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EZ ADIORIK!

Ilbeltzarekin batera joan
zaizkigu biak; eta ixil, joan
ere. Zaratan ibili gabe, beren
buruz utzi dute kargua. Otsail
txikiak bi alki hutsik ukan
ditu Nafarroko etxe-nagusian.
Martxoak beteko omen diz-
kigu bi gizon haundiren zu-
loak.

—oOo—

Duela zazpi urte sartu zi-
ren Diputazioan. Sarrera he-
rrikoia izan zuten. Gosearen
ametsa luzea da ta, ba zen
amets Nafarroan. Gure go-
sea, molde zaharretatik ate-
ra ta ekintza berri bati lo-
tzea. Espainiako industri-lan-
bidetan baztarrera utziak gi-
nela, konturatzen hasiak gi-
nen. Gure nekazalgoak ne-
keza berekin zuen, eta etor-
kizun gutxi. Gaizki bizitzeko
besterik ez zen. Aipamen
haundiko gure bideberriak
gero ta meharrago gelditzen
ari ziren; laister, gurdi-bide.
Eta negargarriena, Nafarroko
gaztedia herbestera begira
bizi zen, odol ixurtze larrian.
Kezka hauek buruan, eta lai-
no beltzak begien aurrean, ba
zen amets gure artean Huar-
te ta Urmeneta Diputaziora
heltzean.

Denen gogoa egingo due-
nik ez da munduan; eta Na-
farroak behar zituen guziak
emateko, sorgin makila ede-
rra dantzatu beharko zuten
eskuan. Konforma gaitzak
izango dira, bainan hauek ai-
de batera utzi-ta zazpi urtez
egina esan dezagun.

1) Lantegi berriak sortu
dira. Ez gera lehengo neka-
zari hutsak. Eta Nafarroko lu-
rralde guzitara zabaldu ez ba
dira ere, oso sakabanatuak
agertzen dira fabrikak. Ez da,
beraz, Hiri burua bakarrik
aurreramendu hontaz baliatu
dena.

2) Bideberritan diru asko
sartu da. Elizondotik Tudela-
-ra, eta Ziorditik Irunera-koak
irabazi dute gehienik.

3) Bertako semeak ogibi-
dea arkitu dutela ere esan
beharko. Frantziako mendi-la-
netan ez dabil hainbeste eus-
kaldun. Ipar Ameriketako ar-
tzai naparrak urritu dira. Ger-
takizun honek du, batez ere,
pozten gure bihotza.

Halare, egina asko delarik,
bidean direnak ez dira neke
gutxiagorekin lortu. Bi dira
etorkizun haundienekoak: be-
re eginkizun larrienetako di-
ru laguntza jasotzeko esku-
bidea, aide batetik; eta Au-
tobide-zabala Tudelatik Iru-
nara lenbaitlen egiteko era-
bakia. Bi pundu hauek Ma-
drii-en lortu dira. Orai arte,
Gobernuak bakarrik edatzen
zituen diru-laguntza agiriak;
orai, legez, gure Diputazioak
ere egin dezake eta eskubi-
de berdinarekin ikusiak dira
Diru-etxe guzien aldetik.

EUSKERA

Zazpi urte hauetako gerta-
kizunik larriena, halare, ez
dator diruaren eta bizi-bidea-
ren aldetik. Gizona ez da ogiz
bakarrik bizi; eta Nafarroak
ba du lurra eta diruz landa
bere arima. Menderen men-
dez itotzen zijoan gure nor-
tasun berexiaren arnasa piz-
tu dela esango nuke nik; eta
ofizialki gure beste aberas-
tasunen mailan jarri, euskera.

Duela bost urte P. de V.
aldizkari hau sortu zelarik,
euskera jaztea izan zen gure
helburua; ahalik eta txukune-
na jantzi eta ezagutaraztea.
Ongi edo gaizki, hortan saia-
tu gera. Bere ondore pozga-
rria, Nafarroko euskaltzaleta-
sun zabal hau izan da.

Ikastolak, beste aide, be-
ren arantza eta guzti, giro

berri sortu digute. Jaiotza
guzien erdi-minak ixilian ere-
man ondoan, haundi-minak jo
zuen euskal amaren bihotza;
eta lehertzeko zorian ibili du.
On eta gaizto, txuri-gorrien
arteko borroka erein zuen
etsaiak anaien artean. Hau-
rren heziketaren garrantzi
haundiko etorkizuna ikusirik,
Ikastoien Elkargoa sortu du
gure Diputazioak. Nere ustez,
aspaldi eman den urratsik as-
tingarriena hauxe da Nafa-
rroan; ez da harri zaharrak
aztertzea bezala, gure norta-
sunaren arnas bizia zaindu
eta indartzea. Hor dago bi-
zirik herri-arima.

Ez balitz gauzak apalean
egilea izen bat aipatu behar-
ko nuke nik orai. Haste has-
tetik lehen orri buruan zeto-
rren M.J. Urmenetaren ize-
na. Oraikoan ez du aipamen
hau kentzeko biderik izango;
joan zaigu; Langile jatorraren
lana egin du: ixil ixila eragin
eta gauzak aurrera ereman.
Eta, gero, eskertu, zordun ba-
litz bezala!! Asmo haundi gu-
ziz jabetzen den bihotza zor-
dun agertzen da beti lortu-
takoan...

Ez dira hitz hauek despe-
gida bat: Urmeneta gurekin
izango da berriz ere P. de V.
euskeraren sailan. Lehen orri
buruan, edo beste lerrokada
batean agertzeak ajola gutxi
du. Lanak uztartzen gaitu.

Ez adiorik Migel Jabier!
ikusi arte.

J. M. Satrustegi

Garizumaz.
Gezurra itzetan: gezurra musuan: Egia diruen truk. Auxe ger-

tatu da gau batez baratz batean, norbaitek itz goxoekin ta musu
ezti DateKin Norbait galtzen duenean.

«Gizon bakarra erri osoaren onetan iltzea obe!». Apeza, ta apez
gisa, mmtzo da: barren ustelakin ordea. Gezurra dario bere bai-
tatik, naiz iaungoikoak orai ere lerro biurrietan zuzen idatziko
duen. Egia, ixiiik bere bidean.

Apezouru izenaren zaintzaie batek, matelezurreko bat emanez,
itz otxek, egizale aundi baten antzera, aurpegira botatzen dizkio
Egiari: «Orreia erantzuten diok Apez Nausiari?». Egi-antza, nola
ezi Antza bakarrik, bai. Itz oien azalpena eskatzen duenean
Egiak, ta «Gaizki mintzatu banaiz, ager zadazu zertan?» dionean,
«Buru» batengandik bertzera aidatzen dute gezurtiek Egia, eran-
tzune ematearen ordez.

oOo
«laungoiko biziaren izenean» garbitu nai ote dute auzia? Ala

dirudi. lainko biziaren izenean mmtzo zaie Egia, eta biraularitzat
io dute, erio-bidean paratuz. lainko biziaren izena ere gezurre-
rako, egi-itxuran.

Neskatoak an dabiltz, arat eta unat, beren lanetan, itz batzuek
ingurukoekin sartuz tartean. Norbaitentzat badaukate egi koxkor
bat ere, egi egiazki xorrotxa, Egiarenetatik delakoa. Baietza eman
norbait orrek? Ez diet bildurrik! Uke, ta uke ta uke, leher egin
arte. Egia, bere bidean doaie, norbait orri, bazter uztean, begi-
raldi ezti xarnur bat bializ.

Musu emale gizajoa, berriz ere itxuraz egian, izatez ordea
gezurrezko damuarekin; xuxeneko bidean sartu behar ta maku-
rrekora oitzen dueiakoz, diru-gosezko sukarrakin bere buru guzia
nahasirik. Egia, aintzina doa, gezurrezko ontasunen dirdirekin txo-
ratuta makurrera erori gabe.

oOo
«Zer da Egia?», galdetzen du norbaitek. Norbait au bedere

Egiaren atzetik ote dabil bada? Gaidetu, bai. Erantzuna artzeko
sstirik, ez. Ta emaztea, gaueko ametsaren egiarekin datorkionean,
gezurren oiu sendoak belarriak bete dizkiolako, egiarentzat le-
kurik ez! Egia, ixiiik bere bidean: Beharko!

oOo
Gezurrezko musu batekin eriotzarano bulketzen ahal da nor-

bait sekulan? Azalezko ta itxurezko adiskidantzarekin dirua batek
bereganatzea ernea izatea ez ote da? Norbaiten musu te gezu-
rrezko itzek Egia bera ere eriotzara daramate. Len ta orai; len
ta orai.

«Gizon bakarra if; ta erri osoa salbo!»
Aunitzen burutara datorren gogapena da naski au, berek nai

duten bidetik ez datortzenetatik garbitzeko ongi mundua; dator-
tzen oiek Egi-bidetik baidin badatoz ere.

«Orrela erantzuten diok Apezari?»
Munduan ongi bizitzekotan... eman atsegin aginterieri: eman

zartakoak Egiari: eman lasai: ta zer? Arritu? Gurutzeratzeko dute
Egia, orai bi mille urte bezal bezala gaur ere.

«lainko biziaren izenean» eskatzen da maiz aski batzuen ta
bertzen ustea ta iritzia. Eskatzen duenari on zaiona bakarrik iza-
ten da lainko biziaren izenean eman behar izaten dena ameka
aldiz! Ustea ta iritzia eskatzen duenari on ez zaion erantzuna
emalea, doala biraularien lezera. Ta Egia? Gurutzera: au da bere
bidea; noiznai.

«lru alditarano» uketu? Egia aitortzeak neke zerbaiten arrix-
kua dakarrenean, iasaiki! Gu, aldien aldiko egi ttikiekin, bai: beti:
egixkekin, egixketan: banan EGI aundi te osoakin... zein gutti-
tan! Gurutzea dakar.

Bidea zuzen artzean dago dena: makur artuz, urkamendira
xuxen. Bide zuzena EGl'en bakarrik daukagu. Ez gaiteren ordea
«Zer da Egia?» ga!detu ta geldi. Pilato'n geldituko ginezke orrela.
Ta Pilatoren ioera ez da agitz gizonezkoa agertzen EGlA'ren gu-
rutzerako Bidean.

Garizuman. ARITZ
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E U S K A L H E R R I K O L E I O A
«JAINKOAREN BILLA»
LIBURUA

Bilboko «Ediciones Mensa]ero»
etxe delakoaren «ETOR» izeneko
Sail berriak Nikolas Ormaetxea
«Qrixe» zenaren «JA!NKOAREN
B!LLA» liburua berriz ere argita-
ra eman du.

Liburu honen ondoren «ETOR»
deiakoak beste euska! liburu ba-
tzuk argitaratuko ditu. Urrengoa
«MARXEN MARXISMOA» deituko
den a izango da. Bere egiilea: Go-
tzon Garate jauna.

