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Al, U S y Mil BATEN FIIMS \
Orri ontan berean ematen

dugu, beste aldizkaritatik ar-
tuz gero, 1974 urtean argita-
ratu diren euskal liburu-ze-
rrenda; dañera, irurogei libu-
ru; beste batzuen erranez,
laurogei ta amabi izen-buru
izan direla dirudi.

Ta berala, alperrikako gal-
derak: liburu asko al dirá?
Ala, ortaz bestera, ez al dirá
gutxi? Galdera oriek baiño,
egokiago auxe: aurtengo eus-
kal liburu guzietatik, zenbat
irakurri dituzu?

Aurten, emezortzi milla li-
buru ta geiago agertu dirá
Españia'n; errana doa euska-
razko zenbat, eun bat ere ez.
Apurkin onetaz, zarata andia
atera izan dugu, arrokeriz
erranez zenbat h-dun íiburu,
zenbat h-gabe, irarriak izan

diren. Izki mutu batek —ka-
kodun, alabaiña!— ez zuen
sekulan orrenbeste zaratarik
atera izan.

Bitartean, ez dezazun eran-
tzunik gabe utz, lenago egin
dizugun galdera: «h-dun edo
h-gabeko liburu orietatik zen-
bat irakurriak dituzu?». Eta
bat ere ez ba'duzu irakurria,
zertan euskarari traba andia-
gorik?

Euskaldunak gutxi leitzen
ornen dute. Iñork ez dio iñoíz
euskaidunari euskaraz irakur-
tzen erakutsi.

Erriko jendeak badaki bere
euskara, ongi jakin ere. Bai-
ñan, erriko jendea bere ingu-
ruko euskarari oitua dago ba-
karrik; norberak ez ibülitako
itzak agertzen direlarik, be-
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amanoaTzea LORetan

Zuri-miñez jantzirik, Muskaria'ko (Tude!a) amandatze goiztiar ori,
libeStza'ren 24'ean sartu zaigu loretan.

Moncayo'tik iges egin duen elur-kana ote?
Edo, Udaberri'ko mandatari bezalakoa eidu den pinpirin-mordoxka?

(Muskaria'ko PEINADO-MAEM., argazkia)

realaxe adierazten digu: «Bes-
te euskara da ori, arras dife-
rentia». Ez dirá auexek, eus-
karaz irakurtzeko zailtasun
txikienak.

Erriak erraten dueña, egia
al da? Bai ta ez. Bizirik dau-
den mintzai guziak bezala,
euskara ere «dialekto» ba-
tzutan banaturik agertzen zai-
gu, naiz oro izkuntza bat iza-
nik.

G e i e n e t a n , euskaldu-
nak «bere» euskararen alor
txikia baiño, ez du besterik
ezagutzen. Ez daki aldamene-
ko baratzetan nolako Janda-
reak sortu diren. Eta berak
ezagutzen ez dituen loreak,
arria edo arri-koxkorra ema-
ten diote, oztopo aundiegi
¡rakur-bidean aise jarraitzeko.
Gibel aundiagoa bearko luke.

Ondorengoa, jakiña: pape-
rak eskuetan artu bezain las-
ter, asperturik furrundatzen
ditu. Gure ez-jakitez, gura-
soen izkuntza ez zaigu ez kul-
turaren biderik, ez ta ere eus-
kal anaiekin elkarganatzeko
lokarririk.

Orrenbeste kalte ñola ga-
raitu? Leitzen edo irakurtzen
bakarrik. Beste bidé obeago-
rik ez da oraindik; irakurri,
bai; eten gabe, aspertu gabe
irakurri.

Ta idazle edo iskribatzai-
lleak, zer? Erriko jendeari ez
bezazkio, lagundu bearrean,
oztopoak ugaritu. Nekazari,
artzai, langille ta etxekoan-
dreak badituzte, berez, neke
ta buruauste franko.

Gure Aldizkaria argi, errex,
erri-euskarari urbil izatea nai
genuke; eta orretan seiatzen
gera, benetan. Izkeraren nas-
te-borrasteak erri-jendea nas-
ten du; modazko «sakonke-
riak», zorarazten; ta bien ala
biek, azkenean, aspertzen.

Beste batzuek beste bi-
deak naiago ba'dituzte, or
konpon! Okerrena, norbera-
ren iritzia eman-gogoa, gero.
Irakurria dugu: «PRINCIPE DE
VIANA asko beheratu da le-
hengo mailatik. Jende xehea-
ri gehiegi begiratuz, ahanztu
egin da beste irakurlegoaz».

Errespetuki —frantsak be-
zala— Gereño jaunari erra-
nen diogu: «Orren ustea da;
ortaz bestekoak badira ere».

Ez dugu «beste irakurle-
goa» atzendu; baiñan, ñapar
euskaldungoa ñola dagoen
ezagun-da geroz, gure erriari
—«jende xeheari», Bilbo'ko
jaunak erran duenez— bere-
ziki begira bear dugu.

Eta ori «lehengo mailatik
asko jeixtea» al da? Oso bes-
terik, lengo maulan irautea
da ori. Ikus beza Gereño la-
gunak non jarri zituzten PRIN-
CIPE DE VIANA'ren xede ta
asmoa, g u r e Aldizkariaren
sortzaille, aurrelari ta mai-
suak ditugun Urmeneta, Ulzu-
rrun eta Satrustegi jaun ospe-
tsuek:

«Gure euskaldun mendita-
rrak euskeraz irakurritzen tre-
be eta oitu ditezen eta, bidé
batez, beren jatorrizko min-

tzaeraz izkribitzen edo idaz-
ten ikasi dezaten».

Asmo berean zintzoki ja-
rrai nai genuke, euskal-kultu-
ratzekotan (or dago!) «jende
xeheari» laguntzen, leitzeko
edo irakurtzeko errextasuna
ematen. Ortarako, emendik
as, Naparroa'n oso diferen-
tiak izan diren Bizkai'ko edo
m u g a z bestealdeko itzek
erran nai dutena, ¡Mero ema-
nen dugu, aiei dagozkieten
idaz-lanen oinpean edo beste
txoko batean, IZTEGITXO ba-
ten gisara.

1974: euskal liburuak
AINTZINAKO SOZIO-EKONOMIA, Muxika L. M., «Gero».
AITONAREN IPUIAK, Murua'tar Ramón, «Kardaberaz».
ALDERDI KOMUNISTAREN MANIFESTUA (Baiona'n argita-
ratua).
AMA BIRJIÑA'GANAKO JAIERA, Baztarrika'k euskeratua.
ANTSO GARTZEIZ, Arrieta'tar J. M.a'k euskeratua, «Gero».
ARTEGINTZA, ARTISTA, GIZARTEA, Kortadi Ed. «Gero».
ASEKAITZ, Iturbe'tar Martin, irun'go sariketakoa, «C.A.M.».
BIGARREN POEMA LIBURUA, Lete'tar Xabier, «Gero».
DEIKA, Sorozabal'dar Paulin'en olerkiak.
EKONOMIAKO LEHEN PAUSOAK, Amuritza X.'ek euskeratua,
«Lur».
ERREKA-ZULOAN, Albisu'tar Anastasio, «Kardaberaz».
ERRIOXA'KO SAN MILLAN EUSKAL ITURRI, Latxaga, «Edili».
ESKUTITZAK, A. Onaindia.
EUSKALERRIA TA ERIOTZA, Arrinda'tar Anes, «Kardaberaz».
EUSKAL KANTAK (Toki ta urterik gabekoa) (...?).
EUSKAL LITERATURA ( I ) , Erzibengoa, Ezkiaga, «Gero».
EUSKAL LITERATURA (I I ) , Erzibengoa, Ezkiaga, «Gero».
EUSKAL LITERATURA (II I) , Aita Onaindia, «Etor».
EUSKARA BATUA ZERTAN DEN, Larresoro, «Jakin».
EUSKO LURRA ( I ) , «Etor».
EUSKO LURRA (I I ) , «Etor».
EUSKO LURRA (II I), «Etor».
GAZI-GAZAK, Abeletxe, «Edili».
GUDARI, Oyarzabal'dar Antonio.
HIRU GIZON BAKARRA, Gandiaga'tar Bitoriano, «Gero».
IDEK ETA ZABAL GOGO-BIHOTZAK, Ithurralde
ILLETAK (llleta-elizkizunetarako liburua), Gotzaitegiak.
IPUIAK, Irun'go sariketakoak, «CAP.».
ITUN BERRIA, Orixe, Kerexeta, Zugasti, 2'gn argitaldia.
KARDABERAZ, 3, Taldeko lañen bilduma, «Kardaberaz».
KARDABERAZ'EN LAN GUZTIAK ( I ) , «La Gran Enciclopedia
Vasca».
KARDABERAZ'EN LAN GUZTIAK (I I ) , «La Gran Enciclopedia
Vasca».
KOLONIZATUAREN EZAUGARRIA, Larresoro'k euskeratua, «Ja-
kin».
KOSMOS 3'gna. ANAYA argitaldaria, Taldean euskeratua.
KRISTAU JARRERAK GAURKO EKONOMI-EGOERAREN AU-
RREAN, Gotzaitegia.
LAS DANZAS DEL CORPUS EN OÑATE (Euskeraz eta gazte-
leraz) «C.A.P.».
LENGO EGUNAK GOGOAN ( I ) , Uztapide, «Auspoa».
LENGO EGUNAK GOGOAN (I I) , Uztapide, «Auspoa».
LITERATURA IV, Estornes Lasa, «Auñamendi».
LIZARDI, OLERKARI TA PROSISTA, Lete, Zelaieta, Lertxundi,
«Jakin».
LUR ETA GIZON, EUSKAL HERRIA, Taldean egiña, «Jakin».
MAITEÑO, Azurmendi'tar Xabier, Irun'go sariketakoa, «C.A.M.».
MARXEN ONDOKO ERREBISIONISMOA. ROSA LUXEMBURG.
LENSNEN BIZITZA (Garate'tar Gotzon) «Gero».
MARXJSMA ETA NAZIONAL ARAZOA EUSKAL HERRIAN (Iz-
tueta-Apalategi).
MUNDUA EUSKAL ERRIAREN GOGOAN, «Auñamendi».
NAPARROA'KO EUSKAL-ESAERA ZARRAK, intza'tar Dámaso A.,
«Príncipe de Viana».
NERE APURRA, Enbeita'tar B., «Auspoa».
OIARTZUN'GO BESTE LAU BERTSOLARI, Zavala, «Auspoa».
OLERKIAK (Lauaxeta'renak) «Etor».
ROBINSON CRUSOE, Atxaga'tar B.'k euskeratua, «Cinsa».
SAIOKA ( i ) , «lker»ek argitaratua.
SALMUTEGIA (SALMUAK, egokiago), Gotzaitegiak.
SANTA KRUZ APAIZA, Orixe, «Gero».
SEI IDAZLE PLAZARA, Begiarmin (I) , «Jakin).
SEI IDAZLE PLAZARA (Begiarmin) (II), «Jakin».
SHAKESPEARE-KOMEDIAK ( I ) , Larrakoetxea, «Kardaberaz».
VALVERDE'TAR ANTONIO (euskeraz, erderaz) C. A. M.
ZORION BIDEA, Aita Zubiaga.
ZUENTZAT, Azpeitia'tar Julene'k, «C.A.M.».
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EUSKAL ^ M
ERRIKO LEIOA

ÑAPAR ERRIETAKO X-GARREN EDERKETA

II ontako lenengo egunean, Diputazioa'ren Jauregian, Aldun guziak ber-
tan direlarik ÑAPAR ERRIETAKO X-GN. EDERKETA'koan saritueri ba-
natu zitzazkie agiriak. Lenengo saria 20.000 duroena, Erribera'ko Fusti-
ñaña erriak artu du; 2-gna., 10.000 duroena, berriz, Arbizu euskaldun
erriak; ASkate bakoitzari, zillarrezko domina baña eman zioten; ar bitzate
gure goraintziak.

Sarituen izenean, Fustiñana'ko Alkateak esan zuen: «Eramaten dugun
sariaren kopurua alde batera utzirik, anitz poztu gera ñola Diputazioa gure
erriaren aiegiñaz goartzen den ikustean».

