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URTE BERRIARI BURUZ
Jerusalen'en gertatua;

iru erlijioendako U r i
Saindutua den Jerusalen
aurrean. Gu ibilliak gi-
ñen «Getsemani» eta
«Olibeta»'ko bazter sain-
duak ikusten.

Eta bat-batean, kamei-
llu bat urrats luze, gure
ondora eldu. Kameillua,
pausu baldar batez, be-
launkatu ta etzanik gel-
ditu da, Jerusalen'i atze-
koa emanez. Sinestasuna
daukatenen ametsetato
Uriari, ñola a t z e k o a
eman!

Ainbeste tabernetan
eta olakoetan kamelluari
buruz irakurtzen dena,
bururatu zitzaidan: «Ez
zaitez kamellua izan!».
Bai; an gelditu bait zen
k a m e 11 u a aurrekoari
i p u r d i z, kanpotar ba-
tzuen ikus-naia betetzen
e t a ibillaldiko belarra
ausmatzen.

Eta nagusia, zer?
Arabitar zen - zenik,

maometar gartsua ager-
tzen zitzaigun. Bere ka-
meillutik j e t x i bezain
laister, artaz aztu, ta mu-
su eman zion lurrari. Eta
zutik - zutikan jarri zen
Jerusalen begira. («Mo-
ra»'endako irugarren Uri
Saindua da Jerusalen).
Ta, «Aitza»'ko Mezkitan
urrezko «típula»'ri be-
giak sartu zizkion.

Gero, belauneko geldi-
tu zen, begiak ertsita,
mugitu gabe, ezpaiñetan
otoitz-mugimendua na-
bariz.

Geroxeago, bidea be-
rriro arturik, kameillu
gaiñean joan zitzaigun,
zuri miñez jantzita, Uri-
ko karrika mearretan
galdu arte.

Gizonari barneko neu-
rria kendu nai dioten
denbora auetan, ez da

Naparroa'ko «autobide» berría idikia gelditu zaie autoz ibiltzen
diraneí, llbeltza'ren 30'ean, Iruña'tik Tafailla'rako zatian. Amasei illa-
betez egiñak tzandu dirá 35 kilómetro auexek: dudarik gabe zelaiak
izan dituzte, bai ta makina ugari ta eguraldi onak ere.

Espero dugu beste urte t'erdi batean Irurtzun'dik Ebro'rañokoa
bukatuko déla, eta geroxeago Irurtzun'dik Gipuzkoa'ra dijoana egi-
ñen dutela.

Jakintsuek diotenez, Naparroa'k oraingo denboretan egin duen
obrarík aundiena da.

G. M. argazkia
Jerusaien'a igotzea! Oiñez, kameilluz, egazkiñez, itxasontziz... Nonnaitik, edozein bidez, Jerusalen'a ígotzea! Iru

Erlijioen fededunek an jarri dute bere ametsa, Zeruko Jerusalen'go irudia delakoz

atzendu - gisakoa «fede-
dun» gizon aren irudia.
Olako ikasgaia eman zi-
gun Sortalde artan, ka-
meilluz zebillen maome-
tar gartsu batek. Ikasgai
egokiena, Mendebal on-
tan priseka ibiltzen ge-
ranendako.

Biziaren bidean «mu-
garri» bat geiago den ur-
te berri bakoitzaren asie-
rak, buruarazten dio gi-
zonari, gizona «burudu-
na» izanki.

Etzaigu atsegiten, bai-
ñan aditu bear genuke,
barnean esaten d i g u n
deiak: «Ez zaitez kamei-
llua izan!». Kameillua
belarraren ausmarrean
bezala, zimelduko diren
mundu ontako gauzen
ausmarrean gelditzen
bait gera gu ere, aietan
gure itxaropena jarriz.

Sortu ta il arteraiño,
bizia bidea dugu. Ibillal-
dia, luze edo labur: bere
astia dauke bakoitzak.
Eta bidea, aurreruntze-
koa ba'litz... Zoritxarrez,
ez da beti olakoa izaten.
Ortik, gelditu ta zuzen-
tzeko bearra.

Urteberria'ko asieran,
kontu ar dezagun ari-
man ba al dugun xede
on bat.

Ikus dezagun Arenga- Orduan, bai, jarrai de-
nako bidean ba'goaz. zagun erdietsi arte!

ONDAPEN EREILEAK
Ebanjelioak dionez, «ereile

bat azi ona ereitera atera
zan...».

Nekazaritza bizitza latza
beti. Ereintza, lan gogor ta
neketsua. Lendabizi, l u r r a
landu bear: lurra arrotu, lur-
-zoiak apurtu, belar gaiztoak
zañetatik atera. Ondoren, azi
ona erein. Baña askotan, erei-
le on ta zintzoa lo dagon bi-
tartean, etsaia, ereile gaiztoa,
gezur-ereilea sortu izan oi da,
azi on tartean azi txarra, zal-
gi belarra, olua ereiten.

Baña ereintza gaia ez dugu
artu bear bakarrik nekazari-
tza gaietan; baita gogai gaie-
tan ere.

Euskal-errian beti ereile
onak ¡zan ditugu, geren gura-
soengandik asi eta erakusle,
zuzendari ta erri agintarien-
ganaraño. Euskal-erria beti
ondo landua izan da, ta arna-
ri bikañak eman ditu gai guz-
tietan. Euskalduna beti langi-
llea, beti zintzoa, beti zuzena.
beti uskurzalea, siñismendu-
na izan da.

Baña aspaldi batetik onera,
zirikatzalleak sartu zaizkigu-
te gure etxean, nastu ta on-
datu naiean; ez digute pa-
kean utzi nai; zapatzea nai
digute, ondatu nai digute, le-
ge gaizte ta makur ta oitura
zikiñekin.

Atzerritik, s u g e ibillera
antz, sator langilleak, azpi ja-
leak, sartu zaizkigute, ta or
gabiltza nasturik, burua gal-
tzeko zorian, ezin biziz, estu
ta larri. Urte latzetan bizi ge-
ra. Saiatu gaitezen uztarri ne-
ketsua gure lepo gañetik ken-
tzen.

Eutsi euskal nortasuna, eus-
kal izaera, euskal oiturak. Be-
ti uztarpetuek, beti lotuak izan
bear? Ekaitzak aterpea da-
kar. Ez etsi. Ekin eta jarrai.
Atertuko du; argia ikusiko du-
gu; gure etsaiak garaituko di-
tugu, azke ¡zango gera, eta
Euskal-erria berriz Euskal-erri
izango da. EZKERRA

EUSKALERRIA:

1976
Erribide'ren
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EUSKAL ^ H
ERRIKO LEIOA
MUNDUKD AIZKOLAMEII IXAFEKETA

Urtarrila'ren 18'an Donostia'ko «Anaeta'ko Velódromo» deitzen den kirol
etxean Aizkolarien Txapelketa haund.i bat ospatu dute. AUSTRALIARRAK
eta EUSKALDUNAK zeingehiagoka. Áustraliarrak ongi prestaturik etorriak
ziren eta erakutsi dute beren ahalmen jkaragarria. Euskaldunak ez dute
guk nai adine egin; etzauden behar bezala prestaturik eta burua makurtu
behar australiarren aurrean. Áustraliarrak Aizkoran Txapeldun.

Jackson, Schafferius eta Whiteside australiar aizkolariek, Arria, Astibia
eta Mindegia euskaldun aizkolariak garaitu dituzte.

Lan hau burutu zuten:
LANA

Zutik 18 enbor: 45 ontzakoak, 12; 54 ontzakoak, 6
Etzanda 9 enbor: 60 ontzakoak, 6; 54 ontzakoak, 3

D E N B O R A K
Denak:
AUSTRALIARRAK, 59 minutu eta 31 segundu
EUSKALDUNAK, Ordu bat eta 55 segundu

Bakoitzak:
1 Mindegia
2 Jackson .. .
3 Schafferius

19', 19" 4 Whiteside
19', 30" 5 Arria
19', 52" 6 Astibia ...

20', 4"
20', 10"
21', 26"

Ikusten dugunez Mindegia ezkurratarra denetan hoberena; bere bi la-
gunek beste orrenbeste egin ba'zuten, garaipena euskaldunena izango zen;
baina beti badi.ra ¡aunaren jaunak, eta áustraliarrak merezimendu guziare-
kin ¡rabazi zuten. Dena erratekoz, lana kanpotarrendako egosita ote?
Gureak ez daude ohituak zutik dauden emborrak mozten; ta Txapelketa
hontako enbor gehienak, zutikan zeuden... ANZAMARR1

Jackson, Whiteside ta Schafferius áustraliarrak, Txapeldun aizkolariak
Mena argazkia

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIKO BATZARREA

Urtarrilaren 2an, eta Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, Euskal-
tzaindiak bere hileroko batzarre arrunta egin du.

Etxera diren liburuen berri eman da.
Zortzi Urte Arteko Ikastol Hiztegia, Donostiako Ordezkaritzak pres-

tatua eta Euskaltzaindiak onartua, Gipuzkoako Diputazioaren lagun-
tzaz argitaratuko déla, pozik entzun da.

Goizean egindako bilkuraren berri eman da. Goizeko bilkura ho-
rretan euskaltzain osoek eta aditz batzordekoek parte hartu dute.
Berenez jokatzen diren aditzen zati handi bat aztertua izan da. Eus-
kal Irakasle Titulua emateko batzordean zenbait lagun gehiago sartu
dirá. Batzorde hau bitan banatzen da. Alde batetik, hor da Epai
Mahaina, hunako hauez osatua: Alfonso Irigoien, buru; P. Altuna,
J. A. Letamendia, H. Knórr eta X. Kintana. Beste aldetik, ikastaroak
eratzeko eta etsaminetan laguntzeko beste ¡aun hauk izendatzen
dirá: Atxa, Atxaga, Aranalde, S. Garmendia, M. Goienetxe, Gereño,
Izeta, Laspiur, Mendiguren, Zabaleta, Zarate eta Gipuzkoako ikas-
tolen Alkartasunak izenda dezakeen jaun bat. Batzorde huntako jau-
nek, eta beroien koordinatzaile ¡zango den Zearreta jaunak, baka-
rrik erabil dezakete Euskaltzaindiaren izena Euskal Irakasle Tituluari
buruzko arazoetan, bai elkargo ofizialen eta bai bestelako elkarteen
aurrean.

Bizkaiko Diputazioari eta Lemoako herriari, J. B. Eguzkitza eus-
kaltzain zenaren Omenaldian hain gogotik lagundu eta parte hartu
dutelako. eskerrak ematea erabakitzen da.

Euskaltzaindiak urte barman bere lanak ongi eramateko gastatu
beharko lituzkeen diruen kontuak presentatu ditu J. J. Zearreta
euskaltzain laguntzaileak. Kontu hori 9.993.800 pezetetakoa da. Xe-
heki azaldu ditu sailak, beharrak eta eremu bakoitzeko gastuak, na-
hiz déla bulegokoak, nahiz pertsonen alogerak, agerkariak, batza-
rreak, azterketetarako laguntzak, liburutegia, batzordeak, lan espe-
zializatuak eta abar.

X. Mendiguren euskaltzain laguntzaileak txosten bat irakurri du
teknika eta jakintza gaietan erabili behar diren hitzei buruz. Txoste-
naren ondoren elkar hizketa bat piztu da hauzi huntaz.

Idazkariak eta Idazkari ordeak —San Martin eta Lizundia jaunek,
alegia— txosten baña irakurri zuten, batak joan den urteko batza-
rreetara etorri direnen kontu emanez, eta besteak aurten egiteko di-
ren batzarreen egutegia prestatuz.

Azkenik, Elhuyar taldeko Mikel Zalbide jaunak Matematika alo-
rrean erabiltzen diren hitzen bilketa bat, alde guztiz osoa, aurkeztu
du. Elektronikazko Ordenadore baten bidez egindako bilketa, alegia.
Zalbide jaunak. Elhuyar faldearen izenean lan hau Euskaltzaindiari
eskeini dio, bibliografi xehetasun eta gainerako azalpen guztiekin.

(Euskaltzaindiko Prentsa Bulegoaren Agiría)

TELEIKUSKIÑA EUSKERAZ
Abendua'ren 12'an, RTVE-ean asi

zen «Euskalerria» izeneko saio-aldia,
euskeraz; ordu erdi bat, ostiraletan,
arratsaldeko 6-etatik, 6 t'erditaraño.
Ez du iñork esanen geiegi denik,
gizonen arteko ulert-bide berrienak,
Europa'ko izkuntza zarrenari ema-
ten diona. Ez da geiago; baiñan,
pozten gaitu gure euskera —«txori
gaixoa»—, eguneko egal berri ta
¡asterrez jantzirik, ikusteak.

Gaur arte, bost izan dirá eman
dituzten saio-aldiak; saio bakoitzean
ematen dizkigute oraingo ikusga-
rriak, eikar-izketak, musike, ta «Pin-
pilinpauxa», aurtxoen sail orí, ain
izen ozen eta egokia dueña.