MANUEL LASARTE
BERTSOLARiEN OMENALDIA

Manuel La.sarte napar bertsolari
on ona dugu. Aurten Donostiko

«Astoria» Teatroan martxoaren
emeretzigarrenean (San Jose egu-

nean alegia] Lasarteren omenaldia
izango da. Euskaldun asko egun
hontan bilduko dira Lasarteri bio-
tzeko gorasarrea eman beharrez.

Manuel Lasarte Arribiliaga, Lei-
tzeko herrian sortu zan, Franki ba-
serrian, 1927 urteko abenduaren
amaseigarrenean. Leitzetik Gipuz-
koako Aiako herrira bere familia-
rekin bizitzera juan zan, eta han
Gipuzkoan, Aian, gero Eibarren, eta
azkenean Zarautzen bizi izan da.

Aotik aorakilako bertsolaria da
Lasarte, bertso paperak inoiz ez
ditu izkribitu, eta Euskai Herriko
euskaldun herri geienetan oso eza-
guna da, batez ere, Gipuzkoako eta
Naparroko herrietan.

Nik ere hemendik gure zorionik
beroenak egun ona pasatzeko de-
siurekin batera Lasarte zintzo eta
jatorrari nahi dizkiot bidaltzen.

«PROTESTANTEEN EUSKAL
BIBLIAn

Gure seigarren Merindadean sor-
tu zan Joannes Leizarraga apezak,
Nafarroako Erregina zen Albriteko
Joanaren agsnduz, «PROTESTAN-
TEEN EUSKAL BIBLIA» 1571 urtean
euskeraz idatzi zuen. Aurten bada
iaurehun urte betetzen dira gure
nafar apezak Protestanteen bibiia
euskeratu zueia. Hau deia-ta, Bil-
boko semen den Xabier Kintana
euska! idazie gaztea aspaldin ari
da euskai liburu iakingarri hau
prestatzen eta aurten lau Ebange-
lioak gutxienez argiratatzekotan
dago. Oso interesgarri izanen da
euskalduneen eskuetan, batez ere,
euskerazale artean izugarriko ba-
lioa izango duelakoz gure euskera
zaharraren mami eta sustraiak eza-
gutzeko.

EUSKALTZAINDIAREN
S A T Z A R R A

Otsai laren 26-an Euskaitzaindiak bere hi leroko batzarra egin
zuen Donost ian Diputazioaren Jauregian.

Hona hemen batzarrean erabi l i tako gai nagussen berr i laburra:

«Gorputz» eta «sosn» hi t^ei buruz Lxosten mordoska bat ira-
kurr i zeei, I r igoyen euskal tzain Jaunak aurreko batzarrean erabi-
l i tako gai bera ukituaz.

Ondorean IVianoei Lekuona euskaitzain jaunak beste txos ten
bat i rakurr i zuen «asko» hi tzaren gainean eta hitz beraren era-
bi lkeraz.

Carlos Santanrtaria jaunak Donost iako Ordezkari tzak egingo duen
hiztegiaz berr i in teresgarr iak eman z i tuen, Hiztegi hau euskeraz
idazfean rnaizenik ger tatzen dsren oztopo eta akatsena izango da.
Oztopo hoiek garai tzeko Ordezkari tzak bere gain hartuko t rebe di-
renei galderak egi tea, idazier ik hoberenen lekukotasunak hartzea,
ta abar. Hiztegi honek sai l honek izango d i t u : Or tograf ia , Mor-
fo iogia, esanahi antzekoa duten hi tzen erabi ikera zuzena, joskera,
idunzko mintza i ra. Batzarrean oro begi onez har tu du asmo hau,
beronen premia eta garrantzia a i tor tuz.

Saibador Garmendia jaunak beste txos ten bat i rakurr i zuen
Donost iako Ordezkari tzak eg i ten d i tuen lanetaz: SaSgai dauderi
euskai l iburu guzt ien kataiogu osoa, zortzi ur te ar teko eskoia hiz-
iegia, euska! izenei buruz agi t iak t.a.

Era berean Pierre Laf i t te euskal tzain jaunak Baionako Ordez-
karstzaren berr i eman zuen eta noSa era berr iko Euska! Grama-
t ika bat antolatzen has; d i ren .

Jose Maria Satrustegi euskaltzain jaunak, berr i pozgarri bat
eman zuen: ikastolak afegia bere ardurapean hartzen di tuela Na-
farroako Diputazioak.

Ondoren An ton io A r rue euskattzain jaunak, beste asmo baten
berr i eman zuen: Gipuzkoako Diputazioak, aiegia, Kui tura sai l edo
eikargo bat sor tu nahi duela, Probintziako ku l tur a i txorra zain-
tzeko eta hontan euskerar i tok i berezia emango zioia. Hain zuzen
horregat ik Euskaltzainburua Eikargo honen batzarkide izango da.

Jean Har i tschelhar euskaltzainburu-ordeak jak i tera eman du
noSa mugaz beste aldeko elkargoek, Euskaltzaindiaren Baionako
Ordezkari tza barne delar ik, dei bat egin d ien herr i bozetako kon-
tse i ia r iga ie i , euskera eta euskai ku l tur arazoak haintzat har de-
zaten.
&&?/;a" ^..

Bertsolar i txapeSketen araudia eg i teko izendatu d i ra, A i ta Za-
bala eta Juan Mar i Lekuona jaunekin batera, honako jaun hauek:
feeta, i tzaina, i r igo ien , A r rue eta Bordar i .

m
EuskaStzainburugoak Eikargoko lagun batzuen hilberria jakina-

razi zuen azkenlk: Dlez de Tuesta, Luis Jauregui (Jautarkol) eta
Antoinette Lakarra.

(EUS&AITZAINDIKG PRENSA BULEGOAREN AGIRIA).

EUSKAL ESTUDIENTZAKO
EHUN MILLA PEZETAKO
SARIA

Bizkaiko Basauriko Aiuntamen-
duak, Biiboko Ateneoaren laguntza-
rekin, 100.000 pezetako Sari bat
jarri du, «Euskal Estudioak» gaiei
buruzko ianen artean onenari ema-
teko.

Lanak euskeraz ala erderaz izan
ditezke. Lanak bialtzeko epeak da-
torren ekainarano (Garagarrillara-
no] iraungo du, Zuzenbide haueta-
ra bidaldu: Ateneo de Bilbao. Co-
lon de Larreategi-4-BILBAO.

BERTSOLARIEN
TXAPELKETAK

Euskai Akademiaren Urtamiaren
Batzarrean Aita Zabalak esan zuen
lau urte dueia Bertsolarien Txa-
pelketak egin ezdirela eta aurten
egin behar liraketelako eskaria
presentatu du.

Begi onez ikusten dut Aita Za-
baiaren eskari hau eta ados nago
berarekin.

Uste dut 1971 urteko Euskai He-
rri guziko Bertsolarien Txapelketa
bat egitekotan Txapelketa honi
ANDRES NAR8ARTE izena jartzea
gauza egokia izango iitzakeia gure
Goizuetako bertsoiari jator zena-
ren oroitzapenetan.

EUSKERA ETA IRAKASGOA

Espanako «Ensenanza Primaria»
delakoaren Burua Eujenio Lopez
jauna da. Jaun ha Barakaldoko «AS-
tos Hornos»-en eskoiategiak ikus-
tatzen ari izana da eta herri iz-
kuntzeen aide poliki mintzatu da.
Hemen bere mintzaidiaren aipa-
men txiki ta iakingarri bat: «Herri
izKuntza (euskera guretako) gero
ta gehiago erabili behar Iitzakeia
eskoletan eta hortarako irakasleak
ornitu behar direla (euskeraz es-
kolatu, trebetu behar direla), ez-
badakite ikasiz, eta gero erabiliz*.

Itz ederrak Espanako «Ensefianza
Primaria» ren Diretoreak esan zi-
tuena.

AITA VILLASANTEREN
LIBURU BERRIA: «HACIA
LA LENGUA LITERARIA
COMUN-.

Euskaitzaindiaren Burua den Aran-
tzazuko Aita Luis Villasantek er-
deraz idatzitako liburutxo berri bat
idatzi berri du, «HACIA LA LEN-
GUA LITERARIA COMUN» izenbu-
rutzat duena. «Editorial Franciscana
de Aranzazu* deiakoak argitara
eman du. Aita Villasantek liburu
hontan euskera literarioaren bata-
suna egiteko oinarriak azaltzen di-
tu. Oinarri hauek Euskai Akade-
miak onhartu zituenak dira.

Euska! ortografia hiztegiari da-
gozkionak, dekiinabideak, euskai
aditzaren batasuna, eta euskeraren
joskera argi ta garbi aztertzen eta
azaltzen ditu egileak.

Edozeinek eska dezake Arantza-
zuko Aita Frantziskotarrei-ONATE.

Ikusle

GotzoR Garate-ren
l i b u r u b e r r i a

ETOR Sibur-sail berriak bigarren
alea argitaratu du Gotzon Garatek
egina. Ezagutzen genuen jaun ho-
ri, lehen «Gomiga» izenez «Zeru-
ko Argian» idazten bai zuen. As-
palditan ixilik zegoen.

Liburu berriak «Marxen marxis-
moa» du izena eta Marx komunis-
taren bizitza eta haren erakutsiak
ematen dizkigu. Liburua atseginez
irakurtzen da, euskara errezaz egi-
na ta gauza aunitz jakinkarri ekar-
tzen dituelako. Gotzon Garate-ri ta
ETOR sail berriari arrakiste han-
dia desiatzen diegu.

Rafael Petrirena

Eliza gaurko munduan
Azken urtetako gudak era guzitako kalte izugarriak egin diz-

kiote munduari ta ala ere munduko zenbait aiderditan gudaren
erasoak ez dira aitu.

Makurrago oraindik, geroan ta gero iskillu edo arma berriak
asmatzen baitira, lehenagoko astokeriak motz gelditu beharrak dira
gaurkoekin. Hortaz gafiera, nazio arteko goraberak ta gaurko egu-
neko ibillera nasiak sortzen dute GUDA OTZA deritzaiona bere
azpijan eta zitalkeriekin. Beste aide gucia egiteko era berri bat
jotzen da, bildurtzeko zalaparta han hemen eratua, edo terrorismoa.

Gizadiaren jokaera negargarri hau ikusirik, Eliz Batzar San-
duak guzieri gogoarazi nahi dizkiete nazio arteko legeen indarra
betiko ta orokorra. Orrengatik, hoien aurkako erasoaldiak, jakinen
gaiiean, eratuak odol-ixurtze gordifiak dira, ez dezaieke inork ja-
rraitu hala agintzen zaiola-ta.

