu nintzan, ez bait da
olakorik gure artean maiz en-
tzuten. Orain artio beinik bein!

Nere bizi guzian, txiki-txiki-
tandik, apez artean ibili izan
naiz; apez euskaldun eta eus-
kaltzale artean, beren errietako
jendeakin beti euskeraz egiten
zutenak. Alare, elkarrekin ger-
tatzen ziranean, aldioro erde-
rara joaten ziran, naiz eta Eus-
kalerri biozean bizi. Eta erde-
raz aritzen ziran barra-barra.

Zergatik egiten ote zuten
ori? Nik dakita?

Bear ba da, errazalde joka-
tzeagatik edo. Seminarioan de-
na erderaz egiten zan; eta an-
diz atera ta, oituraren oituraz,
oarkabean, erderara lotzen zi-
ran. Gainer a, garai aietako jen-
dea, erri xumea beintzat, gu-
txi ikasia zan. Zenbaitek erde-
raz tutik ez zekiten: beren bu-
rua gutxietsi, ta erdaldunak
euskaldunak baifio geiagotzat
jotzen zituzten ergelki. Beraz,
erderaz egitea gorapidea zi-
tzaien, euskeraz egitea berriz
atzerapidea. Eta euskera bazta-
rrerat. Txotxolokeri negarga-
rria!

Larraun'go apezak ikasbide
eder-ederra eman ziguten egun
artan (eta ba dut uste bestee-
tan ere berdin izango dala). Ja-
kifia, ba dakite denak erderaz.
Bai apike! Baino, elizatik at
ere, beren autuatan eta artue-
manetan, elkarrekin euskeraz
egiten zuten geientsuenak. Eta
onek eman zidan pozik aundie-
na. Ori da gizonki eta jatorki
jokatzea!

Jainkoaren mirari bat dirudi
euskerak, ainbeste etsai eta ain
indartsuak izanik, gaurdaino
bizirik irauteak. Eskola aide ba-
tetik; mundu guziko aurrai,
Jainkoak eman dien izkuntzan
ematen zaie eskola. Euskale-
rrian ez orain tsu artio. Eta
orain ere, ez asko. Dala tele-
bisioa, dala radioa, direla pe-
riodikoak eta gainerako pape-
rak, denak erderaz ari izan
zaizkigu egunoro ta orduoro.
Eta nai ta ez, erdera sartzen
ari zaigu barne muinetaraino.

Erdera ikasi bear dala? Bai
da! Nola ez? Eta frantzesa, eta
inglesa, eta txinoa ere ikasten
ba dituzu, obe zuretzat! Baifio,
ez euskera ittotzeko, Jaungoi-
koagatik! Euskera da Jaungoi-
koak guri emandako izkuntza.
Galtzen uzten ba dugu, Ari
erantzun bearko!

Nere ustean, elizetan arkitu
bide du euskerak bere babesik
onena. Baliteke bat edo bat on-
tan nerekin ados ez egotea, bai

bait dira, zoritxarrez, apez eus-
kaldunak euskeraren etsai dire-
nak. Bakarren bat. Geixago,
etsai ez izanik ere, oso aide ez
direnak eta euskera ilten uzten
dutenak, ajolakabekeriz. La-
rraun'goak ez dabiltz jokabide
ortan. Utz dezagun aide bat eli-
zetan euskerari buruz egiten
duten Ian bikaina: sermoietan,
dotrinan, konfesategian... Be-
rek izan dira oboroz ikastola
eraiki dutenak; berek umeai
txistua jotzen eta euskal dan-
tzak erakusi dizkietenak; berek,
KILI-KILI'ren bidez edo beste
nolazbait erdalduntzen ari di-

ran larraundar umeak alfabeta-
tzen ari diranak

Badituzte, bai noski, laikoen
artean laguntzaille eta zuzen-
tzaille onak, erria euskal kultu-
ra bidean jartzen inal guzian
saiatzen diranak. Txalo beroak
oientzat. Bai ordea etsai aun-
diak ere. Eta ez daude lo: ixil-
-ixil, maltzur-maltzur, azpija-
nean diardute, euskera itto
naiean.

Zuek ordea, Larraun'go ape-
zak, beti erne eta beti lanean,
nor bere ildo edo goldatzean.

Biba zuek!
SAKANDAR

«Ezkontzaren ondasunetan, aurreneko tokia umeai
dagokie». (Pio Xl-gnak.)

«Ezkontzak onak dire ondasun auengatik: umeak,
zintzotasuna, sakramentuagatik. Umeai dagokionez, oiek
maitetasunaz artzea, biotz-onez azitzea ta erlijioz ezi-
tzea», dio Agustin Santuak.

«Aurrak eskubide aundiak dakarzki sortze beretik;
ai!, ori ukitzen duena!», esan zuen Paulo Vl-gnak. lengo
Eguberri gabean.

Jakob bere jaiotetxean itzultzean, bere anai Esau'k
galdetu zion: «Auek nor dituk?». Eta Jakob'ek erantzun
zion: «Ire morroi oni, Jangoikoak eman dizkidan aurrek
dittuk».

Gure arteko guraso guziek ez dituzte orren begi onez
ikusten, jaiotzen zaizkien aur guziak. Aur berri bat jaio
zitzaienean, aurraz galdetu nola zen, eta «zaku bat agotz
etorri zaigu» erantzun zuen norbaitek.

Guraso onak, aur jaio-berria garbitzen eta jazten du-
te, maitekiro alare, bere soin txikian. Bana, sonekorik
apanenaz jantzi arren, barrenen sortzezko pekatuaz zi-
kin dagola jakinik, len bano len bataiatu egiten dute.

Eliza'k bataioaz artzen du aurra bere umeen artean.
Argatik, Eliza'k Batikan'go Batzar ll-gnaren. izenean,
gurasoei esaten die: «Gurasoak seme-alabei bizia eman
dien ezkero, umeak azitzeko egin bear gogor-gogorra
daukate; geroztik, bere azitzalle lendabiziko ta arreta-
tsuenak izatea bearturik daude. Gurasoak etxean maite-
tasunezko giro egokia sortzea bearturik daude, Jainkoa-
ganako ta gizarterako oniritziz ornittuz, ume bakoitzak
eziera osoa eskuratzerano. Sakramentuen graziaz eta ez-
kontzaren eginbidez aberastutako sendian (familian),
bearrezkoa da, bataioan artu zuen sifiismenaz (fedez),
Jainkoa sumatzen eta gurtzen (adoratzen) eta lagun ur-
koa maitatzen ikastea. Gizarte onurakor baten eta Eliza-
ren bizikera ortxe sumatzen dute».

Xabier Gazteluko Seme Santua, gure anai maitea, na-
par guzien Andiena, azkenekoa dugu zazpi anai-arreba
arteko famili batean.

Ezkonduek ezin jakin zuen aurretatik Jaunak zein
berezi naiko duen, bera ta zuek bere bidez, bedeinkatze-
ko ta zorionez betetzeko. Arek emandakoak Arentzat
azi bear.

AR'tar A.

ARTALDEAK
Nafarroako kazeta batetik hartutako berrixka agertu nai nituz-

ke gure eskualdeko artzainen gora-berak aipatuz.