ETCHEGARAY,
MARSEILLA'KO
GOI-APEZPIKUA

DONOSTI'RA JOANA
Laburdi'ko Ezpeleta'n —bere sor

lekuan— egonik, R. Etchegaray Mar-
seilla'ko Goi-Apezpikua, muga pas-
tu ta, Donostia'ra joana da, Gipuz-
koa'ko Apezpikua gure On Jazinto
Argaya ikustera.

D e n e k dakitenez, Marseilla'ko
euskaldun Goi-Apezpikua, Frantzia'
'ko Apezpiku-Batzarraren Buru da,
bai ta Europa'ko Apezpiku-Elkartea-
ren Buru ere.

Jaun agurgarri ori, sortzez ezpe-
letarra, biotzez euskaldun garbia ta
euskaltzale zintzoa dugu. Joan dan

Irail'ean, Beloke'ko Monastegiaren
«Eun-Urte-Buruan», Etchegaray Goi-
-Apezpikuak au erran zuen predikian,
euskarari buruz: «gure amaren al-
tzoan ikasi mintzaira... ez da izkun-
tza oberik!».

BIZKAIKO EUSKERA
BILBO'KO «ESCUELA

OFICIAL DE IDIOMAS»
DELAKOAN

Bilbo'ko «Escuela Oficial de Idio-
mas» delakoan, euskera erakutsiko
da; jakiña, bizkaieraz. Ikasteko or-
duak: arratsaldeko 4'etatik, 8,30 ar-
te.

Noiznai zen garaia euskera ofi-
zialki emateko. Zorionak!

J ANARIAK (lil)

LUR-SAGARRA edo PATATA. Asko
ematen zitzaion len ganaduari; bañan aspal-
dian, egiten duen salneurriagatik, oso gu-
txi. Txerri eta bei esnedunentzat, egosita
baño gordinik obe; gizentzeko berriz, ego-
sita obe. Proteina gutxi du; bañan karbi-
dratu asko, gizentzeko ona izaki. Bat-ba-
tean ezin zaio ganaduari geiegirik eman,
betekada sortu ta batzuetan enbenenatu
lezakelako. Lursagarrik, 500 bat kilo piso-
ko beiari, egunean amar kilo goitik ez
eman; txerri, eun kilo bizi pisakoari, sei
kiloz goitik ez. Lau bat kilokin, kilo baba-
ren indarra. Txerriari egosita emandakoan
ere, zanpatuta ematea onena, estegorrian
ez katiatzeko.

Patata ernetzen danean, ganaduari
eman baño len munak kendu bear zazkio,
beneno txar bat, «solanina» izenekoa,
munetan biltzen zaiolako. Argitan eta lur-
-sagarra berdetzen danean ere, beneno on-
tatik asko izaten du.

GARIA. Bera salneurri aundiagatik,
etzaio ia ganaduari ematen. Iñoiz, ume-egin
berritan edo, ematen dalako, zerbait esan
bear. Abere danak oso gogotsu jaten dute;
bañan zapaldu eta txikitu gabe eman ez-
kero, agiñak ikutu gabe barrura asko juten
diralako, ale asko sartu bezela ertetzen
ikusten dirá. Egosita alea azi egiten eta
obekiago onartzen. Kilo gariak, kilo baba-
ren indarra du, izan.

ARTALEA. Ameriketatik ekarria dala
esan oi da; bañan Sortaldetik ekarritakoa
da. Janari ona, indar aundikoa eta errex
onartzen daña; indarrez, garagarra eta ba-
ba baño obea. Oso gogorra dalako, txikitu-
ta eman bear da. Txerria artale askokin
mantentzen danean, urdai biguña ematen
du; bañan ez oluakin, edo patatakin nastu-
ta eman ezkero. Lokots edo kozkol eta
guzi eman oi zaie abereeri; bañan egosita,
edo uretan beratuta, edo irinduta, eman lei-
ke. Bei esnedunentzat oso ona.

GARAGARRA. Bizi - gaiak beti berdin-
tsu izaten ditulako, auxe artzen da neurri
bezela. Txerrientzat oso ona da eta baita
lanerako eta gizentzeko dauden ganaduen-
tzat ere; bei esnedunek berdeakin nastuta,
oso gozoa artzen dute. Beti txikituta eman
bear da, azal gogorra daukalako. Inglate-
rra'n, zaldiei, beti beratu ondoren ematen
diote. Garagar iriña urakin nastuta, txerri-
kumientzat oso ona da; batez ere, amaren
esnea gutxitzen asitakoan; baita gaxoen-
tzat ere. Gizentzeko ere ona litzake; bañan,
geienean, garestia irtengo luke.

OLUA. Bei esnedun, bei gazte eta zal-
dientzat oso ona da; txerriak ez dute bear
bezela onartzen; zanpatuta edo txikituta
eman bear da beti. Ale onek bizigarri bat
dauka eta abere danak potzik artzen dute.
Zezenak eta aariak beroagoak izateko, on-
do dator. Oso errex aletzen dalako, eldu
baño lentxeago ebakitzen da. Bildu eta bi
illabete baño lenago eman ezkero, gaitz
egiten duala diote, batez ere esteetan eta
larru azalean; baña ziur aski, gaizki bilduta
edo oraindik legortu gabea dalako izango
da. Prantzi aldean diotenez, zaldientzat
izan liteken janaririk onena ornen da. Ga-
ragar eta babak baño indar gutxiago.

Ale oiek dirá gure artean geien erabil-
tzen diranak; badira oraindik ere geiago,

bañan ez ditut aitatu besterik egingo: arro-
za, babarruna, ¡Marra, lenteja, altramuza, al-
garroba, kakauetea, kañamua, eta abar.

ZAIA. Alearen azala da, bañan geie-
nean, aleak dauzkan auts eta zikinkeriak
berekin izaten ditu; orrengatik, erosi baño
len, nolakoa dan ikusi bear da. Zaiak be-
rekin irin pixka bat itsatsita ba'dauka, as-
koz obea izaten da; zai zakuan eskua sartu
ta eskua zenbat eta txuriagoa irten, orduan
eta irin geiago daukan siñalea da. Legor
xamarra eman ezkero, ganaduei egarria
ematen die ta ur asko edan-arazten, eta bai-
ta orratio esnea geitu ere. Geienean ondo
bustita eman oi da, ta ori obe. Oloaren pa-
reko janaria da eta kilo ta laurdenekin, kilo
babaren indarra egiten da. Alaz guztiz ere,
txerrientzat ondo etortzen ez dan janaria
da zaia, ta ori, berak dauzkan karbidratuak
urdaia egiteko onak ez diralako da.

Txerriari jatekoaren irutik bat zai eman
ezkero, oso urdai biguna emango du. Txal
gazte eta bei esnedunentzat, beste pen-
tsuakin nastuta, berak daukan fosforiku azi-
duagatik, oso ondo etortzen da. Garagarra-
ren zaia, beste pentsoakin nastuta, txe-
rrientzat oso ona eta indarrez, kilo t'erdikin,
kilo babaren indarra du. Bei esnedunai ta
beien errapetik kentzerakoan txokorrai,
geiena komeni zaie. Artoaren zaia, txe-
rrientzat onena. Eun kilo aletik, 30-bat kilo
zai ertetzen dute.

ERRESILLOIA. Ale irindu, ta iriña bai
extu-extuan pasata, gelditzen dan kondoa
da erresilloia. Eun kilo aletik, iru edo lau
kilo erresilloi gelditzen dirá. Onen indarra,
ia alearena añokoa da. Janari au, bei gi-
zendun, idi eta txerrientzat ona. Gari, ga-
ragar eta babaren erresilloia onena; gero
oloarena.

PULPA. Azukre-oletatik, erremolatxa-
ren pulpa ateratzen da. Legortuta saltzen
da; eta ganaduari lasto txikiakin, koka ta
belarrakin ematen zaie, aurretik 24 ordutan
nastuta utzirik; orrela zerbait irakiten du
eta usai txarra artu lezake eta esne au
erandako umeak, berakoakin jarri litezke,
ta baita granoak azaldu ere. Pulpa legorrak
ur asko artzen du eta uretan beratzen, 12
ordu utzi bear zaio. Bere pisua baño 5 edo
6 aldiz ur geiago artzen du. Pulpa ondoen
onartzeko, berotuta.

PENTSUA ÑOLA EROSI? Janari bat
obea ala txarragoa dan ezagutzen ikasi
degu, bakoitzaren bizi-gaiak dakizkigulako,
bañan pentsuakin tranpa asko egin leza-
kete ta erne ibilli bear da. Buruz jokatzen
dutenak, janarien indarraren agiría saltza-
lleari eskatzen diote; koka eta bidé kide-
kotan, dituan proteinak eta koipea edo gra-
sa; beste batzuetan berriz, karbidratuen in-
darra. Emandako agiriakin ondo ez ba'dau-
de, ordaña eskatzeko eskubidea gelditzen
da. Alaz guztiz ere, pentsua etxe ezagune-
tan erosi.

Pentsua erosi baño len, ganaduzaleak
zer pentsu komeni zaion jakin bear du; be-
re asmoak aurrera eramateko pentsurik
onena zein dan ikasi bear du. Ortarako,
pentsu bakoitzaren indarra eta bere sal-
-neurria ikasita, al dan indar berdiñekuen
artian, merkeena errex aukeratuko du.

AUDELA
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EZ DUGU ERREMEYORIK
Berrogei urte auetan, ludi

guzian gertatu dirán gaizto-
tasunak, ikaragarriak izan di-

rá; igazkoak igaro izango ba'
'lira, gaitzerdi. Oraindik ikus-
teko gaudenak!

«Pakea»'ren irudia, Frank Gauna'ren margozkia

MINGAÑA LIZARRUSTI

DAUKAGUN GAUZARIK OBERENA TA OKERRENA

Mingaña... Gerekin nora-nai daramagu. Edozein gau-
zetarako bearrezkoa zaigu, ta ala darabilgu. Mingaña-
ren bitartez, gauz aundiak, ikaragarrízko gauzak egiten
dirá. Ez gaitezke mingaña gabe bizi. Mingañaren bitar-
tez, elkar ulertzen gera, elkarrekin itz egiten degu. Min-
gañaren bitartez, geren barrunbeak agertzen ditugu,
dauzkagun oñaze ta miñak sendagilleari agertzen dizkio-
gu, sendatu gaitzan. Mingañaren bitartez, aurtxoak ama-
ri jakiak eskatzen dizkio. Mingañaren bitartez, aur-
txoak goxoki, laztanki, «aita», «ama» itzak esanaz, bere
gurasogandik babesa ta maitasuna eskatzen ditu. Minga-
ñaren bitartez, besteen ontasunak goraipatzen ditugu.
Mingañaren bitartez, Jaungoikoa goraipatzen degu. Min-
gañaren bitartez, zeru-lurren aunditasunak aitortzen di-
tugu. Mingañaren bitartez, geren txikitasuna ta ergelta-
suna aitortzen degu. Mingañaren bitartez, gauzak gozar-
tzen ditugu. Mingañaren bitartez, gauzak ikasten ditugu.

Zeñen zurki egin zuen ipui-idazle ospetsu izan zan
Esopo'k, bere nagusiak, dirua emanaz, arkitzen zuen
jakirik oberena erosteko agindu zionean... Bai; mingaña
ekarri zion. Ta berriz bialdu zion jaki oberena erostera,
ta berriz ere mingaña ekarri zion. Nagusiak, arriturik,
galdegin zion:

—Berriz ere mingaña ekarri didazu?
—Bai; mingaña da munduan dan gauzarik oberena.

zion Esopo'k.
Ala izan ere; bañan... goazen aurrera.
Mingaña... suge miztoa. Gerekin daramagu munduan

dan gauzarik okerrena. Ezin dezakegu azkatu. Bai latza,
bai pozoitsua dala mingaña... Oso kaltegarria. Erauntsi
ta lurdardara guziak baño miñ ta kalte geiago egin de-
zaken gauza. Ondamen guzien oñarria mingaña... Esta-
li-ta dago, ta orrexegatik bere ortzakada arrisku geiago-
koa, kaltegarriagoa. Mingaña dala bidé, Jaungoikoaren
Semea ukatu, saldu ta gurutzean iltzez josia izan zan.
Mingain ustela dala bidé. Jaungoikoa ukatu ta biraotzen
da. Mingaña dala bidé, datozte munduan dirán gezur,
nasketa ta guda guziak. Mingaña dala bidé, sortzen dirá
anai-arreba arteko berekoitasun, griña gaizto, gorroto,
ezin ikusi ta ainbeste ta ainbeste gauza zikin. Mingaña
dala bidé, sendi arteko sator-lan guziak. Mingaña dala
bidé, ezkontza-austeak. Mingaña dala bidé, geren senide,
lagun ta ezagunen salketak. Mingaña dala bidé, lege aus-
teak ta ondamen guziak...

Bai... Suge mizto pozoitsua estaltzen degu geren bai-
tan. Eta ñola darabilgu! Motz lotuko ba'genu... Bañan
or dabil, aske, txerriak bezela zikinkeri ta loikeri guzian.

