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SlIISITiri-ht MHG01K
Duela bizpahiru ilabete, P.V. Urriko zen-

bakian, Saragueta ekarri ginuen iehenbiziko
orrira. «Ugain-borda» adiskide ibilkaria iza-
na zen Artzibar aldean, eta begi zorrotzez
jo zituen Saraguetako elizan aldare nagusi-
ko margolak (pinturak). Eta ez zen itsu-itsu-
ra mintzatu:

1.°) Koloreak oso ongi banatuak eta ez-
-berdinak ikusi zituen. Eman zien egileak, bai
indarra eta bizitasuna; bai ta ere ederraren
egokitasun atsegina.

2.°) Jende eta betegarriak mailaka eza-
rriak dira. Aurrez aurre, garrantzs haundiene-
koak; atzerago, bigarren mailakoak, eta urru-
ti batean besteak.

3.°) Aurpegien indarra, beste aide. Hiz-
ketan eta bizirik zeudela ernaten omen zu-
ten. ibiikari eta, gainera, ikasia danez, Eu-
ropa aldeko bilduma asko ezagutzen ditu eta
«Ho!bein» haundiaren kutsua ikusten zien.
Hau zen, laburpenez, orduan esana.

—oQo—
Artzibar gaidua
Aoitz-dik Auritze-ra bideko herriak nituen

nik, Artzibarren, ezagutzen. Ezker eskuin,
mendi gallur eta muno latzak bizibide gogo-
rraren aurpegia erakusten digute. Artean be-
rriz, bidetik kanpo, mendira begira egin du
bere bizia, ikusten ez den Artzibar galduak.
Azaroan ginen Saraguetan, Uranga lagun,
«Ugain-borda» eta biok. Egun ederra gerta-
tugatik, ez zen berorik herrian. Nortasun haun-
diko etxeak, eta denak ustutzen ari. E!iz
atzean, !apin (konejuen) hazkuntzako kutxa-
tilla saredunak, hutsik. Haurrik gabeko he-
rria. Baztarrak ixil.

Noizbait, etxekoandre gazte baten burua
atal-leihotillatik. «Ugain-borda» konturatu da
lehenik, eta aspaldiko laguna bezeia, aitona
zaharraren berri galdegin dio. Ez, ez da hila;
lau famili hoiek han diren bitartean bizi da
Saragueta-ko herria. Noiz arte?

—oOo—
Margolak
Han ziren elizako margolak, izan ere, hau-

tsez estaliak. Argazki sail bat atera genien.
Nere lagunaren zirikadak ez zuten erantzu-
nik izan. Cure lana eginik, eguerdiko irunen

ginen. Airean, ba dela ez delakoaren zalantza
ernari betea. Madril-go Prado margoltegian
erabaki beharra zen auzia.

—oOo—
Madril-go erantzuna
Zonbait egunen buruan jakin dugu ika-

sien eritzia. Saragueta-ko margolak lekukoak
dira. Nafarroan ba omen ditugu tankera hor-
tako beste zonbait. Batzuk besteak baino ho-
beak, jakina; eta hauek ez dira txarrak. Be-
raz, ba da nafar ederti eskola bat.

Ni nere arira nijoa; nork esan, sagarmina
pagadian bezeia mendian gaidu-ta dagon he-
rritxo batek, halakorik ba zeukanik? Nafarroa
ikusgarri dela esaten duteneri sinesten hasi
beharko... eta bitartean, herritxoak odol-usten
ari! Usategi edo arrano mendi?

J. M. Satrustegi

Nafarroko Diputazioaren Erabakia

IKASTOLAK
1970-ko Urriaren 16-an hartutako Erabakien bidetik

jarraituz, Nafarroan euskerari eutsi ta erakusten saia-
tzeko jokabidea mugatzen duten xehetasun hauek on-
-hartzen dira:

1.a) Erabakia aurrera eremateko azterketa eta, be-
tearazteko neurriak Diputazioari jasoko dizkion Elkargo
bat sortzen da.

Elkargo honen berezko Lendakari, Nafarroko Diputa-
zioan bum egiten duena izango da; eta Lendakari or-
dezko, Nafafroko Irakaskintza guziko ardura duen Dipu-
tadu jauna.

L a g u n t z a i l e :

— Principe de Viana-ko Diputado jauna.
— Principe de Viana-ko Zuzendaria.
— P. de Viana, Euskeraren saileko batzarkideak.
— Diputazioaren Irakaskintza lanbidetako burua, idaz-

karitza bere gain duela.

Elkargo hontarako, Nafarroan Inspektor delako nor-
bait izendatu dezaten eskatuko die, Diputazioak berak,
Agintarieri.

2.a) Elkargoaren eginkizun bereziak.

a) Irakaskintzako Agintariek hizkuntza herrikoien-
ganako dituzten xedeak, Nafarroko euskerari da-
gokionez betetzen laguntzea.

b) Behar ba da, bitariko irakaskintza, alegia eus-
kera eta erdera berdin sartuko liraken ikaste-
txeak, edozein mailetan sortzeko Diputazioari
eskatzea.

c) Bai ta ere, komeni ba da, era hortan zabal-
duak diren beste ikastetxe batzuentzat Diputa-
zioari laguntza eskatzea. Ayundamenduen babe-
sean idekiak eta bertako Maisuen eskutan dau-
denak izango dute begiramendurik haundiena.
Laguntza esatean, bai diru aldetik, eta bai ba-
bes eta teknika aldetikakoa esan nahi da.

d) Euskera mintzo den herrialdetako Eskola-bakun-
tzetan eta Diputazioak berak sortutako Lurgin-
tza eta Tekniko ikasgotan, 1967-ko Urtarrilaren
25-eko Erabakiak betetzeko komeni dena Dipu-
tazioari agertzea.

e) 1970-ko Urriaren 16-ko Erabakiari buruz egitea
komeni dela ikusten duen beste edozein joka-
bide Diputazioari agertu eta, Irakasleen jakin-
tza ta gaitasunari dagokionez arduratzea.

f) Batez ere, Diputazioaren Erabaki hauek nola be-
tetzen diren begiratu beharra izango du beti
Elkargo honek.

g) Principe de Viana, Euskeraren saileko batzor-
dekide lehenak, idazkariarekin hartu-eman es-
tuan, eragingo ditu eginkizun hauek, eta Elkar-
goari beharrezko direnen berri eman eskabideak
sortzeko. Esandako biak, Elkargoko Diputado
jaunarekin izango dira Batzorde Egongarria oso-
tzen dutenak.

3.a) Erabaki hau Nafarroko Boletin Ofizialean argi- '
taratua izango da.

Irunen, 1971-ko Urtarrilean
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E U S K A L HERR1KO L E I O A
NORBERTO ALMANDG2
MUSIKAIARIA IL DA

SeviHan Abenduaren zazpigarre-
r*ean Astigarragako seme zan Nor-
berto Almandoz apez eta musika-
lari famatua il zan irutan ogei ta-
masei urte zituelarik.

Almandoz jaunak musikako ikas-
goak egin zituen. Urte askotan Se-
vJJJako kalonje ta organista izan
zan. ABC egunerokoan musikari bu-
ruzko gaiak eramaten zituen. Se-
villako «Conservatory de Musika»
delakoaren zuzendaria izendatu zu-
ten 1936 urtean eta kargu hau
bere bizkarrean eraman zuen orain
zazpi urterano bere adinarengatik
utzi behar izan zuelakoz. Sevilla
bertan eortzia izan da. G. B.

EUSKAL LEHENBIZIKO
NOBELA ETA JOANNES
ETCHEBERRIREN «NOELAK»
ARGITARATUAK

Donostiko «Caja de Ahorros Mu-
nlzipaU delakoak euskal kulturaren
bideak irikitzen lagundu nahiez eus-
karaz idatzitako bi liburu argitaratu
berri ditu: Bata, Donibaneko Lohi-
zuneko Daskonagerre jaun zenak

idatzi zuen «ATHEKA GAITZEKO
OIHARTZUNA» izeneko lehenengo
euskal nobela, eta bestea, 1630 ur-
tean Joannes Etcheberri jaun ze-
nak izkribitu zuen «NOELAK» deri-
tzana. Azken liburu hau Axular aun-
diaren «GERO» izeneko liburua ba-
no zaharragoa da eta orain alerik
ere ezta inun arkitzen.

«EUSKAL KANTA BERRI»«REN
SARiKETA

Aurten «EUSKAL KANTA BERRI »-
ren Sariketa bat ospatu behar da.
Euskal Herriko lau Iruburuetan (Do-
nostian, Irunean, Bilbon eta Gaz-
teizen) saio bana egingo dira eta
Azken Nagusia Gipuzkoako Mon-
dragoi (Arrasate euskerazjko he-
rrian izango da.

«HISTORIA DE LA MUSICA
MEDIEVAL DE NAVARRA»
LiBURUA

Gure Diputazioak «HISTQRlA DE
LA MUSICA MEDIEVAL DE NA-
VARRA» deritzan liburu interesga-
rria argitaratu berri du. Higinio An-
gles il berri denak izan da Siburu

USKALTZAINDIKO
BATZARRA

1971'ko Urtarrilaren 29-an bere hileroko batzarra egin du Eus-
kaltzaindiak Donostian, goizeko hamar ferdietan, Diputazloko jau-
regian. Erabilitako gaiak honek izan dira:

1) Aita Antonio Zabala euskaltzainak txosten bat irakurri du
bertsolarien txapelketei buruz. Duela zenbait urte txapelketa hoiek
ez dira gehiago egin eta gaur egiiekotan zer nolako eragozpenak
garaitu behar liraken eta abar aztertu du. Batzarreak erabaki du
Aita Zabalak berak eta Joan Mari Lekuonak, biok elkarrekin, es-
tudia dezatela txapelketa hoiek berritzeko modua, hortarako behar
liraken era berria eta abar proposatuz. Urrengo batzarrerako eka-
rriko dute jaun hoiek Plan zehatz bat txapelketa hoiek eratzeko
moduaz.

2) Jean Haritxelhar euskaltzainburu ordeak aditzera eman du
zer nolako urratsak eman dituzten Euskaltzaindiaren Ordezkaritza
bat Baionan jartzeko, eta baita Departamentuko Kontseilu Gene-
rslak hortarako eman duen diru laguntza ere. Batzarreak erabaki
du Pierre Laffitte euskaltzain jauna ordezkaritza hortako buru izan
dedin.