Azkenengo urteotan nabari da artaldeak beiti doazila eta gu-
tituz urtetik urtera. 1965 garrengo urtean Nafarroan bai omen zi-
ren 625.000 ardi eta orai joan berria den 1973-ko urte hortan
550.000 bertzerik ez. Hoietatik lauetaik iru «Latxa» deitzen den
arrazako ardietaik. Hor ageri da artaldeak zer gainberaldia egin
duten baina ez ordea ardiek guti ematen dutelakotz artzain exka-
xia delakotz baizik. Gaurko egunean gazte gehienak ez dute sakri-
fizioik maite eta hoiek ez dute beti ardien gibeletik ibilli nai eta
hortan dugu gaitzik aundienetako bat. Baina bertzalde eta auni-
tzek diotenez eta bistan dagona ere, gure mendiak gero ta ziki-
nago doazi, aunitzek iretzeak utzi dituzte eta bazter guziak otez
eta sasiz betetzen ari dire, mendiak zikin eta bazkik ez eta dena
artaldeen kaltetan.

Err an dugu Nafarroako artaldeak gutitu direla bana bertzalde
err an dezakegu hobeagotu eta ondu egin direla, oraiko ardia le-
nagokoa baino hobea da, azkartu egin da eta probetxu gehiago
ematen du artzainentzat etorkizun aberatsgarria biurtu delarik. Ar-
di «latxa» hemengo ardia Nafarroako iparraldian kokatua dago,
hasi Luzaide-tik, Orbaizeta, Ostiz, Irurzun eta Urbasa leku hauek
guziek muga direlarik barnean sartzen diren lurralde guzietan.
Ardi klase hau zalla dela ez dago dudarik, beti mendian, euriak,
otzak, elurrak eta ekaiztiak yasanez arraza zaildu bait-da. Daki-
tenek diote eta ez da gezurra izanen, ardi «Latxa» hau esnea ema-
teko munduko hoberenetakoa dela Diputazioko Aintzindariek go-
go aundiarekin hartu dute ardi hoken azkuntza eta saiatzen dira
artzainei behar duen laguntza emanez. Gaurko egunean artzainek
beren ardi-bordak edo arditegiak ongi zaintzen dituzte oraiko au-
rrerapenetaz baliatuz, garbitasuna, mantenue eta behar diren gu-
ziak hartuz. Hoiek guziek hola baina garbi ageri da ardieri ya-
rraikitzen direnak zaletasun aundia behar dutela izan, afizionea
guzien gainetik. Ardiek maite dituenak ez du artaldea aisa utziko
ez eta ere saldu, naiz ta ardiengatik sos auniiz ematen baldin ba-
dute ere. Baztanen badugu exenplu bat, baztandar artzain bateri
bere artaldeko ardi multzu batengatik agindu omen zioten 4.000
pezta ardi bakotxarendako, erostunak nai zituenak berexita. Sos
aundia zen bai baina gure artzain zintzoak etzituen saldu. Bere
biziaren urte hoberenak beti bere artaldea ondu beharrez eta ain-
bertze urtetako neke ta lanak gisa hortan ondatzea ez omen da
artzain onaren jokabidea.

Diputazioneko Nekazalgo Zuzendaritzak arreta audiarekin hau-
tatzen ditu «Latxa» arrazako ahariak, ongi mantenduak eta inda-
rrekoak izan daitezen, hoietatik dauzkate berexiak Nafarroako ar-
taldeak hobeagotu daitezen. Hemengo artaldeak ahari hoietaik ari
dire hornitzen Diputazioneak 1969-ko urtean 27 burn banatu zi-
tuen Nafarro guzian eta oraiko 1973 koan 139 ahari hartu omen
dituzte hemengo artzainek. Diputazioneak bide onetik darama es-
nearen neurketa lantegi hortan 1967-ko urtean hasi zirelarik, or-
duan 400 ardi aztertu zituztela. Aurten 20 artalde aztertu edo
«controlatu» dituzte 1.200 ardien esnea neurturik. Ardiek esne
ona eman dezaten lehenik ongi yatera eman, hori lenbizikoa. Pen-
tsu onakin mantendu eta ongi zaindu batez ere erdi baino ilabete
batez lenagotik. Ardiek ongi zaintzea garrantzi aundiko lana da
eta bai garbitasuna eta zakuntza ona ere eritasunak eta zikinkeria
nausitu ez daitezen, ardiek beti osasun onarekin probetxu ona
eman dezaten.

Orain berriki egina omen dute ardi «Latxa» esnedunen artean
sariketa bat eta bai omen dire artzainak beren artaldetik eta 200
egunez, ardi bakotxatik banaz-bertze 225 litro esne atera dituztela.
Ez dago gaizki. Ikusten dugunez gure alderdiko ardia aintzinat
doa eta ematen du.

Baina baita ere diote ez dela aski Ian aunitz egitea, arabera
hortan ere irabazbideak behar direla aunditu, esnea eta gasnak
industria bideetan zuzenduz.

Erraten dutenez aurten ardi esneak 20 pezetarano eginen omen
du eta hala balitz gauzak ongi doazi. Artzainen egoeraz aunitz
poztutzen gara eta suerte on hat izan dezatela dena merexi du-
te ta.

ANZANABBI
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«Zubeltzu» bertsolariari

omenaldia
Joan dan Erregen egunean, Deba'n, ome-

naldi ederra egin diote bertako seme Joxe An-
tonio Soraso, «Ziibeltzu»-ri. la larogei urte
ditu bertsolari onek, eta merezi du orrelako
jai eder bat. Oraindik gordin dagon arren,
omenaldia artzerakoan, «Basarri» zuen maki-
lla lez ezkerretik eta «Uztapide» eskoitik.

Joxe Mari Iriondo'k jarri zitun gaiak; ber-
tsolariak, berriz, saioan parte artu zutenak,
auek izan ziran : Gor.rotxategi, Lasarte, Liza-
so, Mugartegi, Arozamena, Lazkano, Agirre
ta Lazkao-Txiki.

Deba'ko gazteak, azkenerako, bertsorik
onenarentzat saria ipiilita zeukaten. Gaia:
aZartzaroav, J. M. Iriondo'k aukeratuta. Zor-
tzi bertsolariak bota zuten bakoitzak berea;
entzuleen iritziz, Arozamena'rena izan zan
onena, ta onek jaso zuen Deba'ko gazteen
saria.

Irakur Arozamena'ren zortzikoa, zentzu-
nez biribild.ua:

Gazte danian bat gogotikan
saiatutzen da lanian,

indar beruak izaten ditu
bere biotz barrenian,

bere izerdia emen emanik
beste askoren mendian;

ara zer tristura datorkigun
zartura datorrenian,

erretirorik gabe uzten gaituzte
baSso ez degunian.

Balendin Enbeita ri
omenaldia Donostia'n

Joan dan illaren 3'an, au da, otsaillaren
irugarrenean, omenaldi bat egin zitzaion Mu-
xika'ko bertsolari ospatsu Balendin Enbei-
ta'ri. Aspalditik merezia zuen, eta egun orre-
tan aundikiro egifia dugu. Jendetza aundia
bildu zan Astoria antzokian. Bizkaitik eta Gi-
puzkoatik batez ere, bertsolari lagun asko izan
ziran omenaldi ortan esku artu zutenak. Mat-
tin eta Salbadore'k etzuten izan etortzerik,
mugan bait zituzten aurkitu zoztorrak.

Egun ortarako, gainera, Balendin'en ber-
tsorik onenakin liburu eder bat ere argitaratu
zuen «Auspoa» bildumak. Nere Apurra deri-
tzaio. 108 bertso-lan dakarzki, guztiz ederto
landuak.

Lan auek ba-dute beren garrantzia. Enbei-
ta nekazari dugu, ta ala ere astia izan oi du,
bere ordu ta lan-bitartetan, olako koplak eio
ta biribilduteko. Bere aitak ere —Euskalerri-
ko Urretxindorrak noski— orrela egiten zuen,
eta legezko danez, semeak ez du ark baino
gutxiago izan nai.