Zenbat jakinduri Esopo ipuilari ospetsuak bere nagu-
siak agindu zionean erosteko jakirik okerrena... Minga-
ña ekarri zion. Nagusiak, arriturik, galdegin zion:

—Nolaz ori? Berriz mingaña? Len esan didazu, mun-
duan dan gauzarik oberena mingaña dala. Zertan gera?

—Bai; alan da. Mingaña tarte ta zirritu guzietan sar-
tzen da. Dena zuletzen du; dena ondatzen du.

Begira dezaun ñola erabiltzen degun mingaña: one-
rako ala ondamenerako.

Gizonak eragin asten ditua-
nak, ez dirá txantxekoak.

Zer esango genduke baldin
gertakizun guztiak esango
ba'genituke? Asiera gure gu-
dakoak; g er o, Europa'koa;
urren, Vietnan, árabe ta is-
raeldar, Txipre, Korea, Ka-
tanga, Biafra, Monsabike, An-
gola, ta abar. Zenbat erailke-
tal Ze nolako gorrotoak!

Gizona une askotan pizti
txar bat besterik ez da. Oiek
gertatzen ba'dira sinismenik
ez duten artean... Okerrago
da kristauen artekoak. Zara-
gata batean, guda batean,
anai artekoetan beintzat, gi-
zon eta emakume asko, or-
duarte ain onak zirala usté
zutenean, une bildurgarri ori
sortzen danean... zearo bero-
tuaz asten dirá bere lagun ur-
koen kontra.

Eta guda oietan, erria txikia
ba'da, azpi janetako lanak
egiten ditute, ondorengo zi~
gorrak ikaragarriak izanaz.
Gure gudan olako aneika ger-
tatu ziran. Geroztik, guzia ba-
retu zanean, ta pakean bizi,
pizti oiek beren arpegi gaizto
ura zearo batekoz beste alda-
tuaz, or etorriko zaizu agur-
tzera ezer gertatu ez ba'litz
bezela. Oiek nolako odola du-
te? Ñola leike batak eta bes-
teak, irabazi zutendk eta gal-
du zutenak, gero guziak sar-
tu elizan eta Jaungoiko bati
otoitz egin? Barrutietan oso
otzanak agertzen dirá, kanpo-
ra irten bezin laister arpegia
kanbiatuaz. Askotan esan oi
det: «Emen ez ziok erremeyo-
rik, beti elkar ikusi eziñik
daudelako. Pasiak pasa, ala
ere beti txakurrak betiko ka-
tia lepoan».

Europa'ko gudan, irakurri
ditudan liburu pilloan, zen-
bat eriotz? Eriotz oiek, milloi-
kak izanik guziak, ez ziran
mendietan gertatuak. Ju-
dioak, milloikak erail zituz-
ten. Azkenik, «aliatuak» gu-
da irabazi zutenean, usté gen-
dun ondoren pakean biziko
giñala. Bai zeral

Kristau artean, bakoitzari
eriotza eltzen zaionean, ta ge-
ro, ondo iltzearren, apaizari
deitzen diotenean... ze nola-
ko aitormena egingo du orrek,
baldin bere bizieran ainbeste
erail ba'ditu?

Gertakizun auek lengo ba-
tean elkar izketan apaiz ba-
tekin egin nitun.

—Aizu, ta oiek bai al dute
barkapenik?

—Izan leike. Jaungoikoa
ain aundia da, ta Berak daki
zer egin.

Míe orduan erantzun nion:
—Gizon o r r e k , emakume

orrek, baldin bat erail ba'du
eta ori egon pekatu larrian,
ñora joango da? Berri Onak
dion bezela inpernura? Ura
«bera» eta bera «gora»? Ilda-
koak erail zualako ez zun ai-
tortzeko betarik izan; eta erail-
tzaleak izan dulako, apaizak
barkatu? Ene bada! Misterio
aundi ta gogorra da ori!

Zergatik ez gera obekiago
konpontzen, botez ere kris-
tauak izanik? Ontan jarrai
bear ote degu beti? Zer obea-
gorik, pake santuan bizitzea
bezelakorik? Jauna, ez dago
emen erremeyorik?

E. OZKIN

IRURITA ALMANDOZ MANUEL GOTZAI JAUNA

IV

NAPARROA'N BERE EGONALDIAK
Gure ultzamar iaio Irurita Manuel Jauna, Lerida'ko Gotzai izen-

datua izan zalá, sostean zabaldu zan Naparroa guzian. Iruña'ko
Abesbatza saiaketan ari zalarik, telegrama au eldu zitzaion, eta Na-
baz'tar Teodoro Jaunak bereala irakurri ere bai: «Irurita Manuel Jau-
na, gure antziñako abesbatzakidea, Lerida'ko Gotzai izendatua izan
da». Ango poza, bai abeslari adintsu, bai gazteen artean!

Aguro jakin zan, Iruñako Katedralean Gotzai sagaratuko zutela; ta
oikune agurgarri ortarako gertuketa sakon eta osoena egin nairik,
Manuel Jauna Almandotz'ko Benta Berrira, bere lengusien etxera,
bi iliabeterako lekutu zan.

GOTZAI SAGARATZEA IRUÑA'N
Eüzkizun ospagarri onen dei-agiriak onela zion: «Tedeschini Fe-

deriko, Españako Nuntzio Jaunak, eta Meló Alcalde Prudentzio, Va-
lencia'ko Artzobispo Jaunak, eta Muxika Urrestarazu Mateo, Iruña'ko
Gotzai Jaunak, Irurita Almandoz Manuel Jauna Gotzai sagaratuko
dute, 1927'an Epailla 25'an, Iruña'ko Eliz Nagusian, goizeko bede-
ratzitan, aitabitxi izanaz Naparroa'ko Forodun Aldundia». Egun ori
ostiralez jazo zan.

Aipatu dan ordurako, Eliz Nagusia beterik zegon. Toki berezian
Naparroa'ko Aldun Jaunek, eta Iruña'ko beste Agintariek: Valencia,
Lérida ta Ultzama Ballarako Ordezkariek. Katedraleko erestaldea ta
Seminarioko Abesbatzak, egun ortarako Rotalla Jaunak eratutako
egitura bat, gartsuki abestu zuten.

Aldundiak Gotzai berriari pektoral gurutza adiguriz eman zion;
Larraintzar'ko bere erritarrek, Gotzai makilla; senideek, Gotzai eraz-
tuna; Ultzamar Apez Jaunek, kaliz eder bat, orain ere Larrainzar'ko
parrokian erabilli oi daña.

Arratsaldean, Aldundiak eskeindutako bazkaria amaitu ondorean,
Iruña'ko Abesbatzak saioaldi eder ta kuttun batekin goraipatu zun.

LARRAINZAR'EN LENBIZIKO PONTIFIKALA
Irurita Gotzai Jaunak emandako lenengo Pontifikala, bere jaiote-

rri Larrainza'ko parrokian izan zan. Egun aukeratua, Epailla 29'an,
asteartez. Goizeko seiretan, txistularien kalejirak. Bederatzitan. Agin-
tarien ongietorria. Amarretan Meza santua, meza-emaille-kide Ulza-
ma'ko zazpi Apez Jaunek zitularik. Iruña'ko Katedraleko Erestaldea.

Amabitan, bere jaiotetxean, oroit-arri baten azalpena, Ballarako
Alkate Mariezkurrena Eulalio Jaunak euskeraz jtzegiñaz. Orot-arriak
onela dio:

«Eíxe ontan / 1876 garren urtian / yayo zen / Don Manuel Iru-
rita eta Almandotz / orai Leridako Obispo Yaune / Erritarrak yarri
dute arrie / 1927 garren urtian / oroitzerakoy>.

Ondoren, Gotzai berriak, itzalditxo bat euskeraz egiñaz, Udale-
txean Jesus'en Biotza Errege-jargoian ezarri zun. Ordubatean, baz-
karia, Ulzama'ko Apez Jaun, Agintari ta Ziñegotziekin. Lauretan, pe-
lota leiaketak eskuz eta palaz, eta eusko dantzak. Zortziretan, suzko
erreberak.

IRUÑA, ELIZONDO TA LEKAROTZ'EN
Irurita Manuel Gotzaia aste batez gelditu zan Naparroa'n, ainbes-

te lagunen deieri erantzun nairik.
Epailla 27 igandean bukatzen ziran Iruña'ko San Nikolas parro-

kian gizonen Gogo-lñarkun otsaundikoak; ta goizeko zortziretan,
Jaunartzeko Meza santuan, eta gabean bukaerako elizkizunean, an
egon zan Gotzai berria, guztien atsegiñerako, ta elizjarduneri bikain-
tasuna emateko.

Goiz ortantxe bertan, Nuntzio Jauna eta Valencia'ko Gotzaiburu
eta Iruña'ko Gotzai Jaunekin, Elizondo'runtz abiatu zan, ango parro-
kiko Erretore Berekoetxea'tar Maurizio Jaunari, Aita Santuaren «Pre-
lado Doméstico» deritzaion Ezaugarriak ezartzeko ospamenera. An
izan zan Gobernadore aldikoa Font Modesto Jauna ere.

Jai aundia benetan, bere omenez Aita Kaputxinoek Lekarotz'en
Epailla 31'an eratu zutena. Naparroa'ko Aldun Baleztena'tar Inazio
ta Nagore'tar Leandro Jaunek, lagun izan zitun egunaldi ontan. Ikas-
tetxeko Nagusi, Elizondo'ko Dámaso Aitak, Meza ematen zuala, Iru-
rita Gotzaia eliz-kapa aundiakin aldare ondoan arkitzen zan.

Elizkizun ondorean, ikastetxeko jolasleku ederretan, ikasleek ji-
nasi saiaketak eusko dantzakin edatu zituzten. Gero berebiziko
bazkaria, ta bertsolariak.

Urrengo egunean, Jorrailla "Tan, Gotzai berriak alde egin zun Na-
parroa maitetik Lerida'runtz, Valencia zear.

ZUGARRAMURDI'N MEZA PONTIFIKALA
Berrogei ta amaika urte zitun Irurita Jaunak, Lerida'ko Gotzaigoa

artu zuanean; ta an urte bat zeramala, Zugarramurdi'tarrek jaialdi
eder bat antolatu zioten, erri artan antziñan egondako maixu ospe-
tsuari.

Abustu 18'an, 1928'an, larunbata. Gabean Akelarre leizera bide-
ratu ziran kandela piztuekin prozesioan, ta an Lourdes'ko Ama Bir-
jiñaren irudi bat bedeinkatu eta jarri arkaitzetan.

Igande 19'an, goiz-sentian, argiasteko errosarioa. Goizeko Meza
txikian, Jauna ematen. Gero Meza Pontifikala. Lekarotz'ko Kapu-
txinoek abestu, ta Donosti'ko Ladislao Aitak itzaldia euskeraz egiñik.

Ordu bata t'erditan, bazkaria, nDutari» Jauregian. Bazkaldarrak,
Gotzai Jaunakin erriko Erretore Navarro Silverio Jauna, ta Fagoaga'tar
Blas ta Askobereta'r Rjkardo Apaiz Jaunek, eta erriko Alkate More-
jon'dar Juan Jauna ta Ziñegotziak.

ALMANDOTZ'KO KOADJUTORE
Udaldietan Irurita Jauna, naiz kanonigo, naiz Gotzai zalarik, opo-

rretara Almandotze'era etortzen zanean, ango Erretore Askobereta'r
Rikardo Jaunari esaten zion:

—«Badezu orain koadjutore bat».
Sermoia berak egiten zun igandero. Bein batean, iñork gaztiatu

gabe, «Inde'ko Bordara» joan zan, oliadura ta guzti eramanaz; ta
an etxekoandrea gaixorik azkenetan arkitu, ta elizako guztiak eman-
da, eriotzarako prestatu zuan.

«Benta berrian» alkartzen ziran arratsaldero «tute»'ra jokatzeko;
ta gero errosarioa errezatzen zuten, Zoilo etxeko senarra ta bere
emazte, Irurita Jaunaren illobakin.

Ez ornen zan zigarro erretzaille; «rape» artzaille, bai. «Denentza-
ko saindu bat zen Irurita Jauna.»

AGINAGALDE
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tnliriln liir Kepa'ren alarguna il ilii

Goiria'tar «Bedite», Enbei-
ta'tar Kepa zanaren alar-

guna

Joan dan Errege egunean, eta 96
urte zituelarik, Bizkai'ko Usparitxa'n il
da Goiria ta Inunziaga «Bedite» an-
drea, «Euskalerri'ko abeslari bikaiñena»
izan zen Enbeita'tar Kepa'ren alarguna.

Euskaldun etxekoandre au bere sen-
di aundiaz inguraturik bizi ta il da; aren
?ndoan, Enbeita, Sardui, Egileor, Za-
bala ta Axuria taldea: guztiak, «enbei-
tarrak» eta geienak, bertsolari... Amo-
narenganako miña ta maitasuna, ber-
soren bidez atera izan zazkie. Ona
^men, Balendin semeak bota izan zuen
bertsoa:
Erregen bezperako aurtxoen zalantza,
Erregeai eskeka ain eta doantza.
Beti izaten dogu olako esperantza,
eta beti emoille amaren biotza;
aurten eskeiñi dausku bere eriotza!

