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KAL I Z E N A
Egunorokotan etorri izaten

da baina, gutxitan begiratzen
diot nik hango edo hemengo
Ayyndamenduaren e r a b a ki
mordoari. Eta egia esan, da-
muturik egoten naiz batzu-
tan. Gero jaksten dira gau-
zak. Irunekoak, jrrutiago joan
gabe, beste gai askoren ar-
tean karrika batzuen izenak
zuzentzea erabaki du aurten-
go otsailaren azken egunean,
aldian behin bakarrik gerta-
tzen den otsaiiaren hogei ta
bederatzia seinale.

Iruna bezala haunditzen ari
den hlrj batean kale berrien-
tzat jzen berriak asmatu be-
harra, ez da harritzekoa. Bai-
na ez zen hori gure kontua;
gaizki erabiltzen zirenen izen
ona itzultzen ahalengindu di-
ra Nafarroko hiri nagusian:
Erlefokieta, Irurtlarrea e t a
Arrasadia, beste batzuen ar-
tean. Urte gutxi du euskal
izen hoiek ezarririk. Irunale-
rrea ikusten zen ospitaleko
orma haunditan; eta Irunla*
irea diote paper zaharrak.
Harrigarriena dena, bigarren
hau ezartzeko agindua zuen
Aundamenduak, eta Irufiala-
rrea asmatu zuten Zaragozan
izen-burniak egin zituzten gi-
zonak. Arrosadiaren ordez,
legargarrizko Rosalia bitxi

bat esaten zen. Nola nahas-
ten dsren hitzak! Duela den-
bora gutxi arte larrainak izan-
dako bizkarrari «La Reina»
esaten hasiak genituen jen-
deak; eta Miluz esaten omen
diote orai, Miluze izen jato-
rreko zubiari. Luze ez baino,
motza ere bada hori.

Oso goian uzten du bere
nortasuna, beste buru-haus-
tekorlk aski ba duela bere
kafean izen onez arduratzen
den Ayundamenduak. Ba lu-
kete Nafarroako herri askok
nun ikasia.

HERRITAN

Ez da beti hala jokatu gu-
re herritan. Azken berrogei
ta hamar urte hauetan kolo-
re askotako burni berritxuak
sartu dira baztarretan. Herri-
tarrak nahasteko besterik ba-
lio ez zuten «plakak» asko-
tan. Zeruko santu guzien ize-
nak ekarri ditugu gure kale-
tara, eta ebein bataio aurre-
ko izenekin deitzen dituzte
jendeak: i z e n zaharrekin,
alegia.

Ez nago ni joera horren
kontra. Ongi iduritzen zait
«San Cos me y Damsan» edo-
zein kaletan ikustea; ez da-

kitana, gure jendeei horrek
zer esango ote dion. izan
ere, kristauzaietasuna kale
izenetan ez baino bertan bizi
direnen jokabidean agertu
beharko litzake gehiago.

Egiak eta fedeak zer ikusi
haundirik ez duen mundu kox-
kor hontan gauza xelebre as-
ko ikusten da. Neure burua-
kin parrez egona naiz lehen-
go batez. Anima xaharraren
antzeko jende gazteak badi-
ra bizian, eta halako neska
gazte pixpilita bat zekarren
bilisgorrian egunorokoak. Bar-
neko apaingarriak adierazte-
ko egina zen. «Barne barru-
ko edergarri gazteak», zion
oraindik lotsa gabeko hume
honek. Eta gero, azpian, ikus
Obispo Irurita, San Juan edo
San Satumino-ko gure etxeak.
Berdin izan zaiken San Fer-
min edo San Migel kalea.
Santutasun komertziala.