3) Gem Alfonso Irigoyen euskaltzain ta liburuzain jaunak beste
txosten bat irakurri du Euskaltzaindiaren etxean, Bilbon, dagoen I
liburutegiaren egoeraz. Liburutegi hori nola ordendu, aberastu eta
itxura baten jarri behar litzaken eta abar, ikertzaileek eta hizkun-
tza estudiotan dabiltzanek konsultatu aha! dezaten. Ontzat eman
da txostena eta Euskaltzaindiak ahal dezakean nehurrian asmo
horri lagunzea erabaki da.

4) Giza-soina hiztegia, anderehoak prestatua presentatu da.
Donostiako bulego buru diren euskaltzainek hiztegi hau aztertu
dezatela erabaki da. Hoiek beren azterketa-lana egin dezatenean,
Batzarrera aurkestuko dute, honek azken epaia eman dezan.

5) Jarraian Karlos Santa mar ia euskaltzain laguntzaile jauna ren
txostena irakurri da, Irunean egingo den Symposium'eri buruz.
Symposium hau, jakina den bezala, katalan, gallego eta euskera I
hizkuntzaren ordezkariaren batean egin nahi da. SymposiurrTtxikia
edo aurrerapena Martxoaren 5, 6 eta 7-an, Irunean bertan, gero
udazkenerako Symposium-a bera prestatzeko.

6) Azkenik Bizkaiko Aurreski kutxak bere urrezko ezteiak di-
rela-ta 25.000 pezetako emaitza sariketa bat jartzeko eskeini duela
aditzera eman da. Euskaltzaindiak diru horrekin sariketa bat jar-
tzea erabaki du, literatura gaia duen entseiu bat euskeraz egi-
teko. Sariketa horren xehetasun eta oinarriak apropos egindako
Sariketa Deian jarriko dira.

(Euskaitzaindiko Prensa Bulegoaren Agiria)

honen egilea. Preziski arestin Erro-
man il berri zaigu (G.B.).

462 orrialdeko liburua da.

JULIO CARO BAROJA'REN
LIBURU BERRIA

Julio Caro Baroja jaun yakin-
tsak Nafarroako «ETNOLOGIA ETA
ETNOGRAFIA»-ri dagokion liburu
bat bukatu berri du. Laister argi-
taratuko da; orain Inprentan pres-
tatzen ari dira.

«EZ DOK AMA!RU> KANTARI
TALDEA BERRIZ ERE
TAFALLAN

Urtarrilaren emeretzigarrenean,
Sebastian Sainduaren bezperan,
Tafailan «Ez dok amairu izeneko
kantari talde famatuak berriro eta
exitu aundiakin bere euskal kantu
ederrak kantatu zituen.

«A!aitz» izeneko Mendi-Elkartea
izan zen Euskal Kantaldi hau an-
tolatu zuena. Pedro Sainduaren Eli-
zaren areto ederrean gendez bete
izan zelarik ospatu zan.

«Ez dok amairu >> talde honen
kantari ezagunak Tafallako gendeari
txalo ugari atera erazi zizkioten
zergaitik gure Erribera asten dan
herri hontan euskal giroa Jaunkoi-
kari eskerrak usain egiten da aide
aunitzetik.

Lourdes Iriondo, Benito Lertxundi,
Joxe Angel Irigaray eta Xabier Le-
te aritu ziran. Ordu terdiko kantal-
dia eman eta gendea atseginez
egona.

Tafallatarrak, zorionak!

EUSKAL ALDIZKARIAK

Gure Euskal Herria maitean eus-
keraz idatzitako aldizkariak (Erre-
bistak) badira aunitz. Batzuek as-
tekariak, hau da astean behin ar-
giratzen direnak; beste batzuek
amabost egunean behin agertzen
dira; besteak ilean behin, edo ile-
rokoak dira, eta badira ere iru
Mean behin ateratzen direnak.

Saiatuko naiz oraintxe Aldizkari
guzien, edo gehienen behintzat,
izenak jartzera:

«HERRIA», Baionakoa, Asterokoa.

ARGIA
«ZERUKO ARGIA», Donostikoa,

Asterokoa. '

«ANAITASUNA», Bilbokoa, Ama-
bosterokoa.

«PR!NCIPE DE VIANA», Irunekoa,
llerokoa.

«OTHOIZLARIA», Beloc-ko Bene-
ditarrarena, llerokoa.

«GOIZ ARGU, Tolosakoa, llerokoa.

«GURE HERRIA», Baionakoa.

«KARMEL», Amorebietakoa, Iru
ilabetekoa.

«OLERTU, Amorebietakoa, iru ila-
betekoa.

«YAKIN», Arantzazukoa, iruilabe-
tekoa.

«EGAN», Donostikoa iru ilabete-
koa.

Hauei, eta ustegabean hemen
jarri ezditutenei nere agurrik be-
roenak.

Ikrele

Eliza gaurko munduan
Gudaren zipliztiiiak lekuetan ta bildurak denetan sortzen ari

dira giz©nen arteko ikareri ta ezin egon bat geroago ta bildur-
garriagokoa. Geroago ta batuago, bata bestearekin, mnndu berri
bat, giza giro bat eratu nai, ta ezin lortu, denak ziiiezko pake
bat,, bene benetan billatzen ez duten bitartean.

Orrengatik, gaur gaurko diztira dario Kristok mendiko itzal-
dian izai (piztu) zuen argiari esan zuenean: "Zorionekoak pake-
-asmatzaleak, Jainkoaren seme deituko dira-ta" (Mat. 5, 9).

Orrengatik Eliz Batzarrak pakearen egizko niun eta mamia
azaldu nai du ta gudaren nabarmena apurtu, kristau guztieri oiu
larri bat egiiiaz, pakearen iturri dan Kristo lagun dutela, bo-
rondate oneko edozein gizonekin elkartu ditezen pakea sendotzen,
zuzentasun, ta elkarren maitasunean, ta pakearen tresnak pres-
tatzen.

Gudarik ez egotea, ez da pakea, ezta indar berdintsuek talka
ez ekitea elkarren bildurrez, ezta ere gogorragokoa besteak men-
dean artzea, egizko pakea zuzentasunaren ondorioa da (Ys. 32, 7)
gizadiari Jainkoak ezarritako neurria, ta gizonen esku utzia zu-
zentasun ori. Bete betea izan dedin.

Jaungoikoaren Betiko Legean du onarri, gizon guztien ona
elburu: gizonen gora berak aldatzen bait dira ordea, pakea ere
denboren arora berritzen joan behar da. Gaiiera pakeari eus-
tekotan, bakoitzak bere gaiiia gaiztoak menderatu behar ditu,
gizonaren naimena erorkorra ta pekatuaren ustelak joa baita,
aginteriek ere erne egoten ahal dira.

Hau, ere ez da aski ordea; lurrean pakea ezartzekotan, ba-
koitzaren ona seguratu, ta batak besteari animako aberatsa ta
jakintzaren ederra ezain-ezain banatu behar dizkio.

Beste gizoneri ta besteren errialdeeri begirune ta lotsa gor-
detzea, ta senide-kiro ar-emanak betetzea, nahi ta nahiezkoak dira
pakea eraikitzeko. Ola maitasunaren ondorioa da pakea, zuzen-
tasun soillak bario oparoago, guztien ona ugaritzen duena.

Lagun urkoaren maitasunatik sortutako pakea lurrean, Kris-
toren pakearen erraiiiu da Aitarengandik datorrena. Baiki, Seme
gizon eginak Jainko Aitarekin adiskidetu ditu gizon guztiak, gu-
rutzean besarkaturik, kristau erri bat egiiiaz, gorrotoa gaitzetsiz
eta piztu ondoan maitasun Espiritua ixuriz gizonen biotzetara.

Universidad popular de verano
para aprender Euskera en Oreja

El pueblecito de Oreja, en Gui-
puzcoa, autentico nido de aguilas,
iirrutrofe a la provincia de Nava-
rra, es relicario de tradiciones an-
tiquisimas y cuna de Orixe, uno
de los mejores escritores en len-
gua vasca de Euskalherria.

Sus habitantes, trabajadores em-
pernidos y honrados se dedican
casi exclusivamente a las faenas
del campo, de modo especial a
la ganaderfa.

El lugar ofrece un caracter agres-
te, montanoso, salvaje. Se encuen-
tra orientado al mediodia, cara a
la Sierra del Aralar. El euskera que
se habla es uno de los mas puros
de toda la region.

En lugar tan estrategico, nos pro-
ponemos realizar una primera ex-
periencia, unica en su genera y
de consecuencias incalculables pa-
ra el futuro de nuestro pafs.

Queremos facilitar a nuestros ca-
seros la ruda tarea de la recogida
de la hierba, que se reaiiza el mes
de julio, solicitando ia colabora-
cion de trabajadores benevolos de
la ciudad y poblaciones urbanas
que se ofrezcan a participar en es-
tas labores. Se trata de ayudar
en el almacenamiento de la hier-
ba que se recoge para todo ei
afio. Para ello, el casero dispone
de unas pocas semanas y le obli-
ga en poco tiempo a realizar un
gran esfuerzo. Con mas brazos el
problema esta" resuelto. Es e~sta una
manera eficaz de ayudar al hom-
bre del campo.

El colaborador benevolo de am-
bos sexos encontrara en contra-
partida, el alojamiento y la comi-
da gratis. Le ofrecemos al mismo
tiempo la ocasion unica de prac-
ticar de continuo y sin parar, el
euskera, nuestra incomparable, an-
tiguo y riqufsimo idioma. Los que
vengan viviran en las familias e
Identificados con sus problemas.

Muchos ©ran los que buscaban

hasta la fecha una ocasldn pareci-
da. Nos hemos tropezado amenu-
do con chicos, chicas y gente ma-
dura en busca de una ocasion pa-
ra practicar ei euskera. De este
modo creemos dar cauce a las
aspiraciones cada vez mas premio-
sas de muchos euskalzales.

Ademas tenemos Ia intencion de
dar a cuantos vengan, una clase
de euskera por la manana y otra
por la noche. Se trata de trans-
formar esos dfas de estancia en
el pueblo, en un curso intensivo
de aprendizaje de nuestra vieja
iengua.

Queremos transformer todo el
pueblo en una universidad viva,
constituida por todos sus habitan-
tes. Se pretende dar la preferen-
cia al contacto con el pueblo que
es la autentica fuente de la cul-
tura vasca. El ambiente sera ne-
cesariamente de trabajo, en la epo-
ca mas bonita del afio, ante un
paisaje inolvidable.