«Bertsolaria» sail onetan sarri sartu ditugu
Balendin'en lanak. Ba-dakizu, beraz, nolako
arretaz oretzeii dituen pentsamentiiak eta bio-
tzondoa. Txasta zazu urrengo aapaldi, eus-
kerari izan bear diogun maitasunaz egina:

Emakumia lurbira ziar
dabil modia begira,

nundi edo andi elduko iaku
modia dauan tokira;

jantziko iaku, naiz-ta nabarmen
izan, modien jazkera:

modan balego zorioneko
litzake gure euskera.

A. ONAINDIA

EUSKERA
GURE
AMA
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Neure biotza agintzen daukat, bertsoak abestuteko
Ta Euskera aman bizi-modua danori agertuteko;
Gerturik nago neuk dakidana bengoan azalduteko,
Nik neuk ez daukot izkuntz eder au inola be salduteko.

Bizkai, Gipuzko, Araba, Napar, Prantzin iru probintzitan
Zazpi probintzi onek gengozan izkera baten berbetan
Euskera baino etzan entzuten gure bazter guztietan,
Ez prantses-era, ezta erdera etzan gure errietan.

Ez dakit zelan gerotxoago joan zan indarra galtzen,
Zintzo ziranak euskeran aide alperrik ziran azaltzen
Atzerritarrak ein eben lana gure euskeria saltzen,
Ta Mluntasuna gure euskera asi zan ondo zapaltzen.

Negu baltzean gai.tzez beterik euki izan dau oinarte
Beragan ditu edur azpian etorriko ainbat kalte:
Beti kanpoan otzez beterik, osoan lurperatute,
Biidurrez beti inestu eta trumoiak ikaratute.

Baina illuna igaro eta atzetik dator argia.
Qure amantzat bere eldu da betiko udabarria,
Eta beteten ba'dau sustraitik euskaldunak daun legia,
Aurrerantzean agertuko da gaitz bank eta garbia.

Edsrregia zihan, Amatxo, mundutikan joateko.
Gure Jainkoak emona zara biotz-erdiz maitatzeko;
Gure indarra ez dan lez naiko zu ondo goratuteko,
Jaungoikoari eskatzen dautsat zu garbi beti zaintzeko.

iliunetatik urten zara-ta, oifi zara argitaratu.
Aurrerantzean jagongo zara. Ene ama, ez larritu!
Zu zaintzen beti gizon onen bat eih izan bada saiatu,
Zutzat biotza zabal dogula, ene Amatxu!, ez aztu.

Ainbat gizon on !anean dabii zu zainduteko munduan;
Baserri, kale, goiko ta beko, asko zure inguruan...
Zure berbaren gozotasuna dabilkunean buruan,
ASaitasun bat laster sortzen da zure semion barruan.

Begona'n zauzen zeruko Ama, zu bere zara euskaldun.
Lelengo lagun Euskal-Erria, beti izan daiten fededun;
Eta urrengo Euskera ama, inoiz galdu ez dagigun,
Gure asaben izkuntza zar au guk be mai.te izan daigun.

EPERRAREN
IRUDIA

NERE ASPALDI
ENBEITA'RI

f
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M. JESUS BARA1AZARRA

Agur goxo bat bialtzen dautzut,
nere adiskide Enbeita;
zure omenara ez nitzan eldu
urruntxu ere bazan-ta.
Sinistuzazu egun orretan
ez zaitut izan aiztuta ;
urte askotan bizi zaitezen
Birjina Amak lagunduta.

Bardin bardiria opa dautzuet
kipuzkoatar danori,
batez ere, orra zeuko argitik
lana egin dutenari;
maitasunegaz besarkada bat
or izan zeran danori.
O! Jaun laztana, lagunduiozu
gaxo dagon Euskerari!

Oitura zarrak
gauzarik an e
an ikusten da
biotzeko mait
Orain esango
inoiz aipatu e
begira ondo,
nere bertso It

O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 < £0000000^

liiiiiliiiiri
zear...

Itxas-ontzia bizi asi da?
urak ebagiz aurrera,
nere barrua dardaraz laster,
poza ta naste bildurra;
bainan uraren lenen dirdaiak
zoratu eusten barrua,
ez nekien nik zer zen KANTAURI
itxas urdin bulartsua.

-\/>j

Ondoren geroz, ikusi neban
itxasoa zabal, luze,
pozez gainezka nengon ederrez,
nenkusanak ikusite;
egiz, uretan txikia nintzan
nere ezer eza ikusite,
arrain txikia trebeago zan
ur artean estaldute.

Orain, ostera, ezin ixildu;
barruak diraust egi au,
itxasoaren aunditasunak
be-betik inguratu nau;
inguru guztiz ura eta ura
an, urrin, zerua ikutu,
bien bitarte, ur urdinetan,
ni intxaurtxu gisa dantzatu.

Urtegi ontan dagon indarrak
zer diraustan ezin esan,
gizon trebeak izanagaitik
urak eroan zituan;
gu barriz, orain, emen, garoaz
uren Jaubeak beregan,
izontzi zuri azkar onetan
gizonak egaz aidean.

Ur zabal onek maitasuna dau,
oi gure itxaso Kantauri!
Ire semeak jatorzanean
artu egizak maiteki;
neuk nai dotena eskatzen deuat
anai guztientzat bizi,
arrain janari ta aize kresaldun
izan bekiguz ongarri.
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wen irudia,
in zoragarria!

utagorik?. I yaut liraiiiena;
orputza, erregin batena.

bizkor, yire gorputz den-dena,
in legun eta beroa!

irnetik, gogoa
derragoa.

adut ikusia
ik, odoldurik, eman bizia.
in
isun maitearen saria.

izko Bardena'ren eper gorria,
xikitandik, i yaut maitagarria!

M. Garde

intzea

daben

bat emen

bok,

Ormaetxea'tar Jon

Nere gaztetan, izaten girian
ijituak gatik esaten:
euren jazkerai begiratuta,
naikoa barre egiten;
baria, gaurkoan, arrazoia ni
berari noa ematen:
lotsagarrizko jazki laburrik
bat ere ez da ikusten.

LIRE GIZONTASUNA?
jogu benetan
jrtatu zana:
jo eta jaurti
n gizona.
lagundutera

beregana.
'e krlstautasuna,
jizontasuna?

a derrigor bear
jgiteko:
:a bide ertzean

izteko.
uan gizonak
ik ez dauko.
gu Jaunak dinon lez
guntzeko.

iz" esaten dabe
n danak;
edadeagaz

}izko gizonak.
i kontzientzirik
ez daukenak
"gizon" izango,
-en esanak.

aiz-ta izan ez
ta zentzunik,
i ezergaitik be
ko lagunik.
ilkar zapaltzen,
ak izanik.
nundu onetan

gizonik?

baldin bagara,
intzakaz

"ni gizona naz"
ean esanaz.
jartu daigun,
i onakaz,
igundu daigun
asunagaz.

Jaungoikoaren
o betetzen;
lagun urkoa
xe maitatzen;
gizon guztion
onartzen:

: da egongo
ean iltzen.

JON ENBEiTA
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KURPILIGORRA

Bertso bakar batzuek
nai nituzke jarri,
egungo gazteentzat
oro jakingarri.
Bide itsiian, nola
dijoazen sarri
—uramillan gisara—
bultzaka elkarri,
txertu b erriak jartzen
Euskalerriari.

Erri txikietatik
nora-ara joateko,
lenbiziko itzean:
uTaxiek zertako?»
Bumbide pollita
sakela austeko...
Itxuraz ibilliaz
ez dute usteko,
ogia nun daukaten
etxean jateko.