Era hontako ekintzak dira enda edo raza bat, edo aberri bat,
edo etnia txiki bat apurtzeko asmatzen diren lege blurriak, erio-
tzbide lotsagarriak bezala ukatu eta ezeztu behar dira, ausarditsu;
ta txalotu ta goraipatu, holako lege basatiak ematen dituztenen
aurka jasotzen diren kementsuak.

Guda lanbidean, ekinasdi latzak zerbait leguntzeko, nazio ar-
tean erabakitako zenbait lege hartuak badira, erituak, presoak eta
abar tratatzeko erak. Bete behar dira erabaki hauek efa ez hori
bakarrsk, geroan da gehiagoko aurrerapenak sortu behar dituzte
agintariek, gudaren amilketari galga jarri lezaietekenak. Oraindik
gehiago, beren kontzientzia, edo relijioz armarik hartu nahi ez
dituenak badira, honeri, beste lanbide batean, aberriari laguntzeko
prest egon ezgeroz, bidezko da beste era batera serbitzua egi-
naraztea.

Gudak oraindik ez dira gizartetik uxatu; arriskua dagon bi-
tartean, eta eragotzi dezazken nazio ganeko agintaritzarik ez da-
golarik, beren burua babesteko edo defenditzeko eskubidea, ezin
ukatu diteke, ortez-onezean konpontzeko ahaleginak egin ondoren.

Estaduek, beraz, beren herrien biziari begsratzen aha! diote,
bano ez besteren erririk menperatu.

nuestros lectores
En febrero pasado se cumpiie-

ron cinco anos de la aparicion del
primer numero de este Suplemen-
to en euskera de la Revista de
la Institucion Principe de Viana.

Desde entonces el ritmo de diez
numeros anuaies, abarcando cada
numero en verano y navidades los
meses de juiio y agosto, y de no-
viembre y diciembre respectiva-
mente, se ha mantenido sin re-
trasos ni interrupciones.

El fin de este Suplemento en
vascuence es que nuestro euske-
ra llegue a todos los hogares de
la Navarra de habla vasca, con
objeto de que el idioma, aparte
de ser hablado, sea tambien es-
crito y nuestros euskaldunas se
familiaricen con la lectura de su
lengua vernacuia, atendiendo de
esta forma ai dominio completo
del idioma: Habla, escritura y lec-
tura.

Por estas razones subtitulamos
esta publicacion: «Suplemento men-
sual de la Revista destinado al fo-
mento del vascuence».

Deseamos por tanto que "Prin-
cipe de Viana* en euskera ilegue
a la totalidad de las familias vas-
cofonas de Navarra, directamente,
por Correo. Tenemos miles de di-
recciones a las que se les envia
por mediacion del cartero, pero a
otros muchos por no saber sus
direcciones, se les envfa por me-
dio del Sr. Parroco a quien se le
manda un paquete de revistas para
su distribucion. Este ultimo meto-
do de distribucion deseariamos de-
jar, puesto que supone una mo-

lestia para nuestros sacerdotes a
quienes agradecemos su colabora-
cion desinteresada.

Para esto nada mejor que todos
ios que deseen recibir «Principe de
Viana*, Suplemento en vascuence,
envien su direccion: Nornbre, ape-
ilidos, y nombre de la casa o ca-
sen'o y el dei pueblo a estas
senas:

Vocal Delegado de la Revis-
ta Principe de Viana, Suplemento
en Vascuence. San Anton, 43-1.°
Pamplona.

De esta forma todos los que
soliciten de Navarra recibiran, si
hasta ahora no recibian, esta re-
vista directamente en su casa por
Correo.

Tambien deseariamos que todos
nuestros lectores, colaborasen en-
viando artscuios en euskera, igual
escritos a mano como a maqui-
na, y io mismo sean en prosa
como en verso.

Con voluntad, PONIENDOSE a
escribir en vasco, escribiran es-
tupendamente y las faltas de or-
tografia que puedan tener seran
corregidas para su publicacion y
serviran de leccion practica para
ei nuevo colaborador.

E! envfo de vuestros articulos
tambien a la misma direccion.

Esperamos pues vuestros domi-
cilios y vuestros articulos de co-
laboracion. ESKER MILLA AURRE-
TIK.
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"BILDOTX"

Aur pollit fiimino bat
zan etxe batean:
iostetan aritzen zan
etxe-gorapean:
«Aita-Ama» zazkien
utsik solasean:
«Bildotx» itza ere bai
bildotxa ikustean.

Urrundik ere noiznai,
uda inguruan,
errira datorzela
arrotzak multxuan,
nork asma zer dabilkin
bakoitzak buruan?
Arrotz batek aurtxoa
darama zakuan.

Urrun eramaten du
lapurrak aur ura.
«inork arki ez beza*
ohoinak ardura.
«nekez itzuliko duk
sortuko lekura:
nekez ere etorriko
erria eskural*

Arroztu beharko du
aur zorigabeak:
ahanzi behar ditu
Ait-Ama maiteak:
aldebat utzi ere
bere aurrideak:
ez ditu billatzen al
lengo aiskideak.

Leku berrian ditu
ardiak ikusten:
besoa luzaturik
ditu erakusten:
ta an bildotxa asi
denean autesten,
«bildotx, bildotx* oiuka
asi da abesten.

Itz au bakarrik dio
aur bildotxazaleak:
bere izena dala
uste ebasleak:
"Bildotx* deiteko dute
ango biztanleak:
paperetan au bera
diote Legeak.

Bigarren izendako
«Aita» iarri zaio:
irugarrentzat "Ama*
beharko balio:
«O, Bildotx Aita Ama*
otsegiten dio
erriak, naiz ez iakin
non ote dan iaio.

Neketsua egitan
bere aurtzaroa;
ez du, bada, berdina
lapurrak aroa;
noizbait noizbait zentzuRo,
geienez eroa:
"Bildotx* eztiak noiznai
begitan malkoa.

Bederatzi urteak
bete ditunean,
piztu da zoriona
bere biotzean:
senar-emazte batzuk
diruzko trukean
artzen dute berentzat
maitetasunean.

Senar-emazte on ok,
umerik gabeak,
ilundurik zaduzkan
biotz-naigabeak.
Aurraz txoratu dira.
Guratso-ordeak
lirakela entzun du
aur-ebastaleak.

Diruaren ordean
aurra ematen du,
bai ta paperak ere
Legean zuzendu:
«Senar-emazte okin
aurrak behar mendu!
Senar-emaztek "Bildotx*
bezate mantendu!*

Ikasi behar duna
erakutsiz doaz:
oroitzen dira gaurko
eta biarkoaz:
ez da nexka illuna
adimen-gogoaz:
maitagarri da bere
ain biotz gozoaz.

Emezortzi urtetan,
neskatx maitagarri:
mutil franko badauzka
bereaz egarri:
senarra autatzeak
iartzen du ain Iarri!...
nor bein eta betiko
biotzean iarri?

Autatu du mutilla,
zintzo, langilea,
argi, biotz oneko;
da sendagillea:
orrela biok dute
on-egin-bidea
autatu, laguntzeko
ango iende xea.

Ezkondu dira biok
apiril batean:
ezti-ilargiz dabiltz
mundu zabalean:
sorterriratzen ere,
ain ustegabean,
emakume gaixoa
Pazkoegunean.

Sorterriratutzean,
ikusten dute an
artalde bat ederra
larrain zabalean:
artzana antxe dabil
ardien artean,
bildotxak arditatik
berezi naiean.

Artzain aren alaba,
aur pollit ttipia,
kanta-kanta ari da
leioan iarria;
«bildotx, bildotx ta bildotx*
(arin arpegia)
"Aita, ama, or bildotx»
da bere eresia.

Senar-emazteak au
entzun dutenean,
arri-biurtu dira
larrain bazterrean.
"Aurtxo ttipiak nola
iakin dezazkean
nere iru izenak,
danak bat batean?*

Latinez zerbait zerbait
badaki senarrak:
elizara bulka du
iakin-nai beharrak:
emazteak bai ere
ematen indarrak:
"Zer esan nai ote du
leio dehadarrak?*

Elizaren ondoan
gorape ttipia:
onek iriki dio
"Bildotx i* begia:
«Au nun aurtzaroako
iosteta-tokia:
etxe unek behar du
nere sort-etxial»

Apezarengandikan
iakin dute dana:
«Bi!dotx, Aita, Ama* itza?
euskal itza; dana!
Gorape ontan iosta
izandu zerana?
Zu ote zaitugu, ba,
ostu ta eramana?

Ni apez etortzeko
egun egunetan,
ortxe ari omen zan
aurtxo bat iostetan:
urbiltzen zaio norbait
gezur-solasetan;
artu ta or darama
aurtxoa besotan!

Naigabeakin gaitza
sartu zan etxean:
danak erori ziran
eritasunean:
ban-banaka il ere
launaren pakean:
aitetaik inortxo
gaur ez gutartean!

Negarrez entzun dute
gertakizun ura:
«Bildotx'i» datozkio
gauz franko burura:
bahan ixilik doaz
ezkondu lekura:
antxen daukate eta
lanerako gura.

Euskera-gramatika
artu du senarrak:
erriko lur saindutik
«Bildotx» erritarrak:
euskera ikasteko
biok ain azkarrak,
ortan iarri dituzte
biotz ta indarrak.

Zillar-eztai eguna
datorkienean
alez pasa nai dute
euskaldun errian;
denekin mintzatuaz
izkera maitean;
"Bildotxa'aren guratso-
aurriden antzean.

• IASAN

ESKUALDUN BATEN KALIFORNIA - TIK»
AIREA: Sujet eder bat deklaratzen dut, gaztek etsenplu hartzeko.

Orai berriki irakurtu dut «Herria» Eskualdun kazetan
Bi eskualdun diskusionez elgarri urrun danikan
Gure mintzaira sanjatzen ari dela leheno danikan
Izkiriatzen ere dugula, hitz zonbait berriturikan.

Estimatzen dut bi jaun horien oraiko diskusionia
Arrazoin horren jujatzeko ez naiz aski kapablia
Bainan horgatik eman nahi dut neure opinionia
Hobe dugula gizon jakintsun horier galdegitia.

Konpreni dezaun nonbait badela Eskuaran falta haundia
Herri batetik eta bertzera badugu diferentzia
Ainitz aldiz gertatzen dena, nekez da konprenitzia
Abantail laike gisa batera, Eskuara oro ezartzia.

Lan hori utzi behar ginuke gizon inparzialetan
Denborarikan galdu gabe ar diten lan horietan
Erakuspenak zabal ditzaten eskualdun guzietan
Ontsa finkatu arteraino gure buruko muinetan.

Eskualdunak mintzo gaituzu urrun Eskual herritik
Guk ere odol bera baitugu, ait-amen ganik sortzetik
Nahiz beharrak manaturik urrunduak gira hortik
Odol hau bera gure zainetan joanen gira mundutik.

Eskualdunak oro batian segi dezagun aurrera
Behar bezala arranatzeko desberdin dugun mintzaira
Liburu eta erakuspenak zabal ditzagun hortara

Norbeit bederen entsega bedi, berandu gabe sobera.