Herritan beste kezka ba-
tzuk ditugu. Moda xaharrean,
erderaz daude kale izen ge-
hienak. Gogoan dut duela ur-
te gutxi ikusi nuena: calle
de la Fuente, inungo iturrien
zentzajerik ez zen lekuan; eta
calle de Sta. Maria, bizi gu-
zian Sturtxulo esan izan zi-
tzaion Iturri-zaharreko bidean.
Neure begiz ikusia! Eta zen-

bat gauza fantexiosu izen he-
batzuk kale-izen jatorrak sar-
tzen hasiak dira euren herri-
tan. Eta euskeraz ezarri ore.
Jendea aurpegitik ezagutzen
den bezala, kaleko girotik
agertzen dute herriek beren
nonasuna. Gogoan dut nik
Erronkarin lehenengo aldiz
izan nintzana. Gazte izanik,
eskuai izenak laister ikusi
nituen etxe kantonetan: Bur-
glberria, Barrikata, Mendiga-
t x a , Izarjentea... inguruko
mendixka guzien izenak Isa-
ban. Ez zen hori nunnahi ikus-
ten; urte askoz aurreraturik
zebiltzen. Hori egin zuten gi-
zonak bizi izan balira ez zen
herri hoietan eskuararik gal-
duko. Nortasun haundiko he-
rriak izanak direla ikusten da.
Aurpegiak esaten du.

Legez, hamar urtetik alda-
tzen ahal dira kale izenak:
beti urtearen laugarren zen-
bakiari dagokiola. 1970-an
zen garaia; eta 1980-an izan-
go da urrena. Beti hutsa (ce-
ro) kontuan eduki behar.

Aldatzea bada baina, nola
harrik ez den heri txikitan!
Cafle de la Constitucion, Pla-
za ConsKstorial, E s t a f e t a
—Iruna zelakoan!— herrian
tutik erderaz egiten ez zen
garaian.

m

JOERA JATORRA

Beste joera bat sumatzen
da orai gure artean. Banaka
moldatu? Askoren kezka. Euri
asko den lekuan urak bere
bidea egsna du. Nafarroan he-
rn batzuk egin dute eta Iru-
nen izen zahar guziak maite
dituzte. Prointzian edozein
herritan badira kale-izen eus-
kaldunak. Halare, ez da baz-
tar guzitan joera bera ikus-
ten. 1) Gipuzkoan bi burni
ezarri ohi dituzte: bat erde-
raz eta euskeraz bestea. 2}
Kale hitza beti sartzen dute:
Goiko kale (calle Arriba).
3) Izen ezberdinak ere ikusi
izan ditugu. Calie del Cuar-
tel eta Soldado kale, elkarren
ondoan. 4) Azkenekotz, erdal
kutsuko izen zaharrak diren
iekuan ez dago itzultzen ibili
beharrik: Calle Camino, be-
go dagon eran; eta Dormita-
leria balin bada, dagola pa-
kean. Hontan beste gauza as-
kotan bezala eritzi berdinak
behar ginuzke batasunaren
izenean.

Bi burnitan euskal erderak
ezartzea, plazako ahari apus-
tuko indar neurketa bezala
zait. Bi gastu, bi Ian eta leku
asko behar dute gainera. Ba-
tzutan hitz hutsa jartzeare-
kin nahiko izango litzake:
FUEROS. Ez kale eta ez calle,
hitza bera eta kitto: Andia,
Txapitela, Manueta. Batez ere,
kale hitza sartua balin bada
izenean ez du besterik be-
har: Lindachiquia (Lindatxi-
kia), Kaluxa. Valle de Valdi-
zarbe edo Nueva Berria esa-
tea bezala da hori.

Batzutan herriak berak ba-
dituzte beren ezaugarri be-
rexiak. Kale izenen zuzenke-
ta egin berri da Urdiainen.
Etxe gehienak banakakoak
dira eta, zaila izango litzake
kale bezala elkarrekin lotzea.
Orai baino lehenago bazeki-
ten hori urdindarrak eta ez
ziren nahasten. Kaleari kale
esaten diote: Portuko kale,
Kale Nagusi eta Kaluxa. Bes-
te kalerik ez da herrian. San-
-Martinkalde, Otalde, Atxi-
mistalde, Goienkalde ta Ba-
rrenkalde honenbeste etxe
nahas mahas direnean esa-
ten da, eta denek badakite
zoin diren.

Herri agintari batzuk Eus-
kaltzaindira bialdu izan dituz-
te beren kezkak argibide bat
lortu nahian. Hori ere beste
bide bat da. Gogotik erantzu-
ten zaie.