Nos hemos animado a realizar
esta experiencia por haber prac-
ticado el afio pasado un ensayo
que ha resultado positivo desde
todos los puntos de vista. Hemos
tenido alumnos que desconocfan
por completo el idioma; se han
ido entendiendo bastante y hacien-
do frases sencillas. Este afio la
experiencia durara veinte dias.

Creemos sinceramente que nues-
tro hombre del campo se sentira
orgulioso de ver que los habitan-
tes de la ciudad se interesan en
sus problemas y estan dispuestos
a tenderle una mano en el trabajo.

Los interesados por esta expe-
riencia, pueden dirigirse al parroco
del lugar, para cursar la solicitud.
Los puestos seran necesariamente
muy limitados.

El Parroco de Orcje
(Gulpuzcoa)
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Andres Narbarte zanaren
eroitzapenez

Andres Narbarte Olaizola, «ShaIto» izenordez ezaguna bere herrian. Txemeneko bordan
jaio eta bizi izan da il arte. Berrogei ta lau urtekin il zaigu.

Gizon ezkongabea zan.
Goizuetako seme hau bertsolari oso ona izan zan. Nafarroako Bertsolari Txapelkete-

tan irabaztaiie edd bigarrena beti gertatzen zan. Beraz Nafarroako bertsolaririk onenetakoa,
Lasarte ta Arozamenaren parean. Bat bateko bertso egile jatorra, paregabeko gatza ta pipe-
rra zeuzkana. Bere aboisak etzion bertso kantatzeari laguntzen; ganerakoak, bertsolari ona iza-
teko behar diran ganerako dohain guziak berez zituen. Aotik ortzerako bertsoak konpontzeko
trebetasun, erraztasun eta aisatasuna gure Narbartek sortzetikoak zeuzkan,

Bere eriotza honelako moduan gertatu zan: Narbarte bere baserriko alorretan nekazalgo
lanetan ibiltzen zela sasilar batzuk kendu nahiez sua eman zien. Sua ustegabean indar asko
harturik, gehiegi aunditu eta zabaldu zan. Narbarte sua itzaltzen ahal eginez eriotza aurkitu!

GOIAN BEGO.

Bertso horrialde hontan Andres Narbatek paratutako zenbait bertso
argitaratzen ditut beraren oroimen eta bere izen ona (ohorea) gure
gogora ekareraziz.

AGUR BERTSOAK

Lendabiziko artu ditzagun
gradorik aundienekoak:
Alkate Ayuntamenduarekin,
Obispo, Apaiz Jaun prestoak;
oain biotzetik maite ditugun
Nagusi Diputadoak,
ganerantzeko bertso-entzulek
gugana etorritakoak.
Eskerrik asko danari eta
arratsalde on Jainkoak.

(Lekunberrin, 1960-6-26)
_oOo—

Txoko goxo au gure etxetik
egonagatik aparte,
pozaren pozez zure ondora
etorria da Narbarte.
Anai-arrebak maitagarriak
danak ondo al zerate?
Neure biotza ezta lasaitu
gaur zuek ikusi arte.

(Leitzen, 1961-8-29)
—oOo—

Orain entzuten yarri zaitea
goizutar onen berria,
damutasunez eznago bate
Bera'ngana etorria.
Sortzegatikan nola izan dan
oso txoko pozgarria,
zuri begira ementxe nago
ezin aspertuik jarria.
Lendabiziko agur biotzez
Bera erri maitagarria.

(Beran, 1962-9-23)
—oOo—

Len kantatzen izana naiz emen
gaur det bigarren urtea,
aspalditikan txoko ontako
badaukat borondatea.
Ez nuan uste, lore polita,
berriro zu ikustea.
Nik biotzetik asko nai dizut
Agur Areso maitea.

(Areson, 1963-5-19)
—oOo—

Erri eder au nola baitegun
aundia eta apaina
orrentxentzako beti izan det
borondatea biguha.
Oraindik emen bizirik dago
Euskera xarraren mufia,
nik orrengatik maite zaitut zu.
Agur biotzez Iruna!

(Irunean, 1964-9-27)

APAIZEI BERTSOAK
Geuren Obispo ta Apaiz jaun oiek
aitxen dute biotz fina,
errietan zabaltzen ai zaizkigu
Jaungoikoaren dotrina.
Ezdakigunei erakutsitzen
egiten dute alegina.
Beran faitikan ez genduke guk
gero jatorrak bagifia.

(Lekunberrin)

APUSTUEN KONTRA

Pobria dala gizon onek oain
esan digu emendikan;
obligatutzen banau pixka bat
aituko du ederrikan:
Jokatu gabe ez du utzitzen
irabazitzen dunikan.
Dim kontatzen onek etxean
batere ez du "lanikan.

—oOo—
Onek gaur diru gutxi duela
berak eman digu itza.
Bear bezala zer dan ez daki
mundu ontako bizitza.
Bizio txarra berekin dauka,
beti kartera murritza.

Berriz e pobre egongo zera
apustuan bazabiltza.

(Lekunberrin)

ESNEARI
Bear bezala gaur naon lekutik
egin bear ditut lau itz:
aman buiarra txupaturikan
gaur bertsotan emen gabiltz.
Mutil gaiantak eginak gaude,
gorputzaz ez gaude murritz.
Inor ez leike bizirik egon
lagun esnerik ezbalitz.

(Lesakan)

EZKONTZEKO GAIA
Pentsamencluan jarrita nago
nola izan leitekean;
ezkondutzeko Narbarte dago
guztizko borondatean.
Ama ta biok bizi baigera
baxerri koxkor batean.
Nik andrerikan ezdet artuko
izatekotan kaltean.

—oOo—
Au esateko nik ez deraukat
gaur aurpegian lotsikan;
ama gaixoa inor e gabe
antxen baidaukat utzikan.
Nik berriz ez det neskatxetako
benere kurajerikan,
ark emakume txintxo polit bat
artuko nuke pozikan.

—oOo—
Neskatxetako koarde xamarra
nola izan nintzan berez,
ni ikusita emakumeak
egiten baitute iges.
Esan zazute, andrean billa
asita dagola Andres.
Gure etxera juaten dana
ezta biziko «aldrebes».

(Leitzan)

OFIZIOA EMANDA;
NARBARTE NESKA ZARRA
ZAN ETA BESTEA GIZON

ALARGUNA
Gizon jator bat ondoan daukat
oso umilla ta fina,
au neretzako izategatik
ein bear det alegifia.
Zubi ondoan or ikusita
biotzan artzen det mina;
naiago nuke milloi bat bano
neure senarra bazina.

—oOo—
Nik artzen badet alargun on au
maitatuko't gogotikan,
katiliu aundi bat bete kaf'esne
emango diot goizetikan,
amaiketan e salda beroa
atrako det eltzetikan;
neure senarrak eztu izango
gose ta egarririkan.

—oOo—
Au esateko neskaxar onek
bat'e ezdauka lotsikan,
neure senarra eztu artuko
benere kafe otzikan.
Andregai onek ezbeitu egin
ortarako promesikan,
arrautze pare bat ere oneri
jarri nezake pozikan.

(Etxarri Aranatzen)

NOLA EGINGO L1OKEN
NESKA GAZTE BATI ARTURIK

EZKONTZEKO MANDATUA
MANDATUA

Etorri ezgeroz begira nago
ementxen neskatx bateri,

ain da zuri ta gorria eta
asko gustatzen zait neri.
Beitu batian orren begiak
Ama Birjina dirudi;
Badakit eta karino piskat
berak dio Narbarteri.

__oOo—
Zu zera neskatx aintxen polita
nik emango zaitut ontzat,
aspalditikan neure biotza
gustatuik dago zuretzat.
Gure etxean bada lekua
olako neskatx batentzat,
eta moldatuko ote geraden
neri iruditutzen zat.

—oOo—
Oei t'amar ardi mendian dauzkat
etxian dittut antzuak,
bi bei bikanak beren txalakin
ukullun dauzkat lotuak;
koneju sail bat badaukat eta
ausarki dittut olluak.
Neskatx ederra, zuk non billatu
mutil aberatsaguak?

(Etxarri Aranatzen)

GERRAREN KONTRA
Nik gorrotuan ezdet ikus nai
andre eta gizonikan,
ez pentsa emen Narbartek esan
bear duenik gezurrikan.
Mundu onetan nola ezdegun
pake bezelakorikan
bide zuzenen jarraitu zagun
gerrak eztu gauz onikan.

—oOo—
Orain ez degu Euskal Errian
jaunak, lizar makillikan,
pentsatu euskaldun gaixoak guk
ezdaukagula indarrikan.
Kararik-kara indarrik ezta,
irten da bonba atomikan,
naiago nuke ezpalitz muituko
lenao dagon lekutikan.

—oOo—
Gerra gaixtua sortzen bazaigu
danentzat degu kaltean;
gu euskaldunak elkarrentzako
bai gauden borondatean.
Esan' gentzake azi gerala
auzotxo polit batean;
txarkeri oiek aide bat utzi
jarrai dezagun pakean.

(Etxarri Aranatzen)
—oOo—

(Donostian, Euskal Erri guziko
Bertsolarien Txapelketa batean Fa-
biola Erreginari buruz Elkarri pun-
tua emanda moduan puntu hau
emaileak kantatu zion:

«Belgatarren erregin
egin da Fabiola»

Bano gure Narbartek, eskola gutxi-
ko gizona izanik, etzion gaiari erres-
puesta egokia eman).

Narbarteren bertsoa onelakoa izan
zan:

Igerri diot, Alfonso
egia diola;
beste ganekoa etzan
mintzatuko orla,
antxen pensatutzen det
zerbait badagola.

(Orduan Narbarte etzan Txapel-
ketan aurrera pasatu eta Teatrotik
ateratzean Pedro Diez de Ulzurrun
apez jaunari esan zion: Nor dan
Fablola ori? Gertaera hau Bertso-
zaleen artean bereala barreatu zan).
Bano bi urte pasatu ez geroz Goi-
zuetan, bere herrian, Nafarroako
Bertsolarien Irugarren Txapelketan
Juradukoak Bertsolariei bertsoaren
bukaera emanaz bertso guzia egin
dezateiako lana jarri zieten. Nar-
barteri bukaera au tokatu zitzaion:

«Gero juezak irakurri zun
sententzia bat larria*.

Eta orduan Narbartek aotik or-
tzera bertso au konpondu zuen:

Ni Donostira neure ustetan
joan nintzan bertsolaria,

aitortuko det dotore asko
eskolarikan gabia.
Eman zidaten ustegabian
Fabiolaren berria,
gero Juezak irakurri zun
sententzia bat larria.