Jendeak ez du munduan behar beretzat bizi bakarrik
Nahi badugu bertzetarikan izan nehon estimurik
Gure mintzaira zuzen ezarriz ez laike onduan dolurik
Konprenitzeko batak bertzia abantail luke segurik.

Lehenago ere ezarria dut, bertze bertsu batzuetan
Eskual herriak hurbil bainan, diferente mintzairetan
Serioski hor lotzen bagira gure hitz eta obretan
Ez da dudarik eman ginio gure mintzaira odretan.

Odre onetan emanez geroz gure mintzaira Eskuara
Emeki emeki junta gindaizke, Eskualdunak batetara
Ideia hori gogoan hartuz entsega gaiten hortara
Orok batian altxa dezagun gora Eskualdun bandera.

Ofentsatuek barka dezazue, eta ez ahalaz gaitzi
Ez bainiz segur xede hortako bertsu hon emaiten hasi
Ainitzak hemen hutsian girela behar ginuke sinetsi
Gure mintzaira berdin ta zuzen, behar laite erakutsi.

Adios beraz adixkidiak nahi ziuztet despeditu
Batto Buffalon, bertzia Baionan, urrun gatikan gertatu
Diskusionia segi dezazien, ez dut nahi debekatu
Bainan Eskuara bat egitera, gaiten oro entsegatu.

Juan C. Arrosagaray. POMONA, CALIF.

E P A I L L A "
Irugarrena urteko illautia: / ari da eguna luzatzen.
Arratsa berriz, gero ta geigo / laburtu eta moztutzen.
Otsaillarekin antza txiki bat / askotan duzu izaten.
Zuk ere otzak zure ganian / dakizu noiz nai ekartzen.

Orain Epailla aldatua dugu / ta ez du lengo antzarikan.
Bazan ill ontan sonu bar barra, / bazan tximixt trumoikan.
Bazan aizia, kazkarabarra / bazterrak zuriturikan.
San Jose lore izenekuak / jasan itsaso aldetikan.

Bota aldia egin ondoren, / eguzki pixka neurriakin.
Luzatu gabe, berriz trumoia / orru izugarriakin.
Tximixta, aizia, kazkarabarra, / lau gauz abek elkarrekin
izaten zuten sasoi onetan / zer egina indarrakin.

Epailla illeko eguzkiak buru / ganian norbait jo ezkero,
buruko mifia egingo dio / ta iges berari aburo.
Orrela guri esan digute. / Ez negarrik egin gero.
Ez egon, bada, bere azpian. / Etzaitez egon luzaro.

Ezautu izan dut Epailla ill auxe / noizbait sargoi eta bero.
On da berua bere neurrian. / Geiegia kalterako.
Neurriz kanpora gauz onak ere / ez ditugu egokiago.
Eska deiogun Jaungoikuari / komeni dana egunero.

Epailla ill ontan aditzen'bauzu / bar bar trumoia'en orrua
jakin ezazu izango'uzula / kosetxa on ta segurua.
Ez duzu izango gari txarrarik: / Beteko duzu zakua.
Zure Jaunagan itxaropena / izango'uzu onespendua.

Epailla ill onek berekin dula / diote gizon jakintsuak,
urte onaren giltza-sarralla / idekitzeko atiak.
Bedeinkatzeko ta ugaritzeko / itsaso ta mastegiak.
Loriak ondoren potokatzeko / sagar, marrubi, udariak.

San Josek daukan bedetzi urrenian / atozte, arrantzaliak.
Ama Nekalduen jai aurretikan / atozte, nekazariak.
Zeru laguntzak gogoz eskatu / ta bildu emaitz ugariak.
Antxo bizia, gizen gizenez, bete iitzatzute sariak.

Epaill illaren ogei ta bostian / (ala dioten bezela)
kantatze omen du lenengo aldiaz / kukuak bere erara.
Juaten omen da orretarako / Erroma zubi erdira,
eta aindikan etortzen zaigu / gure mendi, basotara.

Aize diabru ebakitzaillia / ez bada sortzen ill ontan,
millaka loriak egingo'ituzte / sorginkerik bazterretan.
San Josek eta Ama Birginak / entzun ezkero otoitzetan,
izango dira aberastasunak / itsaso eta lurretan.

Joaquin Aldave

A I T A
Monjatxo batek, bere aita il zitzaionean egindako bertso batzuek jar-

tzera goaz. «Oi, Pello Pello» bezala abestu ditezke.

O, aita, aita! Zure seme danak
gaur emen datozkizu,
esker ugariak eman naiean,
gure aide asko zuk egin duzu.

— 2 —

O, aita, aita! Zu zeruan zaude
aspertu gabe befiere,
guretzat ogia irabaztearren,
jarraiko zenduke oraintxe ere.

— 3 —
O, aita, aita! Zu zeruan zaudo
eta gu jun naiean;
lekutxo eder bat billatu zaiguzu,
beti bizitzeko zure ondoan.

0, aita, aita! Zer dio Jainkoak,
itz-egiten al dezu?
Bera ezagutzen lagundu zaiguzu,
olaxe guztiok dezagun maitatu.

— 5 —

O, aita, aita! Amaren izenean
dizut orain itz-egiten,
zu gabe gelditu da eta pena orrek
ez dio arri aide egiten.

— 6 —
O, aita, aita! Ala ta guztiz ere
denok alai bizi gera,
igaroko dira urte batzuk eta
berriro alkarrekin batuko gera.

— 7 —

O, aita, aita! Azken eskaria:
zu gure billa etorri,
alegin guztia egingo degu ta
eskuak betetzen Alaxe bedi.

— 8 —
O, aita, aita! Izketalditxo au
izan da oso labur,
beste egun batean jarraituko degu,
orain esateizut: Aitatxo agur.

(Saldias herriko «Artzai-
-Deia*tik hartua)
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MrK^/i...

JMETSETJW, SJW
Mere azkeneko iru idazkaitxo: «Komunismoa ez, bano...», «Zoriona,

diruan.' eia «ADeratsa, internuKo lagatza», gogor xamarrak iiudstu zaiz-
kio «PHINGilPt DE VIANA»n ieizale bateri. «ageri da — gaztigatu dit-—,
oeorre aoeratsan kontra tiagoata. Foorian artian ere ez alaa gaiztorik,
zaoamk, Dioizgabekonk? fcz Huke ooekio einen, Zazpigarren KgintiuaK
zer diagun, em zeinbat aldera faun projimoan kaite egm dezaKiegun
aaieraziz?...»

Seguro aski ez da oartu nik jarri nituan arrazoietaz. Nik nion, eta
diot:

«Aberastasunakf berez onak arren, errax kaitebide biurtzen dira.
bure yurputzeK, zeinuat eia yciagu einaibii zaion aime la geiago es-
Katzen auan ezkero, aberatsa, aiari guztiak idiKita dirua Diuez, aixe
zaioarizen da eia lagun projimoantzat biotz gogorrekoa egiten; dena

nai bai du...»

jesukristo, ru bano gogorrago tmntzo da aberatsen kontra:

«AI ZUEK, QHAM ASfcHlK ZAUDEiEMAK, GOSETUKO BAI-ZERATE».
I.LUK. VI, 26 J.

fobren aide jarri bai mizen, ara emeu aipatutako arrazoie: —«Po-
brea, zeruko iorea, usctien ua, e* puarea izaiiua oanarrm zeruralu dai-
toiaKu, yaiziK lanari eta ouiiganuttn iuu*ui, aipei -iterin m'i.i direnen gaizta-
uiucnz ez cfueiaKO». pour^u aide, m Danu oigunago mintzo da Je-

«bAI OOA'ibU btKkiN GOUOZ bcAhi$U DiHANAK,

ere, ikusten den arrazoi pixke bat ba-duela zeaztasun geixeago
bano, noia buuu laaznaitxo uateari iapurreca ktase guzti&K,

uiu zeinuai: aictera iagun projimoan Kaite etjift uezakiegun/

Pentsanientu oietan nengoam, eta nere «iKA5MVilftA3i»rako zerftait
prestaizeko asrnoan, ban oeraiu nii^aii. \-z uet oatere ioik egin. Uafre
yuzna amecsetan igaro oet. Aia ere, poziK JeiiKi naiz gaur gon^ian, toic-
uisioan oano anuurKi irakaskorra begien aurrean izandu uet eta...

Atiiets izandu det, ilda bereala, 5an Pedro ngana nengoana. i^ere
aurrean zeuuon ogeieo oat gizon, epaiiz —sententzian— esperoan.

ban rci.ro, antiojo ixiknak sudurren puritan zitueia, oso seno ze-
goan, iiburu aundi batetiK yakoitzan liizitza guzcian egindakoa gugorazten.

Ara, emen, banaka batzuei esan diona:

—«iVi. A. (emen here izena eia apeliidoa): Zu, bizitza yuztian, den-
dan izandu zera. Aide baieuK, meseue auriaia egin aiozu yuztian, zure
aenaan arKiizen bai zuteri bear zuten guztia, iruhera eao Uonostira
juan gabe. bano zer prezioiam Amatz zorrotza izanau duzu ZUK ixar-
leian numeroaK aiaatzeko. o pezta jarten bazuan, aurreiiK i jarczen
zirnon, eta oia saitzen zinun io peztan. 3 peztan erositako uuarsaK,
u peztan saitzen zinuzen. Uri lapurreta da! Pixkebat garestigo saiau
uaiteke, bano ambestei... Ola egin dituzu zuk bi etxe eder...

—«N. G.: Zu nekazari eta fabrikako langillea izandu zera. Etxeko
ianetan bizkorra, eta taorikan alperra. uanera, igandez eizean zemnuia
besoa autsita, astelenian «apropos» eron zinan raorikan, seguroan biz-
karretik «baja» artzeko. Beste ainbeste egiten zinun urtero, patataK
eraiteko denboran. Ya, saskithoan ateratzen zinuna...?

— « j . E.: Zu neskame izandu zera. Orain berrogei urte izandu baSitz,
txuxentxuxen zerura bialdiko zenduket. Orduan neskameak Ian egin bear
zuten gaut'egun, astegun eta iganoetaz, «seguro» gabe, ta illebete guz-
tian St l duroan, eta askotan ezin kobratuzi Orain, iliabete bakoitzeart
LAU miiia pezta, aidiz-atekoak, propinak eta astean egun bat iibre...
hz nago orren kontra. Bano, nagusia baidarra zelako eta nonai dirua uz-
ten zuelako, noizpin bein amarduroko bat, edo ogeiduroko bat ebatsi
diozu. Atsalde askotan, nagusiak urruti zeudela, merienda ederrak egin
dituzu zure lagunekin... The, the, the... '

—«Z. L: Zu, ez balioz, baizik rekomendazioz, sartu zinen bear-bea-
rrenetako Ofizinan. Denbo geienin, izparringiak ieitzen edo «kinieiak»
betetzen egoten zinen. Leiotillan, «l-ox-terrier» bat bezala agertzen
zihen. «Istanzia Madrilla bidaii gendun, eta ez dakigu noiz erantzungo
duten...». «Etor zaite emendik zortzi egunera...». «Oraindik ez da eto-
rri...». Bano eskupekoa artu ezkero bereala zegon eskatzen zutena.
Ez da aia?