Nik eztakit zertan dan
gazieen burua;
dantza-sala oietan
askoren zerua...
Wisky ta txanpana,
zigarro purua,
txanpon bat balio-ta,
eskuka dirua,
zerriak gizentzeko
atarramendua!

Euren kontura artu
gau osoa sarri,
leku ematearren
aragi grineri.
Alkoholak diraunaino
nola-ala ibilli,
nexka edo mutilla
nor dan nork igarri?
T'eguna argitzean
txorri-izugarri.

Sarritan odolkia
katuan atzetik,
maitakeri jario
itzean-itzetik,
bizitza aparretan
ezer ez latzetik.
Oitura sartu leike
aurrena utsetik,
ta zuen kalterako
orla ibiltzetik.

Jolas-etxe oietan
zer ondamendia...
Nai lukete usteldu
munduan erdia,
naiz-ta esan: «Gure gera
gazteri berria».
Garaiz ez badezute
artutzen neurria,
ikusteko zaudete
inpernu gorria...

Zuen zera bakarrik
ez dago jokuan,
gaztexegoak oro
ba-datoz eskuan.
Erantzunkizun ori
eraman kontuan,
zuen ajolik eza
nortaraino doan...
la kontzientzia
zulaka dagoan.

Ongi egin dezute
«protesta egitea»
mundua degulako
gezurrez betea.
Aurrez komeni zaigu
zeatz jakitea
bietan kalte geien
dakarren bidea;
erri-mifia dan, edo
akanpoko aizea».

M. U. AZURMENDI

Zer ikusteko girian
aztarrik ez genun,
edo gezur-bizitzaz
zer etorri zaigun.
Begi-itxitan bizi
omen gera egun...
Ikusten degunatzaz
ausnartu dezagun,
larregi zabaltzerik
merezi ote dun...

Izutzeko aina da
gaurko egunean,
gazte-giro itsua
dagoen neurrian.
Oro izugarrigo
egunen batean,
zuek ikus bearra
denbora joanean...
«Begi-bakarra alkate,
itsuen errian!»

RANPANTXILLA
BEDARRA

Berde naiz urdin, orma-igali, aztenda;
zeru ta lurra ditu bereixten.

Urteakaz
zutago? berdeago egifiaz doa;
arriaren ekandu, ikutzen diran
mutur alkar-eiotuen soin leiatsu;
esne bardifia daroe;
landare txiki dira
ta baso bat bere bai.

Urteak dira
koropillotzen eta austen;
egunak dira
sutzarraren kolorezkoak;
aizea da
—udagoiena zear—
lurbira ikutzen dauana,
ta eriotzaren sustrai
illun itsuak.

Eta kanpantxilla bedarrean
jagi zan geritza-mota.

PATXEKO

GURUTZ-BIDEAN
"PiSafok agindu du
lapurren arfean
iltzez gogor josteko
Jesus gurutzean".

Kristorenak egin du.
Gizonak Jainkoa menperatuta
eriotzara darama.
"Kristo, aide gure guretik!
Zure bearrik ez degu!
Zesar degu errege!
Urrea ta Gorrofoa
gure legei
Eraman guretik!
Kendu aurretik!
Kendu! Kendu!
Areago oraindik:
kendu eta ill!
Bere ordez
Barrabas nai degu...!"

Pilatok: "Ez det gizon onetan
errurik ikusten.
Ecce Homo!
Ara Gizona emen!
Buruan koroia;
bizkar gainean
purpura gorria;
malko-odolez
beterik begiak:
arpegian
errukia.
Zuena da ta
eraman sltzera."

Erriak: "Gurutzera! Gurutzera!
Kendu! Kendu!
Bere bearrik ez degu!
Betor bere odola
gure bum gainera...!"

Ura Pilato-ren esku-artetik jario.
Orrua ta marmarra erriak dario.
Orruaren egoetan, ur-tanta argiritsuak
lau ego-aldeetara, zillar euri, dazaio.
Eskuak garbitzea alperrik da, Ponzio!

Arrinda
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TXITXARRO ARRAINTZAK ETA...
Aspaldin ez nitzan joan kai

aldera, ta ura arrainez betea
itxas ontzi guziak! Banekin
arrapatzen zutela, ta ikusi nai
nun egia ote zan esaten zu-
tena.

Ikusita gero, beste erremeio-
rik ez nun, sinistu. Zer arrai zi-
ran'da, txitxarro, txardin aundi,
makarel edo lanpo ta... BO-
GAK alajana! Bogak arrai er-
di-purdizkoak dira jateko, ta
ez naiz arritzen gero ekarri zu-
tenian geienak ALFA-ko joatia.
Ikusi arrai ori ta badirudi one-
takoa dala, banon, ez da. Gure
gazte denporetan geuk arrapa-
tzen genitun sareakin, mallaba-
kar oiekin barb arm, berdel, pa-
neka ta tartean. Aundiak ziran,
banon ez genitun jaten. Zer egi-
ten zan? Ba, eraman amak bes-
te errieta saltzera, barrutieta
eta an nola ez zuten ezagutzen,
erraz saltzen ziran. Otarka ba-
tek orduko ogei edo berrogei
laurleko artzen bai ziran. kon-
ten gu.

Barbarinak, oztea, zazpi laur-
leko kiloa; ta beste arrai txiki
guziak, banaka ogei xentimo
edo berrogei! Ez da orain or-
duko salmentarik!

Gaur eguneko arraiketak to-
nelaka arrapatzen dituzte eta
gero beren salmentak ez dira
ordukoak bezelakoak izaten.
Geiegike ori eramanaz fabrika
irin autsa egitera.

Goazen arira, ta jarrai de-
zaten asierako gaiari. Portua
oso eder zegon arraiz beteta.
Kamioiak batera ta bestera,
izotza jarri arrai ganetan ta
beste ontzietan ALFA'ko ate-
ratzen.

Ez al da tamalgarri egune-
ro ikusten dan ori? Olako arrai
gosea izan bazter guzitan, eta
arraiak irinak egitera eraman.
Txitxarroa, jakina ez da leba-
tzen antzin dunik, ta gutxiago
beste arrain askorekin. Banon,
nere ustez beintzat, txitxarroak
jan leikez baldin merkeago sal-
duko baluteke ortako dauden

andereno edo saltzalleak. Neri
mokari ona dala deritzait eta,
noiz beinka, esaten diot emaz-
teari erosteko; ta gero labean
erriaz osorik, limoi ta guzi, bi-
xigua balitz bezela jaten ditut.

Beste arrai urdifia, berdela
da. Onek koipe geiago dauka
txitxarroak banon, ta azkarrako
aspertuko zera bi egunean ja-
ten badezu. Onen mamia prex-
kua ez bada, ez du tutik balio
jateko, ta aspergarria da. Ta...
goian esandako BOGAK, zer
modukoak dira jateko? Beste bi
arrai oien antzik ez dute. Arrai
txuria da, banon esan geinke
gustoa urdina daukala, ta so-
soa. Prejituta, piper pizkakin,
batsoi ta abarrekin, ederki go-

zotzen dira. Itz batean, iru
arrai klase oiek jan leikez ta
merke gafiera.

Txardin kontuak, berriz, ta-
malgarriak dira. Ez dauka sal-
menta aundirik. Lenengo egu-
netan ontzi gutxi zebiltzan eta
saltzen ziran ederki. Geroago,
beste portuetako ontziak asi
ziranean arraintzan, j a k i n a ,
arrai geiago ekartzen zuten eta
erosleak ez nai, aitzakitzat ar-
tuaz arrai sosoa dagola txardi-
na orain. Bai, badakigu txardi-
riak Agorran izaten dirala onen
jateko. Banon, Agorran ez dute
emen arrapatzen, Huelvan bai-
zik. Emengo arraintzaleak, ill
oietan, atunak arrapatzen ibil-
tzen dira, ta kanpotik ekartzen
dituzte txardifiak.