Iruneko herri - zuzendarien
jokabideak argi ditzala gure
herritako bideak eta datoze-
la laister zuzenketak. Ez da
aski hau edo hura gerala
esatea; geran bezala ager-
tzea komeni da. Hortarako
da izena. Eta oso jatorrak
badira gure artean.

J. M. Satrustegi
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Irunean Euskaldunentzako Euzkerazko Eliz Lana
Orai deia urte batzuek, irunean,

Eiiz aidetik, euskeraz Ian piska bat
egiten asi zen. Gauzak onerat
cman zuten, eta ala, gaur, Jai egu-
netan lau Meza euskeraz, baditu-
nu.

Ori zerbait izanik ere, alegia,
inundik ere ezda aski. Eiizan lana
ezda Meza bakarrik bukatzen. Eli-
zak, beste gauz asko baditu kris-
cauen onerako egin bearrak.

Juan diren urte otan, gauz ontan
Janian ari diren apaiz eta erriko
hatzuen iduria entzunik, eta baita
ere, Irunako Apaiz-buruen baime-
narekin, gure Gotzai Jaunak, Eliz
Ian onetan, aurrerapen bat ematia
erabaki du, beraren bearra berretu
deia ikusirik.

Orretarako erabaki du, aide ba-
tetik Eiiz serbitzuak berretzea eta
bestetik Eliz barrutiko lanetan obe-
to osatze bat.

A) ELiZ SERBITUAK BERRETZEA

Orai artio, Mezako lana bakarra
egiten da. Sinisten dun guztieri
adierazten zaio, gaurtik aurrera,
beste edozein Erri elizetan bezela-
xe, nai dituzten beste ganerakoak
ere, emen eskatzen al dituztela:
Bataio, Lenengo Jaunartze, Ezkon-
iza, Ilkizunak, gaisoen laguntzak,
eta abar... Baita ere Sakramentu
oien prestaerak etxetan, gaur Eli-
zak oitura cluen glsara.

B) ELIZ-BARRUTIKO LANETAN
OBETO OSATZE BAT

Orai artio, Ian au, beste Ian as-
kotan dabi'tzan apaizak egiten du-
te. Emendik aurrera, Bikarialdiak,
Ian au, arraso bere gain artzen
du Euskal-aldeko Ordezkariaren es-
kutik. Onek billatuko ditu, lana be-
rretu alian, denboraz biarko diran
apaizak.

Gauzak obeto joateko, Ian ontan
geiena sartuak diren apaiz eta
erritar batzuekin Batzarrea egingo
da. Eliz Ian onetan ardura duten
talde guzien ordezkoak Batzar one-
tan biltzea bearrezkoa da. Orren-
gatik, lein bai ien, ikusiko da nola
erditxi leiken, alik eta obetuena,
erri talde guzien iritxia.

Bitartean, mementoko Batzar bat,
bitarteko lanak egiteko, berezi da.

Zerbait Eliz serbitzu nai duenak,
deitu: Urrutizkina 231976.

Bertan, egunero, arratsaldeko
8'tik 10'tara, denan deiak artzeko
neskatxa bat zai egongo da.

Berdin joan nor bera lan-toki edo
«despatxo» ortarat, ordu oietan
beretan (Gonzalez Tablas, 6-1.°).

Irunako kristau euskaidunen ar-
tean, Eiiz Ian ontan ematen den
vfcricintzi aundiko aurerapen onek,
dakarrala berekin, egizko batasuna
eta sinismen bizkortzea.

Irunean 1972'garreneko, martxoan
Euskai-aldeko Gotzaian

Ordezkariak,
Irazoki'tar Juan Bautistak

Hace ya unos anos que comen-
zo una pastoral en euskera para
ios «euskaldunes» en Pamplona. La
experiencia ha resuitado positiva,
y hoy tenemos la realidad de cua-
tro misas que se celebran en eus-
kera en la ciudad, ios dias fes-
tivos.

Pero a todas luces esto resulta
insuficiente, porque no pasa de
una mera ceiebracion cultural, sin
otra proyeccion ni atencion pas-
toral.