(Orduan erakutsi zitun Narbartek
bere bertsolaritzako doahiak, Ala-
jaina!)

-—oOo—
(Lau puntuak emanda bertso osoa

egiten gizon prestua ere bazan).
Puntuak:

«Ardjak, erdiak, mendiak, pihudiak»
Goseak dabilz Goizuetan
aurten e ardiak,
neri beintzat il zaizkit
ia ia erdiak.
itxita baidauzkagu
ziaro mendiak,
Nik erreko nituzke
orko pinudiak!

(Goizuetan)

PUNTUAK JARRITA

Emaileak:
Nolakoa nai dezun
zure andregai a?

—oOo—
Ezdakit zein dan bana
badet ikusnaia.
Urrutitik aitzen det
nik orren usaia.
Nai nuke baldin balitz
ni bezin lasaia.

(Lesakan)
Emaileak:

Ezpahetan daukazu
mats beltzaren tinta?

—oOo—
Len itsusia banintzan
gaur eznago polita.
Denak ikaratzen dira
Andres Ikusita.
Banijua igesi
lagunak utzita.

(Goizuetan)

AZKEN BERTSOAK

Ixilik ezin egon naiz eta
astera nua kantari
biotz ganeko alaitasun au
adirerazten berari.
Batek bear dun kopa eder au
eman didazute neri;
Estimatzen det borondatia ,
eskerrik asko danori!

—oOo—
Neure ondoan ikusten det nik
Lekunberriko Alkate;
ona da eta gende guziok
biotzez baidegu maite;
erria ondo gobernatzen du
gizon txarra ezta bate;
izen ori ez dezala galdu
bizirikan dagon arte.

—oOo—
Beste bertso bat egin nai nuke
Lekunberriko partean;
emengo gende onarentzako
bai nago borondatean.
Bata besteren gorroto txarra
geuren buruan kaltean,
okasio eta zapuzkeik gabe
bizi gaitezen pakean.
Orain «adios» beste bat arte
Jaungoikoaren onean;
entzule danai, Eskerrik asko!
beste egun bat artean.

(Lekunberrin)
—oOo—

Bakar bakarrik motxez egonda
orain gu gaituk lagunak;
Nik onengatik azaltzen ditut

kantari gau eta egunak.
Bertsolariak gera izkuntz au
bizkortu bear dugunak,
bestela laister esango dute
ezgerala euskaldunak!

—oOo—
Pentsatutzen det agur eginez
emen zerbait esatea;
poza artzen det diru mordo au
berak neri ematea.
Alkate jauna, eskerrik asko,
maiez artzen det partea,
inoiz gertatzen baldin bazate
Goizuetara joatea,
zabal zabalik an egongo da
gure etxeko atea;
dagonatikan emango'izutet
jatea ta edatea;
orratx eskeiniz biotz barrendik
nik duten borondatea.
Entzule onak ondo izanda
beste aldi bat artea.

(Etxarri Aranatzen)

—oOo—
Aitortutzera banijua asten
eman dituzten ordenak,
gu gera Iruneko Radiotik
gaur itzegiten degunak.
Eta pozez atxoratzen dauden
Euskal Erriko euskaldunak,
izan ditezen zoriontsuak
neri entzuten daudenak.

—oOo—
Nere pozakin negarrez nago
senide ta gurasoak,
diru sorta bat eskuan daukat
eta kopa kuriosoak;
poilki irabazten eztarri-buruz
egin ditudan pausoak,
izan zaitezte zoriontsuak
anai-arreba gaixoak.

(Goizuetan)

BEDERATZI PUNTUKOA

Zerbait esan nai nuke
nere gogotikan
gure izkera gaxo
onengatikan;
auxe ikasi gendun
txikiagandikan,
orduan ez genduan
bera besterikan,
ezta izkuntzikan
onelakorikan;
emen dagonikan
au bezin onikan,
ez utzi galdutzera
Euskerarikan,
ez utzi galdutzera
Euskerarikan.

(Irunean)
—oOo—

Jurado jaunak txapel aundi au
eman diote Narbarteri
eta nik orain bertso goxo bat
kantako diet berari.
Karino pisko bat didatela
jaunak ez al da nabari?
Ondo bizi ta urrengor'arte
egun on pasa danari.

(Irunean)

—oOo—
Hemen dituzute irakurleak Nar-

bartek utzi zizkigun zenbait bertso
Nafarroako Bertsolarien Txapelke-
tan kantatuak. Hemen bere bizitza,
bere gorputza eta arima, bere eus-
kal izkera, bere izaera daude.

Goiko izarren erdian egongo al
da Narbarte bukaezineko bertso-
-kantaldian...

Pedro Diez de Ulzurrun
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ABERATZA, INFERNUKO LAGATZA...
—iZuk esan didazu?
—Nik esan diot, aberatsa ba-nitz, errexao salba naitekeia.
—Nik uste det ezetz...
—^Txarrak aldee, ba, aberastasunak?

—Berez, gauza onak. Gu gera txarrak; eta, txarrak geralako, aberas-
tasunak guretzat errax izain daitezke labana umian eskuetan bezala.

—Ni ez naiz ia mutiko.
—2u bano zarragoak arkitu dute here ondamena diruan, aberasia-

sunetan.

—Santu batzuk ee izandu dee oso aberatsak: Abraan, Dabid, San
Luis, ban Fernando, Santa Isabel...

—Egi da, zuk diozuna. Orrengatik, nik dizut esaten aberatsak ez
daitezkeia zeruratu, baizik lam ibilliko dirala.

—^Arrazoi batzuk, mesedez?
—Bereia ariituko dituzu. Lendabizi, nai nuke jakln zer egingo ziriaken

zuk, aberatsa bazina.

—Ni, aberatsa banitz, eunero meza entzungo nuke.

—Aste egunetaz ezin ba duzu, entzun zazu b i i i ^ n jc^igaiiaeta^,
eta Jainkoak ez dizu besterik eskatzen. Bano...

—Bano, (,zee?

—Uogora etortzen zaizkit, erriz erri ibillita, ikusi ditudan kaso baizuk.
Aiitar bei diitutenak ere, ikusi izan clitut aste egunetako mezetan, eta,
auntz bat besterik etzutenak, aintzaki naikoa zutela iganaetako meza
ere uzteko. i_z gaizki artu nere oarpena, ta segi.

—Pobriai, misiolariai, apezgaiei, launduko nieke.

—Jainkoak ez du begitzen ZENBAT ematen danari, baizik ZEfsiBAT
kihAAN AL UtZAKxUUf^Ahi. Gutxi izantiu zen, ebanjelioaK af&yim teiiuuui-
metxo arrek eman zuena jerusaiengo Eiiz nagusiandako, aia ere Jesu-
kristok esan zuan cienak bano geiago bota zuia. jZun guztia, bota bai
zun...l Segi.

—Lourdes-era, Fatima-ra, Erroma-ra, Jerusalen-era joango nitzake.

—Asko dira leku oietara joaten diranak errezatzera edo penitentzi
egiteagatik, bano, banaka batzuk, jbestien bizkarretik bizuz^a^^Ki unaz
aio berso zar batek: Qui multum peregrinantur, parum santificantur. Esan
nai du:

«£Munduz-mundu, santuleroak...?
Mozkor erdi, ta atper osoak».

—Binepin, aberatsa banitz, enitzeke amorrazioz beteik biziko. Ez dit
ukatuko, aberatsak paketsuak deela; politikan ee, «eskun-aldekoak».

—lEz da izango, dutena, deus ez-dutenakin ez erdibanatzeagatik...?
Denei ez bada, banaka batzuei binepin, esan genezakioke:

«CONSERVADORES... iCONSERVA DUROS...!

—Ta, jende erlijioduna da.

—iBere alderaS Erlijioa, dirua bezala, izan daiteke egizkoa edo ge-
zurrezkoa. Etxietan santuen irudi batzuk ipini, eliz oneri edo ospital arre-
ri iimosnatxo bat eman, eta beren menpekoai zor zaiena ez eman, ori
ez da eriijio egiazkoa...

—Denai utson bat arkitzen dion eskeo, ^esan genezake zetan daon
eriijio egiazkoa?

—Eskritura Santuan itzekin esango dizut: «Jainko Aitaren aurrean EH-
LUiO GARB1 TA ERRUGABEA auxe da: umezurtzai ta alargunai beren
atsekabeaidietan ikustaldiak egin eta mundu ontan ioitu gabe bizitzea».
(Yak. 1-27).

—iOitakoik ez-ta aberatsan artin?

—Bat edo beste, bai; bario ain gutxi, bereontan irakurtzen bai det:
«Seme aberasten ba-zera, ez da pekatu gabe izango». (Ika. 11-10J.

—ikaragarrik dee itz oik.

—Ikaragarriak eta egi aundiak. £Ez duzu beinere aditu: «Erreka, bat-
-batean arrotzen danean, ur zikina derama», ta: «Aberatsa, inrernuko
iagatza»? Esaera auek, ez ditu erriak nolanai asmatu...

—Bano, oaindik ez dit esan zeengatik deen ain txarrak aberastasunak.

—Len esan dizudan bezala, onak izan arren, kaltebide biurtzen dira,
aberatsak dena BEREA dela uste duelako, inori zor ez baiio bezaia: ez
Jainkoari, ez lenagokoai, ez menpekoai. Au oia delarik, lagun projimo-
antzat biotz gogorrekoa biurtzen da, al dun gutxiena emanaz eta, edo-
zin aitzakiekin, ai dun guztia kenduz ere. Ta gorputzak, zennbat eta geiago
ematen zaion geiago eskatzen bai du, aberatsa oso zabarra egiten da.
Au dena gutxi balitz, guztiok laguntzen diogu bereitasun ori aunditzen.
Aberatsari, ongi jauntzita dagoanari, denak arpegi aiaiez begitzen dugu,
zakurretik asita... Aberatsentzat, diru asko dunentzat, atari guzttak idi-
kita daude; denak bere aide. Pieitu bat asten bada, gutxik gaidetuko
dute «nok duan arrazoia», baizik «nor dan aberatsena»; jarrek irabaziko
bai du...!

—Legeak, <?,zertako daude?

—iLegeak! Legeak armiarmasariak bezala dira. Uli txikiak arrapatuko
ditu, bano uii bizkorrenak, zulo eginda, iges egingo duts...

—Oaindik ee?