Lendakari-ordezkari Marco Jaunak adierazi zigun: «Bizitzeko eta gura-
soek emandako lurraldea obetzeko gogoz beterik erri bat gera; orregatik,
gure etxetako berritze danak lekuko gi.roari jarrai bear dio. Neurri egokia
darabilkigu bai Mendietako arrizko etxe andieri, bai ta ere Erribera'ko arri-
lluzko eraigintza-bitsiei! Den-denak bere balioa ta lijlura ditu Naparroa, bat
egiñik, iraun-bidetan aurrera jarrai-arazteko».

Ruiz de Gordoa, Gobernadore Jaunak Diputazioari eskerrak dizkio ta
zorionak eman ere, Naparroa'ren azalpenaren alde egiten duen lan mi-
resgarriagatik.

ÑAPAR ERRIETAKO X-GN. EDERKETA; Diputazioaren Lendaka-
ri-orde Marco jaunak, sari-agiriak banatzen

ERRIBERA'KO NEKAZARIAK
SU-PIZTURIK

Ez iduriz, gaizki doazi Ñapar Erri-
bera aldeko nekazalgoaren gauzak.
Ara, ba: aspergak (espárrago),
orain arte salerosi ona zuten, baiña
gaur, burni-xafSa (hojalata) aitza-
kiz, merkatu diré. Tomateak, ez obe-
ki; Joan dan uzta bikain izan deia-
rik, ez zituzten oSategietan artu nai.
Piperrak, berriz, zer esan? Pezta
baña kiloa bakarrik ordaindu nai
zizkieten... Nekazariak su - pizturik
parrastaka erreka beiti bota zituz-
ten. Ñola daiteke piper auek, kilo
bakoitza iru, bi ta pezta baña ero-
siak, dendetan 30'ean saltzea? Al-
perrik erremoíatxaz asi; bitartean,
ango bazterretan bizia samindu da.

Ez da aurrerako etorkizun obe-
rik ikusten, gari ta garagarra igar-
tuak dauden bezala egon-ta.

Ez a! dago bidé on bat, irabaziak
bitartekoen eskuetan ez galtzeko?
Apurtxo batzuk, beintzat, ez zitzaiz-
kie izerdia ateratzen duten nekaza-
riei eíduko? Eta bear zana, gañera:
makinak, burnikeriak, ongarriak eta
dena, gora ta gora; noiz arte, Jauna?

AITA LARRAÑAGA
MIXIOLARI APEZPfKUA IL DA

Komunistek Txina'tik bota zute-
netik bizi zen lekuan, ain zuzen,
Ondarrabi'ko Komentuan, ¡I da Aita
Kaputxino Iñaki Larrañaga, Pin-
liang'eko Apezpiku-mixiolaria.

Larogei urte orain direlarik, sortu
zen Gipuzkoa'ko Aldaba'n; beti izan
zen apez aund.i bat, beti ere eus-
kaltzale bikaiña, Euskaitzaindi'ko la-
guntzallea, gañera, 1957 urtetik
asi-ta.

BIZKA!'KO ARRANTZALEEK
ARRAPATUTAKO ARRAIÑA

¡TXASORA BERRSZ
Ctsaii au «il-beltz» biurtu zaie

Bizkaiko arrantzaSeii, 10.000 kilo
txitxarro, Bermio'n, itxasoa berriz
bota-beaíturik. Lau pezta ere ez ziz-
kieten olategietan txitxarrua ordain-
du nai.

Berdinberdiña, Ondarru'n, txar-
diñarekin: 12.000 küo txardiña arra-
patu ondoan, itxasora bota bear,
iñork ez zizkieteSakoz sei pezta or-
daindu nai.

Bitartean, egazkiñez eta guzti,
Arjentina'tik ekartzen ornen dute

Bilbo'n saltzen den legatza. Ala
ba'goaz, auxe besterik ez da egin-
go: besteen lanak ordaindu eta gu-
reak, berriz, ga¡du.

IRU ÑAPAR MENDIGOIZALE
«ACONCAGUA» MENDIAN

Iru ñapar mendigoizale diren
A. Buzunariz eta Bidaurreta Anto-
nio ta Daniel anaiak «Aconcagua»
mendira igo-bemak ditugu. Jakiña
danez, Arjentina'ren Ande'tako men-
di orrek 7.020 metroko goralgoa du
ta gure adiskideak 6.650-etaraño el-
du zi en, tontorra berenganatu gabe
370 metrogatík.

Uts-pean 30 mailleko otza, berta-
ko «izotzezko aizto zorrotz» fama-
tuak, ango lur iatz eta nekagarria,
aizearen meazketa biotza itotzen
dueña, ta geigarriz, azkeneko une-
tan, zori txarrenez, ango illunbe
utsa, izugarrizko ekaitz baten ezau-
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Leitze'n, Lasarte bertsolariaren omenaidian: maiburua, suze; frontoia, bete; biotzak, bero

LASARTE BERTSOLARIARI OMENALDIA
Martxo'aren 2'an, Leitza bere sort-erriak

omenaldi bat eskeiñi dio Orio'n bizi dan Ma-
nuel Lasarte, «bertsolarien aingerua^ri.

Omenaldi au izugarrizkoa izandu zan eta
historian idazteko modukoa. Len ere billera
aundiak egin dirá Leitze'n: adibidez, emen
izan ditugun aizkolari apostu ederrak, baiña
ez oraingokoan bezala. Ateratu zuten kon-
tua: milla berebil baño geiago bazirala kan-
potik etorriak. Leitza txikiegi gelditu zan jai
egun ortan.

Eta dena bertsolari batengatik? Bai, jau-
na, bertsolari batengatik; eta onek esan nai
digu zeiñ gogokoak dituzten euskaldunek ber-
tsoak.

Leitzarrek ez dute beren bertsolari aun-
dia aztu, naiz «Frankia» baserriko semea Lei-
tze'tik kanpoan aspalditik bizi da. Eta esan
gabe dijoa, Manuel Lasarte bertsolari aundia
dala; olakoa agertzen zaigu bere ekiñaldi gu-
zietan Euskalerria'n barna. Eta ez da errez
gendea poztutzea norberaren biotza alai ez
dagonean...

Amarretan, Meza; gure eliz aundian ez
zegon lekurik; naiz gendea azkar estutu, er-
diak baño geiago kanpoan gelditu ziran. Sei
apaiz aldarean: Dn. Migel Sagaseta erriko
apaiz «gaztea», meza-emalle ta Juan Mari Le-
kuona, sermolari diralarik. Iru bertsolarik,
bere bertsoa botaz, eraman zuten «o/aía»;
ogia, ardoa, amorraiak; bildotsa «Mattinn'ek
bear zuen eraman, baiñan olako bildotsa ez
da oraindik agertu...

Txistulariekin aurretik, agintariak joan zi-
ran etxe berrien sail batera, kale bateri La-
sarie'ren izena jartzera, oroitarri bat eta ber-
tsolariaren irudia agertuz.

«Amazabal» frontoia bete-beterik zegoen.
Agintarien maiean ikusi genituen: Lasarte,
Naparroa'ko Gobernadore Ruiz de Gordoa
jauna, Ñapar Diputadu Julio Iturralde jauna,
Orio ta Leitze'ko Alkat-Apaiz jaunak, Sarrio
Paper-olategiaren Aranjuelo jauna, Aita Zaba-
la, bertsolari batzuk, etab.

Ongi-etorria ematen du gure Alkate fin
ela bizkorrak. Aren eskuetan paper pilla iku-
sirik, gure errian dirán olako «maillu» batek
esan ornen zuan: —Gol, motel, eta bukazak
laister!

Aita Zabala'k, trebetasunez, agertu zuan
Lasarte'ren bertso-trebetasuna: puntúa, neu-
rria, soiñua, mamia.

Arozamena, «Basarri», Egilleor, Enbeita
aita-seme, Erxeberria, Gorrotxategi, Larraña-
ga, «Mattin» eia «Xalbador»'ek, agurtu zuten
gure Lasarte, bertso baña bot¿iz. Gero, Agirre,
Azpillaga, Lazkano, Lazkao-Txiki, Lizaso ta
Lopetegi'k bertso pilla bat bota zuten. Bi ordu
egondu giñan bertsoak aditzen eta oso labu-
rre egin zaigun.

Ta oroigarrizko emaitzak: Leitze'k «copa»
eder bat, Sarrio Paper-olategiak, zillarrezko
lauki bat, Manuel Rekondo'k, adiskideen ize-
nean, «Lasarte» izenburuaren ikurra.

José Manuel'ek, eskerrak emateko, lau ber-
tso egin zituen, biotz ondoraño sartzen zire-
n ak.

Azkenean, Naparroa'ko Gobernadore Ruiz
de Gordoa jaunak, euskeraz esan zituen itz
batzuk: ta gendeak ñola txalotu zuen!

Festa onen ondorean, denak beti oroituko
dirá Leitze'n bertsolari aundi bat izan dugu-
la, ain zuzen, Manuel Lasarte, «Frankia» ba-
serriko semea. UXATEGIETA

bidé ziurra: eta nolakoak izaten di-
ren bakardade aietan! Ain urbii ze-
gon guraitzari ezetz esan bear da.
Zentzutasunaren guraitza, bestea
baiño neketsuago. Ongi etorri etxe-
ra!

BA AL DA ARROLIOA NAPARROA'N?

Badire urte asko, ezbaida ortan
gaudela. Probaketa batzuk egin di-
tuzts Gastiain, Martzilla, Astrain eta
beste lekutan.

Egun auetan, POTASA-meatzeta-

ko alderdietan, Undiano irian, asi
dirá berriro arrolioaren billa.

Zaku andi bat gaz agertu ornen
zaie ta ez diré gutxiak zulo ontan
yarri diren itxaropenak.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Joan den urtarrilaren azken egunean Euakaltzaindiak hileroko
batzarre arrunta egin zuen Biiboko bere etxean.

Horra batzarrean erabilitako gai nagusien berri I aburra:
Eibar eta Donostian «Elhuyar» taldearekin eta fabrikadun ¡aun

batzuekin bilera batzuk egin dirá. Euskera merkataigo har-emane-
tan erabilzearen gain izan dirá bilerok.

Halaber Donostiako Zuzen —Fakultatea hiztegi juridiko bat ger-
tutzen hasia delako berria eman zen.

Basauri Sariaren deia hartu da. Era berean Euskaitzaindiak Biz-
kaiko Aurrezki kutxaren laguntzaz, eratzen duen Sariketaren oina-
rriak o n artu dirá. Aurten «Domingo Agirre Ele berri Saria»'ri tokatzen
zaio txanda. Bidé batez, ihazko Basauri Sariaz zer-ikusi duen pun-
turen bat ere aipatu zen.

Batzorde bat izendatzen da euskeraren izenean Onomastikako
Zentru Internazionalaren bibliografi lanetan parte har dezan.

Euskaltzainburu den Aita Villasantek txosten bat irakurri zuen
1975-1976rako dauden zereginak eta lanik nagusienak gogoratuaz.

Herri eta Herritarren Izendegia prestatzen ari den batzordeak
bere lañaren lehen partea aurkeztu zuen. Lehen parte honek honako
eskualde hauek hartzen ditu: Arabatik Gorbeialdea; Bizkaitik Du-
rangaldea; Gipuzkoatik Deba arroko zati bat: Leintz eta Oinati; Na-
farroatik Sakana eta Erro-Aiezkoa. Oharrak egiteko hilabeteko epea
¡arizen da.

Oinati-tik eta Oinati aldeko toponimiari buruz hartu den txoste-
na irakurri zen. Txosten hau Félix M.a Ugarte eta Iñaki Zumaldek
egina da. Iskribu zaharretako toki-izenen forma, eta izenok men-
dez-mende izan duten eboluzioaz berri jakingarriak ematen ditu. Ho-
neíako estudioak Euskal Herriko harán denetan egitea zein beha-
rrezkoa den ikusi zen.

Guillaume Eppherre Zuberoako euskaltzain zenduaren hutsartea
hornitzeko, proposamenen epea batzar-egun hartan bukatzen zela
jakin arazi zen.

Azkenik, Euskaitzaindiak bilinguismoa aurrera eraman nahi duen
irakasle talde batean parte hartzea, onartzen da.