Escuchados los sacerdotes y se-
glares interesados en esta pasto-
ral durante estos anos pasados
y recabado ei consentimiento de
los senores Arciprestes y Secre-
tarios de los Arciprestazgos de la
ciudad, ei Arzobispado de esta Dio-
cesis ha creido convenier.te dar
un paso mas en esta atencion
pastoral, teniendo presente la cre-
ciente necesidad de !a misma.

Por eso se propone darle, por
una parte, una mayor amplitud de
servicios pastorales, y por otra,
una mayor integration en ia Pas-
toral Diocesana.

A) UNA MAYOR AMPLITUD DE
SERVICIOS PASTORALES

Hasta ahora solo se dan las mi-
sas. En adelante, se pone en co-
nocimiento de todos los fieles que
lo deseen que pueden contar tam-
bien con ios otros servicios que

les prestan sus parroquias: Bauti-
zos, Primeras Comuniones, Bodas,
Funerales, asistencia a enfermos,
etcetera, asi como las catequesis
famiiiares preparatorias a estos
Sacramentos, conforme lo requiere
hoy la Pastoral de la Iglesia.

B) UNA MAYOR INTEGRACION
EN LA PASTORAL DiOCESANA

Hasta ahora esta Pastoral ia es-
tan ejerciendo unos sacerdotes
que estan dedicados a otras mu-
chas tareas apostoiicas. Desde
ahora este servicio va a correr
a cargo de la Vicaria de Pasto-
ral, que se responsabilizara direc-
tamente, a traves del Delegado
de Zona vascopariante, quien pon-
dra al servicio de los fieles los
sacerdotes que requiere esta Pas-
toral mas amplia.

Para el buen funcionamiento de
toda esta Pastoral, se piensa en
!a creacion de un equipo, forma-
do de sacerdotes y seglares in-
teresados en dicho servicio Pas-
toral.

Es preciso que formen parte de
este equipo personas representa-
tives de todos los sectores «eus-
kaidunes» interesados en esta Pas-
toral. Se estudiara Ia forma de
!!egar a eilo, a traves de una ade-
cuada consulta a los fieles. Mien-
tras tanto, se designa una Junta
provisional, que vaya resolviendo
los problemas mas urgentes.

Para toda ciase de servicios que
deseen solicitar, pueden liamar los
fieles a! telefono 231976, en don-
de les atendera una secretaria to-
dos los ciios, de 8 a 10 de !a
tarde. Tambien pueden acudir per-
sonalmente a dicha Oficina-Despa-
cho, sita en Gonzalez Tablas, 6, 1.°

Es de desear que este nuevo
paso, importante, en esta Pasto-
ral, se aproveche en orden a una
cada vez mas autentica comunidad
de creyentes entre los «euska!du-
nes».

Pamplona, marzo de 1972.
El Deiegado Episcopal de

Zona Vascoparlante.

Juan Bautista Irazoqui

E U S K A L H E R R I K O L E I O A
EUSKAL HERRIKO LEIOA

BELOK-EKO ABADE
NAGUSI BERRIA

loan berri den Martxoaren 21'ean
Belok-eko Abatetxean Baiona'ko
Apezpikuak Abade Nagusi berria
bedeinkatu zuen: Aita Xabier Di-
harce.

Belok-eko Abatetxea Iparraldeko
Euskal Herrian dago, Laburdi he-
rrialdean, Baiona ta Hazparne ar-
tean kokatua. Abadia honek badu
bere izen ona bai Euskal Herrian
toai Frantzi guzian baita mundu gu-
ziko misio katoiikoetan ere. Gure
Euskal Herriari begira Errelijio Ka-
tolikoaren gauzetaz gainera Aba-
tetxe hontan euskerari eta euskal
kulturari buruz egiten diran ianak
garrantzi aundikoa dira.

Abatetxe honen Aita Jean Pierre
Inda ogeitabi urtez Abade Nagu-
sia, Burua izana da eta orain zen-
tzu onez iokatuz, ainbeste urtez
bere eskutan izandako agintaritza
ta jabegoa beste esku gazteagoan
uztea pentsatu du denen onerako.