—Orain, Jainkoari eskerrak, ez len bezin ainbeste; bano... Beste ain-
beste gertatzen da Eliz Ama Santaren mandamenfuaz. Pobriak, jezja-
kinak bai dira!, etzateia irakurri liburu debekaturik, ez ditezela joan zine
ta dantza txarretara, etxeratu daitezela garaiez. Aberatsak, jbai dakite
non dagoan egia ta gezurra, bai dakite zeindutzen osma ta txarra!, nai
dutena egin dezakete, goizeko seiek arte egon daitezke kasinoan, «gua-
teke»tan, dentzan. Eta, etzaiezu ezer esan. Bereaia erantzongo dizute:
«Ez uste Jitokori ta arpiltsurik egondu denik; denak «Alta soziedadeko
jendea...».

—jLotsagabe aundik, bai!

—Oraindikan, £nai duzu aberatsa izan?

—Ez, ez; ia ez det nai. Naiz gutxiagokin bizi, zeruratu nai det.

—Orain, ez pentsa aberatsa guztiak gaiztoak 6ke\a. Banaka batzuk
ba dira aien a man oso onak ©ta santuek ©ro. «Pobrea, zeruko lorea»,
esaten da, ez pobrea izanda bakarrik zeruratu daitelako, baizik, lanari
eta obligazioeri iotuta, dim asko dutenak eta alperkertn biz] dlrenak ain-
beste gaiztabid©rik ez duelako. Betl Izango da, bada, eg[ J«sukristok
diaguna:

«Z1(1EZ ESAN: ABERATSAK NEKEZ SAFITUKO DIRA ZERUAN» (Mat.
19-23).

A. ASTIZ ARREGI

EUSKERAZ ONGI IKAS!
Egungo egunean, gauzarik pre-

miatsuenetarik bat euskeraren bi-
deak finkatzea da. Guztiok gabil-
tza euskeraren batasuna egin na-
hiz. Alorre horretan, deusik ere
egiten asi baino lehen, euskeraz
jakin behar da. Zorigaitzez, gure ezi-
-gabetasunez erdal kutsua non-nahi
agertzen da; eta usu —ez bakarrik
euskaidun-berri deitzen direnen ar-
tean— euskaldun arrontek ere, er-
dal-joskerak itzetik ortzerat derabilz-
kite. Ez da arritzekoa, naski; bai-
nan ahalegindu behar gara, eus-
keraren nortasun eta sena gal ez
daitezen.

Lehenik, eskolategitik behar ge-
nuke asi, eta ikastolek gogoan
artu behar lukete hori. Bainan,
guk ere aldizkariok, zertxobait la-
gunt genezake, jendeak mintzatzen
eta idazten ikas ditzan.

Horrengatik, nahiz askorentzat
gauza jakinak izan, maiz entzuten
eta idazten diren utsik larrienak
argitzen saiatuko gara. Aide bate-
tik, erranerak, joskerak, aditzak,
deklinazioneak, eta abar. Bestetik,
gehien erabiitzen diren itzez osa-
tutako ha!ako iztegino bat.

—oOo—

Egun nonbaitetik asteko, askotan
erabiitzen den uts-larria aipatuko
dugu. Erderazko «Ie vi a tu her-
mano», euskeraz adierazteko, ba-
tzuek honela diote: zure anaiaRI
ikusi NION, zure anaia ikusi NUEN,
erran beharrean.

Anaiari zerbait ikusten dioda-
nean (belarria, eskua, oina, ala bes-
te), orduan bai erraten da: zure
anaiari beiarria ikusi nion.

Ikus dezagun, gehien erabiitzen
diren beste aditz-garai batzutan:

Zuen aitak maite DIT (gaizki),
eta zuen aitak maite NAU (ongi).

Atzo karrikan arrapatu NINTZUN,
eta atzo karrikan arrapatu ZINDU-
DAN «antesdeayer tu me iievaste
a mi», adierazi nahiz:

Erenegun zuk eraman ZEN I DAN,
erenegun zuk eraman NiNDUZUN,
erran beharrean.

Telefonoz deituko DAUTZUT,
maiz erraten da; eta horrela iza-
nen litzake zerbait deitzen baldin
bazaio (astoa, itsusia, eta abar);

bestea, telefonoz deituko ZAITUT,
da (zu deituko baizaitut).

Bada beste bat, arras edaturik
dagoena: «ya nos veremos» adie-
razteko erabiitzen dena. Askok, ho-
nela diote: ikusiko GARA, eta ho-
ri, aurpegia, burua ala eskumutu-
rra ikusiko gara da. Bainan nik
zu, eta zuk ni,

ELKAR ikusiko DUGU, da.

Erderaz ez dira bereixten:

«Yo !e vi a tu hermano Joanix»,
eta «yo le vi a tu hermano la pier-
na».

Euskeraz bai:

Nik zure ANAIA Joanix ikusi
NUEN, eta nik zure anaiari zangoa
ikusi NION.
Izteginoa

izanen = izango
usu = maiz, aunitzetan, asko aldiz
erran = esan
sena = «instinto»
egun = gaur, «hoy»
alorre = erein-landa
bekan = gutitan

PILOTARIAK
Oraikoan mintza gaitezen gure nafartar pitotarie-

taz, esku-huska ari direnetaik bertze ganerakoak ai-

patu gabe. Orai dela amar-amabortz urte ez ginuen

pilotari nafartarrik «profesional» deitutako mallan,

ezta bat bakarrik ere, eta orai ain denbora gutien

barnean baditugu erneretzi pilotari bizi-bide hortan sar-

tuak. Emeretzi hoietatik lau baditugu lendabiliziko ma-

llakoak eta ezker-paretako plazetan Euskal-Herriko ho-

berenetakoak, hoien artean Retegi, Lajos, Bergara eta

Pierola. Bolai hontan Lajos dugu denetan azkarrena,

sasoin ederrean eta partida gehienak irabazten di-

tuena. Retegi pilotarien Xapelduna izanagatik bolai

hontan motelxko agertzen zaigu. Bergarak galdu ta

irabazi bertzeek bezala baina gehienak irabazi. Pierola

baztandarra orai ongi dagona eta inork uste eztuenian

partida zallenak eta atakatuenak bereganatzen ditue-

na, naiz ta gero errexenak galtzen dituen, eskuak

irauten balioteke beldurgarria izango litzake bainan

eskuak aisa minberatzen zaizkio eta gisa hortan eztu

erakusten ahai berak dakien guzia.

Bertze amabortzen artean badira gazteak orai hasi
berriak eta bertze zenbaitzuk ez ain gazteak eta
aspaldion hor dabiltzenak. Amabortz hoien izenak: Ba-
dos, Otxoa II, Martinez, Ezkurra, Orexa II, Orexa III,
Alegria, Txitxan, Arotzena, eta Etxandia, Ezkisabel, In-
txaurrondo, Naparra, Nagora ta Telletxea. Iragana den
1970'ko urtean yokatu dituzten partidak hemen ager-
tuko ditugu:

akitu gabe
yokatuak irabaziak galduak utziak

LAJOS-ek

BERGARA-k

PIEROLA-k

RETEGI-k

BADOS-ek

OTXOA ll-ak

OREXA I ll-ak

OREXA ll-ak

MARTINEZ-ek

EZKURRA-k

ALEGRIA-k

TXITXAN-ek

AROTZENA-k

ETXANDIA-k

79

72

61

44

30

52

30
34

45

65

25

51

48

44

57

36

32

13
21

30

14
18

25

35

10

19

18

16

21

32

27

31

8

20

16
16

20

29

14

30

30

17

1

4

2

1

2
•

1

1

2

1

LAJOS

ten dugu 1970'ko urte hortan Lajos dela denen ga-

netik atera dena. Ikusiko dugu aurtengoan zer ger-

tatzen den, orai arte benipin Lajos eta Pierola dugu

azkarrenak eta pilota plazak yendez betetzen dituz-

tenak.

Hoiek dira gure pilotarien eginkizunak. Hor ikus-
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URDIAIN

BIDEAK ZUZENDU

Egin berri da Urdiain-en «parze-
laria» esaten diozuten lurrak elka-
rretaratzea. Aurreramendu haundia
izan da. Eguna joan eta eguna eto-
rri, aitzurra bizkarrean hartu ta
soro txiki batzueri segi ezin zan
bizi. Oraiko erremendu ta tresna
berriekin ordu gutxiz eginak dire
edozein etxetako lanak. Eta bide-
tan zer ez da irabazi? Lehengo
bide medar estuak zuzendu eta za-
balduak dira oral...

Garai bateko gizonek burua jaso
balezate! Ugaritasun gehiago ba da
baztarretan, dirua eskutan, etxe
egoki eta jantzi apainak. Jan ere,
askoz hobeto jaten da. Eta jende-
tasunez nola gabiltz?

Gaur sekula baino gehiago alka-
rrekin Ian egin beharra dago ezer
egitekotan. Bainan ez dute denek
baiio lagunetako. Gizon berekoiak,
berea bakarrik ikusten du; bere
burua beste jainkorik ez du. Bere
alderdikoa ez dana gaiztotako jo-
tzen du. Hau da gaurko bekatu
nagusia, eta diru zskina bere mu-
tila.

Eguberriak beste bide bat era-
kusten digu. Jainko gizon egina ez
zebilen beretako ezer bila. Jain-
kotasunez erantzirik behartsu egin
zan eta txabola zar batean sortu.
Gizon guzien-ganako maitasunak
eragiten zion...

Aitziber Gaztediak Ian asko egin
du. Batzuendako psszinak dira bere
eginkizun nagusia; futbolero gau-
zak nahiago dituzte beste batzuk
eta konten dira aurtengo jokalari
eta zuzendariz. Halare, ez dira
hoiek beharrezkoenak. Elkartu ez ba
lira, Urdiaingo gazteak ez zen ha-
lakorik egingo herrian. Batasunak
sortu du indarra.

Batasun horrek ematen ditu la-
nak. Ba dira azpijanean saiatu na-
hi dutenak, eta beren alderdiko ez
diren anaiak merke salduko lituz-
ketenak. Lotsa da. Azi guzietatik
ba da lurrik hoberenean ere. Go-
goan izan: gizon arteko on ez de-
na koba zulotako hobe da.

Bakoitzak geuron barneko bideak
zuzentzea izango litzake Eguberri-
ko deia. Geurez pixka bat hustu

dan onari lekua uzteko. Gizatasuna
eta Jainko legea, adiskidantza ja-
torrean elkartzen dira biak.