(Euskaltzaindiaren prentsa Bulegoko Agiría)
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IKASTOLA BATERO KEZRAK
Bein, iru andereño büdu ta egurastera

joan ornen ziran. Alkarizketa luze bat egin
dute ta beiardi eder batean, patxaran eseri-
ta zeudela, ala erran ornen zuen aietako
neska batek:

—«Guri, aurtzaroan, eskolan euskera
kendu ziguten bezala, euskeraz ez daki-
ten aurrekin ez al dugu guk, au bera, gure
ikastoletan egiten?».

Au entzunez, bertze bi andereñoek, zer
erran etzekitela, txundituta gelditu ziran.
Ixilune ura moztuta, batek ala dio:

—«Nik beintzat, maitea, aurrak erde-
raz egiten dutelako ez ditut beiñere jotzen
edo zigortzen. Euskera badakit pixkanaka
ikasiko dutela ta ez bat batean. Nik au/
danak maite ditut eta nere maitasuna eus-
keraz azaltzen diet. Gaiñera nerekin aurrak
zoriontsu izatea nai dut. Ortarako alkarre-
kin jolasten gera, baita aunitz abesten. Gu-
re-aurrak ikastolan, jolasten eta abesten
pozik ibiltzen dirá. Jolasten, irriparrez ego-
ten dirá ta abestiak aurrenak erakusten diz-
kiet, pozik egiten dituztenak, eskuekin la-
guntzen dutenak gaiñera. Leloa polita da-
nean, edozein gizarteko izkuntzan ikasiko
lukete aurrak. Orregatik begi belarri geldi-
tzen dirá euskal abestiekin, bertze gutxik
bezalako bizitasuna baitdaukate. Aurtxoak
naiz asieran erderaz bakarrik jakin, erda!
ikastoletan baiño zoriontsuago daude eus-
kal ikastoletan. Gurekin lasai dabiltza abes-
tutzen, jolasten eta egurasten. Skastolatik
egunero irteten direla, guraso erdaidunak
dituzten aurrak, etxean erderaz egiten dute,
jakiña. Ez diegu etxean erderaz egitea ga-
lerazten, guri eskolan galerazten ziguten

bezala ta gaiñera zigortzen. Etxeratzekoan,
erdal gurasoak beren aurrei zenbat ikasi
duten galdetzen diete ta aurtxoak itzen bat
erraten dutela, jai dala etxean berealaxe
konturatzen dirá. Lenengo itz edo kantu
oiek, ez bakarrik gurasoak, ingurukoak ere
esan arazten dizkiete ta danak poz aundia
artzen dute. Gurasoak, naiz euskeraz tutik
ez jakin, ikastolan beren aurtxoentzat ez
dabiltza bigarren izkuntzaren billa, gurea
daña baizik, Euskalerrikoa».

Neska onen erantzuna ez da mótela.
Edozein lurraldeko aurrak, adin ontan bi-
garren izkuntza, jolasten bezin errex ikas-
ten dute ta lurralde danetan ala egingo ba
lute, a ze aurrerapena gizartearentzat. Gu-
re ikastolei eskerrik, aur aunitzek txikitatik
bi izkuntz ikasten dituzte, bat euskera, ber-
tzea erdera etxean edo karrikan. Konturatu
gabe bi izkuntzetan egiten dute lasai aski.
Nun dago bigarren izkuntzaren kaltea? Or-
txen ditugu Iruña'n bertan ainbertze ta ain-
bertze aur erdaldun etxetan, bi izkuntzetan
ongi dakitenak, euskera ta erdera. Gura-
soak, izkuntza bat; semeak bi. Euskerari
esker Euskalerriko nortasuna zer den, sa-
konean jakinen dutenak.

Gure ikastolan bidez, gure erriak, gi-
zarte aberats bat eskuratuko du noski: bi
izkuntzako gizaseme burudunak egingo du-
tena. Ikasteak ez dio iñori kalterik egiten,
irabazia bakarrik eskuratzen dio. Orregatik,
gure andereñoen lana, ongi egiña dago-
nean, zeiñen aberatsa dan geroak errango
du. Gaur guk usté baiño geiago bait da...

B E L A R R I

TXASOKO LANKETAK
monean ia ze:gaiik ; berak eran-
tzun zidan... «oraingo gaztedia
ez dala gure alta, ta gu bezela-
koak. Gaur geienak naiago du-
telako legorrean lan egin, ta
orregatik joaten dirala semeak
ikasketak egitera, kapitan pilo-
ta edo beste lankideta».

Ez naiz ni arritzen orrekin.
Gure etxekoak iru ontziren jabe
izanik, gaur Aitak ezik, semeak
legorrera jo dute, bateonbat ez-
-ezik. Zer gertatuko da emen-
dik urte batzuta? Itxas arran-
tzale onizi oiek zaartzen dira-
nean? Berriak egiteko izango
o;e dule gibelik? Bateko itxaso-
ko ekaitz bildurgarriak bizka-
rrean eraman bear itotzeko zo-
rian, eta bestetik orain ontzi
berriak milloika pezeta balio...

Bestetik, ostea, beti esan de-
gu, Kantauri itxasoan arrantza-

TXILE ITSUSKI BEZTUA
Allende zanaren alde ta Guda-Agintaritza Txile'koaren

aurka geiegi esan diguíe gure astekariak.
Ango gertaerak ez dirá izan len idatzi diguten eran, eta

gaurkoz esanak ere ez dirá egiak. Andik eldu zitzaizkigun
berriak eta gaurkoan eldu zaizkigunak, oso bestelakoak dirá.

Azkeneko uztan, 46 urte Txile'n daramazkin Aita batek
idazten zidan: «Erri gaxo au azkeneko urte auetan gogor
astindua dakusgu. Komunista ta U.P.E.koak larri erabilli
ginduzten iru urtez; gero beroiek beren zatarkeri ta naske-
taz lurreratu zuten etxea nolabait berriz jeiki bear; eta az-
kenez, etsai oiek berak atzerrian, bertako batzuen laguntza-
kin noski, zabaltzen dituzten gezurrai erantzun bear. Misio-
lari askoren biotzak ñola mintzen dituzte!...

Bañan ez usté: burua beren lekuan daukatenák diotenez,
Txile geldi baño zuzen dijoa bear duen bidetik. Zuk ondo
dakizu zer gertatzen dan lur-ikara aundi batek jotzen gai-
tuenean; ñola gelditzen dan etxea: daña urratua ta ankaz
gora. Olaxe arkitu giñan orain amar illabete: nasketak, go-
rrotokeria, lapurretak, gosea, atzerritik sartutakoen arroke-
ria, gerokoaren bildurra... Olako arriskuan, Txileko erriak
gudarien bidez, eman zun bear zuen Zartada. Geroztik, oña-
rri berriak ezartzen ari dirá eta gero bearko dirán etxegin-
tzeko gaiak andik eta emendik ha'datoz. Oraingoan neke ta
zailiasunean bizi bear bada ere. Txiletar geien-geienak ondo
ikusten dute, lanari bizi ekiten diote, jatekoa ba-dago ta po-
zik daude».

Lengo nere adiskide batek idatzi zidan: «Emen zuzen-
tasuna, begiramena ta ziurtasuna (seguridad) zuti daude.
Egonera oso arriskutsuak igaro genituan tuzarvan. Jaungoi-
koaren laguntzari eskerrak, guk deusen (ezeren) gaitzik gabe
igaro dugu. Imilla ren 11-an, deus ere jakin gabe, Consti-
tuzionera joana nintzan. Forel'go nere lanetik aldegiñik ne-
goan, orduko artua baízuten ango barrutia, nere zar-sari-
tzearen eskea egin-da».

('Allende laguntxoaren erakeria ondaketa bat zan eta
egun batetik besterako akitu (bukatu) zan. Zorionez Txile-
tarrak komunismoaren saretatik iges-eo^in zituen. Aren egin-
tza osoa oraindik ez zuen ezagutu pixka bat besterik».

Allende'ren agintaritzazko ta azken egunetako berri egiaz-
koak, bertako gaurko Agintaritzak eman dizkigu. Berak es-
kalzen du irakurtzeko «LIBRO BLANCO del cambio de
Gobierno en Chile» deitzen daña. Onela dio asieran: «Txi-
leko erriak eta bere agintaritzak (Gobernuak) ez dio bihlu-
rrik egiari eta «LIBRO BLANCO» onen bidez eta guzien
irizpenerako azaltzen ditu (bere) aurretikakoak eta ikuspide
guziekin ».

Oraindik «Anatomía de un fracaso» izena duan beste
liburu bat irakurri dezazke gertaera guziaren berri egizta-
tuak ikasi nai dituenak.

«Auzi egin dezake berak —dio—, eta txiletarrak eskuhi-
derik izan ote dugun ala ez, 1973-eko Irailldren 11-an erri-
-gobernu zVal eta lotsagarriaren uztarria botarik, laterriaren
zar-berritzeari ta berriztatzeko biclean asteko».

Gure astekarietan idazti dirán gezurrak irakurri ditugu.
Eta Txile'n urte askoz egon izan geranok, ez gaitezke geia-
go itz bat Txile'ren alde esan gabe gelditu.

Andik eskutitzez eldu zaizkigun berriak eta gure ango
Aî en Buruzagi, emen izan dugunaz ba'dakigu, pixkeka pix-
kek'i guzien buruzpide onurakorra daramala ango Agüita-
ri :zak orain artean. INTZA'R DÁMASO

le onÁzi geiegi daudela ta gu- Antziñan, gu itxasoan ibil-
zien'zat ez dagola arrairik. Gu- tzen giñanean, arraiak itxas er-

oibadira, baleike gero
arrai geiago arrapatzea.

Bermio ko portua. Gure arraigintzak «geroa» al du?

San Pedro eguna zan Ber-
mio'n egon giñanean. Bermio'ko
kai edo portua aundia danez,
an ikusi genitun ontzien ba-
rman moldaketak egiten, gero
atunak arrapatzeko. Ontzi ba-
koitzak beren margoiketak egi-
ten, ta zein bañon zein doto-
reago. Arraintzaleak o r r e t a n
oso iaioak dirá, bere elxea ba-
litz bezela zaituaz.

Bermio-tik, berealan Lekei-
tio'ra joan giñan, eta emen ere
ontziak, kaian. San Pedro egu-
na arrantzalien eguna izanik,
zer esanik ez ñola ospatzen du-
ten. Lekeitiarrak bai dute oitu-
ra, naiz ta ez ancziñan bezela,
ala ere, oraindik beren oitura
orí aintzakotzat daukate. An
ikusi gendun «KAXARRANKA»

dalako orí, ta bere gaiñean
arraintzale gazte bat dantzan,
prozesiyo bat balitz bezela ta
joanaz kaian barrena portu al-
dera, atzetik jentez beterik!

Zoragarria, bai, notin aren
pozlasuna ikusirik; denak EUS-
KERAZ mintzatuaz ta alai,
orrela bukatu zuten gizaldia
San Pedro-ren omenez.

Bai det Lekeitio'n lagun zar
bat, Kosme Goiliz Urkidi. Go-
gor aturik elkarrekin ñola joan
giñan AmerikeLa'ra SEI tonela-
ko on'zi ba';ekin Baiona-tik...
alemán edo «doixíarrak» ga-
ñean zirala-ta, igezka!

Kosme'k zidanez, gero ta
itxas ontzi gutxiago daudela.
Egi aundia ori. Nik galdetu

BELAR ERRETZALE SARIKETA
París inguruan, «Pipe Ciub»'ek antolatu-ta; belar-

-erretzale sariketa egin da. Sariketa, ea nork denbora
geiagoan pipa pizturik euki zan. Sariketa ontan emere-
tzi gizeki ta iru emakumek parte artu zuten. Bakoitzak
pipa berria zuen —guziek berdiña—, bi poxpola —biak
pipa piztutzeko— ta iru gramo erre-belarrekin bakarrik.
Sariketalari bakoitzak bazuen bere koxka. Batzuek luze
ats-artu ta gero kea botatzen zuten. Denbora geiagoan
pipa pizturik iraun-arazten zuenak, arek irabazten zuen
sariketa.

Lenengo pipa amazazpi minuto ondorean itzali zan.
Eta orrela, bat beste ondoren, besteak ere itzali ziran.
Bañan begi guziak emakume batengan zorrotz ziran. Ta
emakume aren pipa ordu bat igaro arte etzan itzaii. Txa-
peldun!