Belok-eko Praileek Aita Xabier
Diharce Abade Nagusia izendatu
zuten, eta lehen esan dudanez,
Benito Sainduaren egunean Aita
Diharce Abade berria bedeinkatua
izan zan.

Pozez beterik berri hau zabal-
tzen dut zergatik nere txit eza-
quna den Aita Diharce balio aun-
diko gizona bait da, eta Errelijio-
ari dagozkiotenak aide batera he-
men utzirik (nahiz ezin obeago be-
rak iakln egin) euskerarero alo-
rrean gure Aita Diharce Euskal
Herriaren «erei!e» onenetakoa da,
euskal poetetan oberenetakoa, Eus-
kal Akademiaren Euskaltzaina, eta
euska? idazle on eta trebea. Eus-
kal letretan «Iratzeder» izenordez
ezagutzen zaio. Euskal Herri guzian
Aita «lratzeder» maitatua da.

Zorionak biotzez.

IfiUNEKO EUSKAL MEZAK

Oraingoz lau euskeraz esandako
mezak ematen ziran Irunean. Bi

jai bezperetan, eta beste bi goi-
zeko festetan. Orain beste euskal
meza bat emango da: Igande eta
festa bezpera guzietako arratsal-
deko zortzi eta erdietan. Eliza:
Damas Apostolikas delakoen Eli-
zan.

Berri txalogarri hau aipatzeare-
kin batean hau esateko ere buru-
ratzen zait: Errebista honen beste
toki batean iruneko euskaldunei
dohazkioten zenbait gauz interes-
garriak, Iruneko Apezpikutzak ema-
nak, azaltzen dira. Merezi du lei-
tzeak.

da: 100 pezeta suskribidoreentzat,
eta Siburu-dendetan: 200 pezeta.

MIKEL ARBEA'REN
EUSKAL D1SKOA

Mikel Arbea Iruneko sema du-
gu, Domingo sainduaren karrikan
sortua alegia. Kantari gaztea da,

LUR EDITORIALAREN
LIBURU BERRIA

LUR Euska! Editorialak esaten
digunez laister Etxeberri Sarako
zenaren LAN HAUTATUAK izeneko
liburua argitaratuko du. Liburu
hau euskal klasiko batena da. Ur-
tean behin LUR Editorialak euskal
klasiko baten liburu famatu bat
gure eskuetara jartzen du.

Liburu hau luze xamar gertatu
da eta balioa LUR Editorialaren
beste liburuenak bano garestiagoa

eta oso ona gainera. Orain bi ila
bete badu lau euskaj kantuz oso-
i'jtako disko bat atera duela.

Euskal disko hontan grabatuak
dauden lau euskal kantuak hauek
dira: EUSKAL MENDIETAN, 3A-
KARDADEA, HERRI MAITEA eta
EREITEN DUENA.

Mikel Arbea abots on baten
kantaria da eta uste dugu bere
disko honek salmenta haundia iza-
nen duela.

Arbea'ren nahikeri eta asmoa da
bere kantuen bitartez bere esan-
nahiak agertzea. Honela dio berak:
«Nere kantuen musika, neri inte-
resgarr! iduritu zaizkidan ideien
eta sentimenduen zerbftzuan egina
da. Nere kantuek eta konposizioek
baliorik badute, musikari baino ge-
hiago zor diote musikaren bidez
ematen den esan nahiari eta idei-
ari...».

Donostiko EDIGSA etxeak izan
da argitara eman duena. Inaki Beo-
bide jaunak grabazioak beregain
izan ditu. Musika-denda guzietan
salgai dago. 110 pezeta da bere
balioa.

VT2/R'

Eliza gaurko munduan
Larritason gorri ta latzak dauzka gaurko egunean glzonik

geientsoenak, Kristok adierazten digun zuzentasun ta behartsuen-
ganako maitasuna indarberritu behar da. Egoki litzake, beraz,
lehen bait lehen Elizako erakunde gain-gaineko bat sortzea, es-
narazteko katoliko guziak, alderdi atzeratuak aurrerazteko ta
nazio arteko zuzentasima itxuraz aldatzeko eginahalak egin de-
zazten.