IGANDEAK

Noia nahi deia, neguko igande
batzuk betetzen ditugu. Denbora
berean gazteak ba dute zerbait eta
baiio duenik aterako balitz hobe.

Askok pilota jokua dute gogoan.
Guk ere bai. Zenbat eta gauza ge-
hiago, esker hobeak danentzat. Ho-
rren atzetik gabiltza danok.

Pilota plaza batek, gainera, beste
zulo asko bete lezazke herrian.
Teilatu duna izan beharko luke. Ho-
rren koxka haundiena diru aldetik
dator. Orai hogei urte egin baiitz
merkeago egingo zen. Eta hernen-
dik urte batzutara ez da gutxiago
gostako...

Bide onez dijoaz gauzak eta ger-
ta laike oraikotik zerbait ateratzea.
Asmoak ba dira eta gogoa ere bai.

Bitartean ostikoka dabiltzeneri
lagunduko diegu.

ARBIZU

Herrian ba ditugu bi soziedade.
Bat «Kaxarna», «Argi Bidea» bes-
tea. Herriaren onerako daude bi
soziedade hauek. «Kaxarna-n» ge-
hienak ezkonduak dira. Orainarte
emakumezkoa etzan pozik arkitzen
tabernetan ta gutxitan ateratzen zan
tabernetara. Bi soziedade hauek
egin diranean euren etxean bezela
arkitzen dira.

Egia da «Kaxarna-n» neskak ez
dutela parterik. Sozioak gizonezkoak
dira, baino gizona bere andreare-
kin joan diteke.

«Argi-Bidea»-n neskak ere sozioak
dira ta bertan dauden lanetan par-
te hartu dezakete. Baina bi sozie-
dadetan gauz bat egin da ona: el-
kartu. Neskatoak mutikoekin batean
ta familiak familiekin bestean. Bein
ere elkartu gabe ez diogu lagun-
duko elkarri.

LESAKA

Lesakan beste urtetan bezala aurten ere OLENTZERO TALDEEN NOR-
GEIAGOKETA EGIN DA.

Aurtengoa ESPARTZA izenekoa izan da, JOXE EM I LI O ESPARTZA za*
naren oroltzapenez.

Hone hemen garalie gertatu dart taldea.

Orainarte «Kaxama»k afarietako
besterik ez du baiio izan. Juntakoak
ongi ikusi zuten «charla» edo hi-
tzaldi batzuk prestatzea ta haia
egin zuten. Hitzaldi hauen elburu
edo finalidadea joaten dan jendea
formatzea izandu da. Argi ta garbi
ikusi zuten denak hitzaldi hauen
elburua. Begi onakin ikusi du «Argi-
-Bidea»-k ere «Kaxarna»-k eman
duen pausoa. Ongi dago lokal hori
atari batzuk egiteko erabiltzea, bai-
no gizonok ez gaitezke beti afari-
tan ibili. Gizonak sabela bete be-
har du, baino hori abere edo ani-
male batek ere egiten du. Gizonak
zerbait gehiago behar du. Gizonak
bere burua formatu egin behar du.
Hortarako informatu beharra dauka.
Danok daukagu formazio baten be-
harra ta Arbizu-n gehiago. Forma-
zioa irakurriaz, Seituaz, hitzaidiak
entzunaz, bestearekin hitzeginaz es-
kuratzen da. Arbizu-n gutxi irakur-
tzen da ta ez daukagu formazio
haundirik. Gai askotan dugu forma-
tu beharra: zenbat dakigu sexuali-
dadean, religioan, politikan, ta
abar...?

Gaurko gurasoak semeen galde-
ra askori erantzuteko gai edo ka-
pazak izan behar dira. Semeak ere
formazio bat eskatzen du, baino ez
kanpoan bakarrik eman behar dio-
tena etxekoa ere bai. Ta etxekoa
da inportanteena. Zergatik entera-
tu behar da gazte bat karrikan se-
xualidadeko problemataz? Horrela-
ko gauzetan etxea da eskoiarik one-
na ta gurasoak maisurik onenak.
Hortarako gurasoak formatuta egon
behar dira ta gero semeeri eman.
Hortarako irakurri egin behar dute,
«chariak» entzun, informatu... ta
abar.

Horregatik «Argi Bidea»-koak ere
bide horretatik jo nahi dugu. Gaz-
teok formazio baten beharra ikus-
ten dugu. Elkarri lagunduaz, hitze-
ginaz, hitzaidiak entzunaz formatu-
ko gara. Ta ongi ikusi dugu «Ka-
xarna»-k prestatutako hitzaidiak. Hi-
tzaldi saii hau «matrimonioari» bu-
ruz zan. Slbeltzaren 17-an eman zan
Iehena.,Ez du kalterik egin herrian.
Baino izandu da bateon bat hau
galerazi nahi izandu duena. Arbizua-
rren aurka joan dena. Arbizuarrok
formazio horren beharra ikusten
genuen ta galerazi nahi izandu di-
gute. Zer nahi duzute bada, gure
semeeri jaten ta jateko irabazbi-
dea bakarrik irakastea?

«Kaxarna»-koak baimenik eskatu
ez ba dute, horren beharrik baze-
gonik ere ez zekitelako izandu da.
Baino aurrerantzian baimena eska-
tuta egin ditezke horrelako hitzai-
diak. Ez etsi. Baimenarekin, baino
eman jarraipena edo kontinuazioa
hitzaidi hoieri. Ez gelditu bidean;
bide onetik zoazte ta. Hitzaldi hauek
probetxu asko ekarri dezaigutela.

Razkin

GOIZUETA
ANDRES NARVARTE BERTSOLARIA

IL DA
Gau lehenengo aldiz nere bizian

bidaltzen ditut letra hauek pape-
retan argitaratzeko, bada uste dut
merezi duela euskaltzale geran de-
nak laguntzera gure Diputazioak
orrelako borondate onakin atera-
tzen duen «Principe de Viana»
Errebista oneri.

Asiera saminezkoa eman behar
diot bada yakin erazi nai dizutet
ANDRES NARBARTE (Shalto) gure
bertsolari ainbeste parra eraginazi
ziguna ateraldi azkarrakin i! deia.

Aspalditxoan bertso lana utzia
zeukan osasunez ez zebillen-ta on-
gi, maiz burua pisko bat nahasten
zitzaion eta lehengo larunbatean
iliaren bederatzian arratsaldean

Jfekazarials
Bertze lekuetan bezala Baztan aldean ere baserriak ustutzen

ari zaizkigu. Zenbaitzuk taxutzen dute joandancko ogeo urte ho-
kentan 80 tik goiti izanen direla ustuak eta bertze zenbaitzuk diote
100 etik pasa izango direla. Gaitz hau barreyatzen ari da eta
eztakigu hemendik amar urtetara zer ikusi behar ote dugun.
Gehienak maixterrak dira eta hoietarik gehientsuenak baserri
ttipiak eta probetxu gutikoak, hortako dine bai omen dire hoien
artean aski onak, Bazterrak ez dira ez arras galduak, bertze
baserritarrek beren gain hartuak bait-dituzte. Halare zenbait le-
kutan lenago belai ta landa ederrak zirenak, orai sasiz estaliak
dagozi. Eta gure eskualdean zenbat yende gutiago, batzuek he-
rrira yautsi direla eta bertzeek Frantziera, Ameriketara eta hiri
aundietara lanarcn billa eta bisi-bide hobeagoko baten billa. Zer
zorigaitza gure eskualdea ari da ustutzen.

Baserriak ustutzen eta mendiak zikintzen. Lenagoko aldian
iretze gutiago mozten da eta denbora batez ire-zelai ederrak zi-
renak orai denak cte ta sasiz beteak ikusten ditugu. Hori deia
bide basurdeak nausitzen hasi zaizkigu eta erraten dutenez urte
hauetan asko ugaritu omen dira. Eiztariek hortxe dabiltza foa-
surdeen gibeletik eta aurtengo negu hontan bai omen dituzte bat
baiio gehiago botaiak. Erraten dute basurdea aunitz ugaritzen
balin bada, gure mendietara otsoa ere etorriko deia, pizti hunek
basurde-kiimea asko maite bait-du eta janari horren atzetik ibil-
tzen baita. Beti ere eztugu pizti tzar horren beharrik.

Nekazariek ere baditu bere kezkak eta arrazonarekin, joan
den udazkenean idorteak belaiak erre zituen eta hortaz soro guti
bildu omen zen eta orai neguaren biotzean eta sabaiak ustutsek
bada hazkaren exkaxia, gero azienda bazkatzeko pentsuek erosi
behar eta hok ere garesti, gauzak es doazi yendeak nai bezala.
"Siloak" edo belar-karobiak dituztenak hoiek hobekixago daude,
badute siloko bazka berdea, sabaiko belar idorra eta bertzeek
bezala arbia ere. Belar-karobi edo "Silo" delako hoiek solas-bide
aunitz eman dute. Orai deia borts urte Baztan-Bidasoko eskualde
hontan 8 edo 10 besterik etziran denetara 700 metro kubiko be-
larrakin. Bortz urte hauetan aurrerapenak izan dira eta yendea
oliartu eta ikusi duelarik "Silo" hoien abantailak, orai Baztan-
-Bidasoko eskuaidean bai omen dira 120 belar-karobi 9000 metro
kubiko belar gordetzen dituztenak, eta badugu uste aurten ere
andana bat gehiago eginen dituztela.

Baztan aldean beti izan dira artalde onak eta hemengo bil-
dotsak fama aundia dute, ©nak eta goxoak yateko. Artaldeak
tipituz doazi eta ezta arritzekoa, aide batetik mendiak zikintzen
eta esten ari direla, bertzetik artzain gutiago eta mendietan bizi
direnak ere gutiago direla, beti ere arrankure franko foazterretan
Erraten dute Baztanen badirela 35000 ardi eta 25000 Malderrekan;
badira bai oraindik baina liara Erratzun zer gertatzen den. Orai
deia 10 urte herri hontan bai omen ziren 15000 ardi eta orai
7080 bertzerik es dire. Gaiierako herrietan ere gauzak gisa hor-
tan doazi.

Baztango aratxearen fama bazter guzietara barreyatua dago
eta hemengo txekorrak badute arrakasta. Igaro den urte hortan
Baztandik atera omen dira 2000 aratxe denen artean 400.000
kilo eman dituztela.

Zerrikumeak ere izen aundikoak dire eta paperak diotenez
Baztan-Bidasoko eskualdetik astero aste 1000 zerrikume ateratzen
omen dire. Bainan zoritxarrez prezioak edo sal-neurriak arras
bajo daude, eta orai illabete batzuk zerrikume bakarra 1250 pezta
pagatzen zituztenak, orai 600-700 pezta besterik ez dute ordaintzen.
Nekazalgoak irautekotan laguntza gehiago behar luke.