Areatza'ko elizan egin ziren illetak,
Aita Shanti Onaindia, Karmeldarra, me-
za-emaille ta mintzalaria izanik. Zana-
ren gorputza Muxika'ko il-errian, sena-
rraren ondoan, eortzi zuten.

Ain bertsolari bikaiñaren emazte ta
ainbeste bertsolarien ama ta amonaren
eriotzean, «PRINCIPE DE VIANA»'ko
«Bertsolaria» orri ontatik, «enbeitar»
guziendako gure sendimendua, Goiko
Jaunari gure otoitza bidaliz. Q M

IBAI-ERTZ

.

Bertsolari txapelketak
Aspalditxo ontan ez da Bertsolarien Txapelketa Nagusi-

rik jokatzen. Zergaitik? Ez dakigu ziur eta garbi erantzuten.
Baiñan —ontan ziur gaude— Txapelketa orí jokatu gabe ez
dala gelditzen bertsolaririk ez dagoelako, erriak bear bezela
ez duelako erantzuten eta interesgarriak izan oi ez dirade-
lako. la noiz izaten degun bada Txapelketa Nagusia ikus eta
entzun aal izateko zoriona. Gu, beintzat, zai gaude.

Ez dakigu beste probintzietan zer egiten duten, baiñan
Gipuzkoa'n, urtean bi aldiz Bigarren Maillako bertsolarien-
tzat bi Txapelketa oso ondo eratuak jokatzen dirá. Bat, Añor-
ga'n, negu-udaberri mugan, Orixe Saria izenarekin. Bestea,
berriz, IdiazabaFen, udazkenean, Zepai bertsolari zanaren
izenean. Ñola Sari batek ala besteak bertsolari asko ta en-
tzule ugari biltzen dituzte. Aurten, delako bi Txapelketa oie-
tan izanak gera. «Orixe Saria» etzan gaur goizean jokatu ta,
gizonaren memoria urria dalarik, ez dakigu esaten bertan
zenbat bertsolarik parte artu zuten. Amarrek gutxienez, bein-
tzat, bai Zepai Saria'n, berriz, emezortzik jokatu zuten eme-
retzik beren izena eman ba zuten ere. Emeretzigarren au
naparra ta, azken orduan gaixotu zalako, etzan plazaratu.
Beste batean bearko.

IdiazabaFgo Txapelketara bizkaitarrak, gipuzkoarrak eta
mugaz beste aldeko Mendiburu, eletetarra, etorri ziran.
Ainbeste bertsolari ikusteak, poz eman zigun eta baita gure
kolkorako pentsa arazi ere: «Oraindik ez dek bertsolaritza
galdu». Au egi aundia da. Oso bertsolari onak badatoz eta
Jeengoak zartzen diranerako, berriak or izango dirá.

Aipatu ditugun bi Txapelketa oetan, Isasondo'ko Jabier
Zeberio bertsolariak irabazi zuen. Jabier gure erritarra dala-
rik, ondo ezagutzen degu. Bere buruko illetatik oiñetako
beatzetaraiño, bertsolari osoa degu. Entzun egin bear dirá
bere irteerak. Neskatx gauzetan, aberriaren buruz eta ber-
tso sentimentaletan, apartekoa da bere etorria. Bertsolari la-
nean, bidé zaillenak urratuak ditu eta orain ez du jarraitu
besterik. Etorkizun ona, bertsolari bezela, ikusten diogu. Zo-
rionak, Jabier, eta aurrera!

Ta, orain, galdera auxe egiten degu. Naparroa'n zer? Ez
dakigu Txapelketarik izaten dan ala ez. Egin bear lirakela
derizkiogu. Bear bada Gipuzkoa'n eta Bizkai'an ainbat za-
letasun ez da izango, baiñan gurí ez esan dirurik ez da-
goelako ez dirala egiten. Naparroa'n diru preskoa dagoela
ondo asko dakigu eta bertsolari Txapelketa batean gastatzea
ez da dirua leiotik beera parra parra botatzea.

Aizkolari trebeak sortu ditu Naparroa'k. Korrikalariak ere
bai. Perurena bere sasoi bikañarekin arri jasotzen or ikusten
degu eta bertsolari berriak sortzeko zergaitik alegin ez egin?
Pelotan txapeldun zeraten bezelaxe, gerta liteke bertsotan
ere, gaur edo biar ala gertatzea. Asi bada lanean eta ez etsi!

ss

GAIA: «BASARRI'RI»
Atsegin zaiten eresi

galtzeak eztu merezi,
«Xenpelar» zana, oroiturik gaur
nator bizi-bizi.

Al dezutenak ikasi,
nere iritzia ikusi:
gure artean ñor zan, da ñor dan,
bertsotan nagusi.

«BASARRI» zera egizko
nik, beti ala begiz jo,
bertsolaritan-bertsolarina
Eusko iturriko!

Etzera gizon erdizko;
Erriak zaitu premizko,
eztakianak ikasi zalá
ñor zeran berrizko!

Atsegin bezin alaia
zu, zera gure artzaia;
gaxorik zegon Euskera indartzen
egin ziñan saia.

llko zan beldur garaia
ezautu gendun anaia,
zu, zeralako Erri amasa
gaur dago lasaia.

Eztezu maite acherik,
eztezu galdu etxerik,
zuri eztago zabarkerian
ezertan eltzerik.

Eztezu autsi eltzerik,
autsia josi besterik;
on egiten dun gizonak eztu
bu man kezkarik.

Ama Euskera kuttuna,
jatorriz maite deguna,
elbarrik zegon; zu, zera kantun
sendatu zenduna!

Urtetako osasuna
berari eman diozuna,
artzai etxean duan ardiak
ai zer poztasuna!

Jarraitzen dezu egoki
Errian alde gizonki,
naiz da oraindik gorroto pixkat
batzuek eduki.

Anai artean okerki
eztu ematen ederki,
«Ama» maitatzen eztunak-eztu
maitatzen ezerki.

Zu, beti zuaz egira
gezurra sartuz sasira,
Aitor zarraren lur egin dezu
goxo-goxo jira.

Artaldeakin ezira
etorkizunan begira,
bañan askotan ardi onenak
okerrenak dirá.

Euskalerri'ko plazetan
kantari milla klasetan,
mendian berdin, zer esanik ez
beko zelaietan.

Tximist eta tromoietan
«Aitagurea» benetan;
egin da egin dezun lanakin,
ez egon penetan.

Bertso jartzalleak bildu
ez onengatikan mindu;
bere iritziz onena ñor dan
«Tx/777e/a»'k esan du.

Iñori ezin agindu
pixua dunak arindu,
zuen eskutan dago «BASARRI»
ea nork berdindu.

Errezola'tar Luis
«Tx/Tne/a»

Eizmendi'tar I., «Basarri»,
ainbeste urtetan aparteko bertsolari

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

; •
• •• •• •• •

• •

ETJSKERA A MARURl

Burua bean, ankak goian
nork imin ditu euskoak
euskera barik ibiltzeko
orren lotsa gitxikoak.

Aspaldietan darabilte
euskera oinperatua.
Ez negarrik, Ama Euskera,
emen daukazu semea.

Egaz iñoiz nekatzen ez dan
egalaria ba'nintza,
erririk erri joafeko
Ama Euskeran aldezka.

Esateko euskaldunari
sua dario didarka:
«Ama Euskeraz daukazue
esker madarikatua.

Zergatik zabiltze orrela,
gizon ergel ta ankerrak?
Irainduz Ama Euskera
iraintzen zeuen buruak».

Euskera barik, euskalduna
enbor madarikatua;
ez lorarik ezta fruturik
iñoiz emango ez dauna.

Pedro Optimisteguy
eta

Juan Pesímisteguy
Airia: «Lurraren pean»

Pedro Juan ETCHAMENDY

—Zure berririk ez dut aspaldi. Zer gisetan zabilz Juan?
Ni orai lehengoak kus eta ontsa bizi naiz munduan.
Zuhaurek hau badakizu, baiñan adi zer erraiten duan:
denbora txarrak pastiak eta oraino dauzket goguan;
orai, tresna berriekin, ari lanian gostu gostuan.

—Duela milium urteko bat, gure burraso zirenak
etzutela etxerik, ez sosik; solasak ditut entzunak.
Yostetan eta ihizin zuzten pasatzen beren egunak.
Ordian uros bizi zirela emazte ala gizonak;
aldiz gu, Pedro, beti herrestan, ezin bururatuz lanak.

—Orai, Juan, erran nahi daizut zer ari naizen pentsatzen:
orai duela miliun urte, bizitza ñola ote zen...
Sortzian karri arropa hura zuten bakarrik usatzen;
harri azpi batzu etxetako, konprenditu badut zuzen;
kasik segur naiz, etzitaizkela gustora bizi gu bezen.

—Hau nahi daizut erran nik, Pedro, egin zuhaurek karkula:
gustora bizi ihizitikan, lan egiterik sekula,
airia beti sano zuten ta urak ere hala hala;
aldiz, oraintxe, bazterrak oro zikina dariotela
denbora txarrak yinak dirá ta txarrago heldu dirala.

—Galdatzen daizut nik orai, Juan, ez kexatzia sobera?
Zuk usté baino hobiak dirá bai airia ta bai ura;
bizitzen gira etxe onetan, beztituz gure gustora,
nahi denetik jan eta edan, beti ez bada ardura;
heyek bezala nai ba'uzu bizi, bauzu oraino denbora.

—Bizi ere egoiten zirela heyek ehunka urtiak:
etzakitela zer ziren ere doktorrak eta bestiak.
Gu, aldiz, orai eritzen gira ta hiltzen gazte gaztiak,
dena bizio jarriak gira ta zernahiko yestiak;
gu gira, Pedro, heyen aldian miserable ta tristiak.

—Gure aiten aitak ziren heyek; ta gu, heyen ondokoak.
Tristeki daizke bizi izanak orduko jende gaixoak:
gazte aunitz hil, eta zahartzen, gero gaineratekoak;
denbora onian eman gaitu mundurat gure Jainkoak;
orai ontsa bizi non, ez giren alferrak edo tontoak.

—Erraiten daizut hau ere, Pedro, geroaz ere naiz beldur:
jendetan badago aunitz herra, eta amodioa xuhur;
gizonen eskutan aunitz tresna, ta pazientzia llabur;
mundu guzia destruituko'ute halako batez hain segur.
Beldur hori nik zergatik dutan? JAINKOA dugula samur.
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SAGIA
BIHITEGIAN
Gure etxe xurian, Garazi aldian,
sagutto bat bizi zen ontsa selaurian,
ogiz, artoz aserik, udan ta negian.
Baña leku handi bat beharrez gainian,
uzta sartu ginien bordatto berrian.
Saguttoa geroztik, barur ta mehian,
gosez hamikatia, bihj bat ezin jan,
selaurutik jeutsi zen nigarra begian!

Ñola beraz atzeman bere bazkaria,
sukaldian izanik Minini gatia?
Gau batez, ilunian, arrunt mehatia,
ihesari lotu zen, utzirik etxia.
Jo harat eta hunat, ari zen sagia,
bordatto berriaren xekatuz bidia...
Eta bizkitartian, ikusiz tokia,
han zen, ilargi pian, han bihitegia!

Bordaren aintzinerat saguttoa jinik,
ustez sartuko zela leioen azpitik,
oi, zer debrukeria: ez aski lekurik!
Bazen, hegi batían, xilo bat bakarrik,
burdin zorrotz batekin langikek eginik.
Hortan ezarri zien mutturra lehenik,
eta bere bizkarra larrutuz geroztik,
indarka pasatu zen xilo txar hortarik.

Bihitegi berrian, parabisian zen,
egunez eta gauez goxorik asetzen;
beti kokorrerano nasaiki betetzen;
jan eta lo, sagia, aste bat egon zen.
Gorputza biribija, gantzadun ta gizen,
harra bezan lodia, herrestan ibiltzen,
xutik ezin egonez, oinek ez ekartzen,
zartatzeko heinian tripatik hantu zen!

Bakarrik izan behar, beti tripa-joko;
zer bizi molde hitsa sagú baten dako!
Gogorat heldu zakon ihes egiteko,
baña kanpokaldirat etzen aterako:
Izanik lodiegi xiloaren dako,
saguttoa preso zen... ontsa jan orduko!
Ezinbeste gaitz hortan, zer egin ahalko?
Berriz ere mehatu libro joaiteko.

Irakurle maitia, egia erranik,
saguttoa bezala gira segurretik;
ontasun poxiñobat biltzen dugularik,
oro galtzen baitugu, hiltzen girelarik.
Hobe da bizitzia espantu gaberik,
arbasoen legia behin ikasirik:
Ñola mundu tzar huntan sartu ta buluzik,
hala joanen gira, hor denak utzirik.