LAGUN ZAR BATEN
OROIPENEZ

Aprika aldeko lurralde bero aietara gudaritzara era-
man ondorengo egun batean, gutxien uste genduen ga-
raian, konpesatzera joan bear genduela esan ziguten,
urrengo egunean pazkoazkoa egiteko. An ziran estuasu-
nak eta ixtilluak!

Asko ginan, erderaz inoiz ere aitortu gabeak; eta er-
deraz etzekitenak ere, ez oso gutxi; ondo ezgenekinak,
berriz geiago. Orregatik sortu zan gure artean alako
kezka ta larritasuna, geure ezitzailleai «protesta» zo-
rrotz egiteko indarra emateraino.

Alperrik izan ziran gure aleginak, apaiz euskaldun
bat izango gendula agindu ziguten; baina dana gezurra

izan zan, gure bizkarretik parra egin naia, besterik ezer ez.
Eliz-ondora irixtean, dei zital auxe egin ziguten, lo-

tsatu araziaz, gure eskaera bertan bere geldituko zala-
koan nunbait:

—A ver! Esos que no saben hablar, que salgan!
Su-ta-gar jarri nintzan itz petrol aiek entzutean, eta

laister eman nuen pausoa aurrera;baifia eznintzan aurre-
na izan, napar gazte jator batek artu zidan aurrea.

Begien aurrean daukat oraindik ere, Alkazarkibir ze-
ritzan erriko eliz-aurrean zut-zutik, Juan Pedro Iroz
Etxamendi, «Pantxo» izenez ezagutzen genduen luzai-
dear mutiko sendoaren irudia. Alkar ezagutu berriak gi-
nan, baina uraxe naikoa izan zan neretzat euskaldun,
kristau ta gizon jator baten ondoan lo egiten nuela ja-
kiteko eta geroztik oso alkar-maiteak izan ginan, bi ur-
te Verdi luze aietan.

Orainartekoa ezlitzake noski naikoa, PRINCIPE DE
VIANA'ren orrietara ekartzeko; baina, ori gertatu ta an-
dik ogeitabost urte ingurura, Bearne'ko Sauveterre'n izan
zuen eriotz goragarriak bai, merezi du izan duen baina
arrakasta geiago, eta orregatik nator gaur naparren al-
dizkarira, napar jator baten gorespenakin; neretzat, la-
gun maite batek, <dllik erey>, biotzean tokia izaten baitu.

Mutiko au txoper ibiltzen zan eta Prantzi aldetik ze-
billen lanean, Bearne'ko basoetatik egurretan noski, eta
ango Sauveterre deritzan errian sartzerakoan, zeramakin
kamionari arrastak (frenuak) autsi zitzaizkion nunbait,
eta erri au malda batean dagoenez, ikaragarrizko abia-
dan jetxiaz igaro bear izan zitun Sauveterre'ko kaleak.

Aurrean jarri zitzaizkion guztiak saieska ta zearka,
al-zuen bezela aldeginaz, erria igaro zuen garaian, bi
umekoxkor atera zitzaizkion bere aurrera eta, aiek za-
paldu gabe, inola ere etzeukala igarotzerik ikusi zuen
garaian, bidetik irten eta berrogei metro baino geiagoko
sakon-zulo batera jausiaz, txirtxillaturik galdu zuen be-
re bizia.

Eskatu ote genezaioke inori, egin zuena baino geiago?
Ez det uste.

Orra or, Euskalduntasuna azaltzeko izan zuen adore
berezitik aintzat artu nuen lagun zintzoak azken-orduan
azaldu zuen gizatasuna.

Uraxe bai, zala benetako euskaldun, kristau ta gizon.
Goian bego, «Pantxo» gizarajoa.

Beraz, txardin aundi oiek, to-
nelaka or eramaten dituzte fa-
brika irina egitera. Ez ote da
tamalgari ori? Ez ote dago or-
tako fabrikarik, zalasoi orta-
koak? Gogoratzen naiz ni, urte
aietan italianoak Gertarfn nola
erosten zuten, latetan jarri ta
eraman Itali'ra.

Baita ere, oraindik ikusten
ditugu barrilletan ileran jarri-
ta txardin zarrak deituaz, ta
saltzen dira beintzat. Zergatik
ez dute orain ortan Ian egiten?

Nik ez dakit, bafian, gaur
eguneko jendetzak galani txa-
rrak artu ditugu, esango bagen-
du bezela: arrai ori txarra da,
ura obeagoa dek eta jan egin-
go degu. Nik galdetzen dizut:
ez ote da garesti zuretzat?
Orren arro al zera orain? Leba-
tzak jan, txipiroiak berdin, bar-
barinak zer esanik ez, merua
berriz, beatzak txupatu arte,
arrai gorriak ere onenak jateko
ta... olantxe bizi gera. Zearo
arrotuta ta aberasten antsa ar-
tuaz...

Sasoi artan, txipiroiak, txi-
kiak ez baiziran beintzat, arrai
merkeak ziran, ta jendeak ez
zion jaramon aundirik egiten.
Sapnak, ostea, arrai ordina-
yuak, ta gaur zer? Gaur one-
netakoak dira. Ordun bezela,
orain ere, arrai onak, garesti or-
daindu bear dira. Ortako ordea
dirua bear, ta askoren poltsi-
koak ez izan aberatsak.

E. OZKIN

L E K E I T I O : Bizkai'ko
itxas-ertzeko erri polita,
benetan; arrantzakizu-
netan, berriz, portu biz-
korrenetako bat.

Gogoan zendun Saibatzaiffeak
auxe agindu zueia:
biotzetikan, guztiok alkar
maite bear genduela.
Azken agindu ori, ederki
zuk bai bete zenduela,
besterengatik bizia emanez
Kristok gugatik bezela.

II

Oraintxen dator nere burura
gauz bat sarritan entzuna
itz utsakin ez dala azaltzen
benetako maitasuna.
Zeure bizia emateraino
izanaz biotz-biguna
zuk erakutsi diguzu guri
egizko kristautasuna.

Ill

Naparroako Diputazio
prestua bezain zuzenak
ezin lezazke azturik utzi
bere seme leialenak.
Lagun-urkoa salbatzearren
bizia galdu duenak
ez ote ditu irabaziak
aspe ete gorespenak?

Aitor dezagun egia garbi
zertako egon zalantzan,
Iroz'en azken orduko lana
arrigarria izan zan.
Bere aurrean egin dezaten
erritarrak bolant-dantzan;
oroitarri bat merezi luke
Luzaide'ko enparantzan.

URDANETA

AURTXOEN TXOKOA
AZERI BAT, OLLOAK ETA ZAKURRA

Aldi batean baziren ollar bat, zakur bat, eta azeri bat.
Eta olloak arbol baten ganean egoten ziren denak. Eta
egun batez agertu zaien azeri bat eta artu zuen olio bat.
Lasterka, lasterka, lasterka, eskapatu zen; eta gero inzi-
lari batek il zuen; eta gero inzilariek artu olloa, eta gan
zuen ollarraingana. Gero inzileriek artu ollarra olluekin,
eta gan zituen beren etxera.

Ollarra gan zelaik etxera egin zuten besta aundi bat.
Eta gero ollarra ollua eta bere aurrekin yan zuten artua,
ogie, eta bitxoak; eta etxekoak aragie, sagarrak eta gaz-
tanbera.