Gero diote gizekia emakumea baño geiago dala...
LIZARRUSTI

t

tzetan arrapatu oi genitun.
Orain nun? GRAN SOL, ta
urritiago ere bai .Ordun gauaz
ez, ta orain bai. Orduko sareak
motzak eta oraingoak luzea-
goak goitik bera. Ordun etzan
RADAR ta beste aurrerapenik,
gaur bai! Gogoraturik gu ñola
joan giñan Prantzi'tik Amerike-
ta'ra ontzi txiki arekin, ta ni?
lemilaii, gorputz erdia agerian
aize ta euriak artuaz... zer
esango genduke gaur ikusirik
dauzkaten gorde lekuak ta oera-
ko beren KAMAI ta guzi...?

Dana dala, itxasoko lanketak
bikañak dirá, ekarriaz arrai mo-
ta ederrak. Oso garesti daude-
la? Eta zer? Beste gauzak ez al
daude ola? Sare batek gaur sei-
reun milla pezeta balio ditu.
Ontzi berri batek OGEI MI-
LLOI, ta makinaren gaxotasun
edo urteko garbiketa edo erre-
paduak egiteko eunka milla pe-
ze'a kostatzen dirá. Orregatik,
arraia garesti saltzen da.

E. OZKIN
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I SALDIAS D. GREGORIO'RI

«Uztapide» bertsolaria

«UZTAPIDE» IDAZLE
Noizpehinka, gure bertsola-

ri famatuen bertso saioak ager-
tzea, irakurleentzat atseginga-
rria izango dela iduritzen zait.
D e n o k dakigunez, Uztapide
bertsolarien Txapelduna aspal-
di hontan ez da bertsotan ari-
tzen eta, baditu iadanik iru ur-
te, lan hoiek utziak dituela. Gu-
re bertsolari ospetsua osasunez
ez dabil sobera ongi, eta bere
burua ongi zaindu behar. Ho-
rretaz, bertso lanak eta egiten
zituen ibilaldiak alde batera
utzirik, ongi merexia daukan
atsedena hartua du. Bertsoak
utzi eta, oraingoan, euskal-idaz-
le bezala agertzen zaigu gure
bertsolari aundia.

Bi liburu eder idatziak ditu bere bizitzari buruz, «LEN-
GO EGUNAK GOGOAN» izen-buruakin agertzen direla-
rik. Interesgarria da bere lana eta merezimendu aundikoa
gainera; merexi du irakurtzea. Hor garbiki agertzen ditu
bere bizitzaren gora-berak, ñola ibilia den sortu zanetik ha-
sita orain arte. Bizi beharrak ñola mugiarazten zuen gazte
denboran bortizki lanean ari izanez. Gerra aurretik hasia
zen bertsotan eta hala, 1936 garrengo urtean ospatutako Ber-
tsolari Txapelketan, Bigarren Saria bereganatu zuen. Txa-
pelketa hontan «Txirrita» famatuak eraman zuen Lenbiziko
Saria. Geroztik, eta ogeita amasei urtez, ari izana da bertso-
tan Euskal-Herriko zazpi probintzietako plazak kurrituak
dituela eta bai noiz baitere Paris-en ere ari izana delarik.
Bertsolari bilgura aundietan, omenaldietan eta Txapelkete-
tan beti aintzindari, iru aldiz Txapeldun atera delarik, 1962,
1965 eta 1967-ko urtetan.

Bi liburuetan, eta xehetasun guziekin, hor agertzen ditu
bere ibilaldiak. Zenbat milla bertso kantatu ote ditu bere
denboran. Nafarroan ere herri askotan ibilia da, bere jakin-
duria erakutsiaz, erakaspen onak emanez, entzule guziak
atseginez betetzen zituela. Bere kontakizunetan erraten dau-
ku Nafarroako zenbat herrietan ari izana den bertsotan. He-
men herrien zerrenda: Goizueta, Leitza, Gorriti, Areso Ata-
llo, Arribe, Lekunberri, Arruiz, Etxaleku, Gartzaron, Ultza-
mako Bentan, Almandoz, Berroeta, Elizondo, Arizkun, Erra-
tzu, Zugarramurdi. Oronoz, Mugaire, Legasa, Doneztebe,
Zubieta, Sunbilla, Aranaz, Igantzi, Bera, Lesaka eta Iruñan.

Herri hauek guzietan kantatu du gure Uztapidek, ba-
tzuetan lagun batekin eta bertzetan bertsolari talde batekin
ere. Ez da aritu herri bakotxean behin bakarrik, askotan ari
izana da eta zenbait herrietan zazpi eta zortzi aldiz ere.

Gaur agertu behar dugu Uztapide eta Mattin-en arteko
bertso saio bat, behin batez Elizondon egin zutena. Gai
emaileak agindurik gis a hontan moldatu zen auzia:

UZTAPIDE, herriko apeza beti konseju onak ematen ari
daña.

MATTIN, neskatxa gaztea dantza gustatzen zaiona.

U z t a p i d e
Enuke nai gaztiak
ibiitzia triste,
ori eskatzen dedanik
etzazula usté,
beti etzera izango
orain bezin gazte,
zartutzia-re eidu
biar zaizu laste.

M a t t i n
Usté dut ai zirela
bidé zuzenian,
eta gonbertituko
naiz ni azkenian,
baina orai emen nago
gazte sasoinian,
zu segituko zaitut
zartzen naizenian.

U z t a p i d e
Dantza onak beti-re
libre badirade,
apaizak orren kontra
inoiz ez gerade,
ongi dibertitzia
guztientzat obe,
dantzan egin liteke
pekaturik gabe.

M a t t i n
Neska gaztia niz, baña
nai dut espiikatu,
hunen erraitera naiz
gaur deiiberatu,
lengo zarretatikan
beti dut aditu,
oneski dantzatzia
ez dela bekatu.

U z t a p i d e
Ondo dantzaten daude
sekulako lanak,
badira orain gogor
lotutzen diranak,
ortik galdutzen dirá
neskatxaren famak
dantza klase ori etzun
ei.ten zure amak.

M a t t i n
Amak ola iten zuela
etzaut iduritzen,
baña lengo modak dirá
lengoan gelditzen,
gaurko modak baitira
bai usu berritzen,
apezak ere ez dirá
gaur berdin bestitzen.

ANZANARRI

Cameros'etik etorri ziñan
dela irurogei urte;
zu osotara erdaldun ziñan
ta gu ontatik aparte.
Ez gendun elkar zotzik ulertzen,
mintzairaz giñan bi parte;
nik erderaz dakizkiten itzak,
zaina nunbaitik dakarte.

Zuk a Caracoles» esaten zendun
an zalantzaka ba'zeuden;
bai ta ere «casuen los judíos»,
aserretxo ba'ziñauden.
Baña au ere bizkor xamarra
bafzitzaizun iduritzen,
asi ziñan, bakar bakarrikan,
«caracoles» zuk esaten.

Usté dut, aita, mundu onetan,
egin dezula pekatu:
naiz txik denbora murritzan izan,
judiuak madarikatu.
Zuretzat esango zendun gogoz:
—«Baidute gurutzeratu
nik, ain biotzez, maite dudana;
ezin diet, ba, barkatu».

Baña, gero zuzen ikusirik
Jaunaren borondatea,
ikasi zendun bearrezkoa,
bai, aieri barkatzea.
Ez zendun, aita, iñoiz egingo
Jesús onari kaltea,
naiz Adán zarraren pekatua
egon saritu gabea.

Zure aurka eriotzak ez du
izan indarrik lurrian:
bigun-biguña ziñauden-eta,
obiratu zaituenian.
Ez naiz ni ortaz pixkat arritzen
egi auxe jakiñian:
Sagrariua ikusteko zulo bat
egin ziñula atian.

Gabero egiten zenion zuk
Jaun maiteari bisita,
etzaizun inporta eliz-atea
egonagatik itxita.
Lendabiziko zuloa irten
zitzaizun okerra eta
ikusten zendun, Sagrariun partez,
San Antonio'n kopeta.

Naiz ta ez izan albaiterua,
zu presto ziñauden beti
baserri guzitara joateko,
naiz egon auek urruti.
Bei bat aizatua ba'zan edo
txerriak ba'zun alpetik,
an zijoan, bai, Don Gregorio,
laisterka aldapa beiti.

Eskatzaliak zeuzkaten denak
ortzak jaun onek jarriak,
badira diru dutenak ere
ortzak saritu gabiak.
Illea moztu, bizarra kendu
zizkien miserabliak,
saritako uzten zizkioten
zituzten zorri guztiak.

Biragu on bat bota ezkero,
Don Gregorio'n aurrian,

i bazakien zer eldu zitzaion:
i multa bat pagatutzia.
; Elizan etzun barkatzen iñoiz
i mutikoak jostatzia,
i kaskateko eder bat emanda,
i jartzen zun geldi geldia.

I Nozbait agertzen ba'zan edozein
j praile, monjatxo, errian,
i bere familiak bazun beti
j ogei bat duron kaltia.
I Eskote aundi eta gona motz
| ez jarri arren aurrian,
\ etzizkion, ez, ortzak jarriko
• ez ba'zan ondo jantzia.
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D. Gregor io Pérez, sa ld iskoa,
«kristau zar» balín badira...

Egun batian, jituak zeuden
Telleriko estalpean;
elurra eta izotza zegon
negu otz gogorrenean;
gure amak banabarrak jarri,
bere eskolan sartzean,
baña, etzuan eltzerik aurki,
etxera joan zanean.

Ura besapian artuz gero,
bazijoan kale bera;
botatzen zuan baporea zen
brusatik iten atera;
Krexenxik ongi ikusi du ta
or dator abisatzera:
—«Don Gregorio —esaten dio—
zu erretzen ari zer a».

—a Car acoles», ez da ezer ere,
ez, ba, bildurrarik izan:
iniezioko tresnaren batek
diraki olako gisan.
Gizon on onek egin ditunak
leku txikian, ¿nork eman?;
denak izagutzen bai'zenduten
badakizue ñola zan.

Irun'go Kamposantuan zaude
lurpean obiratua,
baña laister izango zera, bai,
Saldis'kura aldatua.
Bertsu auetxek jartzen dizkizu
zure semetxo maiteak,
maitasunari begiratuaz,
munduan ezin obeak.

UXATEGIET

Ezkontza zer den
Ezkontza zer den ontsa edo gaizki zerbait erraitera nona;
esperientzia badutala, hori erran gabe doha;
nahiz yakitatez pobre naizen, kusirik badut nahikoa,
pensatzen dutan bezal-bezala, dena hementxet badoha.

Ezkontzak badauka anitz plazer bai etare zonbait pena,
«ais'izanaren biharamuna» da lehenguen errana.
Yaungoikoari apeza berme ez ahantz hitz eman dena
piazerrak biek partayatzia ta penak berdin berdina.

Kattalinek maite du Periko, aldiz Perikok Anita,
Anitak aldiz maite du Antton eta hunek Margarita;
eigar ez bada osoki maite, ezkontzarikan ez planta;
ezkontzak makur haundiena du maitetasunaren falta.

Ontasunaren gatik ezkontzen aunitz presuna tunante,
egun bat onik familietan gero ondoan ez dute;
ontasun hoberena hauxe da: elgar izaitia maite;
pena guziak arinak dirá unionia badute.

Ezkontza zangoaren pare da, biek berdina sanfreta;
zangoa baino ttipiagoa ez da konbeni zapeta;
sobera haundi bada re yartzen muturrez gora zut-zuta;
gustora ibiltzen da bakarrik izarikoa hartuta.

Ezkontzak ekartzen dueña hau naturalki berekilan:
haurrak direla yiten ondotik, ñola fruituak arbolan;
nahiz hazten ta ontsa altxatzen emaiten duten frango lan,
guk ere, gure burahasoeri, hori dugu in denboran.

Ezkontzak ere baitu, segurki, aurkia eta binperra:
señar emazteer ere gertatzen izaitia desakorra;
batzutan izaiten desakorrak, purgatziaren beharra;
orhoit erauntsiek, ondotikan, dute denbora ederra.