—«A. M.: Zu medikua, eta mediku famatua izandu zera. Nere apun-
tetan ez det keja aundirik zure kontra. Aleginak egin dituzu gaixoak
zaitzeko. Trato berdina zihun, bereala ordaintzen zutenentzat eta «se-
guro»-koentzat. Bear den bezaia! Bano, zure baliotasunarengatik, pixka
bat arrotu zinen. Denak zuregana etorri nai zutelako, gero ta sari aun-
diagoa eskatzen zinun... Gahera, operazion bat, bada-ezpada!, iya al-
perrik izango zela jakinen gafiean eta berak enpehatu zirelako, egin
duzu. Obe eginen zinun, itxaropenik etzela esan ba-ziniezu...

—«B. A.: Zu tabernari izandu zera. Nork eman zizun zuri bataiatzeko
almena?»...

Momentu ontan, jeikitzeko txilintxa adituta, esnatu naiz. Len esan
detan bezala, oso pozik, eta penaz!, zergatik, jakin naian nengoan
tratanteai, abogadoai, juezai, txoferrai, soldaduai, arkitetoai, kontratis-
tai, arakinei eta arrainketariai esango zietena...

Nere ondoan zegon apez bat. Orrek, ere, bildur pixka bat izan bear
zuan, Aitagurea, Aitagurean atzetik errezatzen ari bai zen. Seguro aski,
erresponsuon bat, artuta errezatugabe ote zeukan... Gizagajoa, etzen
oartzen, eriotza ondoan ez dela ordaintzerik purgatorioan edo infernuan
ez bada...

Nik, ere, biotzan pilpira zerbait banuen, ez ifiori lauko baten lapu-
rreta egin niolako, baizik... Badakizute, askotan, bateri laguntzeagatik,
rekomendazioz edo, beste bateri kaite egiten zaiola. «Orrek, ongi izo-
rratu nindun neri —aditzen da bein bano geiagotan— nik eskatuta nuen
lekuan ezertarako gauz ez den bat sartuz...».

Zazpigarren Aginduak, ez ditu debekatzen bakarrik dim edo gauzen
lapurretak eta sal-eroslean egiten diran tranpak, baita ere nolanaiko
kalteak.

Eskritura Santuak, argi eta garbi, diagu bi sententzi auetan: ,

«BESTIEK ZURI EGITEA NAI ETZlNUKENA, EZ INOR! BEIN ERE EGIN».
(Tob. IV, 16).

«EGIEZUTE GIZONAI, AIEK ZURI EGITEA NAI ZlftUKETENA». (Luk.
VI, 31).

1970-EAN EUSKERAZ ARGMARATU
DIREN LIBURUAK

Urte barnean argitaratu diren euskerazko libu-
ruen berri eman nahi genduke. Ba dakigu huts egite
batzuen arriskua duguia, baina hala ere zabaikun-
derako laguntza danez gero, merezi duela iduritzen
zaigu.

igazkoen berri eman genduen Egan aldizkarian
(1-3 z., 1970, 133/136 orriaideetan). Han emandako
47 iiburueri (1969-an argitaratuak) beste bi gutxienez
gehitu beharrean gaude, ordukotzat geroztik argita-
ratu zireiako: Baionako Imprirnerie des Cordeliers-ek
argitaratu zuen Obrak mintzo, J. B. Etcheberry-rena
eta Timun Mas, S.A.-ak argitaratu zuen Errialde guz-
tien historia, S. Werner Watson-ena J. Goikoetxeak
euskeratua.

Ondorengo zerrenda honetan, euskaldun irakur-

leentzako argitaratu diren liburuak bakarrik aipatzen
ditugu.

Lerro hauetatik, irakurie, konturatu zezake euske-
razko argitalpenak goraka ari direla, goraka eta ho-
betuaz, batez ere gaurkotuaz. Argitalpenak, bataz
beste, 800 aietik 1.500-era izaten dira, inoiz askozaz
gehiago, baina urrengo askoz guttiago ere bai.

Falta direnen berri ematea eskertuko genuke. Bai-
na, urrengo hutsik izan ez dedin, eskari hau egiten
diegu argitaratzaile eta egileeri, beren liburuetarik
ale bana bialtzeko Euskaltzaindiari (Ribera, 6. Bil-
bao-5) bere liburutegirako; liburua ezagutarazten la-
gunduko dugu, eta gure liburutegia guzion eskal
iibuvutegia denez (Euskaltzaindia-rena) aberastuko du-
zute.

197O. EUSKERAZKO LIBURUAK
Afrikar iraultzaren aide, Frantz Fa~

non (Arantza Urretavizcaya eta
Ibon Sarasolak euskeratua). Lur
Argitaidaria. Donostia.

Alkain aitasemeak, Inaki Alkain-
Antonio Zavala. Auspoa Liburu-
tegia. Tolosa.

Ardo ta ogi Martxelin, Jose Maria
Sanchez-Silva (J.M. Satrustegsk
euskeratua). Gomez Argitaida-
ria. Iruna.

Argi bat iluntasunean, Xabier Ge-
reno. Lur Editoriala. Donostia.

Atano ta Estrada bertsolariak, An-
tonio Zavala. Auspoa. Tolosa.

Atheka gaitzeko oihartzunak (erde-
razko itzulpenakin), J. B. Das-
konagerre. Sociedad Guipuzcoa-
na de Ediciones y Publicacio-
nes. Donostia.

Azkoitia'ko zenbait bertsolari, An-
tonio Zavala. Auspoa. Tolosa.

Baserriko irabazbideak, Zabalegi Ne-
kazari-eskoia. Donostiako Au~
rrezki Kutxak argitaratua. Do-
nostia.

mitxetertaren
pron^sarai pean

Batasunaren kutxa, Euskal Idazleen
Elkarteak L. Mitxelenaren agin-
taritzapean hartutako erabakien
gainean G. Arestik eta X. Kin-
tanak moldatutako liburua. Lur
Editoriala. Donostia.

Bertrand Russellen azken iritziak,
Eiharalarrek euskeraz emana.
Irakur sail. Donostia.

Biblia-ikasketa. Catequesis biblica
(Euskera-erdera), Anastasio Albi-
su eta Donato Arrinda. Gasteiz.

Bidasoa aldeko bost bertsolari, An-
tonio Zavaia. Auspoa. Tolosa.

Bidean gora (olerkiak), Munitegi'-
tar Sabin. Bilbao.

Biotz begietan, X. Lizardi. Itxaro-
pena Argitaidaria. Zarautz.

ZAHARRAKH

antzerki), Agustin Zubikarai. Ira-
kur sail. Donostia.

Bizkaiko dantzak (Euskera-erdera),
Jose Luis Etxebarriak Sabin La-
rrea-ren laguntzarekin. La Edi-
torial Vizcaina. Bilbao.

Bizkaiko euskai idazieak, Mikel Za-
rate. Bilbao.

Egaztien mundua, J. Dorst (J. M.
Aranaldek euskeratua). «Margo-
-ederdun Enziklopedia», Timun
Mas, S.A. Barcelona.

Eguberri abestiak (bilduma). Edili.
Donostia.

Eguberri kantak (biiduma). «Jauna-
ren deia. Lazkano.

Eskual alorretik (bilduma). «lkas»
Baiona.

Espani'ko olerkariak euskeraz ( i!
eta l!l aleak), Etxebarria'tar
Juan Anjel-ek euskeratuak. Bil-
bao.

Estelas tunes-arias del Pais Vasco
(Erdera-euskera), Jose Miguel
de Barandiaran. Txertoa. Donos-
tia.

Euskal esku-langintza (I eta II to-
moak, euskeraz eta erderaz),
Garmendia ta Larrafiaga'tar Jon.
Editorial Aunamcndi. Donostia.

Euskal kantak (bilduma), argitara-
tzailearen izenik gabe. 1970-eko
Maiatza.

H GABS-KO
UMOR8A

H gabe-ko umoria, Inaki Linazaso-
ro. «Kuliska Sorta». Itxaropena.
Zarautz.

Mendebaleko ekonomiaren historia
(MerkantiSismotik 1914-era arte),
R. Saizarbitoria, I. Sarasola eta
A. Urretavizcaya. Lur. Donostia.

Meza barria, Jose Domingo Ugar-
tetxea. Markinako Karmeldarrak.

Noelak eta berze kanta esp!ritual
berriak, Joannes Etcheberri.
S.G.E.P., S.A. Donostia.

Peru Abarka (Euskeraz eta erde-
razko itzulpenez). Editorial «La
Gran Enciciopedia Vasca». Bil-
bao.

Pierre Topet-Etxahun (Barkoxe ko-
blariaren bizitzea Iaburki), P. La-
fitte. Editions «Herria». Baiona.

Salbatore Mitxelena (bilduma), San
Martin, Azurmendi, Txillardegi,
Villasante, Torrealday, Etxaniz,
Agirretxe, Lekuona, Schwob. "Ja-
kin sorta». Arantzazu-Onati.

Soziologiaren hastapenak, Andoni
Sagarna. Lur. Donostia.

Sustrai bila, Larresoro. Irakur sail.
Donostia.

Xomorroen mundua, F. Lacroix (M.
Iturbek euskeratua). «Margo
Ederdun Enziklopedia», Timun
Mas, S.A. Barcelona.

—_

\

Bizi garrantza - Mendu zaharrak (bi

Euskal protestantismoa zer zen, f ̂  ,
Joanes Leizarraga. Lur. Donostia.

Giza soiria, Goikoetxea'tar Inaki.
Euskerazaleak. Bilbao.

Goierriko lorak, Inozentzio Olea.
Auspoa. Tolosa.

Gonzalve edo Ostatu betea, Eiemir
Bourges-P. Lafitte. Collection
«Gure Herria». Baiona.

Haur besoetakoa, Jon Mirande. Lur.
Donostia.

Hunik arrats artean, Anjel Lertxun-
di. Lur. Donostia.

Ibar ixiSlean, Antonio Valverde
«Ayalde». S.G.E.P., S.A., Donos-
tia.

Ibiltze azkarraren mundua, C. Doll-
fus (Jose Luis Ansorenak eus-
keratua). «Margo Ederdun En-
ziklopedia». Timun Mas, S.A.
Barcelona.

Itxura-aldaketa, Franz Fafka (Xabier
Kintanak euskeratua, Arantxa
Urretavizcaya-ren hitzaurreaz).
Lur. Donostia.