ARANTXA ELIZETXE REKARTE
8 urte. Erratzu

ZERRIA BELEN'GO ESTALPEAN

Bazen zerriteien zerri bat lodia eta zerriak erran zion
amai:

—Nik nai dut iltzia, YESUS aurrak sortzen delaik, ya-
teko nere txitxitik YESUS aurrak.

Eta bere amak erran zion:
—YESUS aurra baite ttarra eta eztu yate-nai zure txi-

txitik.
Eta gero gan zen bere etxetik eta arpatu zuen bidean

artzai bet. Eta artzahak erran zion:
—Noat zazi?
Eta txerriek erran zion nai zuela gan YESUS aurrai-

gena. Eta artzanak gan zion Belen-go estalpera. Allaga-
tu zelaik gan zen YESUS aurraingena eta eman zion
musuet. Eta txerria gelditu zen Belen-go estalpean be-
yeikin eta astuakin, eta ematen zioten beroa YESUS
Aurrari.

PATXIKO ELIZETXE, 7 urte. ERRAZU
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BERA
«CICLO-CROSS»

Otsailako 10-gn. eta 24-gn.
egunak, gogoangarriak Bera-ko
herriarentzat. Bidasoko herri
ontan, Espainia eta Munduko
«Ciclo-Cross» Txapelketak egi-
nak dituzte.

Beratarrak ez dira ttipikerie-
tan ibiltzen, Gure Txokoakoek
gorasko jo dute eta hau ez da
txantxetako gauza. Eguraldia-

• kin ere suerte ona izan dute, gi-
ro ederra eta lasterketako apro-
posa. Ikaragarrizko jendeketa,
leku guzietatik etorria.

Otsailako 10-an, Espainako
Txapelketan Gorostidi gipuz-
koarra atera zitzaigun Txapel-
dim. Zorionak!

Amabost egunen buruan, be-
rriz ere Beran eta, oraingoan,
Munduko Txapelketa. Egun
hontan, bi lasterkeat egin zu-
ten. Goizean, «profesional» de-
lako mallakoen artean; eta
arratsaldean, «Amateur» dei-
tzen direnen artean. Lenbiziko
mallakoen arteko Txapelketa,
VAN DAMME belgatarrak era-
kutsi zuen bere gaintasuna eta
merezimendu guziekin irabazi
zuen.

TXAPELDUN VAN DAMME 1-19-14
2-garren R. Vlaemick .... 1-21-00
3-garren P. Frischmecht . 1-21-03

8-garren Gonzalez 1-24-21
9-garren Gorostidi 1-24-22

LARRAUN

Lasterketa hontan 17 txirrin-
dulari ari izanak dira eta hoie-
tatik 15 bururatu zuten.

Arratsaldeko lasterketan: Ira-
baztale, VERMEIRE.

Txapelketa hauen antolatzai-
leak erran dezateke: «Hau egin
eta, egin-beharra bete izan du-
gu, bertzerik ez» ; aguziek txa-
loka», gaineratuko nuke nik.

«Ciclo - Cross» Txapelketak
cleus makurrikan gabe ospatu

PASAKIZUMK
Alderdi a u e t a n baditugu

oraindik baserritarrak erdarare-
kin borrokantxa ibiltzen dire-
nak. Oietako batek zeuken ala-
ba eder bat, Azpiroz'ko aldapa
baifio errebuelta bizkorragoa-
kin, puntal sendoak eta polita
benetan.

Aitak diru pixka bat bazuela
erraten zuten; ez da, ba, arri-
garria neskatx onen atzetik zo-
zo asko ibiltzea, gerezi goxo
ura bereganatu naiean.

Mutil ederrak ziran geienak;
bazan, bai, artaldean, gobernun
kontra begiratzen zuena; beste
bat, anka okerra kakoan gisa-
koa; ta, irugarrena, baztertua
zegon: erraten zutenaz, «gri-
foann bazeuken akats txikien
bat eta goazea etzan bear airia
idor egoten.

Danetan, Kanada'tik etorri-
tako gazte eder bateri arpegi
argiena jartzen zion eta beste
zozo guztiak, esperantza galdu-
rik, baztertu egin ziran.

Baifian, deabrua ez da lo ego-
ten, eta nasi zitun bazterrak.
Egun batean, errira erori zen,
Donosti aldetik eta lengusu ba-
ten etxera, mutil txar bat, dena
pizarra ta kalparra, galtza ba-
tzuk, azpian, kriston zabaltasu-
nakin, eta, goian, ipurdi iar
aiek, funda bezela, markatuaz.
Bere zigartxo ezpanean, an ibil-
tzen zen egun santu guztian,
karrika gora ta bera.

Lendabizi, parra egiten zio-
ten danak; bafia, egun batetik
bestera, gure neska ederra are-

kin ateratzen asi zen. Senar-
gaia, nazkaturik, aide egin zun.

Ederraren aitak, konturatu
zanean, gogor artu zuen alaba,
ta sekulakoak erran zizkion:

—Ez iaiz lotsatzen mutil txar
eta alper orrekin ibiltzea? Naz-
ka ematen didan neska! Nai
dunena eginzan, bafian orrekin
ezkontzen ba-iaiz, ez dun nere
eskuetatik «ms» bat artuko».

Egun batean, errira joan zen
gure gizona, beiak uztarrian
eta gurdiarekin pentsua karrai-
tzera, ta mutil txar arekin topo
egin zuen. Akullua eskuetan
zuela, ala itzegin zion:

—«Tw con mi neska andar,
puesP».

Eta «kalparraundiak» eran-
tzun zion:

—n Si! Y que?».
—«Ke! Ke!», erraten zion be-

re buruari gure baserritarrak;
eta berealaxe bizardunari:

—((Kea bario lenago, sua ta
egurra beam. Eta makilla artu-
rik, uAitarenn egin nai izandu
zion bizkarrean; etzuen omen
arrapatu.

Franko kalmaturik, oraindik
erran zion atzetik:

—nOrrenbeste kostatako
alaba maitea,
lastima izango dek
in ematea».

—Eta barrian:
—aEmakumeak ergelak zira-

la banakin: baifian orrenbeste-
ko neurrian, ez nuen uste».

A. UXATEGIETA

dira; jende guzia kontent dago,
eta Berako herriaren izena
mundu guzian entzuna izan da.
Zorionak beratarrei!

DONEZTEBE
AIZKOLARIAK

Otsailaren 17-an, Aizkolaren
gazteen arteko Txapelketa jo-
katu da Doneztebe-ko herrian.

Txapelketa hontan 6 aizkola-
ri ari izanak dira. Jende aunitz
bildu zen aizkolarien Sariketa
hontara. Aizkolari bakotxaren
eginkizuna: 2 onbor kana-erdi-
ko eta beste 2 berrogeitama-
bost ontzako.

Mutil gazte hauek beren in-
darrak erakutsi zituzten borro-
kaldi bortitza eginik. Txapelke-
taren erabakia, hemen:

1. MINDEGIA ... 16 m. 16 s.
2. Andiarena .... 16 m. 21 s.
3. Apezetxea .... 19 m. 54 s.
4. Saralegi 21 m. 20 s.
5. Urkiola 24 m. 15 s.
6. Billabona . ... 25 m. 25 s.

Mindegiak eta Andiarenak
beren balio aundia erakutsi du-
te. Zorionak!

ELIZONDO
BERTSOLARIAK

Datorren Apirilaren 7 - a n
(Erramu Igandea), arratsaldeko
4,30-etan eta Elizondoko An-
txitoneko trinkelean, bertsolari
besta eder bat egin beharra da
berehartan lau bertsolari ariko
direla. LASARTE, AGIRRE,
GORROTXATEGI, IGARZA-
BAL bertsolari famatuak izan-
go dira jai hontan kantatuko
dutenak.