Piarres HEGUITOA
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Egun batez, denok ezagutzen degun bertso-biltzaille ospetsu
dan Aita Zabala, Ondarrabi'ko etxera etorri zitzaigun, argitara-
tu zuan «Uztapide» liburuarentzat, aurretik guk esandako agiri
zonbeit itzultzera.

Ñola ez gure jardun-alditxoaren gaia bertsolariak izandu zi-
ran eta gogoan degu aipatzerakoan, egoaldeko Euskalerria'n «ez-
-ezaguna» zalá nolazpait adierazteko, emen berriztu nai degun
konparazio bat egiten gendula.

Xalbador'en bertsoekin, bere malla eta neurrian jakiña, gau-
za berdintsua gertatzen zitzaigula. Zail zalá guretzat Xalba-
dor'en bertsoak lenago entzunaldian, ondo ulertzea. Bein da
berriz entzun bearrekoak zirala eta, gaiñera, zenbat eta geiago
entzun orduan eta atsegingarriago zirala, entzunaren indarrez,
bertsoak zeukaten barren muiña gero eta sakonago sentitzen
gendulako.

XALBADOR ULERGAITZ
Bi dirá, gure ustez, Xalbador'eri, entzun utsean ulertzeko

guk dauzkagun eragozpenak: guretik desberdin dan bere ba-
xe-napar euskalkia; eta, bere sendimendu eta gogaketak adie-
razteko euskerarik ederrenean apainduak darabilzkin iduripen
sakon-aberatsak.

Xalbador'eri entzuten ari geran bertso batean, bizpairu itz
galtzea, naikoa degu bertso guzioren mamia galtzeko.

Orregatik zaizkigu, batez ere, Xalbador'en bertsoak ulergaitz;
eta orregatik da bearreko bertsoa ongi ulertzeko, erabiltzen di-
tuan baxe-napar itzak leenik gipuzkerara itzuli; eta, itzulitako
ondoren, bein da berriz, astiro-astiro, irakurri.

Orduan eta orduan bakarrik, ongi ausnartu ondoren jastatu-
ko ditugu bear bezala Xalbador'en bertso bikañak; orduan eza-
gutuko degu daukaten barne muiñaren edertasuna eta aberas-
tasun arrigarria; orduan ezagutuko degu Xalbador.

Zenbat dirá, Euskalerri'ko egoalde ontan, Xalbador era ortan,
bete-betean, ezagutzen duten euskaldunak...? Ez aunitz, ziur.

BESTE ERAGOZPENAK
Bada, bere garrantzia duan beste arrazoi bat ere, Xalbador,

entzun utsean, ulergaitz izateko.
Gizon denak ez daukagu, erdaraz dioten «dicción» bera; au

da, mintzoan itzak esateko garbitasun bera. Batzuk, besteak
baiño askoz ere garbiago eta argiago mintzo dirá. Itz berak ba-
tzueri besteeri baiño, obetogo ulertzen dizkietegu. Sortzetik da-
torkigun nortasuna da ori. Eta aitor dezagun, Jainkoak Xalba-
dor'eri emandako «dicción» ori ez dala garbienetakoa. Orrek
badu bere garrantzia.

Gu, S. Iñazio'ren iduria zinean egiteko, autatuak izandu gi-
ñanean, egin arazi zizkiguten lenengo pruebatako bat, mikroa-
ren aurrean mintzatzea izandu zan, gure itza ondo entzuten zan
ikusteko.

Aldude, Urepel, Banka, Kintoa, nafartar guziek maite ditugun txokoak

Gasolinearen salneurria
Zori gaiztoko petrolioa

ez degu gutxi aitatzen,
leku askotan ari ornen da

bizi-moduak galdutzen.
Baiña neronen parían eztu

oiñarte kalteik ekartzen;
salbauko gera. MitxelenaTc eztu

petroliorik gastatzen.

Petroliok nunbait ezkaitu
jarritzen zori onian;

gu, ezjakiñok, ibilli bear
beti besteen esanian.

Baiñan orire konpondu dute
prezioz altza danian,

aurrera ere pagatu eta
jarraitu bear lanian.

Zer pasako zan ba-zekiela
eta jarri du ordena,

aorru pixkat eiñ duanian
lasai zedukan barrena.

Baiña bazpaere bestei esan ez
onek ematen dit pena:

kontzientzian barruan zu're
etzabiltzaz Mitxelena.

EGILEOR

Gasolina gora eta bera
jende guztia kantari...

orrek ekar dun zori gaitz ori
gaur nabaitzen da nun-nai.

Asko bezela erdi-erdian
ere arrapatu neri;

amaik'olako gertatzen zaio
eziñez dabillenari.

Gu eziñean asi giñan ta
sarri eziñen biziak,

ta petróleo gorabera orrek
neuretzako desgraziak.

Mitxelena onek kontatzen ditu
egundaiñoko graziak,

gasoillea erretzen bai du
onek dadukan kotxiak.

Altueneko prezioa or
iritxi digu superrak,

estutu ditu bajun artean
erdiak eta bazterrak.

Mitxelenak bai, gasoillera aldiz
emonaz pauso lasterrak,

guk be osasuna ba-degu gaurkoz
Jaungoikoari eskerrak.

GARMENDIA

(Egileor, Garmendia ta Mitxelena'
'ren arteko saioa: norbait, irurotatik,

atrapa ote du ixtillu orrek?).

Gasolinaren bitartez, jaunak,
or sortu zan, bai, gerrate;

batzuek armen inportantzirik
ez genion eman bate.

Gure lurrari gasoliñikan
ez eukala esan arte

lasai zaudezten: askok jarriak
ditu belarriak tente.

Lixto xamarra naizela berdin,
artuko naute bertsuan;

zurra danak're sentitutzen du
bakoitzaren poltzikuan.

Nik jakindu nun pixkat aurretik
zer pasa bertsun munduan:

ta segurantza danak arturik
gasoilla artu nik nuan.

Gasolinazko kotxe merkeak
daude aurrerantz ta geio,

nun-nai saltzean jarri dituzte;
ori ez bai dute naio.

Lengo zarraren esaera da
ta ez du gutxi balio:

«Zurraren boltsai bi lekutatik
igesi juaten zaio».

MITXELENA

Arazo ontaz gure iritzia zearo borobiltzeko, beste zertxo bat
ere esan naiko genduke.

Gaurko berri ez dakigu; baiña, gure denboretan, Xalbador'ek
oituraz erabiltzen zuan doñuak ere, etzion batere laguntzen,
;tzen argitasun ortarako. Aukeratzen zuan doñu orren goiko no-
tetara ; goiko mallara ezin iritxik bezela ibiltzen zan; eta itzak
eztarrian lerratzen zitzaikion bear zuten argitasuna illunduz.

Azaldu ditugun arrazoi guziegatik ikusten da, beraz, zail déla
guretzat Xalbador'en bertsoak, lenengo entzun utsean, ulertzea.

A D I B I D E Z
Guk jendearen aurrean egin genezake saioketa bat gure iri-

tziaren adibidez. Apartean, «Hoja del Lunes» dalakoan (Urria'ren
20'an), Juan S. Martin'ek itz-bidea ematen digu gure iritza adi-
bide batekin emen argitaratzeko.

«Herri Gogoa» deitzen den etxeak argitaratu dituan lau dis-
koen artean Xalbador'en bat izandu dala esaten du, «Esperan-
tzarik gabeko Amodioa» eta «Milik den emaztearen soinekoari»
kantatutako bertsoekin.

Guk «Esperantza gabeko Amodioa»'ven laugarren bertsoa
autatuko degu emen, adibidez. Ona bera:

Martxo'ko hormak galduko duen lore pollit goixtiarra,
ta eihartzera bortxatua den aizeak autsi abarra.
Ene bihotza ez djtaikea gauza horier konpara?
Nehoiz enea ez da izanen maitatzen dudan ¡zarra;
hartaz oroituz, maíz etortzen zaut nigarra begietara.

Argi dezagun:
eihartzera = igartzera; bortxatua = beartua; abarra = ada-

rra; ene = nere; ditaikea? = al diteke?; horier — oriei; ne-
hoiz = beinere; izanen = izango; zaut = zait

Euskalerri'ko alde ontan, euskaldun bat ba-ote-da, izanik ere
argiena, bertso ori lenengo aldiz Xalbador'eri entzunaz ulertu
lezakenik?

Bertso ori ondo ulertzeko eta jastatzeko, leenik baxe-napar
itzak gipuzkerara bear ditugu itzuli; eta gure bertsoa, lerroz-le-
rro eta astiro-astiro, irakurri, edo diskotan entzun, daukan bar-
ne-muiña ondo jabetzeko.

Orduan konturatuko gera, besteak beste, bertso ortan zoin
ongi dauden itzak autatuak eta euskera apaiñean bata besteari
lotuak, bertsolariak sentitzen duan maite-miña eta naigabea
konparazio politenarekin adierazteko.

«DILINDAN ZEGON EMAZTE ZANAREN SOINEKOARI»
Diskoaren bigarren gaia: «Dilindan zegon emazte zanaren

soinekoari». A. Irigoien'ek Anoeta'ko frontoiean Xalbador'eri
jarritako gai bat da ori. Balio du Xalbador'ek orduan eta BAT-
-BATEAN kontatutako bi bertsoak emen ezartzera:

Pentsatzazue, alargundu bat ez daike Izan urusa.
Dolamen hunek, oi, ez dezala aunitz luza.
Orai urtea, ziloan sartu andreñoaren gorputza;
harén arropa, hantxet dilindan, ikusten dut utsa.

Geroztik, nihaur ere nabila, guzia beltzez jantzirik?
Ez dut pentsatzen nigar iteko ene begiak hesterik.
Ez pentsa, gero, andre gaixoa, badén munduan besterik,
zure arropa, berriz soinean, har dezaken emazterik.

Argi ditzagun ondoko itzak:
daike = diteke; urusa = zorioneko; dolamen = dolumiña;

hunek = onek; ziloan = zuloan; nihaur = nerau; nabi-
la? = al nabil?; hesterik = ixterik

Zenbat izango ziran, Anoeta'ko frontoiean, Xalbador'en zora-
garri bezin arrigarri ziran bi bertso oriek, entzun utsean zituzten
entzuleak? Ez aunitz.

Guk egin degun itz batzuen iraultzaren ondoren, irakur di-
tzatela orain eta ikus, zoin ongi adierazten digun bertsolariak,
bi bertsotan, gizon alargunaren biotz-miña eta emazte zenaren-
ganako gordetzen duan etengabeko maitasuna.

XALBADOR... IRAUNKOR
Guk ez dakigu Beethoven edo gure erritar Ravel'ek sortuta-

ko musikaren antzera, Xalbador'en bertsoak illezkorraz izango
dirán.

Zalantzarik gabe dakiguna da, euskaldunak emendik 100 ur-
tera ere gogoz eta atsegiñik aundienarekin irakurriko dituztela.
Xalbador'en bertsoak gizon euskaldunaren izakera eta sendi-
menduaren barren-muiñari, erro-errotik, itsasiak daudelako.

Orregatik, euskerak euskaldunen ezpañetan irauten duan ar-
teraiño Xalbador'en bertsoak, illezkor ez ba'da ere... iraunkor
izango dirá.

Xalbador'en bertsoak musika «klasika» au da, musika sakon
baten pare zirala, esaten genion Aita Zabala'ri.

Klase ortako musikaren zati bat, lenengo aldiz entzuterakoan,
askotan ez ditugu musika orren xeetasunak eta gora-berak bear
bezela ulertzen. Musika ori izan dedilla Beethoven, edo Wagner,
edo gure erritar Ravel'ena, bein da berriz entzun bearrekoa
zalá, daukan sakontasuna ongi ulertzeko; eta, zenbat eta geiago
entzun orduan atsegingarriago zitzaigula.

HERNANDORENA
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Haifa'ko portu ederrean, eder eta geldirik dago gure itxason-
tzia; bera baiño oberik ez dago ostaturik.

Irailla'ren 27'ko apalondoan, Itxasaldiko Zesarea'ra; obeki esa-
teko, Zesarea'ko ondar... ondakiñak ikustera; «moruak» an sartuz
geroztik, kondaira antxe bukatu zen.

Haifa'ko «Aduana»'n, betiko azterketa, beti bezain zorrotz. Or-
tarako ez ba'da, zertarako, ba, an dauden neska-mutil begirale ain
ongi-ikasi aiek? Esku-zorroak, argazki-makiñak, bai ta gure gorpu-
tzak ere, zeatz-meatz aztertzen ginduzten.

ITXAS-ERTZEAW BARRENA

Azkenik, egoaldera jo genuen
itxasertzeko bide-zabaletik.

Ez dago ertzean aitz aundi-
rik; baiñan, aren geiena, arriz-
koa da. Ondartzak, berriz, gu-
txi ta txipi. Gatzaga aundiak
ageri dirá; ortarako ur gazia,
bonbaz, jasotzen dute. Leku loi-
zunetan, Australia'ko eukaliptu
zugaitzak landatu dituzte, geie-
gizko ura xurgatzen dutelarik,
lurra legortzeko.