Izartegia, R. Guillot (L. Dorronso- Zybeltzu ta Saikola bertsolariak, An-
rok euskeratua). «Margo Eder- tonio Zavala. Auspoa. Tolosa
dun Enziklopedia, Timun Mas,
S.A. Barcelona.

Literatura eta kritika, Patri Urkizu.
Lur. Donostia.

Liturji goratzarreak, II, Etxebarria'-
tar Juan Anjel-ek lateratik eus-
keratua. Bilbao.

Loiolako Inigo (antzerkia), Arriza-
balaga'tar K. M. Zarautz.

"ititmmm
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ELIZONDO

YAUN ERRETORA HiL ZAIKU

Otsaillaren seigarren eguneko
goizeko bederatzietan, Elizondoko
elizako ezkii-dorreko hil-ezkilek
adierazi zaukuten gure erretore
Don Frantzisko maitearen heriotza.

Aspaldi hontan eritasun tzar ba-
tek menderaturik zauken eta sen-
da-biderik etzauken gaitz horren
neke ta onazeak yasanez, gure
erretorearen bizia itzali da apez
saindu baten antzera Yaunaren be-
soetan azken arnasa emanik. Go-
yan Bego.

Gaztea oraindik 54 urte zituela
joan zaiku gure erretorea. Gu be-
zaia Eiizondon sortua, berehunten

azia eta bai elkarrekin eskolara
ibiiiak ere.

Iruneko Seminarioan egin zituen
apez ikastaroak eta 1943 garrengo
urtean apeztu zen Elizondoko eli-
zan bere iendabiziko meza ema-
nik. Bizpairu urteen buruan Elizon-
doko parrokiko organista izendatu
zuten eta orai bortz urte, hemen-
go erretore. Erran daiteke bere
bizi guzia Elizondoko parrokian
igaro zuela.

Herriko seme on batek bezala
maite zituen hemengo oitura onak
eta hauek iraunazteko egin-ahal
guziak agertzen zituen. Denek mai-
te ginuen, gure erretorea denen-
dako ona baizen, etzuen benere
berexkuntzik egiten, beretako de-
nak berdinak eta denak Yainkoaren
umiak gmen. Yaunak eman dezaiola
betiko atsedena.

Ehortzketak joan den igande
Otsaiilaren 7 an ospatu ziren, eliz-
kizunetara ikaragarrizko yendeketa
biidu zelarik. Herri osoa han zen
eta bai Baztango herrietakoak, Ul-
tzama eta aunitz lekuetakoak ere.
Eiiza benere ez bezala bete betea
eginda eta yendea kanporano ate-
raia barnean tokirik etzelakotz.

Meza hunkigarria, aldarean be-
rrogei apez denen buru iruneko
Artxapezpiku Tabera Yaun Agurga-
rria, bere ondoan Donostiako Apez-
piku Argaya Yaun Agurgarria eta
erretore zenaren anaia Mike! Yaun
apeza zaudela.

Elizkizun ederra, kantu eta otoitz
kartsuak yendearen a!de,tik eta pre-
diku hungikarria Yaun Artxapezpi-
kuak emanik. Elizondoko Koralak
Aita Donostiren Meza kantatu
zuen.

Gure doluzko agurrak familiari
eta bereziki Don Franzisko zena-
ren anaieri.

M. Izeta

ITUREM - ZUBIETA

«Zanpantzar» iaiak

Urteroko legez aurtengo inauteetan ere, ittuindar-zubietarrak, beren
antze eta anaitasuna azaldu dizkigute.

Zanpantzar festak, ez daude galtzeko zorian, bi erri auetan.
Ezta urrik eman ere!
Yoare edo ioaleak iotzea —eta nola io ere, iaunak!— odolean da-

ramaten zerbait dute. Ikasteak bakarrak eman eztezaken zerbait.
latorrizko antze bat, erakarritako doain bat.
Aparteko antze orren lekuko bezala, gaua izan bedi. Eguneko ordu-

iakinetan bano, gauezko ordu ixiletan, obeki mintzatzen zanpantzar-
-artistek. Oiek, ez dire axola ikusleetaz. Bizar eta ile luzeen bearrean
ere ez. Oiek, barrengo eraginak daramazki iotzera. Beren doinu-gosea
asetzeko irrikak bultzatzen ditu ioaleak gerruntzean, ardi larru gainean,
burnia baino estuago loturik, giltzurrineri eragitera, ioko, iakintsu be-
zain indarsuz.

Zintzarrien mihiek, batean dute dunbatakoa.
Ez ikasiek, iotzaileen trebetasuna gutxiestetik begira zaitezte.
Beltzen tan-tan delakoaren pareko duzute ioaleen dunbatakoa —neu-

rriak gorderik, alegia.
Gauaren ixiltasunezko longainapean, urrutieneko denboren asotsa be-

zala zaigu dunben doinu zoragarria.
Batzuendako, batez ere, euskera, tentelen izkuntza baiiitz bezaia zo-

koratu dutenendako!, «zanpantzarra», kaikukeri bat besterik ez da; aitzi-
lik, aunitzendako, «zanpantzarra», aintzinatik datorkigun kondo miresga-
rri bat da.

Ipar-amerikako kosmonautek ilargia atzeman duten egunetan bere-
tan, teknikaren aldeko aurrerapen izugarrien bidez, bego mardul Heus-
kal-Herrian, aurrekoengandik iasotako dunba-doinu zoragarria.

Onen galtzeaz, APOLLO 14 berak ere, mermaren bat baluke-ta.
Beude ere, orain arte bezela bateratuak, inauteetako festek batez

ere, elkarganatzen dituzten ittuidar-zubitarrak.
Premin Ixurko'ko.

TAFALLA
GARMENDIA ETA BERASATEGI'TAR
INAZiO ITXAS KAPSTAN OSPETSU

ETA ESKRiTORE ARGIA
Egi esateKo, Tataila ziudade txi-

ki uat DesienK ez da. Amar mine
Dizianie esKax... bano, emengo jen-
uea oso Dizkorra da ta, apartetiK,
Pans edo olakoen bat dela dirudi.
iaraiian soriua nondinaitiK aditzen
da.

Abesiari artian, or dituzute Juan
Naoarro, Flamahke AizpaK, «Kan-
zion de ia Jota». «Korai "iatailesa».
tskritoren artian: Kabodevnia, As-
train, Berruezo. Obispotaz mintzo
bazerate, ^nok ez du aditu D. Ja-
bier Uses, Ueskako gotzaien ize-
na? Apez, Fraiie ta monjataz, ez
aago zer esan bearrik...

Mrrigarrizkoena da, itxas gizon
famatuen artean ere, Tatailan azita-
ko bat arkitzea. Aia izan arren, egi
biribilia duzute GARMENDIA TAri
UMAZiO'n.

Onetaz mintzo egiteko, aria as-
koz atzetik artzekoan beartua nago.

1934 ko urtean, ni meza eman
berria nitzela, bidali ninduten Ta-
tallara. Garai artan, etzen emen
Euskai Ikastolik eta, euskalzaie as-
ko izan arren, oso gutxi ziren eus-
keraz zaKitenak: Arraras, Ezponda
[orain irufien Diputadotako presen-
tatzen dena...), Martinena anaiak
(Libarren egonduak], Garmendia
l«Zeleta») eta beste banakaon bat.
Azken aipatu duten onen izena on-
gi barratua zegon Naparroan, Gi-
puzkoan eta Bizkaian, bere idazkai
jakintsuengatik. Garmendia'tar Juan
eta Berasategi'tar Lina, beren iru
seme-alaba: Inaki, Begona eta lbon'-
ekin, bizi ziran Rekoletas izena
duan kaiean.

Famili kristaua, mundun bazen,
euskaldun onak bezala. Aita, bere
elerti-arauzko ganen, Ajente Ko-
merzial bai zen, munduz mundu
ibiltzen zen, representazio ianetan.
Ama, erie fine bezala, etxian edo
elizan jsei terditako mezan bein
ere faltatu gabe...! Bi mutikoak,
Eskoiapiotan eta neskatoa, Monje-
tan. 1937'ko urtean izango zen, ne-
re adiskide aundiak Biibora juan
zirela. Gero gaztigatu zidaten, Do-
nostira jo zutela, an uritaldutzeko.

Noizpin bein, sumatzen bazuten
urbil nabillela, gonbidatzen zidaten
bazkaltzera. Kondizio bat paatzen
nien: «paella» bat eta edozein gauz
atzetik bakarrik jartzeko... Bano,
badakizute, euskaldunak —eta, ba-
tez ere, gipuzkoarrak—, umore one-
koak izan arren, bazkaritan ez di-
raia ibiltzen txantxetan. Esan de-
zatela Dona Lina, bere denbo one-
tan, ezaun zutenak.

Ordutik, urtiak joanda, urtiak
etorri dira. Inaki, seme zarrena,
Deustoko «ESCUELA NAUTICA»
ikastolan estudioak eginda, «CAL-
VO SOTELO« petroleroan, Oficial-
-Agregado izendatuta, asi zituan
itxaso barneko mille prozesio. Gi-
zon txintxo ta baliokoa, audo igo
zen goragoko malleano. Orain,
DON IGNACiO DE GARMENDIA
ETA BERASATEGUI, Pasai Portuko
PRACTICO duzute...

Banekin, euskeraz bazekiela (bere
etxean ez baizen beste aidera egi-
ten) bano ez nuan uste bere aita-
ren etorrera eta erraxtasuna zue-
nik.

iEzetzez? Ongi erakutsi digu
BAIETZ. Frantzes, ingles, italiano,
portuges eta erderazko liburuetan,
itxasoko gauzetaz ikasi duan guz-
tia, euskeraz jarri digu bere «IRU-
DIDUN ITXAS-IZTEGIA» = DICCIO-
NARIO MARITIMO lLUSTRADO»an
itxas ontzien eta bere zatien ize-
nak eta orrietan zabalduta agiri
diran marrazkiak. jLan ikaragarria,
ON IGNACIO DE GARMENDIA'k
egin duana! Berak, eta lagundu
diotenak (seguro aski, bere aita,
ON JUAN GARMENDIA, izango da
Iendabiziko maillan...), jakingo du-
te zeinbat kosta den liburu au,
EUSKAL ERRIKO itxaso-ertzeko
errietan barna, gure marine! zaa-
rrei galdetuz.

Liburu konparagabeko au nai
duenak, eskatu beza Liburutegi na-
gusietan, edo bere egilleari: DON
IGNACIO DE GARMENDIA Y BE-
RASATEGUI, CAPITAN-PRACTICO
DEL PUERTO DE PASAJES. Iparra-
guirre, 11-5.°-San Sebastian.