Beti ere arrankura bazterretan, yendea kexu eta gazteek aise-
tasunak eta bizi ona maite, Ian bortitzak aide batera utzirik.
Bizi beharrak nekeak eta naigabeak dakarzki eta bizitzekotan lana
egin behar eta lanak "purdi-beltz".

ENTZULE

yuan zenbere iralekura, ote edo ana-
rra batzuk erretzera, eta suak uste
bano indar geiago artu, ezin itzaliz
dabiliela ikusi dute auzokoak, eta
laisterrean yoan ta atera dute suan
tartetik erre gabe, bano dena ne-
katu eta ebaindua, itza justu jus-
tuan duela. Bere baserrirako bi-
dean nabaitu du eriotza datorkiola
eta esan diote:

«Motil!ak lagundu nazazute Aita
gure eta Nere Jesukristo Jauna
esaten iltzera neak eta».

Eta esan bezela bidean il zaiote.
Igandean ilia bere iur ematea gen-

dun eta erri guziak lagun egin ge-
nion.

Naparroko txapelduna izana zen
eta erri askotan Goizueta, Leitza,
Lekunberri, Lesaka, Iruna eta asko
geiagotan lehenengo aterea zen.

Badakizkit bere gertakizun ba-
tzuk oso xelebreak neronekin bere
bertso lanetan dabiSieia gertatuak
eta urrengo aldian kontatuko dizki-
zutet. Gaurkoan bakarrik bertsotzale
zeraten guzieri Aita Gure bat es-
katzen dizutet bere animaren aide.

Sebeino

SALDIAS
OIAN GIZONAK ETXERA

Ongl-etorri biotzekoena ematen
diegu erri ontako oian gizoneri.

Lendabizikoak, Santu Luzi egunera-
ko etorri ziran. Beste sailtxo bat
Eguerritarako, etorri da. Etorri di-
ran guziek, ongi etorri dira, osasun
onarekin.

Bano oraindik iru saiitxo etortze-
koak ditugu, au da, zortzien bat
mutiil.

Espero dugu laster etorriko di-
rala. Tarte onetan biaitzen diegu
gure agurrik beroena.

TELEBiSlOA MANTXENEKO
ESKOLAN

Joan den bi urtean, Mantxeneko
eskolan ba-zuten telebisio-tresna,
bano ikusten etzalakoz, geidirik zau-
keten.

Aurtengo Urrian Iturengo Fidelek
ikusteko gisan jartzeko saio ba-
tzuek egin zitun. Bano oso ongi
ikustea ez omen zun erditsi. Eta
etsia artu zunean, utzi zun lana.

Gauzak ola zeudela, Don Bizente,
gure mediku jaunak, Musindeneko
alorretik Martintxeneko ardi-borda
atzera artuta, saio bat egitea era-
baki zun. Saioa ongi atera zitzaion:
ongi entzun eta ongi aski ikusten
zela, deneri idurittu zitzaigun.

Gero tresna guziek bear bezala
jarri dituztenean, ongi ikusten
omen da. Maistra ta umetxoak oso
pozik daude, eta Urrutin-aldeko fa-
milliak ere bai.

Mantxenekoek eta Intxurikoek,
saio onetaz baliaturik, telebisioa
beuen etxeetan jarri dute, eta kon-
tent daude ongi ikusten deia. Es-
kerrik asko, Don Bizente.
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Batasunari buruz solasak
Solas hauetako azken artikulo honetan, planifikazione baten

antzeko zerbait azaldu nahi nuke. Ohartzen naiz, batek bakarrik
ez dezakeala nehungo jokabiderik finka; bainan nolabait asi behar
denez gem, bihoa hemen nerea. Honelako lanak dituzken uts eta
akatsak gogoan izanik.

—Lanari lotzeko —beste egintzatan bezala— helburu nagusi
eta gidariak finkatu behar dira. Gero, eginkizun guztitan haien
arauera obratzen joateko. Mintzairari buruz gagozkionez, ardatz-
-eragilea hau dela erran daiteke: euskeraren salbatzea. Eta horre-
tarako, sendakizun bakarra bezala, euskeraren bateratzea. Demo-
grafia-oiharria sakonduz, ekonomiko, politiko, jakintza arazotarako
beharrezko dugun mintzaira gai bat eduki ahal dezagun. Itz bitan,
gure iraun-nahia.

Gogo nagusi horren betetzerat doazin bideek (benetan, eta ez
ametsetan) —berriz ere erranen dut— nahiaren eta ahalmenaren
arauez Joan behar dutelaren ustekoa naiz. Besterik ez daiteke eta.

—Lehen urratsa, gramatikako utsak, fonetismoak, itzak osorik,
eta horrelakoen zuzentzea izanen litzake. Batez ere, honoko jo-
-bideetan:

1) Pedagojiarekikoak: ikastoletan, eta bestetan, anderehoak,
irakasleak eta, afera horietan gauzak antolatuz. Horretarako behar
bada, irakasleen ezitzerako antoiatu ikastaro, elkargo eta antze-
kotatik asi beharko litzake.

2) Euskeraz irakasten dabiltzanen artetan, batzorde nagusi bat
moldatuz, haiek funtsean jokabide berdinak eraman ditzaten.

3) Jeneralki: batetik, alfabetatze taldeen bitartez; eta beste-
tik, aldizkari eta liburuen bidez (argitaldaritan, gutienik, uts haiek
zuzen lezazkean orraztatzaillerik edukiz).

Hori dena, nahi-eta-nahi-ezkoa da. Eg in dezakeguna. Denok onar-
tzea hainbeste kostatuko ez litzaigukena. Berma gaitezen, beraz,
premiazko eta ahal dugun horren antolatzen.

—Bainan, lehenbiziko punduan aipatu gauzen betetzeko, eta ikas-
tola-maillan, behar-beharrezko ditugun iztegi, texto xume, eta beste
gauzen moldatzeko, talderik behar da. Hauk osatzerakoan, izkun-
tzalariek, irakasleek, idazleek, psikologoek, soziologoek, antzela-
riek, eta horrelatsukoek zer-ikustekorik frango dukete.

—Talde horietan beretan, lehen beharrak betetzen diren arau-
era, beste gai sakonagoen aztertzen, taxutzen eta bateratzen joan
behar litzake. Lana mailkatuz, alegia. Konparazione, deklinazioneak
(onuragarria eta erreza litzake hauk lehen mementotik bateraturik
adieraztea), iztegi nagusiak, aditza eta beste.

—Sail horietan gaiak zentzuki mugatu ahal izateko, kontuan
artu behar liraken azter-bideren artean, neri honoko hauk, baitaez-
badakoak iduritzen zaizkit: gramatikako legeak, edadura, ederta-
suna, klasikotasuna, ohidura eta sozial alderdia.

Bainan, bederazka aritzean, zail da jendea bat etortzen erdies-
tea. Behar baida ez xoilki egilerik, eragilerik ere baizik. Eta talde
gai eta serios batzuk moldatzen joateko, elkargorik behar da. Ba-
dira batzuk; bat Euskalzaindia (eta egintza hauetarako bere lagun-
tzaille diratekeanak: Principe de Viana, Euskerazaleak, Euskerala-
gunak, eta abar). Gerla ondotik harek deus guti egin duela, as-
koren ustea da. Nik, egia erran, zertxobait aritu dela dadukat,
bainan nehundik ez, egiten ahal zen guztia. Eginak egin, egun
aide guztietatik euskal-instituzionerik behar dugu; bat Euskaltzain-
dia daiteke. Loakarturik baldin badago, pizt dezagun, indarrik de-
maiogun, eta agian, euskeraren arazotarako beharrezko dugun
mintegia daiteke. (Ez dut Euskaltzaindiaz fetitxe bat egin nahi.
Beste egokiagorik baldin bada, hainbat obe. Nik hura aipatzen
dut, hor dagoelakotz, ahalmenik dukealakotz ameka gauzetarako,
eta egun, besterik ezean, egokiena deritzaidalakotz).

Bertsua delakoan nago, euskaltzainburu berria den Luis Villa-
sante jaunaren gogoa. Bai eta beste askorena ere. Duela den-
bora guti, Mitxelena jaunak Donostian eman garrantzi haundiko
ikastaro batetan ere, azken finean guti gora behera, gauza bera
zion.

Helburu horri, beraz, buru-belarri atxiki behar gintzazko. Egun,
pikotarat joaki suntsi ez gaitezen, euskera arazoan —besteetan
bezala— ildo nagusia moldatuz, bakotxa bere saillan lanari bene-
tan lotzea besterik ezin baidugu.

Anko Sendoa

PATXI ARRAZOLA ta LEITZA
Dozena bat urte, gutxi gora be-

ra, Patxi Arrazola, Urangako Paper
lantegian Zuzendari zegola, Leitza-
ko herria ezagutzera etorri zan. Ar-
kitu zuan herri euskaldun zoraga-
rri bat, pagoz estalitako mendiz in-
guratua, baserri txuriz apaindua.
Milla ta bost eun biziiagun zeuz-
kan erdiz t'erdi herrian eta base-
rrietan. Garai artan 105 baserri
Auen bizi-bidea nekazalkoa zan ta
herritarrena berriz, batzuk sal-ero-
sian eta geienak herritik kanpo bi-
llatu behar zuten iana. Asko ziran
batez ere gazteak basoan Ian egi-
ten zuienak, neskatx neskarne joa-
ten ziran eta famili osoak zijoaz-
ten Guipuzkoako herrietara industri
ianera.

Biotz zabaieko euskaldun bat
azaldu zan Leitzako herriak zeuz-
kan arazo lasai erantzun bat eman
naiez; Patxi Arrazola. Bere jokafai-
dea auxe izan zan: lendabizi, lan-
-tokia sortu, irabazbidea herritarren-
tzat jartzeko. Bigarren, bizitegiak
eta irugarren, ikastolak.