Ezkerretan, Saron'go Ibarra,
anitz zabal eta eder. Mende
onekin batean, emen asi ziren
judutarrak lenengo etxeak egi-
ten, eta «kibbutz» izenekoak
eraikitzen. Ontan, laguntza aun-
dia eman zien Rothschild diru-
dunak; ala ere, neketsu ta go-
gor aien lana. Aurrena, aizeak
eramandako área edo ondarra
kendu bear izan zuten; belau-
netaraño lodiko ondar-azalak
estaltzen zuen, azpian zegon lur
eze ta emankorra. Ongi zaindu-
tako naranjadiak, sasiz ingura-
turik daduzkate, aize legortzai-
lleetatik babesteko. «Kibbutz»
edo «liberrf, au da lurgintza el-
kartuetan, algodoi-soro aundiak
ageri dirá. (Oraiko IsraeFgo iru-
ditzat artu dute algodoi-lore
lerdena.) Soroetan, uztagaillu
galantak lanean; «kibbutz» aue-
tan, lan obe ta geiago egiten du
gizon batek bere tresna aundiz,
Faraon'en Ejipto'n ikusi geni-
tuen «jitu» talde aiek baiño.

ITXASALDEKO ZESAREA

Egoaldera 30 kilómetro joa-
nik, Itxasaldeko Zesarea'ren on-
dakiñak ; zin-ziñez, zerbait aun-
di izandakoaren ondarrak ditu-

Zesarea'n opatutako oroitarria

Iri au Eleniko-Aroan indartu
zen; bazuen orduko jendeek
egindako portu bat, gaur, pus-
katurik eta urpean ikusten dirá
portuko kaiak. Zesarea'ko abe-
rastasun ugarien atea zen por-
tua. An bertan ezarri zituen He-
rode Nagusiak 12 arrizko giz-
-irudi gaitzak, 20 millaz urruti-
tik ikusten ziranak; gaur, ha-
rrean daude, puskak eta pus-
kak...

Ementxe bizi zen Arkelao;
bai ta ere Erroma'k bidalita-
ko Gobernadoreak, judutarrak
menpean zitzaten; Festo Go-
bernadoreak ementxe epaitu
zuen Jon-Done Paulo.

Kristau-giroan, emen egitaz-
ko «igarleak» : Agabo ta Felipe
Diakonoaren alabak; emengo
Apezpikua izan zen Zesarea'ko
Eusebio idazlea, Elizazko Kon-
daira'ren sortzaillea dugu. Ta
emen izan zituen itzaldi ta min-
tzaldi asko, Alexandria'ko Orí-
genes aundiak.

«Gurutzada» zaleak katedral
aundia egiten asi ziren; or dau-
de ondakiñak; aiek egindako
gaztelu ta arresiak, gaur onda-
turik daude.

Judutarren Estadu berriak
berriztatu du «anfiteatro» edo
antzerki-toki borobilla; e g i a
esateko, anitz ongi gorderik ze-
gon, zabor eta arearenpean. An-
txe ospatzen dituzte, uda oro-
tan, Israel Laterriko Musike-
jaialdiak eta Antzerki-saioak.
Zesarea'ko arrigarriena, an ber-
tan aurkitutako arri bat. Eliza-
ren aurkako mingain asko ixil-
arazi dituana. Esaten oi zuten:

—«FHiatos ori, kristauen ipuia,
besterik ez da; iñon ez da age-
ri aren izena Erromdren Kon-
dairan...»

Ta, orain zortzi-amar urte,
agertu zen oroitarri j atorra, itz
auek dituana:

«Zesarea'ko erriari TIBE-
RIEVM edo anfiteatro au es-
keintzen dio PONTIVS PILA-
TVS jaunak».

Naiz, nik artutako argazkia
ona ez izan, ez nuen oroigarri
berezia galdu nai, ta nolanaikoa
déla argitara ematen dut.

Oroitarri ori gabe ere, ziur
geunden Elizak erakutsi digu-
naz:

«... Pontzio Pilato'ren menpean,
gugatik gurutzatua izan zela...»

KARMEL MENDI GAIÑEAN

Arratsalde erdia da. Itzule-
ran, Haifa gain-gaiñean dagon
Karmel Mendira igo gera. Uri-
ko karrikak mendian goraka
daude; gorago, «piñu» edo ler
artean, «txalet» izeneko etxeño
politak.

Goienean, Karmeldarren San-
tutegia dago, Karmeldar Orde-
naren sorlekua. «Gurutzada»
zaleen aroan sortu zen Orde-
na; baiña, bere sustraiak aspal-
diagokoak ditugu: Elia Profe-
taren gisara, mendi ontako ba-
kardadean beti bizi izan diren
kristau anakoreteen artean gal-
tzen dirá Karmeldarren erroak.

Lau mende luzez, arabitarrak
edo moruak ir aun zuten bazter
ontako jaun eta jabeak. Oroita-
rri batean idatzia danez, 1631
gn. urtean berriz ere Karmel-
darren esku egotea lortu zuen
Garaizabal abizeneko euskal-
dun fraile batek.

Esaten oi dutenez, aldare na-
gusiarenpean dagon aitz-zuloan

bizi izan zen Elia Igarlea. Orre-
la ezin-besteko oroitarriak:

Hanc aüqvando speívncem incolvit
magnvs ¡lie prophetarvm

dvx et pater Elias Thesbites

Bat-beinka, leze ontan bizi zen
Eíia Tesbitarra,

Igarlien Aita-Buruzagi Nagusia.

Ango praile batek kontatzen
digu:

—Inguruetako arabita rrak
jaiera aundia diote Elia Troje-
tari. Beren aurrak Agorrilldren
16'an igotzen dirá gurutz-antze-
ko mozketa egin dezakiegun,
eta ala poz-pozik jeixten dirá,
usté bait dute orrela bereganatu
dutela «Su-Profetan'ren babesa.

Eliza aurre aldeko zelaian ba-
dago «pirámide» txiki bat, gu-
rutz batez gallurraturik, 1799
gn. urtean, urbilleko Acre'n,
Napoleon'en bi mille ildako gu-
dariei eskeiñita. Alde batean
irakur daike:

QVOMODO CECIDERVNT
FORTES IN BELLO!

AZKARRAK BURRUKAN
ORRELA ERORTZEA!

Karmel mendi-pean, itxasoa-
ren bazter berean, «Exodus»
izeneko gabarra famatua, mo-
numento e g i ñ i k. Munduari
oroit-arazi bear zaio gaizki da-
gola besteak menperatzea. Eta
oraindik direla munduan, Abe-
rri baten alde bizia emateko gi-
zon on prestuak.

Illuntzean gaude. Uretan sar-
tzen den eguzkiak odolez gorri-
tu du itxasoa.

«Bista-Eder» balkoitik, ari
gera Haiffa'ra begira, gabeko
Haiffa'ren ederra. Ortzadar bat,
milleka argiz orniturik, ematen
du itxas-ertzeko kolkoak. Beste
buruan, Acre. Or bizirik ager-
tzen zaigu Naparroa'ren Kon-
daira, 1238-1243 gn. urtetan, or-
txe baitziren egonak ñapar zal-
dunak, I'go Thibalt Erregekin.
Eta Naparroa'ko Errege «Gu-
rutz - zale» ta «Koblari»'aren
LIV'gn. «Chanson» ura burura-
tu zaigu:

Yakinzak, yaona,
Yinkoa bizi ta il zen errialderat

yoana,
ez de!a, ez, Eburnirat

yoanen, bainan Paradisurat.
Goiko Yaonaren Krush Saintia

gure gain arturik,
egin zagun indarra
Aren Erri ta Lurra

izan deiia libraturik.

«Getsemani» Baratzean badira oraindik olibo zar-zar batzuek

Larunbata dugu, Nazaret'eko
Neskan-eguna. Kristau ezkilan-
tto alai batek, itxaso ta mendi
guzietan barreatzen du KarmeF
go dei eztia. Sartu gera elizan.
Ama Birjiña'rengana gure otoi-
tza:
«Agur, Erregiña, Ama errukiorra!»

Norbaitek nabaritu gaitu, gu-
re txapel aundiak ezaugarn iza-
nik.

Biotzetaraiño sartu z a i g u ,
Sortaldeko gau eder ontan en-
tzuten den oiua. Alzugaray le-
sakarra ta Guipuzkoa'ko Zubi-
zarreta, emen bizi diren bi eus-
kaldun praile karmeldar. Aanz-
tu ez daiken oiu bat, nunnai
gauden eta nolanaikoak geran,
elkartzen gaituen itz berezia;
Abendaren deitura:

—Euskaldunak?

ONA EMEN, JERUSALEN'A
IGOTEN GERA!

Jon-Done Mikel'en egunean,
4 t'erditan iratzarri gaituzte.

Jerusalen'en bi egun pasa
bearrean, emazteki-taldeak da-
ramazki ezin kontako zorro, be-
roki, soiñeko ta maletak. Nola-
ko muga-azterketa! Goizeko 6
t'erditan abiatzen da autobusen
errenkada luzea.

Samaría erditik dijoa bidea.
Aingeru, gure gidari jakintsuak,
aipatzen dizkigu gure bideko bi
alderdietan gertatu diren gau-
zak, mundua asiz geroztik gaur-
ko amabitaraiño.

Samaria'ko zelaietan, juduta-
rrek —indarrez área kendu du-
telarik— deserturrari lurra ira-
bazi diote; arrazoinez, arro-
-arro d a b i 11 z. Aurreragoan,
errialdea menditsua da, arriz jo-
sitakoa. Denbora gutxi arte, Jor-
dania'rena zen. Arabitarren ne-
kazaritza, oso atzeratua. Judu-
tarrek ez dute sartu nai emen-
go aferetan, berdin alde egin

bearko dute; bideberria, bai,
egin dute guduari buruz.

Naplus : 30.000 bizi - lagun,
arabitar denez. Sikem: «Sama-
rnarraren Putzuan» greko-orto-
doxo batek bertako ur ona ema-
ten digu. Ortxe, 868 metroko
«Garizim» Mendia.

Aurreruntz jo ta, malda gora,
malda bera, azkenik, Jerusalen!

Ona emen, Jerusalen'a igoten gera!

Jerusalen, Iri Saindua, iri zar-
-zarra! Zure erresia, atari ede-
rrak, ezkil-dorreak, urrezko «ti-
pulak», zeruetako Jerusalen'go
irudia! Or dago, ta ezin usté
emen gaudela!

Iruña'ko Zernin Sainduko elizan Erdi-Aroko «gurutz-zale»'aren irudia

1902 gn. urtean. «Olibeta»'ko Men-
dian jarri zuten euskal «Aita Gurea»

«Olibeta» Mendian ikusten
dugu gure Jaunaren zeruratze-
ko lekua. «Pater Noster» dioten
elizan sarturik, arkupetan ikus-
ten dugu, beste izkuntza ba-
tzuen artean, euskerazko «Aita
Gurea». Arana Goiri'tar Sabin'
'en «Idaz-lan osoa» liburuari
esker, banuen ezaguna ñola el-
du izan zen euskal otoitza
1902'gn. urtean. Ta, Jaunaren
itzekin eta Berak esan zizkigu-
ten lekuan, Goiko Aitari eska-
tzen diogu, euskaldunen arteko
burrukak ken dezazkigun.

Jon-Done Mikel'en gau on-
tan, «Jetsemani» Baratzean, gu-
re «Zillarrezko Eztaietan» Me-
za; «Agonia »'ren arri gaiñean.
Orrek ikaratzen gaitu, benetan!
Nere lagun den B. Urtasun,
Oroz-Betelu'ko apez eta biok
«Aralar» Anai-arteko Otoitza
bota egin dugu, beste lagun gu-
ziz oroitzen:

Jesukristo, gure Jauna, Maitasun-
-A pez bu rúa ta Maitasun-oparia,
Eukaristia ta Apezgoaren Gau
Saindu artan...

Eta, Aralar'ko Goi-Aingerua, gure
«lkastalde»ko Gidaria, iagun be-
kigu, Jainko-Aintzaren bula, aren
gisan, besteen aurretik joan gai-
tezen...

GARDETAR M.
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E/RFi
AÜTZA

Arturo Kanpion'ek 1918-gn.
urtean Autza'ko errien deitura
bat egin zuen. Ultzamarrak, ez
atzendu zuen euskera! Zorio-
nez,, erri au izango da artaz
oroitzen den geiena.

Aurtengo negua oso tristea
izan da Autza'ko errien, emen-
go gizon-emakumek sobera lais-
ter ta bat-batean il direlakoz.
Geienak adin onekoak oraindik.
Ordu tamalgarri auetan Jaun-
goikoari laguntza eskatuz, iga-
roko diré ainbertze naigabe.