A. Astiz Arregi

(Longida)

ORBAIZKO ANDRA-MARIA

«Txintxurrimear», mendi tar-
te sarreran, Osa errixka ta
mendipean, Urrobi ibaiaren gai-
nean, Artzibarko mugan dago
errixka eder au. Benetan garai
zarrekoa da. Antzinako kutxua
dute Elizak, gaztelu zaarrak eta
etxeak. Errege bidetik asita eli-
zaraino dijoan arrizko bide Iuze
baten ondoan daude etxe da-

nak. Soro baztarretan, mendi magalean maastiak arront utzita
agertzen dira.

Udaran izandu ginan eta errian sartzerakoan, bi etxeko-andre
kaiean izketart ari ziranak, gu ikusterakoan; «URA, URA», esanez
oiuka asi ziran. Nola bero zakarra zogoan, Lira eman nai ziguteia
uste genun. Bainan etzan ori. Asarre zeuden eta norbaiteri beren
kezkak agertu nai.

Naiz Frantzira dijoan bide nagusi ondoan bizi, erri onek ez
dauka oraindik urikan. Ura nai ba dute, ibaira joan bear billa.

Bi etxekoandre aien amorrazioua ikaragarria zan. Uste zuten
gu Naparroko Diputazioaren langilleak girsala. Urrutiko iturritik
ekarri bearra zeukaten ura, Oldezki arte basotik eta 700.000 pe-
zeta kostatzen. Diputazioak ez die nunbait bear dan laguntza es-
keintzen. Orduan errixka au ia ustuta egotia ez da arritzekoa.
Naparro aberatsan, gaurko egunean ezin feike ibaira ur billa joan.

Grain data berrogei ta amar urte 68 bizilagun zitun errixka
onek, gaur bi famili gazte ta andre zar bat bizi dira. Famili
baten buru artzaia da, bestena langillea Aoitzen.

—oOo—

Eliza, sarrera erromanikoakin, arri landuakin egina, amasru ga-
nen gizaldikoa da. Bataio pontea ere erromanikoa du. Erretaula
berriz oso ona, amazazpi garren gizaldikoa, OROZ-BETELUKO erre-
taularen artilari berdinak egina; Juan de UIZI bere izena. Erdian
dagon San Martinen iduria oso ederra da. Eserita dagon Ama-
birgin bat, belaun erdian bere semeakin, amabi garren gizaldikoa,
oso poiita ta lirafia da. Ba daude ere Gurutze ta San Migel
asnasei garren gizaldikoak oso onak diranak. Beste bi aldaretxo
barrokoak ba ditu eliz onek.

ASdare nagusiko erretaula, barrendik termitak ia dana jana
daukate. Sendatu bearra dago, gainerakoan badijoa lurrera.

Euskera joan zan aspaldi. Etxeak euskai izenak dituzte; Eli-
zalde, Amorena, Labare, Osutxena eta abar.

ZAZPEko mendi bidean dagon San Zeledonioren baselizatxora
ez ghian joan.

Oraindik mezetara erri ontako elizara datozte igandetan, ITOIZ-
KO gizasemeak; bertan dago.

Ara emen ba erri bat arrazoirik gabe iitzera dijoana. NEW
YORK inguman arrapatuko luteke gogotik orrelako toki paketsu
ta erosoa.

Etorkizunari begira zer egin, Naparroako Diputazioak pensatu
bearra dauka.

Ugain-Borda

Oharra: Zoritxarrez, urakin edo urik gabe ustuz joango diren
tokiak baditu Nafarroak. Ez herrietara bakarrik, baserri gehiene-
tara ere bideak egiten ari da Diputazioa. Bi famiiirentzat ere eka-
rri laizke urak, denak hantxe utzi eta Irunera ez joatekotan gero.

ORBAIZ HERRIA
(Aida argazkia)
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Mintzairari buruz (I)
Joan diren azkeneko sei artikuloetan, batasunari buruz sola-

sean arituz gero, egun (nahiz gauza asko aipatuak izan jadanik),
mintzairaren soziologiari doakion zenbait ikus-moldetaz jardukitze-
rat gatozi. Bateon batek, berriz ere betiko telekarekin natorrela erran
lezaKe. Eta arrazoirik duke. Bainan gauza bati ohart bedi: ibaiaren
beste ertzean, ideiak eta gauzak ez dituzteia amar aldiz erraten,
ehun milla bider baizik. Ur horrek bere bidea egiten duela. Eta
guK, benetan nahi baldin badugu zerbait erdietsi, ahalik eta sa-
Konkien tinkatu behar dugula gure joera. Nahiz aspergarria iduri.

Zeren, jende trango dabilla euskerari buruz Ian egiten. Eta
hori, arras ongi dago, naski; bainan, egia erran, ez gara gure
jokabidea tinko oiharriturik egon dadin sobera axolatzen. Nere
iduriko, guretako hain larritasun haundiko tenore honetan, ezin-
bestezkoa dugu mintzairaren garrantziaz jabeturik egotea. Gero
gure inguru-minguruan entzun behar ditugun lau lelokeria direla
medio, nahasketa gaitzarik gerta ez dakigun.

Saia gaitezen, bada, zerbaiten argitzen.
Gizona ez da batzuek uste bezain gauza xinple eta abstraktoa.

Gizona konplejoa da. Erran nahi baida, gizona ez dela eskuin
aldetatik gorri, eta beltz ezkerretatik; demokrata ordu pare ba-
tetan, eta anti-demokrata bestetan. Hau dena, ezin daitekeana da.
Nahiz batzutan bestetan baino gehiago sena bat ageri; gizona,
bat delakotz. Berdin eskuinetatik, nola ezkerretatik. Eta ez da
lehenik gizon, eta euskaidun bigarrenik; lehenik itz-dun eta biga-
rrenik adimen-dun ez den antzera. Den guztia, konplejidade eta
zailtasun oroen barrenean, memento berean baida. Erran genezake,
aldian aldiko eta lekuan lekuko gizon berezi eta mamitua dela.

Hain zuzen, gizona berexi eta zatitu nahi duen ideia bitxia,
burjes-ikus-moldetan bazkatzen da. Sozialismoarendako, aldiz, gi-
zona bat da; bereixten ahal ez dena.

Bainan segi dezagun aintzina.
Gizona beste gizonakin bizi da. Soziologiari behinik-behin ez

dakioke uharte batetan beti bakarrik bizi litakean gizon baten
egoeraren aztertzea. Hori, besteak beste, «ciencia ticcion» deitzen
dena dateke. Gizona, beste giza-kidekin artu-emanetan gizondu
egiten da; eta horrela doa gizartea osatzen. Eta gizarte bati fun-
tsa ematen dioten artu-emanak, lanarekikoak dira. Lanaren egi-
terakoan sortzen direnak, alegia. (Ohart, funtsa erraten dudala;
eta ez artu-eman bakarrak). Bainan, lanakin baterat gizonen ar-
tean sortzen den lehen gauza —alabeharrezko lanabesa bezala—
mintzaira da. Kontura gaitezen gainerat, zenbat mende, zenbat
kondizionamendu iragan behar izan ziren, gizonek mintzaira bat
sortu ahal izateko; eta sortuz gero, aberasteko, egokitzeko.

Gizonak lana sortu du; eta Ian egiteak pertsonaren sena eta
nortasuna du mamitzen. Egia erran, lanaren zatiketa eta jabego
pribatua deitutakoak gertatu ondoren, jakin ere badakigu prozeso
hori, tamalez, ez dela osoki erdiesten. Hala ere, nolabait adieraz-
teko, gizonak bere buruaz duen kontzienzia gero eta ornituago
dadukala erran genezake.

Orduan, kulturarekiko behar eta lanak asten dira sortzen; ho-
rien artean, mintzairari buruz gagozkionez, izkuntzarekiko ikaske-
tak, literatura, eta abar. Bainan, kultura (delako kontzienzia beste
itzetan errateko), ekonomiko-politiko-historiko arazoeri lotuta da-
goen mailla da. Guztiek zer-ikusiekorik haundia beren artean du-
telarik; berexi ezin direnak. Horrengatik, jakintza-behar horiek,
ekonomiko mail batzuk erdietsiz gero agertzen dira. Ez lehenago,
ez geroago. Hain zuzen, behar haien betetzeko ahalmena posible
delarik. Bata bestearen ondorio eta era berean itur-buru baida.

Gizonok, kondaira zehar, honelatsu gabiltza; eten gabeko igi-
duran.

Bainan goazen berriz ere mintzairari buruz.
Mota desberdinetako soziologo aunitz, ados datozi pundu haue-

tan: mintzaira ez dela —zenbaitzuek uste duten bezala—, gizo-
nek elkar konprenitzeko bitarteko gauza xinple bat bakarrik. Iz-
kuntza, kulturaren funtsa eta errorik nagusiena dela. Eta kultura,
mundua bizitzeko era sakon bat. Mendez mende aberasturikakoa;
eta beti osatzen, aldatzen doana. Bestalde —erraten da—, mun-
dua kultura desberdinetaz beterik dago; eta hain zuzen, horre-
tan datza haren edertasuna. Zeren, egia bada izkuntza bat na-
gusitzen doala, guztiok gero eta gehiago ikasi behar duguna —an-
glesa— bai eta egia da ere, horrek ez duela lekuan lekuko
jatorrizko kultura berezirik ukatzen eta deuseztatzen. Ez eta gu-
tiagorik ere. Aitzitik, dauden desberdintasunak, mantendu eta suz-
pertu egin behar dira; horiek baidira gizatasunaren benetako abe-
rastasuna.

Anko Sendoa

iEL ABRAZO DE LOS MUERTOS..JI
Arteche'ren guda denborako egunkaria

Euskaldunentzat garrintzirik aun-
dieneko dan liburu au, Espania'n
«best-seller» bat da, esan nai bai-
da, saltzen diren liburuetatik, geie-
netariko bat.

Ez gera arritzen. Denak gaude
guda denborako gertakizunen gose-
-egarri. Eta Arteche'ren liburuan
agertzen diranak, ez dira beste
inun azaldu.

Gorespen aundiak egin diozkate
geienak. Maranon sendagille-idazle
ospetsuak, argitaratu aurretik, itz
oiekin goretsi zun: «...Su libro me
parece tan admirable como un pe-
dazo cualquiera de la vida, a la
que debemos admirar, cuando nos
es grato como cuando nos horro-
riza».

Gure aldetik, zorionik beroenak
zuzentzen dizkagu egilleari, ez ba-
karrik bere «trajedia» zintzoki ai-
tortzen digulako, bano baita ere
eta bereziki, guda denboran bere
inguruan ikusi eta entzun zituan
gertakizun denak, izanikan ere kris-
tau konzienzi batentzat sinisgogo-
rrenak, diran bezela, gordintasunik
aundienarekin guri jakinarazteko
kemena izandu dualako.

Ortan dago, gure iduriz, liburua-
ren garrantzi eta meritu aundiena.

Orregatik zaigu atsegin eta orre-
gatik zoriontzen degu egillea.