Bertsolari besta hau, Nafa-
rroako Diputazioneko «Institu-
tion Principe de Viana»'ren la-
guntzarekin egin beharra dugu,
eta biltzen dena Elizondo-ko
Ikastolarako izanen da.

Bertsolariak maite dutenak,
Erramu Igandean badakite no-
ra joan.

M. IZETA

GARAZI

ARDIKERIAK
Gau beltz batez, loa ezin atxemanez, hasarre gorrian iza-

nez, eta Euskalkunak lehertu beharrez, gure debru zaha-
rrak asmatu zien muga. Bainan, Jinkoaren laguntzarekin,
Euskaldunek ordian hedatu zuten anaitasuna. Hantik laster,
sekulako kexaduran sartuz, debriak ager-arazi zien guarda.
Gure arbasoek, pilotatzaliak izanik, ezpaizuten nahi kintzia
galdu, berehala emanzakoten errefera, pentsatuz kontraban-
da. Hortan gira geroztik gure mendietan. Ba, bainan debru
zahar hori, axeria bezain maltzurra izanik ere, etzen ohartu
mugaren erdi-erdian bizi zela artzaina bere ardi-manexeki-
lan. Eta orai ere guardek behar dute menditar horiekin iku-
si. Bertsu xahar zonbaitek emaiten daukute froga ederra:

Sorho, alhor-dunak, larretan diraude;
Guarder nausitzeko, gu goregi gaude!

Denek badakite araiz gure artzainek, lege zaharren ara-
bera, egiten dutela bere lana mugarik ezpalitz bezela. Es-
painiatik Frantziarat, edo Frantziatik Espainiarat, bas-he-
rritar guziekin laketuz, Euskara beti mintzatuz, eta guardak
polliki agurtuz, eremaiten dute bere artaldia nahi duten le-
kurat. Ardi-manexak aldiz, ez dituzte gizonen legiak eza-
gutzen, abere gaixoak! Zoazi zu erakusterat holako «manex*
bati zer den muga... Ez dia bere bazka berdin atxemaiten
gure Nafarroko bortietan, mugari kasu egin gabe? Garazi-
tik Aezkorat, artzainak eta ardiak mot a berekoak izanez,
beraz tantiruri denak elgar iduri! Hauxe da buru hauste
gaitza goberniaren dako.

Ezinbeste hortarik nola atera? Debria ahatik, gogoetan
zagon, xerkatuz zer gaixtakeriak sustatzen ahal zitien ar-
tzain horier ihardokitzeko. Azkenian, bere bait an egin zien
xertoaren estakuriarekin bazter guziak nahasiko zitiela. Eta
ordu berian asmatu zien xertoaren marka ageriko zela ar-
dien beharrietan petenta batzu kokatuz geroz. Zer diren
bestenez moda kanbiatze horiek! ehen, gure ardiek aski zu-
ten joare bat lepotik dilindan. Orai, petentak ere behar alain-
tso! Eta nola nahi duzie prezioak ez diten goiti ari holako
despendio zozoekin?

Bizkitartian, guardek jakiten ahal zuten omen, petenta
horier esker, hea ardiak kontrabandan ibiltzen zirenez. En-
gotik, eritasunen sendatzeko, guarda marexalari nausi... age-
ri delarik artalde baten kotsu handiena kontrabanda dela.
Berehala, gerla gorrian lotu ziren guardak. Sartzen ziren,
noiz-nahi eta nun-nai, pentzetan, bordetan, etxetan, petenta
madarikatu horiek ikusi beharrez. Merkatietan ere ari ziren
iker-mikerka tirahala. Zonbait aldiz ardiak bahitzen zituz-
ten, eta berdin leku berian hiltzen. Ordian, zer besta! Aide
guzietarik, ardiak marrakaz, lasterka, jauzika, edo zalapar-
taka. Guardak, ahoa zabalduz oihuka. Herritarrak zernahi
erranka. Eta azen ontzeko, marro buru beltzak koskaka, izi-
garriko oldarrian denak botatuz erroz gora! Bixtan da be-
raz, holako ager-aldiak bururatzen zirela sekulako kalapitan.

Hainbestenarekin, hemengo Nafartarrak arrunt kexu.
Otsailaren lehen astian, berrehun Euskaldun bildu dira Baio-
nako karriketan, behar zutela auzia xuritu, behin bederen,
Suprefetarekin. Gure artzainen artian, ikusten ahal ziren,
bestiak beste, herriko Auzapez anitz, Kontseilu-Jeneral zon-
bait, eta denen buru Inchauspe Garaziko Jaun Deputatia.
Suprefetategian, guarden eta marexalen aintzindariak beha
zauden. Han, ontsa mintzatu ondoan, hautsi-mautsi bat egin
dute denen onetan. Geroztik, artzainek beharko dute axola
gehiago eman xertoari, bereziki ardi zonbait erosten dituz-
telarik mugaren hego aldian. Guardek aldiz, ez dira noiz-
-nahi ibiliko artalden ondotik, bainan ardiak ikertuko dituz-
te, behar den bezala, bortien bidetan edo mugaren gaindi
pasatzian.

Hola hobeki, Jaunak, bakia nausitu delakotz! Ene ustez,
auzi xuritze hortan, denek pentsatu dute behar zela lehenik
bizi gure mendietan. Egia erteko, zer bilakatuko ziren ar-
tzainak ardirik gabe, eta guardak kontrabandarik gabe? Oro-
tarik behar da, araiz, mundu baten egiteko!...

GABAZIKO MANEX
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LIBURUAK

"TXIKI"

Tft
Bildumari: Matxin Labayen

Argitaratu: AUNAMENDI
Donostla

Atsegin aundiz jaso dugu «Aufiamendn Argitaldariak eskeini
digun bere liburu berria.

Liburua, irri-egingarri ta irakurtzeko errexa: «TXJKI» ma-
rrazkilarien irudi ta esaera parregarriak.

Bertze denboretan, an-emenka ikusitako «TXIKI»'ren raarraz-
ki ederrak, orain liburu bateau bildurik, poz-pozik eta xamurki
ere, berriz ikusi ditugu.

Ziur nago, euskaldunentzat, liburu berri ori pozgarri izanen
zaiela.

GARDE'TAR M.

ELE-MELE
GURUTZ-GORRIA

—Badakit gaixozai ikas-
ten ari zerala. Zer eraku-
tsi dizute?

—Lenengo laguntzak
ematen.

—Orduan, eman izkida-
zu bost ogerleko.

ARRANTZETAN
—Andre, non dago zu-

re senarra?
—Jetxi zaitez beeko zu-

bira ta an ikusiko duzu
kainabera bat punta ba-
koitzean ar bat duelarik.
Andiena nere senarra du-

ERDIKO UNEA
Bazkaldu bitartean, ai-

tak bere seme Pello'ri ika-
sietan nola zijoan jakin
nairik, galdetu zion:

—Zer da bitarteko sar-
tzen irripar eta negarra-
ren artean?

—Sudurra.

IKASTOLAN
Irakasleak : —Ederki;

Afrika'tik egingo dugu
orain ibillakli bat.

Ikasleak, lasterka atera
nairik: —Itxoin pixkat,
maleta billa noa-ta.

OBERENA,
EGIA ESATEA

Napoles'ko Errege - or-
dezkoa bein espetxekoak
(kartzelakoak) i k u s t e n
joan zen.

—«Zergatik zaude zu
emen?», galdetzen zien
denai.

—«Izen ona kendu zi-
datelako», erantzun zuen
batek.