«Domine Saindu» egunean,
Joxe Tornaría «Oyanburu» be-
zala ezagutua, bere etxeari ala
zaiolakoz. Joxe'k anitz maite
izan zuen euskera, lenagoko oi-
turak; ongi zekizkien aintziña-
ko dantzak. Ba ote zen olakorik
Ultzama guztian?

«Txurruka» etxeko Exteban,
San Martin egunean, erriko fes-
tetan, 42 urte dituelarik.

Andrés Agirre, lenagoko adin
berarekin; orain ama ta alargu-
na, bi umetxokin gelditu diré.

Mikaela Agirre, Andrés zana-
ren amona, 83 urtekin.

Rikardo Nuin, «Martzene »\o
nagusia, 64 urtekin.

Sebastian Anduaga, «Meka-
niko» 'aren etxekoa; zortzi se-
me-alaba uzten dituena.

Denak, euskaltzale zintzoak.
Goian beude!

Eltzaburu-Autza'ko e r d i a n,
lasterketako z a 1 d i a k azteko
beortalde eder bat egin dute az-
ken sei urte auetan, «Ultzamd
'ko Beortegia». Lenago, larraz
betetakoak ziren mendi ta oya-
nak, gaur belar orlegiz jantzita
daude. Ola jartzeko lan gogorra
egin dute: mendia garbitu, ire-
tzeak atera, bi urete erreka be-
rri b atera eraman, belar-azi
erain, bide-berriak, estalpeak
etab. egin da egin. Beorrak, zal-
diak eta zaldikoak, pozik da-
biltz olako toki apainduan.

Emendik ateratako zaldiak
irabazi dituzte sari aunitz las-
ter-saioetan; ez arritu, ala ja-
rraitzen ba'da, «Ultzamako
Beortegia» aurrerapen guziz or-

Ultzama'ko Beortegi'an, erakusteko-moduko zaldi eder bat

niturik dago-ta. Aurten berean,
«Ministerio de Agricultura» de-
lakoaren bidez, Inglaterra'ko
arraza oberenetatik azitarako
zaldi berri bat ekarri dute.

Oraingoz, ogei ta iru lagunen
artean zaintzen dute beortegi
au, geienak erritarrak direla-
koan, ondasun bat sorterriko
jendearendako.

ALKOMORRO

IMTZA
Urtearen lenengo egunean il

zen «Antsone-Txiki »'ko nagu-
sia. Jaunak dezala altzo gozoan
Pascual zenaren anima. Oso za-
rra ez zan oraindik; osasun ona
zeukan negu ontaraño; gaiz
txar batek jo zun eta gaxoturik
gelditu zan, Jaunak bere ondo-
ra dei egin arte. Bere animaren
zuzendaria Mujika'tar On Sa-
turnino apaiz jauna zuan, erri-
ko semea Amerike'tara aldean
bere lanetan saiatzen den apaiz
gazte bat. Jaunari eskatuaz Pas-
cual zanaren animaren alde, be-
re emazte atsekabetua, seme-
-alabai eta aide guziei emendik
ontxe agertu nai diet nere biotz
miña.

Erri ontan sekulan ikusi ez
dan alkartasuna ikusten ari ge-
ra, denbora asko ez dala nes-
ka-mutil gazteen artean. Orain,
danak alkarturik, or ari dirá
erriko errota zarra konpontzen,
bertan «asadore» bat jartzeko
asmoekin. Ondoan daukan ur
toki aundi batean, «piszina» bat
egiten ari dirá, uda-bero aun-
diekin pixko bat preskatzeko.

Baiñan, gazteok, gauz bat esa-
ten dizuet «muimentu pixko bat
geixago», oso motel ari zerate.
Orrelako gauz ederrak egiten
asi ezkero, jarraitu egin bear
zaio lanari. Udarako bukaturik
egon bear du orí; gero, lanak
asten diranean, ez dezute den-
borarik izango. Aurrera, ba, In-
tza'ko neska-mutil gazteok.

«PINPILINPAUXA»

«LAZKAO-TXIKI»'REN OMENALDIA DONOSTIA'N
Arrakasta izigarria ukan du

«Lazkao-Txiki»7ren omenez egi-
nikako bestak. Urtarrila'ren 25'a
aski kaxkarra agertu zitzaikun
elurra eta kazkabarra nausi gi-
nuelarik. Negu bortitzaren sei-
nalea sasoinaren arabera.

Donostiako «Carmelo Balda»
deitzen den frontoi berrian
4.000 lagun bildu ziren gure
bertsolari José Migel Iztueta
«Lazkao-Txiki»'ri ongi merezia
z a u k a n omenaldiari indarra
eman beharrez. Eguraldi txarra
eta kanpoan otz; baina, bar-
nean giro ona, eta bertsolariek
pizten zuten suarekin, yendea
bero. Taularen gainean zortzi
bertsolari; «LAZKAO - TXIKI»
erdian zaukatela. Hor ziren:
XALBADOR, AGIRRE, MI-
TXELENA, AZPILLAGA, LO-
PATEGI, LIZASO, IGARZA-
BAL eta AROTZAMENA, JO-
SÉ MARI IRIONDO gai-jartza-
le zutelarik.

Jaialdiari hasiera emateko le-
henik Salaberria jaunak, Ome-
naldiaren antolatzaleen ordez-
kari bezala, mintzatu zitzaikun
denei agurtuaz, eta bestaren xe-
hetasun guziak agertuaz. Ber-
tsolarien saioa hasi baino lehen,
Iriondo yaunak gomitatu zituen,
entzuleen artean aurkitzen ziren

bertsolariei, taularen gainera
igan zaitzin, eta bertso baña bo-
ta zezaten «Lazkao-Txiki»'ren
o h o r e t a n Arritu ginen: 30
bertsolari agertu ziren mikroa-
ren aurrera eta denak, ban-
-banaka, bertso bat kantatuz.
Hoien artean baziren zahar eta
gazte; ez ginuen egundaino
ikusi hainbertze bertsolari mul-
tzu batean. Agurrezko bertso
hoiek egin ta ondoan, beste zor-
tzi izendatuak lanera lotu ziren,
Iriondo yaunaren aginpean.

Bakarka, binazka eta hirunaz-
ka ere aritu ziren mota aunitze-
tako gaiak erabili zituztela, hun-
kigarriak, irringarriak eta, bai,
gaurko egoeraren aferak ere ai-
patuz. «Lazkao-Txiki» omen-
duaren ohoretan ere bertso as-
ki hunkigarriak bota zituzten.
Ordu t'erdiko bertsoaldia egi-
nik, jaialdiari akaballa eman zi-
tzaion lehenik «Lazkao-Txiki»
edergailuz gainezka bete zutela.
Gure bertsolariak oroigarri au-
nitz eskuratu zituen eta denak
estimagarriak egunaren oroitza-
p e n a adierazten dituztenak
egun hori beti bere gogoan idu-
ki dezan. «Lazkao Txiki»\ hiru
bertsoekin, eta bihotza eskuan
zaukala, bere esker ona agertu
zuen. Hemen agertuko dut hi-

rugarren bertsoaren azkenengo
hitzak:

honekin buka nai det
begiak lertu baño len.

Entzule guziak esku-zarta be-
roekin saritu zuten gure kobla-
ria. Azkenik, eta besta eder ho-
neri bukaera emateko, entzule
guziak zutik eta kar haundiare-
kin «GERNIKA'KO ARBOLA»
kantatu ginuen.

Gero «Velódromo» delako
leku zabalean bazkaria; 725 la-
gun mahaiean yarririk. Leku
otza bai, eguraldiaren arabera,
baina bazkaltiarrak bero bazka-
londoan, bertsolarien kantaldie-
kin denak piztu baiginen. Han
bazen kantu ta umore ona eta
gehiena balio zuena: euskal-
dunen elkartasun maitagarria.
«Lazkao-Txiki»'ren azkenengo
agurrakin bururatu ginuen arra-
tsaldeko bilkura.

Gure zorionik maitekorrenak
gure adiskide José Migel Iztue-
ta'ri, eta Jainkoak urte aunitzez
kontserba dezala. Egun zoraga-
rri bat iraganik etxeratu ginen.
Atzendu gabe erran dezadan
Lizaso azpeitiarra hautatu du-
tela datorren urterako. Beraz
urte baten buruan Lizaso'ri egi-
nen diote Omenaldia.

M. IZETA

GARAZI

EUSKALTZALEAK KEXU
Erdara, beti erdara! Noiz-nahi eta nun-nahi: radioan,

telebixtan, karriketan, lantegietan, bulegoetan, sukaldetan,
gogoetan, bihotzetan! Aseko gira norapait, kokorrerano be-
tiak izanik, zeren eta gobernuko eskolan fitsik ez baita egi-
ten Euskal-Herriko haurrentzat. Goberniak hau, goberniak
hua, estakuru frango atxemaiten dituzte Euskara baztertze-
ko. Beraz, gero ta gehiago, gure Jaun buruzagiek ari zauz-
kigu jende maltzur edo zikoitzak bezala:

Anitz erran,
guti eman...!

Hortan dirá, aspaldi danik, hemengo Nafartar eta ipar
aldeko Euskaldunak oro, lelo okaztagarri hau intzuten du-
telarik: «Nahi balinbaduzie Euskara poxiño bat haurren-
tzat, aski duzie zuaurrek ikastegiak eraikitzia eta erakasliak
pagatzia...». Beren mokoak zabalduz, sosa bezik ez dute
aipatzen. Hola sustatuko dute, beharbada, da Civilización».
Gure kulturarendako, gure arimarendako, gure nortasuna-
rendako, Frantzia'k ez du beraz axolarik. Ba, bainan ikusi
behar da ñola onhartzen ditien, bestiak-beste, futbola, zaldi
lasterrak, loteriak, eta oroz gainetik filma zikinak. Horiek
dirá, horiek, gauza ederrak! Jende dirudun zonbaiten ara-
bera, ez dugu ornen jeusik burian eta Parise'ko nausiek ba-
dakite, arras ontsa, zer duten falta Euskaldunek. Diela as-
paldi, eman nintien bertsu horiek, arrunt etsitia nintzalarik:

Parise'n dirá buruzagiak,
han dirá Jaunak, mutilak hemen.
Heien zapeten garbitzaliak,
hala zirezte, betikotz ornen.
Dituztelarik euri uharrak,
zer gertatzen da? Ziek bustitzen!
Holako gizon handi-mandiak
hozten direa? Ziek eztultzen!
Beraz, ñor gira, gu Euskaldunak?
Basa-Jaun batzu gira Parise'n!

Zorionez, ixilik egoiten direnek ere, badakite geroztik
zen pentsa. Orhoitzen niz ene haur denborako gertakari on
bat. Biarritze'ko pilota plazan, igande arratsalde bero ba-
tez, gure «Chiquito de Cambo» zena ateratu zen xapeldun,
ezin ahantzizko partida baten ondotik. Ordu berian, herriko
buruzagiek, udatiar jende aipagarrienekin, eman zuten bes-
ta eder bat Euskaldun horren ohoratzeko. Gaizo «Txikito»!
Arrotzez inguratia zagon eta denak erdaraz ari! Gizon han-
di horietarik bat, Inglaterra'ko Principe de Galles zen. Eta
gure pilotaría besarkatu zien alaintso, esku-zartak harrotzen
zituztela bazterrak oro. Ardura bezala arrunt koskan izanez,
Txikito\ etzien hitz motz bat ere sakatu, iduriz Euskara
bezik etziela mintzatzen. Etxeratekoan ahatik, lagun batek
besotik hartu-ta galdegin zakon pilotariari:

—Ezpahiz ahalge ere?... Inglaterrako Printze hori, han-
go erregia bezan handia duk gero!

Ordian, gure Chiquito'k, sekulako hasarrian:
—Zer? Gizon xingortu hua? Zer balio dik Euskal-He-

rrian? To, joka nezakek xapelgoaren saria? ez dakiéla pilota
txar huni paso bat ere emaiten, bere espantu handiekin!...

Ene ustez, holako Euskaldun mota bat behar ginuke,
leku guzietan, oraiko urde zonbaiteri ihardokitzeko beldu-
rrik gabe.

GARAZFKO MANEX

«KANBO'KO TXIKIA»

Bernard Joseph APESTEGUY, «Kanbo'ko Txikia», Laburdi'
'ko Kanbo'n sortu zen 1881 gn. urtean eta 1950'gnean., Doniba-
ne Lohizun'en il.

Pilotan, apartekoa zen, bai eskuz, bai «txisteraz» ere.
«Txikito» gaia izanik, P. Bordaçarre «Etxahun»'ek egindako

antzerki edo «Pastuala»'tik atera ditugu bertso batzu.
—Aita, nahi nüzu izan
ni txapeldun pilotari;
hortako baitut dohaña,
nik ez dut nahi besterik.

Agur, «Txikito» gaizoa!
Zer berri dereikük egun?

Ez düzie zirek pentsa,
nun ere beita xiñesten,
güxkeria huntan ni hola
heben nizan debeiatzen.

Badakiagü hi hizala
pauxü hortan debeiatzen;
pilota ütziz geroztik,
beti ari hiz tristetzen.