Gizonen nortasuna aitortu, elkarganako senidetza muin-muine-
tik suspertu, ta maitasiin bizi baten bultzadaz, gaurko eguneko
premirik aundieneri erantzun, Jaungoikoari sinisten diotenak,
nahita nahiez egin beharra daukate hori, baita sinismen hori
garb! ez daukatenak ere, bereikotasun elkor batean gogorturik
ez badaude behintzat.

IVlundii osoa, Ebangelioko indarrez, argitzeko eginkizuna esku
artean derama Elizak, baita ere espiritu berean gizon guztik
bilduarazteko, edozein aberri-enda edo jakitekoak direla; horreia
anaitasun baten ezaugarri nabaritzen da, elkarritzketa zinezko bat
sortuarazteko. Hortarako, ordea, Eliz beraren barrenean, elkarre-
kiko begiramena, ezaguera ta batasuna landu behar dira, Jainko
herriko guztiek, artzai edo gristau soillak elkarrekin izketatu
ditezen.

Elkarrengandik bereizten gaituzten aitzakiak baiio, bateratzen
gaituzten lokarriak aundiagoak dira. Beharrezko gauzetan bata-
suna, bada ez badakotan askatasuna, orotan maitasuna, Agustin
Santuak zionez.

Gure ondoan besarkatu nahi genduzke batez ere, oramdik era-
bat g*urekin bat ez diren gure anai ta senideak, bano Aita eta
Semea ta Espiritu Santua sinismen batez gurekin aitortu ta
agurtzen dituztenak, ta maitasun-lokarriz josirik gaudenak; Kris-
togan sinisten ez duten frankok kristau geranon batasuna nahi
dutela ikusi, ta itxoiten daudela

Batasim hori, Espiritu Santuaren eraginez, lortzean, mundu-
ko pake ta batasunaren aintzindari izan bait diteke.

EUSKALTZAINDIAREN
BATZARRA

Joan den martxoko 28an eta Donostian. Diputazioko jaure-
gian, bere hileroko batzarra egin zuen Euskaltzaindiak.

Hona hemen batzarrean erabilitako gai nagusien laburpena:

1.—Euskaltzaindiaren etxeko liburutegirako hartii diren libu-
ruen berri eman zen.

2.—Xabier Kintana euskaltzain laguntzaileak txosten bat ira-
kurri zuen denda, saltoki eta abarren izenak euskeraz nola esan
beha diren aztertuz. Txosten hau Donostiako Ordezkaritzaren
esku geklitzen da, honek jorra eta osa dezan.

3.—Idazkari ordeak goizean egindako fcatzorde bilkuraren be
rri eman zuen. Goizean herri eta herritarren izenak aztertzeko
jarririk den batsordea bildu bait zen, bere lanak aurrera era-
ma teko.

4.—Euskal irakasleren karneta emateko finkatu behar diren
zenbait punduz mintzatu zen gero. Onarturik den programari
bibliografia erantsiko zaio, ikasleen lagnngarritzat.

5-—"Domingo Agirre" nobela sarirako oinarriak jarii ziren.
Sari hau 25.000 pezetako izango da, Bizkaiko Aurrezki Kiitxaren
laguntzaz jarria.

6.-—Antonio Zavala euskaltzainak bertsolari txapelketarako an-
tclakizun berria proposatu zuen, bertsolariekin lierekin hitzegin
ondoren. Antolakizun berri hau Doncstiako C.A,T.ren esku gel-
ciitiiko litzake eta gidaritza Euskaltzaindiarencan.

(Euskaltzamdiaren Prensa Bulagoaren Agiria)

«TINTIN AMERSKETANH
UMEENTZAKO UBURU
BERRIAK

ETOR delako euskal liburuak ar-
gitaratzeko Editorialak « T IN T I N
AMERIKETAN» deritzan mundu gu-
ziko umeen artean ain famatua
dena euskeraz argitaratzen asi da.
TINTIN delako hau eta bere ibi-
laldi, gertaera, gorabera eta arris-
ku, bidaune eta gertakari arriga-
rriak nazio askotako umeentzat la-
ket, atsegin eta iostagarriak egi-
ten zaizkie.