Beste batek: —«Asa-
rraldi baten eriotza bat
egin eta neri errua ezarri
zidatelako».

—«Ez dut inoiz deus
ere ostu —zion beste ba-
tek— eta emen naukazu
ni lapurren pareko».

Azkenez, beste batek:
—«Emen nago ni, jauna,

kapa bat ostu nuelako».
—«Nola —Errege - or-

dezkoak— lapur bat ain-
bat aingeruen artean? Ut,
kampora!».

Eta berealaxe e m a n
zion azkatasuna.

PPiNCiPE • VKNA"
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60

Delegado de la Institucion Prfncipe de Viana
MARCELINO GARDE

Bederatzigarren urtea. — Pamplona, Marzo - 1974
Epailla, Iruna. — 97-gn. zenbakia

DIRECTOR:
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S U M A R I O
PAG. 1 EUSKERA TA TXISTUA. El euskera y el txistu. El paisaje navarro recobra su alma vasca cuan-

do suena un txistu. Al escucharlo, mas que en la musica se piensa en Euskalerria. Y con el
txistu, aun en la Ribera, brota el ansia del euskera.
ERRIBERA'KO TXISTULARIA. El txistulari de la Ribera. M. GARDE, desde su Kargaztulu natal
(Carcastiiio) responde, en euskera, a la llamada, de siglos, del viejo txistulari de La Oliva.

P A G . 2 ESNE-BURRUKA IXILDU DA. Acallado el conflicto de la leche. Si; 6Pero resuelto? Por AU-DELA.
EUSKALTZAINDIA. La Academia ha perdido un miembro prestigioso: Rene Lafon (G. B.), lin-
guista y catedrat.ico en la Universidad de Burdeos.
EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Noticias que vienen y van. Recientes las
Marchas de la juventud navarra al Castillo de Xabier.

P A G . 3 LARRAUN'GO APEZAK EUSKERAREN ALDE. El clero de Larraun, por el euskera. SAKANDAR
expone la excelente labor, y el ejemplo de actividad euskeltzale de los curas de Larraun.
UME KRISTAUEN AZIERA. Crianza de hijos cristianos. Nos ilustra AR'tar A. El problema de la
familia se ilumina, para los cristianos, con criterios de luz sobrenatural. El hijo mas glorioso de
Navarra, Francisco de Xabier, fue el mas pequeno de una famiiia de si.ete hermanos.
ARTALDEAK. Rebanos. ANZANARRI analiza la enorme disminucion del ganado lanar en Nava-
rra: 100.000 cabezas menos en los ultimos 10 anos.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. El P. Shanti Onaindia ensalza a nuestros "bersolaris", coordina sus activida-
des y nos remi.te su abundante colaboracion: perdiz bardenera; hierba humilde; inmenso mar;
una pseudo-juventud; nuestra hombria y cristianismo; y ese gesto inutil de Pilatos...

P A G . 6 TXITXARRO-ARRAINTZAK ETA... Sobre la pesca del "txitxarro". E. OZKIN nos descubre su mun-
dillo pesquero, que el conoce bien.
LAGUN ZAR BATEN OROIPENEZ. En recuerdo de un viejo amigo. URDANETA evoca la muer-
te heroica de un hijo de Valcarlos en las rutas de Francia, y la vieja amistad de la "mill" que
descubrio un "luzaidar" cristiano, vasco, "hombre".
AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil. Sendos cuentos infantiles de Patxiko y Arantxa Elizetxe
—7 y 8 anos— de Errazu.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. IZETA informa dasde su "mirador baztanes": Ciclo-Cross en Vera
del Bidasoa; aizkolaris en Lesaca; Fiesta de Bersolaris en Elizondo: "quienes gusten del verso,
ya tienen donde ir el Domingo de Ramos".
ARDIKERIAK. Cuestioncillas ovinas. Desde la Sexta Merindad, MANEX DE GARAZI refiere, entre
bromas y veras, las trabas que dificultan a los rebanos navarros el disfrute mas que milena-
rio de los "puertos" pirenaicos.
LARRAUN: PASAKIZUNAK. Pasatiempos. El humor de UXATEGIETA nos brinda un "susedido"
francamente bueno.

PAG. 8 LIBROS: ' TXIKI"-MARRAZKIAK. Dibujos de "Txiki". La Editorial Aunamendi ofrece la golosina
de una coleccion de excelentes dibujos de "Txiki", buenos para todos, evocadores para los
que nos iniciamos en el "mundo" vasco con libros ilustrados por el.
"KIRIKETA". Juegos infantiles. El P. Damaso de INTZA aporta diversas modalidades navarras
del "Kiriketan".
ELEMELE. Chascarrillos.

EUSKAL ERRIETAKO IOSTAKETAK
§ 9 KIRIKETAN 9 9

( I I )

KIRIKETA
iokua nola
d e n , len-
goan era-
k u t s i zi-
gun Arra-
yotz'tar ba-
tek.

lostaketa au berdintsu
egiten da aide guzietan.
Betetzaleak kantatzen due-
na aldatzen da zerbait aide
batetik bestera.

Ona Arizkun'goa:
Kiriketan,
karaketan,
eperrak xokuetan,
aingeruek konketan,
trin, tran.
Bale da?

Erantzuna: "Kirik, bai!"
Edo "Kirik, ez!".

Etxalar'en esaten zuten:
Kiriketan,
karakefan,
eperrak xokuetan,
trin, tran.
Bale da?

Erantzuna: "Kirik, bai!"
Edo "Kirik, ez!".

Imotz, Ultzama ta Basa-
buru'ko ibarretan, KURI-
KETA esaten diote ioku
oni.

Onatx, Lizaso'ko bete-
tzaleak ziotena:

Kuriketan,
txopetan,
txortxillen,
gabillen.
Ba!io du?

Erantzuna: "Kurik...!"

G a r t z a r u ' n Basabu-
ru'koan, kantatzen zuten:

Kuriketan,
txopetan,
eperrak anketan.
Bazaudete?

Erantzuna: "Kurik!" Edo:
"Ez!".

Latasa'n (Imotz), bi era-
tara kantatzen zuten; lenik,
Lizaso'n bezalaxe; ta biga-
rren aldian, onela:

Bat, bi, iru, lau,
ardiek amalau,
auntzek adar bi,
eldu naizela ni.
Balio du?

Erantzuna: "Bai, kuri!".

Imotz berean, Eraso'n,
kantatzen zuten:

Kuriketan,
txopetan,
ganbelapeko,
ortzitzen eztenak
berak beteko.
Balezate?

Erantzuna:
"Ez!".

'Kurik!" Edo,

Etxaleku'n kantatzen zu-
ten:

Kurik-kuriketan,
eper-eperretan,
txorie kantus,
eperra negarres.
Balezate?

Erantzuna: "Kurik!" Edoy
"Ez!".

Ioku au bera ba'dute
Larraun'en ere. Zein erri-
takoak diran, ez dut go-
goan. Bi eratara bildua
dut:

Kuri-kuriketan,
eper-eperretan,
txorie antxetan
txintxili-mantxala
Balio du?

Kuiketan,
txopetan,
eperran txori,
zangoa meia
lepoa lodi.
Etziate, baziate?

Bi eratan, erantzuna:
"Kurik!", edo "Ez!".

Araitz'en, ioku berari
KUKULANA deituz, kanta-
tzen dute:

Kukutan,
betetan,
eperran txori
zangoa mea
ta lepoa lori.
B a Sere bai?

Erantzuna: "Bale!"
Bai ta ere:

Kukuten
betetzen;
balezate?

—"Kuku!" erantzun.

INTZATAR D.
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