Errespetu ta fideltasuna ta elgar ontsa zerbitza
bizi gireno ezkonduz geroz, hola dugu eman hitza;
ez badugu hori akonplitzen, denen kaltetan galbiltza:
galda hortako Yaungoikoari indarra eta laguntza.

Pedro Juan Etchamendi

«...ontasun hoberena hauxe da: elgar izaitia maite...»
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SANTIBATE GARAZI'N
Urtzen deiarik elurra,
Ihautiriko denbora
Garazin dute beharra.
Utziz geroko barura,
Ase ta joaiten dirá
Santibateko jantzara.

Mutikoak, harén gatik,
Irrintzina botaíurik
Haize-hegoan goizetik,
Heldu dirá apaindurik,
Mendi bazter orotarik,
Donibanerat gogotik.

Bestetan eder karrikak,
Leihotan neska pollitak,
Bi lerrotan jantzariak,
Zango trebe ta arinak...
Ai, ei, ai, xapel gorriak,
Eta espartin xuriak!

Fauxtinek musika jotzen,
Jakes Turrut ere han zen,
Matelak ederki hantzen
Bi gizonak hatsa galtzen.
Balinba dirá berotzen,
Xahakoa dute hartzen!

Gure bandera maitia,
Xuri, berde, ta gorria,
Aintzinian zabaldia,
Bi besoz inarrosia,
Hemen da ohoratia,
Ta gora Euskal-Herria!

Koxe dute Makilari,
Oi zer esku miresgarri!
Eta makil sorgin hori,
Inguru-minguruz ari,
Arrunt errota iduri,
Ohono ez da erori!

Napoleonen Zapurrak,
Bizardun eta gotorrak,
Laster goratuz aizkorak,
Ez aurtik gero zapelak,
Zikiro larruz eginak,
Ferreta bezan handiak!

Bi Sigantiek zer besta!
Firlak bezala zut-zuta,
Zoin gora duten kopeta,
Joka nezake boneta
Hunki dutela, sar eta,
Zubi zaharreko borta.

Orai, Basanderen jantza:
Xapel luze ta zorrotza,
Bizkarrian bilo latza,
Leizetan zuten egoitza.
Utzi dutea, hil-hotza,
Basa Jaunaren bihotza?

Gero Bolanten lerroak,
Egiazko pinpirinak,
Nun-nahitik xingoldunak,
Tinki-tinki gerrikoak,
Ta papoan hedatiak
Etxeko urre guziak.

Airian dirá ibiítzen...
Oinek ez iurra hunkitzen,
Besoak xuxen gelditzen,
Makilño bat atxikitzen,
Ehunka xilintxak jotzen,
Irria deneri lotzen!

Baña zu, Bertsularia,
Geldituz musikaria,
Jiña da zure aldia.
Ez izanik hatsantia,
Lauda zazu, kantaria,
Hemengo Ihautiria.

Emazkitzu, guretako,
Kobla batzu jostatzeko,
Irriz leher egiteko!...
Kanta, Herriaren dako,
Oh ¡duren azkartzeko,
Orai eta sekulako.

Jendiak, esku zartaka,
Sosa botatuz ahurka,
Urruntzen ari musika...
Jantzariek, han-hemenka,
Nausitu dute karrika,
Bi ixtape ta jauzika!

PIARRES HEGUITOA
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GAZTE!

Ederra zeure kautan illezkortu nairik,
alai zabiltza, gazte, eguzki antzera...
Kontuz! Borobil ori laster da itxaspera,
aldiaren pitin bat pozetan jarririk.

Udaz par-eragiñez oro da ederrik:
baserri eta kalez zelako ernera!
Or gazte-begietan ñirñir-dizdizera!
Langilleen biotzak be, eztagoz illunik.

Arin doa erreka, eder-margoa lez;
zarrak gaztea sarri oartzen esanez:
aldi-uneak doaz aurrera guzurtsu.

Argiaren ziztadak zaitu lilluratzen,
ta gaur eder yatzuna doakizu itzaltzen.
Erne, gazte liraiña, itzala gaiñ dozu.

I G O T Z

ir
ir
ir
ir
ir
ir

O
ir
i>
ir

ir
ir
ir

GURUTZ-BIDEAN ARRINDA

«Simón zirinetarra
artzen dute lagun;
gurutzea eramaten
ikasi dezagun».

Jainkoaren Semea
aurrera dijoa;
baiñan bere bidea,
ez luzarokoa.

Ankak makalduta,
arnasa galduta,
geiago eziñik,
geldirik...

Jainko alguztiduna
indarrik gabea,
arlóte eskalea...
Begirakunea
larria zurea...!

La-la-ra
la-la-ra la-la la-la
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU

Galduta genbiltza itxas-ontzian
olatuen artean burruka,
alkarte erdian zutitu yakun
Jesús Jauría biziko oiuka:
«Mutillak, zuekin batera nago»
Andik geiago
lagun daukagu
auxe siñistu t'autortzen dogula:
«EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU»

La-la-ra
la-la-ra la-la la-la
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU

—EZ GAGOZ BAKARRIK
EZ GAZTE EZ ZARRIK,
AIXKIDE
SENIDE
GARA EMEN
ZER DOGUN IKASI
TA ZER IRABAZL
SENITARTEAN ANAI IZATEN.
GUK BA DOGU FEDE
MAITASUNA LEGE;
BIZI BARRÍ BATEN JAUN TA JABE
ANAIAK GARA, EZ INOREN MORROI
AU KRISTAUAREN AZKATASUNA!
EKIN TA JARRAI JARITXIKO DOGU
GURE ERRIAREN ALKARTASUNA!

Bizkarrean det nik
gurutze aztuna;
bularra arnasik gabe,
doi-doi belaunak.

Jesús maitea, Zu
nere Zirineo ba'zera,
bildur gabe noa
tontorrean gora;
zure bidearen
arrastoan...

Nere ondoan,
gurutzepean,
zure erraiñoa
dijoa...

Zurekin batera
goazen aurrera.

«EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU»
Gabaz bart bidean aurkitu dogu
pozez bete gaituan LAGUNA,
berbiztu DANAK erakutsi deusku
eriotzan dagon Osasuna...
Au da au daukagun poz indarra!
Gogo bakarra
auxe daukagu:
Ekin jo ta su, auxe lortu arte:
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU.

La-la-ra... EZ GAGOZ BAKARRIK...

Itsurik gengozan artean, illun
ezin gauzen ederra ikusi;
bein baten taldean alkartu eta
billa ta deika jardun Jesusi:
Arexek argitan jarri gaitu
ta guk jarraitu,
daña jokatu;
oraintxe dakusgu zein eder dan au:
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU.

La-la-ra... EZ GAGOZ BAKARRIK...

Gizon bat ondora etorri eta
«Jagi zaitez» agindu euskuna,
zutitu ta pozez sumatu gendun
gogo-gorputzen askatasuna.
Goraka daukagu kantuz biotza
ez gara lotsa
t'ezin ukatu
Kristo'ri esker, dogun nortasuna:
EUSKALDUN ETA FEDEDUN GARA GU.

La-la-ra... EZ GAGOZ BAKARRIK...
A. MARTZEL

IRU GIZON AUNDI
DO1ÑUA: «MARKESAREN ALABA»-RENA

Gaur goratzen ditugu
Iru gizon aundi,
Merezi dutelako
Gure omenaldi.

Merezi dutelako
Gure omenaldi,
Gaur goratzen ditugu
Iru gizon aundi.

Yon Bilbao, euskal-ameri-
karra, ango Unibertsidade-
tan irakasle argi, «Auña-
mendi» bidez euskal Bi-
bliografi andiena eman di-

gun idazle trebe

Irurogei ta amalaun
Abendun erdian,
Emen bildu gara gaur
Bilbo-Zar partían;

Emen bildu gara gaur
Danok familian,
Irurogei ta amalaun
Abendun erdian.

Andoaiñeko Martin
Ugalde aixkidiak,
Irabazi duelako
Liburun sarira;

Irabazi duelako
Liburun Saria,
Andoaiñeko Martin
Idazle aundiyak.

Jon Bilbao Getxoko
Liburulariak,
Irabazi du baita
Gorazarre aundi bat;

Biyotzez onek ere
Zoriyon aundiak,
Lanian jarraitzeko
Bizitzan urtiak.

Baita goratutzeko
Biar dan moduan,
Zaballako Jose-Anjel
Gaurko jatorduan;

Alegindu dalako
Jakintza-arluan,
Euskal Itzaldi eta
Euskal Liburuan.

Gaur goratzen ditugu
Iru gizon aundi,
Merezi dutelako
Gure omenaldi;

Merezi dutelako
Gure omenaldi,
Gaur goratzen ditugu
Iru gizon aundi. «TONTORRE'KO NIKOLAS»
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ZORIONAK IRIBAR!
Iribar'ek jokaldi internaziona-

le!:an, Zamora'k ezarritako mar-
ka joLa pasa du. Ori dala-ta, an
ê a emen izugarrizko gorasarre
eta omenaldiak egin diozkate
zarauztar jokalari prestuari.

Asturias aldean, Iribar'en ize-
na erriko kale bateri ezarri dio-
te. Azken egun oietan, era gu-
zietako argazki politekin apain-
du'ako liburuxka bat ere ikusi
degu. Bilbo'n «Medalla al Mé-
rito Deportivo» eta «Trofeo al
mejor deportista de Vizcaya»
eman diozkate. Madrid'en «As
de Oro extraordinario» deitzen
den saria eskein diote, 1974'ko
kiroltzale nabarmenduenetako
bal bezela.

Ez degu usté egimdaiño ki-
roltzale bateri, Iribar'i bezain-
bat gorasarre egin diozkaterik.

Guk ere, Iribar'i gure zorio-
nik biotzkorrenak zuzentzeko
arrazoi aipagarri bat badugu,
PRINCIPE DE VIANA'ren bi-
tartez euskaldun denen aurrean
azaldu eta Euskalerri'ko bazter
guzietara zabaltzea m e r e z i
duan arrazoi bat.

Zarauz'ko Erriak, «Enromar»
os tatúan eskaiñitako omenal-
dian gertatua da. Omenaldi gu-
zietan oitura dan bezela, «Eu-
rornar» en gizon asko mintzatu
ziran Iribar'en doaiak goratuaz,
tartean erriko Alkatea eta Go
bernadorea.

Itzaldi orien ondoren, bidez-
ko zan Iribar'ek berak ere itz
zonbeit esatera, izlariak zuzen-

Iribar Joseba Aingeru, zarauztarra, kiroSari on eta euskaltzale obe

du ziozkaten goresmeneri eran-
tzuteko eta, batez ere, Za-
rauz'ko erriari egiten zion ome-
naldiarengatik, bere esker ona
azaltzeko.

AURTXOEN TXOKOA
BARTOLO ARTZAINA

Ats batez artzain bat ai zen radioa aitzen eta an erran zuen:
«Gizon ta andre kasu egin orai erran bear dutena: Belengo errian

bada estalpe zahar bat ta an daude bere Ama Maria, bere Aita José
ta aur eder bat seaskan ta idi zahar bat ta asto zahar bat berokie
ematen».

Artzain arek pensatu zuen karta bat egitea baño etzakien dire-
zionea eta gan zen guatzera. Biramunean yaiki zelaik pensatu zuen
txerrikume bat iitzea ta il zuen. II zuelaik in zi.tuen txistorrak ta mor-
tzillek. Gero prestatu zi.tuen txerri puskek ta patu zituen txaretoan
ta alala pasatu zen egune ta allegatu zen atsa. Atra zen kanpora
ta ikusi zuen izar bat muitzen zela ta lasterka artu zuen txaretoa ta
izarrari segitu zion. Allegatu zirelaik ikusi zituen bertze artzainak
ere adoratzen ai zirela. Artzain arek izena zuen Bartolo ta Bartolo
izitzen zen sartzera eta kirikeka zagon. Kirikeka ai zelaik San Josek
ikusi zuen eta erran zion:

«Zato, zato, artzaña, ez izitu. Beazazu, au da nere andrea Maria,
au da nere semea patiko diogu izena Jesús, ta ni José naiz».

Bartolo orduen trankildu zen eta eman zition txerri puskek eta
erran zion:

«Nai baduzu ni izain naiz aitetxi ta amatxi izein de Meltxor-en
andrea».