«EI abrazo de los muertos...»,
irakurtzen dakienarentzat, irakas-
pen eder bat da.

—oOo—

Liburuak merezi eta guk nai be-
zela aztertzeko, ez daukagu... ez
askatasunik ez lekurik.

Egoki eta garrantzirik aundineko
diran bi gai aukeratu ditugu: gal-
dera-erantzun bat eta «dos faccio-
nes».

GALDERA-ERANTZUN BAT

Lenengo artikuluan galdetzen
gendun:

«Zergatik gudako lehen denbore-
tan, bizkorki batera eta bestera
zebilien gizon ura, Azkoitiko He-
rrikoetxean» «paz y tranquilidad
para lo menos medio siglo» es-
keintzen zuan gizon ura, andik den-
bora gutxira azaltzen zaigu, berak
dionez» «...roto, deshecho, humi-
Ilado y derrotado...»?

Erantzun bakarra da, ez da bes-
terik:

Euskalerriko etorkizunari buruz
guda aurretik (ikus Canto a Mari-

PILOTARIAK
Igaro berri den urte hortan pilotari nafartarrek

beren gaintasuna erakutsi balin badute, orai hasi
berri den urte hontan ere sasoi izigarrian agertzen
zaizkigu. Otsaillako illabetean partida aunitz yokatu
dira eta hoien artean lau berexiko ditugu gure
ustez aipamena merexi dutelako.

Otsaillako 14'ean Gazteizko frontoian aritu ziren,
Retegi ta Lajos bikote nafartarra, Ogeta ta Soroaren
kontra. Nafartarrak partida izigarria egin zuten. As-
mentan gibelean gelditu ziren beren kontrarioak zazpi
tanto lerro lerro eginik «sakeak zazpi ta erreferak
esperantza» kantatzen zutela, baina gero nafartar bi-
kotea ongi ernaturik zazpigarren pundu hortan adostu
eta urrengotik aintzinaldia harturik garaipena ardietsi
artano 22-14. Partida hontan bi atzelariak yoko gai-
tza egin zuten, Lajos indarrean eta Soroa ere gisa
berean. Partida atakatua.

Iru egunen buruan Bergarako plazan berriz Re-
tegi ta Lajos lagun eta oraingoan Ogeta ta Azka-
raten kontra. Partida honek ez du aunitz kondatze-
korik, nafartar bikoteak auzia airez aire bereganatu
baizuen 22-8. Gaurko egunean ez da izango bikoterik
Retegi ta Lajos menderatuko dutenik.

Otsaillaren 22'an Donostiako Anoetan berriz na-
fartar bikotea eta oraikoan Pierola ta Lajos elkarre-
kin, beren kontrarioak Ogeta ta Azkarate zituztela.
Partida honek ere ez du sobera kondatzekorik, orain-
go hontan ere nafartar bikoteak neke aundirik gabe
partida irabazi 22-14. Pierola baztandarra hoberenen
artean eta aski ongi ganera, yokada politak eginik.

Gero Iruneko Labrit frontoian berriz Lajos bainan
oraikoan Orexa bigarrena lagun zuelarik. Partida hau
Otsaillaren 25'ean yokatu zuten, nafartarrek Atano ta
Tapia gipuzkoar pilotariak kontrarioak zituztela. Lajos
ultzamarra aurrelari ari izana da Orexa errazkinda-
rra atzea gordetzen zuela. Partida atakatua gora-bera
aundiekin bainan azkenean gipuzkoarrak garaille 22-18.
Lauetan hoberena Atano. Partida hau berriz yokatu
behar luteke, indarrak berdintsu bait-daude eta pilo-
tariak ere berriz yokatzeko naikeriarekin.

Aurtengo Espaniako esku-huska ta buruz-buruko
pilota Xapelgoari asmenta eman diote eta bertzetan
bezala aurten ere bi malletan berexia dago.

Lenbiziko mailako pilotariak hauek dira: RETEGI
(Txapelduna), LAJOS, BERGARA, TAPIA, PIEROLA,
NALDA II, OREXA II, eta ANDUEZA III. Zortzi pilo-
tari hauek ariko dira lenbiziko mailako Xapelgoan.
Nor Txapeldun? Berriz Retegi edo Bergara? Lajos?
edo zergatik ez Pierola? Hori geroak erranen.

Bigarren mailako pilotarien izenak hemen: DEL
VAL, EROSTARBE, EGIGUREN, AIZPURU, OTXOA II,
RIOJA, AROTZENA, BARANDIARAN, KARRETERO,
TXITXAN, MAIZ, ARRUABARRENA, denetara amabi
pilotari.

Lenbiziko mallakoen «Azken-Partida» Donostiako
«Anoeta» deitutako frontoian yokatuko da Mayatza-
ren bigarren egunean, eta bigarren mallakoena To-
losan Apirilaren 21'ean.

Anzanarri

chu), eta gudako lehen egunetan
egin zituan amets lilluragarri de-
nak, gauetik goizera, ekaitz baten
burrundapean, erraustuta ikusten
ditualako.

Itxu-itxu itxoiten zuan zoriona...
«trajedi» beldurgarri bat biurtu zi-
tzaiolako.

Gertakizun lazgarri ura, edozei-
nentzat gogorra zan..., bano bere-
ziki Arteche bezelako sikologu-sen-
tikor batentzat.

Ez gera batere arritzen, orduko
kezka bizi guzian irautea.

«DOS FACCIONES...*

Liburuaren itz-aurrean egilleak
dio: «...Este es el libro de un vas-
co cuyo espiritu como el de mu-
hos otros de su tierra, estuvo du-
rante la guerra civil en medio de
las dos facciones en lucha, e hizo
cuanto le fue posible para echar
agua en la hoguera...».

«Dos facciones» iritzi ori ez de-
gu onartzen. Eta «GOIZ ARGI» al-
dizkarian irakurri berri ditugun le-
rro zonbeitekin argitaratuko degu,
zergatik ez degun onartzen.

1970'ko Azaroaren GOIZ-ARGI'ko
zenbakian irakurtzen degu:

«...Gaur egunean, orduko gora-
-berak (gudakoak) idazteko errezta-
suna bai dago. Ifiori minik eman
gabe idatzi leikez, jakin ditzaten
oraingo gaztedi berriak. Gogoratu
ditezen beoien gurasoak, aita edo
amak nola ebilli ziran batera ta
bestera.

Gure jokabidea ona zan edo txa-
rra, ori geroztik ederki ikusi du
munduak.

Ortako, olako naspilletan, garbi
jokatzea bezelakorik ez da. Kon-
zientziaren lasaitasuna, ain sakon

eta aundia danez orretxen poz atse-
gina badet.

«...Ez inori gorrotorik, ortan ar-
kituko degu AN, BESTE MUNDUAN
JAINKOAK EMANGO DIGUN SA-
RIA. ALA BEDL «Eguzkizar».

—oOo—

«Eguzkizar» izenarekin GOIZ AR-
Gl'n agertu diran lerro oiek, bere
aldian jokatu zuten euskaidun geie-
nak onartzen dituzte.

Eta guk galdetzen degu:
Orrela jokatzen duan gizon bat,

«dos facciones» oietan sartu lite-
ke...?

Ur bota bearrik ote dauka, azal-
tzen digun gizatasuna eta kristau-
tasuna... ITZALTZEKO?

Ez, euskaldunen jokabideak...
beste berixtasun bat merezi du.

Guda denboran «dos facciones»
oien inguruan, beste zerbait, ixil-
tzea merezi ez duan eta argita-
ratzea zail ez dan, beste zerbait
ikusi zan.

Jainkuak nai duan egun batez
gauzak... diran bezela agertuko
dira.

AZKEN ITZ

Atsegingo digu, edo ez, «EI
abrazo de los muertos» liburuak.

Gauza bat da ziur: Euskaldunen
arteko azken gudaren berri jakin
nai duanak, nai ta naiezko izango
du Arteche'ren liburua irakurtzea.

Ori da, bukatzeko, guk egin gen-
tzaken goralpenik oberena.

H.

Euskal izenak

4.- AITOR
Oso zabaldurik dago Euskal-

-herri guzian Aitor izena. Ja-
tortasun haundiko hitza bezala
jotzen du jendeak. AMAYA li-
buruak indar eta zabaltasun as-
ko eman zizkion. Geroztik, Ai-
tor euskaidun guzion Aitaxo za-
harra dugu; Euskal-herriko Abra-
han haundia.

Aitor izen berria dela gutxik
dakite. Hemeretzigarren men-
dean, duela ehunen bat urte,
Chaho jaunari gogoratu zitzaion.
Hori bai, anka onez sartu zen
munduan eta laister hasi zen
indarra hartzen. Aitorren hiz-
kuntza esaten dakio hainbeste
mila urte dituen euskerari; eta
Aitorren seme dira euskaidun
jatorrenak. Denbora gutxian mi-
to sakon bat sortu da hitz ho-
nen inguruan.

LEGEAREN AURREAN

Euskal izenak legez aurrera
ateratzeko koropilo gaitzak iza-
ten ditugu; hor gabiltz bizi gu-
zian borrokan eta ez dugu na-
hi guzia lortzen. Aitor, atsegin
gertatu zitzaien lege-gizoneri
eta atal haunditik sartua dugu
paper ofizialetan. Tolosan atze-
ra bota ondoan Madril-en on
hartua izan zen. Greka eta la-
tinezko mitologi hitzen eskubi-
de bera ba zuela, zioten Direc-
cion General de Registros de-

lakoan. Geroztik ongi ikusia da
eta ez dio inork eragozpenik
jartzen.

Gaizki esan dut. Iruneko pa-
rroki berri batean trabak izan
berri ditu. Artzai nagusiarenga-
na jo zuen aitak, eta obispa-
doan' paper bat emanik bataia-
tu zuten Aitor txikia.

ZER ESAN NAHI DU?

Denek galdeera bera; zer
esan nahi duen. Los Arcos-tik
idatzi zidaten lehengo batez,
Aitor izenaren berri nahian. Po-
lita zitzaion, iloba ere ba zuen
izen hori zuena eta nundik ze-
torren jakin nahi zuen. Lagunak
galdetzen zioten eta berak ez
zekien zer esan.

Euskaidun izatea, nunbait, ja-
kintsuen mailan sarturik ego-
tea da. Hipolito edo Kiteria
deitzen den erdaldun bati ez
zaio behin ere hitz hoiek zer
esan nahi duten galdetzen. Gi-
zon ikasien gauza da. Eta eus-
kalduneri bai. Filosofia ikasten
hasi beharko dugu denok, arto
jorran bezala izen-jorran ere
jakiteko. Nik beintzat ez dakit
Aitor hitzak zer esan nahi duen;
euskaldunen aitaxo zaharra de-
la dio Viana-ko N. Villoslada-k.
Chaho-ri galdetu beharko.

Sagi
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