Kontsola hadi, «Txikito»,
eta ez eman odolari.
Ez dük mundian orano izan
hi bezalako izarrik;
erresuma guzietan
izan hiz ezaguturik.

Bai, erresuma guzietan
anitx uhuratü naie.

«Txikito»'k denez deiela
bihotz barnetik mila esker.
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L I B U R U A K

«Les Basques»
(frantzesez)

Ona e m e n «EUSKALDU-
NAK» —Laburdi, Zuberoa, Be-
-Nafarroa'ko Euskaldunak; be-
ren kondaira ta oiturak—, «LES
BASQUES», Philippe VEYRIN'
'en ain lan ezagunaren argital-
di berria.

Liburu onek, bere lenengo
argitalpenaren garaiean i z a n
zuen eguneko indarra, izan de-
zan orain ere, bertze atal-buru
osagarri bat, «Euskalerria alda-
kuntzan», eta Bibliografi bete-
-betea, ezarri dizkio J. Harits-
chelhar, Bordele'ko III-gn. Ikas-
tetxe Nagusian Euskararen eta
Euskal Literaturaren Irakasle ta
Baiona'ko «Musée Basque» de-
lakoaren Zuzendariak.

Zalantzarik gabe, Europa'ko
errietarik erri zaarrena ager-
tzen dirá Euskaldunak: Paleoli-
tiko azkenetan, Dordoña ta As-
turieta'ko artean dagon franko-
-kantauriko lurraldeko lezeak
arrigarriro margoztu zituzten
eizlari-talde aietatik askatutako
erria.

Indo-europar sarretan —mi-
llaka urte direlarik— ondatuta-
ko izkuntzetan ugartetxo baten
gisakoa gorde izan dute Euskal-
dunek beren lekuko Euskara,
beren mintzo miresgarria.

Erri gaztea izanez jarraitzen
dirá Euskaldunak; aiengandik
kanpora joanek, Ego-amerikar
lurraldetan gaurko egunean ga-
rrantzizko lekua beretu duten
bizi-gaiak ornitu dituzte, men-
de batean gutxienez.

Euskaldunei buruzko ikaske-
tak ainbertzez aurreraturik eta
egitazko jakin-bidetan sarturik,
Pilipe VEYRIN saiatu da, usteak
biltzen dituen eta zeatz-lan uga-
ri ta aipagarrien emaitzak mui-
ñera laburtzen dituen ikuspen
orokorra erdeisten, erri-jende-
aren alde.

Laburdi, Zuberoa ta Be-Na-
farroa, frantziar aldeko iru Eus-
kal e r r i e t a n mugaturik den
oraingo «Euskaldunen ezagu-
pen» onek, komeni denean ai-
patzen ditu ego-aldeko iru Eus-
kal Erriak: Goi-Nafarroa, Ara-
ba, Bizkaia ta Gipuzkoa, ber-
tzeak baiño aundiago ta jende-
tsuagoak, eta Iberia'n errialde
loratsuenetarik bat osatzen du-
ten ak.

Giza-jeogragia, kondaira, oi-
turak eta erri-jakintza, orra or

Euskaldunak azaltzen dituzten
iru bidé.

Pilipe VEYRIN'en idaztian,
eten gabe lotzen zaio egunekoa-
ri aspaldikoa; gertaerak, berriz,
elkartzen zaizkie sortzen diren
lekuei; oiturak, ordean, beren
alde ikusgarri ta xarmangarrien
pean gogoratuak dirá.

Aspaldiko Euskal-Erria'k iz-
kutuko xamar gordetzen dueña,
bizikienez bereganatzea da li-
buru au irakurtzea.
Egillea:

VEYRIN, Philippe
J. HARITSCHELHAR'ek, Itzaurrea
ta atal-buru osagarria

Argitaldaria:
«ARTHAUD»
6 Rué Méziéres 75006 PARÍS
23 Grande rué 38000 GRENOBLE
«Les Beux Pays» Bilduma
Luze-zabalera, 22 x 17; 440 orri;
77 argazki ta Euskalerria'ren mapa
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PAG. 1 URTE BERRIARI BURUZ. De cara al año nuevo. Larga o corta, la vida es caminar. Debería ser
siempre hacia adelante; pero no lo es. Año Nuevo, nueva etapa, al hombre —ser pensante— le
impone reflexión.
NAPARROA'REN AUTO-BIDE BERRIA, IRIKIA. Abierta la Autopista de Navarra.
ONDAPEN EREILEAK. Sembradores de ruina. «Povocadores que andan queriendo revolver y des-
truirlo todo». EZKERRA.

PAG. 2 EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. ANZANARRI: los australianos se llevan el
Campeonato Mundial de Aizkolaris.
EUSKALTZAINDIA. Boletín mensual de la Academia Vasca.
JANARIAK. Piensos (y III). AUDELA completa su enseñanza sobre alimentación del ganado.

PAG. 3 EZ DUGU ERREMEYORIK. No tenemos remedio. E. OZKIN deplora —cristiano y vasco— deplora
la guerra y sus secuelas. Y pensar que hoy lo «conflictivo» es objeto de cultivo...
MINGAÑA. La lengua. «Lo mejor y lo peor que posee el hombre», LIZARRUSTI.
ULTZAMA'KO SEMERIK BIKAIÑENA. Un hijo ilustre de Ulzama. Consagración y misas episcopa-
les de Mons. Irurita, en lugares de Navarra.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. Versos. Campeonato de Bersolaris, cuándo? IBAI-ERTZ; la «dificultad» de Xalba-
dor, Dr. HERNANDORENA; a los 96 años ha fallecido la viuda del gran Pedro de Enbeita, es-
posa, madre y abuela de bersolaris (G. B.).

PAG. 6 LEKU SAINDUTAKO IBILLALDIA. Peregrinación a los Santos Lugares (III). Evocaciones de nues-
tra tierra, «subiendo» a Jerusalén; M. GARDE.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Desde Baztán, M. IZETA comenta el Homenaje a «Lazkao-Txiki».
Intza: ecos del pueblo en el frágil vuelo de nuestra «PINPIUNPAUXA». San Juan Pied-de-Port:
preocupación euskaltzale; M. DE GARAZI. Autza, donde Campión diera un grito honradamente
apasionado; ALKOMORRO.

PAG. 8 «MAO» TA «CHU-EN-LAI»'REN TXINA. La China de Mao y de Chue-En-Lal. A la muerte del se-
gundo dirigente chino, el P. YURRE aporta su recuerdo personal.
LIBURUAK. Los libros. «LES BASQUES»: la importante obra de Ph. Veyrin, 2.a edición, publica-
da por la Casa ARTHAUD, de París-Grenoble.

MAO TA CHU-EN-LAI'REN TXINA
Urtarril ontako 8'an, Txina'ko

Chu En Lai politikalari ospe-
tsua il da. Berria yakin bezin
laster, bereala, arrapalada ba-
tean, ene gogorakizunak idatzi
ditut. Ene bizitzako sasoirik
onenean, gizon aren menpe iga-
ro nituan amazortzi urte.

Txina'n, Kansu probintziko
gure basoetako auzunetan za-
fa alkunde (propaganda) andia
egin oi zuten komunistek; an
agintzen zuten militarki ere. Za-
balkundean, beti egozen —bata
b esteren o n d o a n idatzirik—
«Mao Tse Tung ta Chu En
han, ura Lendakari bezela,
bestea Lekoreko Arazoen Ar-
duradun bezela.

An nenbillelarik ni ere, asko-
tan yoan bear izan nuan komu-
nistek. an da emen yarritako
ofizinetara. Auzune orotan oi
zituzten alakoak. Eta areitako
bakoitzean, beti ikusi oi zituz-
ten ene begiek «Mao Tse Tung
ta Chu En Lai»'ren argazkiak,
orman zinzilika; eta yendearen
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Chu-En-Lai, txinar komunista fama-
tue, Mao'ren «itzala» il arte izan

dena

ezpaiñetan, beti izen biak el-
karturik.

«Peking Egunkaria» atera oi
zan egun oro, ingleseraz. Latin
yakin ezkero, erraz-erraza egi-
ten zan «inglesera» ura ulertze-
ko. Lagun batek esan oi zidan:

—Artzen hddituk Churchill'
'en idatziak edo mintzaldiak,
gaizki ibílliko aiz ondo ulertze-
ko; baiñan txinarrek egin oi du-
ten «inglesera», erraz-erraz uler-
tuko dek.

Chu En Lai'k idazten zuan,
batzuetan, paper artan; «ingle-
seraz», yakiña! Neri, iñoiz ere,
etzitzaidan iduritu buru andi,
argidun yaun bat zalarik. Alde-
rantziz, «sofista» edo gezur-
-arrazoizale iduritu zitzaidan.
Esate baterako, arentzat «erria»
eskuz lan egiten zutenak (an,
nekazariak) bakarrik oi ziran.
Besteak, berriz, alako lanik egin
gabe bizi ziranak, etziran Txi-
na'ko «erria», «erria»Yen zapal-
tzalleak ta odol-xurgatzalleak
baiño. Ez nuan nik aren ida-

tzietan filosofiarik, ezta yakin-
tzarik arkitzen.

Politikan, bai, nabarmena
iduritzen zitzaidan. Eta Chiang
Kai Chek'en aurka egiten zuan
beti: «Onek etzuela alkarren
artean artutako erabakirik bete-
tzen; faxista zalá; demokrazia-
rik etzuela...».

Ta komunistek eurek, euren
menpeko iñori ere azke bizitze-
ko eskubiderik ematen etzioten
bitartean, Chiang Kai Chek'i
esan da esan, idatzi ta idatzi, ari
zitzaizkion, askatasun geiago
eman bear zuala, berak agin-
tzen zuan ea Txina osoko errie-
tan.

Eta beti berdin esaten zioten,
naiz esaten zuana gezurra izan;
beti berdin ta berdin, ba, ango
txinarrek diotenez, «gezur bat
eun aldiz esan ezkero, gero yen-
deentzat egia biurtzen da». Eta
ola, Chiang Kai Chek'ek eman
zien askatasunaz, Chiang Kai
Chek'i berari ta aren aldeko
guztiei askatasuna kendu zieten.

Chu En Lai, Shan-gai'ko
«Konzesiotan» yaioa zan, «man-
darín» sendi batean; antxe in-
gles eta frantzes itz-egiten bai
zan, eta txikitan kaletik eta es-
kolatik ikasiak zituan biak; txi-
noa, etxean, gurasoengandik;
bear bada, alemán ere bai, zer-
bait beintzat, bazekian. Paris'en
ikasketak egiten ibillia zan; eta
daña dalagatik, Alemania'tik,
Inglaterra'tik ta Errusia'tik ere
ibillia zalá etzuten zan, bein
edo beste baiño geiagotan.

Au guztia eta geiago ere
ekartzen ari dirá, aldi oneitan,
«ajentzia» berrikariek ta aldiz-
kari ederdunek. Txina'n egona
izanik, ango berriei buruz da-
kartenaz, ez naiz ni osotan fia-
tzen. «Urrutiko intxaurrak, ama-
lau; bertaratu, ta lau». Ta, gai-
ñera, EuropaTco idazlariek uler-
tu al dezakete ongi Txina'ko
arazorik, naiz andik igaro, edo
an egun batzuek egiñak izan?

Guk usté ta itxoiten ez gen-
duan Elizaren eta Mixioen per-

sekuzioa etorri zanean ere, Chu
En Lai'k idatzi zuan «Peking
Egunkaria»'n Mixiolari ta Eli-
zaren aurka; baiñan, alako so-
fismaz ta gezur-arraoiz beterik!

Duela gutxi, bilbotar indus-
tri andiek bertako teknikoen
moltzoa igorri zuten Pekin'a,
Bilbo'ko industriaren zabalkun-
dea egiteko. Orreitako yaun bat
ezaguna nuen. Pekin'dik itzuli
zanean, elkar itz egiteko eretia
izan nuen ta, besteak beste, au
esan zidan:

—Pekinen badago eliza ede-
rra zabaldu-ta.

Eta ortik usté izan zuan Mao
Tse Tung'en Gobernuak Erli-
jioa ta gure Eliza errespetatzen
dituala.

Baiñan, Pekin'en eliza asko
zan ta ederrak, gaiñera; Pekin'
'en ta aren inguruetan kristau-
-talderik ugarienak ziran-ta. Ba-
ziran ere, Pekin'en ikastetxeak,
apezgaietxeak, egunkari katoli-
ko ospetsu bat, baita aldizka-
riak, irarkola on-on ta andi bat;
ta abar eta abar... Au daña,
Pekin'en bakarrik. Zer ez dute
egin Txina andi-zabalean?

Orra or, orí daña kendu ta
ostu ta berentzako artu, ta kris-
tauei, kristau bezela bizitzen
ere ez utzi; ta gero, eliza bat
zabaldurik utzi, yendea engaña-
tzeko...!

YURRE'TAR Y. a. k.

Alta Yurre, bere bizitzako
sasoirik oberenean, 18 ur-
te ¡garó zituen Txina'ko

komunisten menpean
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