Asieran estuaidi gaitzak eta la-
rritasun izugarriak izandu zituan
lanbidea jartzen. Deus egin gabe
zegon. Dana berritik asi behar zan.
Lurra erosi, lendabiziko paper ma-
kinak jartzeko lekua prestatu, zu-
zendaritzako ta lanean erakusteko
gizon eskolatuak biilatu, lendabiziko
ordamketak egiteko dirua arkitu
eta ganerakoak. Piskanaka asi zan
herriko jendea lanean. Bost bat ur-
te barruan etziran herritarrak aski
eta jende arrotza ekarri beharra
zeukaten. Errez aski jende ori bi-
llatu ta ekartzeko era bazegon ba-
nan bereala jeiki zan Patxi Arra-
zola eta bere gain artu zuan lan-
tokia langillez ornitzea. Bera ibilli
zan herriz herri baserriz baserri,
zahar eta gazte, eskolatu ta esko-
latu-gabe, euskalduna izatea aski
eta Leitzako Papeleran bazuten la-
na ta irabazbidea. Amabi urten bu-
ruan, gaur Leitzako Papeleran 1.140
langille daude. Auetatik 580 sei au-
tobusetan datozte inguruko herrie-
tatik.

Herria azitzen asi zan. Garai ar-
tan 1.500 bizi ziran eta gaur 2,500
pasatuak dira. Bizi leku premia sor-
tu zan. Laister Guraso Katoiikoen
Elkartea eraiki zan eta beraren bi-
dez egin ziran Huarteneko 100 bizi-
tza berriak. Urte artan bertan El-
karte onen bidez biiiera toki, jan
leku eta ostatu atsegingarria «OIAL-
DE» egin zan.

Banan oraindik Patxi Arrazolak
biotzean zeukan ametsik zoragarrie-
netakoa ez dugu aipatu. Herri bat
lantokiz, bizibidez eta bizitegiz or-
nitu arren, herritarrak buruz ez ba-
dira jaunzten lehengo malla berean
gelditu da. Beharrezkoa zan bada
ikastetxe berri ta ugari egitea, Era-
kusleak arkitzea, ikasleentzako jos-
ta lekuak jartzea ta abar.

Era ontako lanak gastu aundiak
eskatzen zituan. Ikaratu gabe, ekin-
tza oni erantzuteko, Leitzako indar

GERTAEREN G0RABERAK
Inauteri inguru ontan, zergatik ez ohar gertaere-

kin egiten ditugun mozorroetan?

Gertaeren berri-emateak autetzen dituen sonekoak
tz dira denak egieri ongi dagozkionak izaten.

Nolako zaletasun ta goseakin goazin geren gusto-
ko kolorea gertakizuneri ematera! Ta nolako inda-
rrean goazin ere gure aide ditugun radio, telebisio,
egunkarietara, atsegin zaizkigun sonekoak gertaeren-
tzat biilatzera!

Gure urbilean gertatutako zerbaiten berri ema-
tean, egia behar bezala errateaz ahanzten bagara,
gezurrezko soneko polit edo itsusi batekin iauntzteko
ta gertaera den ez bezalakoa agertzeko arrixkuen
iartzen gara.

—oOo—

Zorro-besta batean arkitu ginen auzoko bi, bertze
aunitzen artean. Egia da: ez ginen murritz-murritz
gelditu iateko ta edateko aferan. Biaramunian iakin
gintuen gure berriak auzokoengandik. Batek erran
zakun: «Leze zuloak baiho beltzago arkitzen omen
zinaten atzoko bestan; ez irri ez solas inorekin...*.
Andik bereala bertze batek: «Atzo alimaleko eperra
arrapatuek omen zerate bi lagunok...». Ta geren ustez
bi berri oken tartean zagon gertatutako egi egia: ez
ain otz ta ez ain bero; bai epel...

—oOo—

Urruneko gertaeren berri billen, radiora, telebisio
ta paperetara goazi: baina geren gustokoetara: ge-
ren gustoko sonekoa iauntzteko gertaerari.

Nik laxo ikusi nai nituzkenak presondegien ego-
teko bakarrik on direla dion radio, telebisio edo
papera nik onartu? Ez orixeS

Bakoitxak bere gogoa: ta au ezin ditekenean (te-
lebisioan, geienok, ematen dakutena irentsi behar du-
gu naski), bakoitxak ahal dugun eran gertaera geren
gogora iauntzteko, andik edo emendik, entzuten edo
ikusten dugunetik trapu zerrendak atera, berriaren-
tzat gustoko sonekoa asmatzeko.

Benjamin Mendoza ta Amor Maniian, Aite Saindue
il naiez zabillela sinetsi nai zutenek telebisioko itzek
entzun zituzten bakarrik, argazkietan (fotoetan) gutti
onhartuz. Ezin salduz zeuzkan oiai pollitek nolabaitere
saltzeko bere izena munduen zehar ongi barraiatzea-
gatik Aite Saindue il-nai-itxure egiten zabillela mar-
golari gizajoa diotenek berriz eikarrengandik franko
urrun ikusi zituzten, arkazkien, txuriz iauntziteko gor-
putze ta bertan sartu beharreko eztentxoa.

Gertaera, bakarra. Berriak emateko ta ikusteko
erak, nork daki zenbat!!!

Egi soile bizkitartean, nola? Bilux-biluxik ta otzak
daldaraka, soneko on baten ordez, trapu tzarrak
iartzen dizkioteiako.

Inaute inguru ontan galdeera: Bizitz osoa inauteri
ote?

ARITZ

bizi guziak elkartu ziran; Parrokia,
Ayuntamentua, Gurasoen Elkartea
ta Papelera. Onela jaio zan «PA-
TRONATO AMAZABAU deitzen
dan elkartea. Patronato onen aita,
zuzendaria eta batez ere bere es-
piritua Patxi Arrazola izan zan. Gaur
Patronatoari esker Leitzako herriak
ikasbidean eskubide aundiak dauz-
ka: Ikastoia bat bi urtetatik sei ur-
tetara 80 aurrekin. Sei urtetatik
amalau urte bitartekontzako ikasle-
ku guziak bilduta jarri dira, eta
450 ikasle daude. Auetatik 200 eto-
rri ta joan autobusetan egiten dute
eta bazkaldu eskolako jan tokian.
Bachilier egiten 55 ari dira. Es-
koia Profesionalean eta Nekazari
Eskolan 100 mutil gazte. Ikasle guz-
ti auentzako pillota joku leku ede-
rra eta beste lau josta leku egi-
nik daude.

Onelako Ian ederrak egin ondo-
ren bere begiak euskal herriko ne-
kazari ta baserrietan jarri ta zeuz-
kan. Nekazaria gutxiena lagundua
ta eskolatua, osen premirik aundie-
nean ikusten zuan. Grain fabrikako
buru-austerik aundienak uztean be-
re amets eta gogo guzia nekaza-

ritza iaguntzeko elkarte bat sortzea
zan.

Amets eta gogo bikahekin burua
beterik zeukala, 54 urte zituala,
Patxi Arrazolaren biotza, bat ba-
tean itto ta gelditu zan, joan di-
ran Eguberrietan, Gabonetan, eta
Jesus Aurrak gogo oneko gizonei
zori onak eskeintzea etortzean, zo-
ri onik ederrena emateko bere Etxe-
ra erabat eraman zuan.

Leitzako herriak izan dun iagun-
tzai!erik aundiena, bere aidaketa-
ren onarria, galdu du. Gorputza
iilobiratua izan da banan bere es-
piritua eta ekintzak emen gelditu
dira denen onerako eta aurrera bi-
derako. Leitzak ez du beinere bere
izena ahaztuko eta gero ta geiago
du gogoratuko. Berari eskeni de-
zaioken gorapenik iraungarriena be-
re espirituz jauntztea, bere eginki-
zuna eta asmoak ezagutzea ta ai-
tortzea, eta oietaz baliatzea izanqo
da.

Jainko Aita onak betiko saria
eman dezaiola.

Amazabal

Euskal izenak

3.- MARI

Euska! Herriko Ama Birjin ba-
ten izena ezarri nahi duenak
haurrari, MAR! sartu behar iza-
ten du aurretik. Kristau kutsua
Mari hitzak ematen nunbait!!

Askok ez dute jakinen nun-
dik datorren jokabide hau. Erro-
mak erromatarren kutsuarekin
zabaldu zuen sinestea. Kostan-
tinori bere mendeko herri gu-
zien batasuna komeni zitzaion,
eta gaizki ikusiak ziren bazta-
rretan eliza herrikoiak. Duela
urte gutxi arte latinez ematen
ziren eliz-ikasgaiak; eta gehiago
dena, latinez izkutatzen ziren
elizkizunak.

Izen kontuan ere erromatarren
mendean ginen. Beren izenak
eta Liburu Sandutan sartutakoak
beste izenik ezin zen on-hartu.
Haiek ziren bakarrik santuak;
gureak jentilenak. Txarrak.

Baina, Mari izenarekin polita
gertatu da. Antzinako herri as-
kok ba zuten Jesukristo mun-
dura etorri aurretik izen hau,
eta euskaldunak ere bai. Ekaitz
eta eurien eragiiea bera zen;
eta lurren ugaritasuna eskuan
zeukan, Gero, kristau sinesteare-
kin, indar haundia hartu zuen
Jainkoaren Amak eta baztar gu-
zietan sortuz joan ziren Andra
Mariren eiiza ta baselizak. Bera
da emakume izen ugariena Eus-
ka! Herrian.

Gaurko joera laburpen aldera
dijoa; errextasun bila. Aitziber
edo Idoia esaten duenak ba da-
ki Ama Birjinaren izena dela;
eta hori aski du. Elizak ere ez
du alderdi hortatik eragozpenik.
Erromatarren legebidea ezin bo-
ta duten mordoiloekin izaten
dira kontuak. Joan den lau bost
urtean polekitxo eskua zabaltzen
hasiak ziren batzuk, alegia Mari
gabeko izendegia liburutan sar-
tzen; bainan, azken bolara hon-
tan berriz trabak ba direla en-
tzuna dut.

Galdera bat nuke orai malezi
printzarik gabe egitekoa: Jesu-
kristoren Ama, Mari izan zen
bezela beste bat izan balitz, on
hartua izango al-zen Mari hori
gure artean? Izena esan nahi
dut. Erromatarren mitologi ize-
oen eskubide bera zuten gureak,
Jainkoaren aurrean; ez hala,
gaur ere, lege gizonen neurri
estutan.

Kristau zinizotasuna ez dago
izenetan, egunaroko bakoitzaren
jokabidean baizik. Ez du Ama
Birjinarenganako zaletasun ge-
hiago esan nahi Maria Arantza-
zu izen osoak, Arantxak baino.
Hitzak, hstz hutsak: gezurra.
Zertako ez? orduan, bakoitzari
bere eskubide osoa eman. Haur
haundi baizuan kontuak beste-
rik ez.

SAG!
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