Ta San José konten patu zen ta erran zion:
«Bai, bai».
Gero Bartolo gan zen bere etxolara ta telefonatu zion Meltxor-en

andreai ta arek ere erran zuen baietz.
Ta allegatu zelaik bataioa yan zuten bildotsa txanpañe ta tu-

rrune.
MARI KARMEN SANTXOTENA. 10 urte

E R R A T Z U

EGÜBERRIETAKO ZORIONTASUNA
Baserri batean bizi ziran neskatiko ta mutiko bat. Aita eta ama

ilek zuzten eta bizi ziren uezamakin. Arront gaixtoa zen ekendako.
Allagatu zen Gabon Ona ta neskatikoa aundiago kontumaten zen
ekendako gaba txarra izein zela, maitasunik eta ko'azioik gabe ain
goxoak direiarik, yaus gabe, bertze etxetan ain ederki aiko zire-
larik pasatzen. Baño gogoratu zitzaion gauz bet:

«Gain gara errira ta nere anaiai erakutsiko diot Belengo Estal-
pearen oroimena, ez baitu oñiken zautzen».

Pensatu bezala asi ziren bidean naiz gau txarra egon, aize ta
e'.ur. Denak ozturik allagatu ziren ta elizen sartu ta antxe pixket
berotuz urbildu ziren Belengo Estalpera. Ango yendea! Mutikoa dena
arrituta ure ikusten, ain bertze etxe, ardí, bildots ta Yesus Aurra ize-
rren artean bere aita San José ta Maria bere amarekin. Galditen
dio bere arrebari:

«Bainan... zertaz ez dute bildotsek be...e...ee egiten? Zertaz ez
daie ure errekan? Zertaz ez dut nik ama Yesus-ek bezala?».

Neskatikoak ahal zen bezala argitzen zition galde-modu ok. Solas
ok aitu zituen mazteki aberats batek ta urrikaldurik, ekenak aitu eta
eraman zituen bere etxera. Berokie ta goxoak auserki izen zituzten
Gaba ontan eta ondokoetan. Egiz allagatu zen ekendako.

JUAN ANJEL ARRAZTOA
LARREGI. 13 urte.

(Colegio Comarcal Mixto. Elizondo)

Eta ona gure zorionaren arra-
zoi-bidea. Ñola mintzatu zan
Iribar eskerrak emateko, bere
inguruan bilduta zegon jendea-
ren aurrean? EUSKERAZ! Bai,
arrigarri ba'da ere, Iribar EUS-
KERAZ mintzatu zan.

Baserrian sortu zan Iribar;
amarengandik seaskan ikasita-
ko izkuntzari ez dio ukorik
egin; clenborak ezin neurtu le-
zaken garaietik, arbasoen arba-
soengandik b e r e ezpañetara,
mendez-mende, iritxi dan eus-
kera, zin(:zoki aitortu du. Edo-
zein aitzakiarekin euskera baz-
tertzen duten euskaldun txepel
askorentzat, IKASBIDE ederra
Iribar'ena.

Iribar, kiroltzale eta «gizon»
bezela goratu eta ooratua izan-
du da. Oora dezagun guk, eus-
kaldun jator den aldetik.

«Ñor da euskaldun jator?»,
galdetzen z u a n Biarritz'eko
«Vil-garren «Congrés de Etu-
des Basques» dalakoan Mgr.
Mathieu, Hazpandar Gotzaiak.
Eta berak erantzun : «Euskeraz
ezpañetan darabilkina».

DR. HERNANDORENA

P I L O T A

Zaletasun aundia suzpertu
du «l'go ÑAPAR PILOTA
AUR-TXAPELKETA'k», Ñapar
Pilota Elkarteak eratutakoa,
Naparroa'ko A u r r e z k i Ku-
txa'ren laguntzez.

Jokua eskuz izanen da, lau
maílla jarri direlarik: 8 -9 ,
10-11, 12-13, ta 14-15 ur-
tekoak.

Lenengo urratsean, ikaste-
txe edo talde bakoitzean be-
rexi bearko dituzte pilotari
oberenak, gero Txapelketan
aurrera joateko.

Izenak eman len-bait-Ien
zuzenbide ontasa:

Federación Navarra de Pe-
lota.

San Saturnino, 4-1.'
PAMPLONA.

BeRTSOLÜRiaK
SENPERE'KO MATCHIN

«Mattin» ezagutu aurretik guk beste bi bertsolari begiztatuak
genitun: Azpeitiar Goikoetxea bat, Alderdikoek eragindako bilkure-
tara etortzen zana, eta Iriarte ¡zenekoa bestea, Donostian 1936'an
egindako txapelketara Ipar-Euskalerritik azaldu zana. Gogoan gen-
dun, gaiñera, bertsolari ona, gozoa eta patxarako zalá.

Donosti'ko txalpeketa ortara etorri ziran beste bi ere ezagutzen
genitun: Sempere'ko Matchin bat, bertsolari oso ona, zentzu onekoa
eta gai sakonetan goi-goikoa zana. Gogozko gai bat artzen zuanean,
izanik ere sakonena etengabe, bakar-bakarrik jarraitzen zuan gaia
aztertzen. St. Pierre Apezpikoak «gure filósofos» deitzen zion arra-
zoi guztiarekin.

GERTAERA BAT

Sempere'ko Matchin Irabola bertsolariaren sakontasunari buruz,
eta arira datorkigunez, sekulan aztuko ez degun gertakizun bat adie-
razi naiko genduke.

1933'garren urtea zan, eta Euskalzaleen Biltzarrak, urteroko ba-
tzarra Lohussoa'ko errian ospatzen zuan.

Batzar ortara tolosar zonbei eta «Aitzol» adixkide-gizajoarekin
juanak giñan. Bazkal denboran, trinketeko pelota tokian, bi lerrotan
ezarritako maiak jendez beteak zeuden.

Bazkariaren azken aldera, ara nun gizon bat, zegon exer-tokitik
altxa eta esku-zapia bizkarretik zintzilika zuala eta gorputzaren ala-
ko dardarizo batekin, bertsotan asten dan, mai tartean goitik-bera
eta beitik-gora geldi.tu gabe ibiliaz. Jende guzia ixil-ixilik eta arrituta
zegon Matchin'en bertso miresgarriak entzuten.

«Zeruko aingeruak» artu zituan gai eta denbora askuan eten-
gabe aztertu zuan gaia gizon ikasi askok eta Eliz gizon berak ere
aztertuko ez luteken sakontasunarekin. Tamala garai artan magne-
tofonik ez izateas Louhosso'ko trinketean aizeak eraman zituan ber-
tso aiek jasotzeko!

Naiz gure aritik zerbait aídendu, merezi duala usté degu, Mat-
chin'en nortasun ortaz ondo jabetzeko, Lafitte jaunak Alduden Eus-
kalzaleen Biltzarrak egindako batzar batean esaten zuana:

«Senpertarra zen eta Xenpelar famatuaren odolekoa. Harritzen
gintuen denak bere arrazoin azkar ugariekin, eta Mgr. Saint Pie-
rre'k deitzen zuen «gure filosofoa».

Galde egiten baiginion, halako batez, nundik heldu zitzaion athe-
raldj^miresgarri hoik, ihardesten zaukun:

UNik ez dut behin ere libururik irakurri; bainan igandetan aditu
prediku guziak kaskoan sartzen ditut eta gogoan erabiltzen. Ostatu
hoitan ere badut kantu zahar andana bat ikasirik. Eta Txirrita'rekin
ohartu naiz ñola itzul ditaken bertsua dena biper eta gatz».

Ez da beraz arritzeko 1935'an Donosti'ko Poxpolin-Aretoan egin
zan leen txapelketan, Matchin'ek bigarren saria irabaztea Basarri'ren
urrengo. Zoritxarrez gu Ipar Euskalerrian bertsolari billa asi giña-
nean, Matchin... etzen mundu ontakoa.

AHETZETIK... IRATI'KO BASORA

Oso pozgarri izandu zan guretzat Ahetze'ko Mattin'en billaketa
eta gaiñera aurrera jarraitzeko biotzgarri.

Len esan bezela Mattin'en aurretik bi bertsolari begiztatuak ge-
nitun: Goikoetxea eta, guk Donosti'tik ezagutzen gendun, Iriarte.
Iriarte'ren «arrastoa» ateratzen zail zan: iñork etzuan ezagutzen.
Baiño Goikoetxea'rena laixter atera gendun: Irati'ko basoan zebi-
llen egur-lanetan.

Irati'ko basoa ordea, Naparroa, Baxe-Naparra'tik eta Zube-
roa'gandik mugatzen zuan urrutiko baso aundi-zabal bat zan. Beste
zeaztasunik gabe, ñola aurkitu orrelako mendi batean Goikoetxea'ren
lantokia? «Iñun izatekotan, Donibane Garazi'n jakingo dezu lantoki
orren berri», esan ziguten.

GARAZIRA BIDEAN...

Ala egun batez, iru seme-alaba artu eta Garazi'ra joateko era-
bakia artu gendun, andik gero Goikoetxea'ren billa, Irati'ko basora
igotzeko itxaropenarekin.

Gure oroitzapenak oker ez badaude beintzat, erri ortan Iriart ize-
neko adixkide batek lagundu zigun, Irati'ko basoan aurkitzen zan
egur-lantoki baten arrastoa ateratzen, eta ere lantoki ortara nundik-
-nora eta ñola joan liteken jakiten.

Egun artako gaua Garazi'ko «Etche-Ona» deitzen zen ostatu ba-
tean igaro ondoren, urrengo goizean-goiz, Irati'ko basora abiatu gi-
ñan Goikoetxea bertan aurkituko gendun itxaropenarekin.

Oar-arazi ziguten bezela, Garazi inguruko errixka batean, mendi
azpian zeuden kable batzuk aurkitu genitun eta, oien ondoan, mendi-
-gora zijoan bidexka bat. Bidé ertz artatik xuxen-xuxen mendi gai-
ñeko lantoki batera irten giñan. Baita ere pozez jakin, guk billa-
tzen gendun Goikoetxea bertsolaria, bertan zebillela lanean.

GOIKOETXEA'REKIN IZKETAN

Basoan, lanean ari zan tokira inguratu giñan eta baita ere berea-
la ezagutu.

«Zure billa nator, Goikoetxea», esan genion agurtu ondoren.
«Nere billa mendi punta ontara?», erantzun zigun berak arrituta.
«Bai, ola eta ola bertsolari billa nabil, billatzen dituanekin txa-

pelketa bat egiteko asmotan eta besterik gabe orregatik etorri naiz
zure billa zuk diozun «mendi punta» ontara. Txapelketa ortara zuk
etorri bear dezu. Ez det usté mesede ori ukatuko didazunik, bein
oneraiño etorri ondoren. Jun-etorriak ordanduko dizkitzugu, eta egun
eder bat pasatuko degu elkarrekin».

«Bai, bai, erantzun zigun Goikoetxea'k, konta nerekin».
«Oso ondo eta milla esker».

HERNANDORENA
(Jarraitzeko)
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GARAZI

«...Esterenzubi,
beiar goxo tartean, eper-kabi iduri...»

Ezterenzubi'ko zubian
Ixtorio-mixterio,
Zaharrak ederkio,
Berriak hobekio:
Dakienak kondadio!

«Pettan Begiluze», gure Ezterenzubi'ko mugaizaina, eus-
karaz ari baitzen erdaraz bezain ontsa, bere Gomenantak
atxikitzen zien beti zubiaren ondoan. Eta segurki, gaizo Pet-
tanek, bazien leku hortan zer egin.

Udako egun ederretan, zernahi jende arrotz heldu ziren,
zubiaren gainetik, ostatu baten keta, denak berotiak, egarri-
tiak edo gosetiak. Bai eta ere emazte uzki zabal batzu,
«short» delako botiga tzar hekilan ipurdia ezin gordetuz eta
zitzi guziak agerian... Oi, zer bixta ederra zien ordian gure
Begiluziak! Baña kexatu zen azkenian, beti zerbait galdegi-
ten baizakoten: hunek mendi baten izena, horrek Espainia-
ko bidia, bestiak eurituko dienez arratsaldian... Eta baso bat
arno bederen, sekulan ez pagatzen!

Agorrilako goiz eder batez, zubi aldeko ostatutik atera-
tu zakon Paristar jin berri bat, doi-doia iratzartia:

—Buenos días, señor carabinero. Puede usted indicarme,
por favor, dónde está el Norte?

Pettan, alegia harritia:
—El Norte?... Qué Norte? Aquí, señor, es el Sur de

Francia. Claro que en Esterençuby no hay Norte.
Berri izigarri hori intzun orduko, gure arrotza egon zen,

kasik oren laurden bat, ahoa zabal-zabala, hatsa ezin atxe-
manez. Gero, itzuli zen lasterka ostaturat, ustez eta guarda
gaizo hua burutik joaiten ari zela, iruzki ukaldi baten ondo-
tik. Eta Petanek, beti zut-zuta bidiaren erdian, erran zien
bere baitan:

—To, hau bederen ixil arazi diat nunbait!
Arratsaldian aldiz, haize-hegoa hasi zen orroaz, bero

gaitz bat botaturik eta zintzur guziak idortzen zitiela. Gure
mugazaina, gustian jarririk etxe baten aintzineko harri-al-
kian, erdi lo zagon, bere buria dilindan tripari so, noiz eta
ere oihu handi bat jali baitzen errekaren aldetik:

—Pettan!... Ho Pettan! Zer tenore da otoi?
«Pattin-Artzaina» zen, menditik heldu abarkak zangoe-

tan, eta bere nafar-asto beltza gasnez kargaturik. Pettan Be-
giluziak, sudurra goititu zien, eta gaizki intzun balu bezala:

—Gorritik, baso bat bezik!... Hortxeko ostatian!... Be-
rehala heldu nuk!

Arrunt elkorra zela guarda tzar hua, erran zien ahapetik
gure artzain xuhurrak. Eta azantzik gabe joan zen aintzina
bere zango luze ekilan, Donibane'ri buruz. Ordian, Pettanek,
aharrosi handi batían:

—Zer debru dute egungo jendek, nik hitz bat erranez
geroz hola joaiteko lasterka?

Hemen duzie ikasi
Zonbaiti zer ihardetsi:
Ez dutelarik onetsi,
Beharko dute ihesi!

GARAZIKO MANEX

ALTSATSU

SANTA AGEDA'REN
ABESLARIAK

Galdurik zegoen emen Altsa-
tsu'n Santa Ageda'ren yaia os-
patzeko oitura zaarra; ta emen
bezela, Sakana'ko (Burunda'ko)
beste errietan, ere, bai galdu-
rik.

Ta oitura zaarraren ordez,
«Kintoen» eguna egiten zuten
Santa Agedatan. Noiztik orre-
la? Azkeneko gure gudutik?

Bainan eztago zalantzarik,
emen Altsatsu'n lenago aldietan
Santa Yageda'ren yaia yaitzen
zutela, aren bertsoak kalez-kale
ta etxez-etxe kantatuz.

Orrela, Azkue apaiz yaunak,
bere euskal eresi zaarren mu-
xika-bilduman, badakar Altsa-
tsu'ko abesti zaar bat, aren bez-
peraren gauan mutillek kanta oi
zutena; eta baita Olazti'ko bes-
te bat ere. Olazti Altsatsu'ren
ondo-ondoan dago. (Ikus: Re-
surrección M.a de A z k u e :
«Cancionero Popular Vasco».
La Gran enciclopedia vasca.
Bilbao, 1968, bigarren tomoko
1.130-1.131 orrialdetan.)

Gañera, Enrike Zelaya aus-
polariak, ere, badu beste bat,
emen Altsatsu'n bertan artua ta
Satrustegi'ren «Solsticio de in-
vierno» dalako liburuaren 216-
217 orrialdean dagoena.

Bainan aintzine - aintzineko
oitura ederra galdurik zegoen;
eta aurten, lenengoz, egiteeratu
dute. Erriko «Lagun Onak»
Bazkunak lan egin ta iritxi du
berriztatzea. Bazkun onen bu-
ru dan Pablo San Román, eus-
kaltzale sutsu ta langille yato-
rra danak, lortu du berrizta-
tzea.

Kintoren yaia ez dute ken-
du; bainan eztira, ere, areikin
bat ere nastu. Aldi luzeak yoan
ta etorriz, lenengoz ateratzen
zirala kalera-ta, kontu ibilli izan
dira kintoei aurkarik ez egite-
ko. Nai lukete ordea, kintoek
ez dezatela yai egin Santa Age-
da egunean berean, inguruko
igandeen batean baiño, Gipuz-
koa'ko kintoek egin oi duten
bezela.

Bainan, beti ere, arei yara-
monik egin bage, Santa Yage-
da bezperan, gaueko zortzieta-
tik amarrak ta erdiak inguru
arte, ogei ta amar bat mutil ta
gizon, euren artean bost auspo-
lari zoaztela, kalez - kale ta
etxez-etxe kanta ta kanta yoan
ziran.

Denpora txarra zegian; aize
zakarra zebillen, euri ta otz
gogorra ari zuen. Ala ere, mu-

BAZTAN
E U S K A L K I R O L A K

Indartsuak berriz ere nor-gehiagoka Tolosako plazan.
Joan den Otsailaren 2-an Mendizabal gipuzkoarrak eta Pe-
rurena leitzar gazteak beren indarrak negurtu dituzte. Bi in-
dartsuek arri lauki-zuzenak edo errektagularrak erabili di-
tuzte baina diferentzi batekin; Mendizabal 206 kilo terdi-
koakin ari izana da eta Perurena 187 kilo terdikoarekin.
Apostua zen 15 minutoz zeñek jasoaldi gehiago egin epe
hori 5 minutoko iru txandetan zatiturik. Gudukaldia hasi
aurretik trabesak doblean Mendizabal-en alde 100-50 ri ema-
ten zutela. Mendizabal-en aldekoek segurutzat zaukaten be-
ren garaipena dudik gabe, gipuzkoarraren baitan usté osoa
zaukaten eta azkenean hala gertatu. Mendizabal-ek irabazi
zuen, bai, baina ez aisa, juxtu juxtuan jasoaldi baten benta-
jarekin bakarrik. Mendizabal-ek 15 minutoz 23 aldiz aupatu
zuen bizkarreraño 206 kilo terdiko arri ikaragarria eta Pe-
rurenak 187 kilo terdikoa 22 aldiz, eta hori bi jasoaldi gaiz-
ki egin zituelarik eta ez ontako emanak, bestela 24 jasoaldi
egin zezaken. Mendizabal-ek ere bat gehiago egiteko ahal-
mena bazaukan. Hor ageri da indarrak berditsu ibili direla
eta irabaztalea larri-larri ibilia déla. Kontuan hartzekoa da
Mendizabal-ek eman zion bentaja, 19 kiloen aldea ez bait-da
gauza ttipia. Baina, bertzalde kontuan, idukitzekoa da ere
Perurena laitzarrak 18 urte bertzerik ez dauzkala, eta adin
hortako mutil batentzat, balentria ikaragarria déla. Egun hor-
tan bi indartsuek 24 ra jasoaldi egin zezaketen eta berdin
gelditu.

BS INDARTSUEN LANA
M E N D I Z A B A L P E R U R E N A

Lenbiziko txandan . . . . 8 aldiz Lenbiziko txandan . . . . 7 aldiz
Bigarrenean 8 » Bigarrenean 8 »
Irugarrenean 7 » Irugarrenean 7 »

15 minutoz 23 aldiz
eta 4.749 kilo terdi bizkarrera.

15 minutoz 22 aldiz
eta 4.125 kilo bizkarrera.

Mendizabal-en pisua 102 kilo
Perurena-ren pisua 105 kilo

A I Z K O L A R I AK

Otsailaren 2-an ere Doneztebeko herrian aizkora apostu
bat jokatu zuten. Aszension Mindegia Ezkurrako Aizkolaria
iru anaietan gaztena, ari izana da bera bakarrik Zubietako
bi aizkolarien kontra. Mariezkurrena eta Jaunarena zubie-
tarren izenak. Aizkolarien eginkizuna: Amar egur kana-er-
diko alderdi bakotxarentzat. Bikotea txandatuz, lagun bako-
txak egur osoa moztuz. Zubietarrek irabazi zuten apostua
lan guzia 36 minuto eta 30 segundoz eginik. Bikoteak bere
lana bukatu zuenean Mindegia erretiratu zen, onbor bat oso-
rik eta beste baten erdia moztu gabe utzirik. Bikoteak aisa
irabazi zuen baina ezkurratar aizkolaria ez ornen dago kon-
forme eta berriro egin behar ornen dute beste joko bat.

Arria eta Mindegia zaharrena ere hor ornen dabiltza joko
aundi bat antolatu nairik baina oraindikan ez dira elkarrekin
konpondu. Arriak nai ornen du jokoa gisa hontan: Lau on-
bor 72 ontzako eta beste lau 80 ontzako. Mindegiak berriz
lan gehiago nai ornen du, Amabi 80 ontzako. Hau lan ika-
ragarria litzake. Trabesa ere 250.000 pezta alde bakotxatik.
Apostu honek burrunba aundia aterako du eta dirua ere pu-
rrustela ibiliko da. Zenbaitzuentzat Aurrezki Kutxa ederra.

M. I Z E T A

tillek etxez-etxe, adoretsu ta
bildur bage kantatzen...

Eta y e n d e a k ateetara ta
leioetara irten oi ziran ikusteko
ta arein egintza onesteko. Aur-
ten lenengo aldiz zalako, etzu-
ten gauzarik eskatu; bainan
bost ume poxpolinek dirua bil-
du zuten; ta bazekien yendeak
dirua ikastoletarako zalá.

Eta Bar-en batek edo bestek
deitu ere egin zituen zerbait
artzeko ta berotzeko.

Ona emen abestu zuten ere-
sia:

awJc^/a--<ze. - <xcu/ ¿a*ifrx~Har-

Eresi ori, ere, Zelaya auspo-
lariak Altsatsu'n bertan artua
da; bainan Azkuek dakarrena-
kin ta asieran aipatu dedanakin
berdintsua da. Ta letrak, ere,
Azkuek dakarzkiñak, berdin-
-berdiñak.

Zorionak «Lagun Onak» Baz-
kunari ta aren buru dan Pablo
San Román yaunari. Yarraitu,
ta yarraitu, beti aurrera, euskal
animari indarra ematen emen
Altsu'n.
YURRE'TAR YULEN A. K.

GOIZUETA
Berrogei ta zortzi orduen har-

nean, bi su-andi biztu diré, Goi-
zuetako oianetan. Lenengoa,
Otsail ontako 23'gn. egunean,
goizeko 4'etan, ez ote zen nor-
haitek emana? Dena déla, «Ai-
tasemegi»'fco aldapetan, piñudi
edo lerdoi baten iruren zati bat
erre izan zen.

Bi egun geroago, beste sualdia
biztu zen «Elkartasun» men-
dian. Andik «epaitze» batean
dabiltzen gizonak txingar gaiz-
ki üzalita atzendu al zuten?

Jainkoari esker, oraingoan,
kaltez baiño, ikara andiago.



8 — P R I N C I P E D E V I A N A 1975 —OTSAILA

L I B U R U A K

ERREKA ZULOAN H A . . . »
Liburua: «ERREKA ZULOAN ETA...»

Idazlea: ALBiSU AIERDITAR Anas-
tasio

Argitaldaria: ESET, Seminario - Vi-
toria
(KARDABERAZ - BAZ-
KUNA'ren babesean)
339 orri.

Liburu trinko eta mamitsua
KARDABERAZ BAZKUNAK
azken-azken atera digun libu-
rua. Irakurgaiaz ongi ornitutako
liburua auxe.

«Erreka zuloan» deritzan ele-
berri edo nobelarekin asten da.
Agian, batzuentzat, xinplekeri
batean oiñarritutako gaia ibilli-
ko du.

Baiñan bit arte ontan, Albizu
ta Ayerdi'tar Anastasio, Azkoi-
ti'n apaiz dagoan idazle trebeak
bere iaiotasuna ixurtzen dijoa-
kigu. Oiñarriaren aitzaki ta
guzti irakurgarria bai-da elebe-
rri edo nobelaren joskeraz eze-
zik, euskeraren joskeraz, euske-
ra eder, errez, errikoi esaeraz
eta itz aberastasunez ornitua.
Gozamen bai-da nobela berez

ELE-MELE
IDAZLEEN ARTEAN

—Idazten ari naizen «no-
vela», laster bukatuko dut;
bañan, ez dakit ñola bukae-
ra eman nere gizonari...

—Irakur zaiozu zeure li-
burua !

aztertzea, baiñan gozamen aun-
diagoa gure euskeraren ezkutu
ederrak, ongi ezagutzen duana-
ren ildotik abitu eta aztertzea.

Ontan, burua datorkit gaur-
ko jakintsu usteko askoren esae-
ra, alegia izkuntza baiñan ga-
rrantzitsuagoa dala gaia. Bai,
egia da. Baiñan ez beti.

Eta egun «gaia» aitzaki artu-
ta, asko bai-dabiltz, ustez, eus-
kera ongi ezagutzen dutelakoan,
euskerazko arrautz parea ongi
prejitzen ere ez dakitenak. Edo-
zer gauz, jateko gai ez dala uz-
ten dutenak.

Bestelakoa degu liburu onen
egillea. Euskera maniatzeko ga-
raiean bere trebetasuna liburu
barruan azaltzen du. Atsegiña,
benetan.

Eta irakurtzeaz atsegindurik
aurrerago ba-zoaz, «Ni ez naiz
n e s k a z a r...!», «Trabenan»,
«Ogi ta ardo, Eduardo», «On
egitean dago zoriona» eta «Ga-
bon - Gaua» ipui-antzerkitxoak
arkituko dituzu, aurrak antzez-
teko antzerki txit egokia.

Eta azkenik, Gazteiz'ko Apez-
tegia'n irakasten zegoala idatzi-
tako antzerkitxoa. Berak dionez,
orduan maixu zuten On Manuel
Lekuona'ri erakutsi eta, an ber-
tan, antzeztu zutena. «Ni ez, ba,
kristarra...!», deritza.

Orra emen, ene irakurleok,
zenbat gauz eder, liburu erna-
garri eta kilikagarri bat osatzen.
Eta ona emen ere, nolaz Karda-
beraztarrak aizetara ateratzen
ari dirán ezkutuan zeuden ain-
bat idazlan eder. Zorion, bada,
Albisu adiskideari eta zorion
ere KARDABERAZ BAZKU-
NA'ri ain bearrezko zan gauza
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MARCELINO GARDE

Amargarren urtea. — Pamplona, Febrero - 1975
Otsaila, Iruña. — 108-gn. zenbakia.

DIRECTOR:
V. GALBETE

SUMARIO

P A G . 1 AKATS AUNDI BATEN FUNTSA. Razón de un grave failo. El vasco lee poco: nadie le ha ense-
ñado a leer en euskera; el desconocimiento de palabras de otros dialectos distantes del suyo
le hacen penosa la lectura. Un remedio humilde, pero eficaz: vocabularios adjuntos.
AMANDATZEAK LORETAN. Los almendros, en flor. En la ribera tudelana, el almendro floreció
en enero; buen presagio; o al menos, deliciosa sorpresa.
1974'KO URTEAN EUSKAL LIBURUAK. Libros vascos en 1974. Unos 60 títulos; tal vez sean más.
Muchos? Pocos? Pregúntate mejor, lector, cuántos has leído tú. . .

P A G . 2 LASARTE BERTSOLARIARI OMENALDIA. Homenaje al bertsolari Lasarte. Leiza vivió una her-
mosa ¡ornada en torno a «su» bertsolari.
EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. El campo, la industria, el mar.
EUSKALTZAINDIA. Boletín mensual de la Academia Vasca.

P A G . 3 IKASTOLA BATEKO KEZKAK. Preocupación por la Ikastola. BELARRI sabe sus Pedagogías. Ca-
pacitación de la «andereño» en el adecuado tratamiento del niño bilingüe.
ITXASO'KO LANKETAK. Faenas del mar. E. OZKIN pone el corazón en sus pinceladas pesque-
ras; que muy bien puede terminar diciendo: «Itxasoan laño dago...».
TXILE ITSUSKI BEZJUA. Chile feamente calumniado. D. de INTZA, fue enviado a Chile en
1936; allí, treinta años; guarda amistades y ha seguido, con noticias directas, los aconteci-
mientos. Viene a decirnos: «Lo que la Prensa nos informa, no coincide con la realidad».
BELAR ERRETZALE SARIKETA. Concurso de fumadores. Y lo gana una mujer. Luego dirán!

P A G S . 4-5 BERTSOLARIA. ANZANARRI nos presenta un «Uztapide» escritor, con sus dos libros «Lenengo
egunak gogoan», o «Memorias de un bertsolari». Al comenzar el «año internacional de la mu-
jar» habría que destacar «Ezkontza zer den», de P. J. ETCHAMENDI; a ver si más de cuatro
«sabihondos» tienen algo que aprender de un pastor vasco de California o por ahí!

P A G . 6 BERTSOLARIEN BILLA. A la búsqueda de bertsolaris. El Dr. HERNANDORENA prosigue el re-
lato de su amorosa tarea de resucitar el bersolarismo después de la guerra.
ZORIONAK, IRIBAR! Enhorabuena, Iribar! «Buen vasco es quien habla en euskera»; y porque
Iríbar lo hace en público, merece la ovación de todo euskeltzale. Dr. HERNANDORENA.
AURTXOEN TXOKOA. Rincón infantil. Y casi siempre baztanés. Hoy lo llenan, dignamente, con
preciosos cuentos, Mari Karmen SANTXOTENA, 10 años, y J. Ángel ARRAZTOA, 13 años.
I PILOTA AUR-TXAPELKETA. Primer Campeonato Infantil de Pelota. Organizado por la Federa-
ción y patrocinado por la Caja de Ahorros de Navarra.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. «Arrijasozales» y «aizkolaris», M. IZETA; un aduanero «comm'il
faut» de MANEX DE GARAZI; la Santágueda en Alsasua, Y. de YURRE; incendios en Goizueta.

P A G . 8 LIBURUAK. Libros. «Erreka zuloan eta...». «En e! pozo del río y otros cuentos». A. Albizu. UXO-
LA hace la crítica. Libro agradable, hábil escritor, lenguaje digno y fácil.
EUSKERAZ JATOR. En euskera limpio. Una campaña bien llevada, a base de cartel mensual en
sitios públicos, de la Asociación «EUSKERAZALEAK» de Guipúzcoa.
IZTEGI. Vocabulario. Una rúbrica que no faltará en nuestra publicación. El sencillo lector eus-
keldun de Navarra conoce «su» euskara, pero no ciertas palabras de otros dialectos. Tampoco
dispone del gran Diccionario de Azkue, que lo aclara todo. Un breve vocabulario, en cada nú-
mero, extraído de sus versos o artículos, facilitará mucho su lectura.

egintzetan ipiñi dualako. Eta
zorion liburu onen orrietatik
barna murgiltzen dan irakurlea-

UXOLA

IZTEGI-TXOKOA
Emendik as, Hiero IZTEGI (Voca-

bulario) txiki bat emanen dugu
PRINCIPE DE VIANA bakoitzean,
zenbaki (número) orretan agertzen
diren itz, gure bazterretan ez-eza-
gunekin.

Euskara dialecto edo euskalki ba-
tzutan banaturik dago, bizirik diren
izkuntza guziak bezala.

Ez du okerrik egiten ixkribatzai-
lle edo idazle bakoitzak, bere ama-
ren mintzoera ixkribuan sartzen
duelarik. Zoritxarrez, ez da errex
Naparroa'n Bizkai'ko edo mugaz
beste aldeko euskaraz ixkribuak lei-
tzea edo irakurtzea.

Ñapar irakurtzailleri erreztasuna
eman nairik, orra or IZTEGI txiki
orren laguntza.

Jo ta jo, denok ikasiko ditugu
beste euskal anaiek erabiltzen di-
tuen itzak, egitazko BATASUNAREN
bidé oberena, nunbait.

M. G.

A
Agorril
ahapetik
ahurka
aliar rosi
aintzina
alguztidun
arrio
arrotz
arrunt
atxeman
atxiki
aurkia
azantz
aztun

Aguztu
agopetik, agopean
purrustaka
arrosin, aarrausi
aurrera
dezaken, aldun
ardo, ardao
kanpotar
anitz, guztiz, oso
atzeman, artu
eutsi, estekatu, lotu
alde on, erea
zarata, ots
astun

B
baitan
baña
bart
barura
batzu
bederen
begirakune
berme
bezik
bilo
binperra
borta
botiga
buraliaso
burla

D
doi-doia
duzie

E
egoitza
elgar
erauntsi
ernera
erran o

F
ferreta
firla
frango

G
gakla
gasna
gigantia
goititu
gomenanta
gotor
gustia
guzurtsu

H
harritia
hats
liatsantia
hedatia
hekilan
lieldu
liua
hunkitu

I
idortu
ihardetsi
Ihauteri
ihesi
inarrosi
intzun
iratzarri

-gan, barruan
baina, baña
atzo gauean
barua
batzuk, batzuek
badare, beintzat
begikada, begi-ukaldi
zordun-orde, erantzun-
baizik [gille
ile
alde txar, iruntzia
ate
zikinkeri, gauza itsusi,
guraso [zatar
burua

juxtu-juxtu
duzue. duzute

bizi-leku
elkar
ekaitz, iñutsi
oldar, bizi-indar
itzal

pegarra, edarra
birla, birlo
asko

eskatu
gazta, gaztae
giz-andi, erraldoi
goratu
nagusi, mugazain-buru
lodi, larri
gustua
gezurtia

arritua
arnatsa
nekatu, akitua
edatua, zabaldua
-ekin, -egaz, -ekaz
eldu, iritxi, etorri
ura, a
ikutu

legortu, igartu
erantzun, adierazi
zomorro-egunak
igesi
erabil, eragin, astindu
entzun
itzarri, esnatu

iruzki
ixtape

J
jali
jin
jantza
jantzari
jaramon
jaritxi
jatorduan

K
kautan
-keta
kondatu

L
Ierro
lez (legez)

M
margo
mátela

O
ohidura
ohono
ohoratia
oihu
onetsi
ontsa
oroit
ordian
orro

P
papo
pmpirma
pitin

S
sarri
so
sobera

T
tenore

U
ukaldi
uzki

X
xahakoa
xilintxak

Z
zuhur
zelako
zernahi
zien
zikiro
zitiela
zitzi

eguzki
oinkada, ankarte,

[urrats
ateratu, erten
etorri
dantza
dantzari
kasu, axola
ardietsi, iritxi
jateko orduan

kontuan
billa
kontatu

errenkada, zerrenda
bezala

kolore
masail, matrail

oitura
oraiño, oraindik
ooratua, ospatua
dei, deadar
onartu
ongi, ondo
gogoratu, gomutatu
orduan
marro, marruma

papar, bular-gain
mitxeleta
pixka

maiz, anitz aldiz
begira
geiegi, larregi

ordu, garai

jo-aldi, ziztada
ipurdi

zagi, zato
txintxa, ezkilatto

esku-labur
nolako
edozer, nai duzun
zuen
aari
zutela
txitxi

karnizeroa ARAKIÑA
pümabera UDABERRIA
sefcatu . / IDORTU, LEGORTU

^ baWeóo)

sekaVí / IGARTU
^ bat)

zestoaT ZARE, OTARRE, SASKI
j ^ OKIÑA

inki^hoaV MAISTERRA
ledfti \ IRAKURRI

% OROSTU, GOGORATU
eskapatu IGES EGIN

WWV

Euskara maite duten lekutan, Gipuzkoa'ko denda, ostatu, bar,
ikastola ta mota guziko lantegitan, Hiero agertzen dirá orma-txarte-
íak, euskara garbi ta jatorrean nolakoak díren itz batzuk erakutsiz.

Ez da «garbikerian» erori bear; baiña, gure zabarkeriz, euskera-
ri mordoillokeri geiegi sartu zaizkiote; garbitasunarekin ñor asarre?

Beste lekutan, Españia'n beintzat, bertako Akademiak mintzaera
«garbitu, gogortu ta dirdir-eman-arazten du». «EUSKERAZALEAK» EI-
kartasunaren euskerazaleok: erribidez, «ekin eta yarraü».
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