Orain ETOR delakoak euskeraz
argitara asi berria da gure euskal
umeek irakurri dezaten.

Oraingoz lehehengo tomua ager-
tu da «flNTINfEN GERTAERA ARRI-
GARRIAK» izena duena. Apain eta
txukuna moldatua da. Balioa: 150
pezeta.

EUSKAL AKADEMIA
BILBO'KO APEZPIKUAREKIN

Aita Viliasante Euskaltzaindiaren
Lshendakaria, Jose Maria Satrus-
icgi eta Jose Luis Lizundia Eus-
ksizainak Euskaltzaindiaren izenean
pasatu den Otsailaren amaikaga-
rrenean Bizkai'ko Apezpiku den
Antonio Ahoveros Ataun jaunare-
kln elkarhizketa mamitsu, biozkoi
beharrezko eta premla aundikoa
izan zuten.

Anoveros jaunak esan zien gure
euskaltzaineei bere aidetik prest
dagoela Eliz Ama Santuak eman
dituen hizkuntzen aldeko aginduak
aurrera eramateko, eta bere esku
dagon guzia egin eta laguntzeko.
Euskeraren aide hitz onak jaso zi-
tuzten gure euskaltzaineek.

IKUSLE
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ARNAS

ESNE PREZIOAREN NEURRIAZ (I)
Martxoko hogeitamarreko DIA-

RIO DE NAVARRA-n, «Cronica de
la Montana* delakoan, agertu zai-
gu idatzi hat esne prezioari huruz,
Baztan aipatuaz. j. D. izenperaiua.

Ni, nere gauzak ikusteko moduz,
gauza txiki batean bakarrik nago
berarekin batera, here erabakie-
tan... eta hauek ere ez dira aski!
«Esku-Iana gutxitu, beien rnantenua
hobeki egin, belar gehiago sortu,
kontserbatzeko bideak ondu, bum
gehiago izan». Hoiek denak behar
dira, baina ezin ahaztu nekazaritza
nekazariaren bizi-bidea deta; eta ez
bakarrik hutsgune batzuek dauzke-
\a, baizik dena dagoela hutsgune,
eta dena aldatu behar dela.

Esne prezioaren igoera dela ta
zenbat saltsa ez da sortu berrizl
Bai, salneurria igo da. Lehen 6,65
eta 7,65; orain 7,50 eta 8,50 da
«prezio ofiziala*. Gero ba da baita
ere 0,75 «prezio colchon» deituta-
koa. Hcri prima bat bezela da,
«prezio ofiziala* igo gabe ematen
dutena. Esan genezake «basea»
bestea dela, eta honek ba clitu
here ondorioak: 1) Seguroentzat
«prezio ofizialak* balio du. 2)
Urrengo igoeran ofizialetik hasiko
da: 7,50 eta 8,50-tik, eta ez nor-
baitek uste lezaken bezela 8,25 eta
9,25-tik. Honerainokoarekin uste
dut garbiago gelditzen dela nola
dagoen oraingoz esne prezioa.

Baina goazen litro esnea zenbat
kostatzen den aztertzera. Komen-
tatzen ah naizen artikuloak dionez,
«sei behiez 26.600 litro urtean ate-
ra ditezke, bostek umeak eginez».
Kalkulo hau ez dago ongi egina.
Suposizio gehiegi dauzka; oinarri-
rik gabe gauza asko uzten da. Ha-
ra, aide batetik umerik egiten ez
duen seigarren behi horreri jar-
tzen badizkiogu 1.600 litro, eta ez
dago gaizki (hau antzua edo mia
ez dela suponituz), beste bosten-
tzat bosna mille litro eldu da...
eta oraingoz gure ikuiluetan banaz
beste behiek ez dute 3.GOO litro
baino gehiago ematen, nahiz be-

bien bat izan gehiago eman duena
urteren batean. Gainera sei esne-
-behi dauzkenak mia edo ergitxe-
ren bat ere eduki beharko du ge-
hienean.

Aipatutako artikuloan gainera
agertzen zaizkigu 45.000 pzta. non-
dik eta nola garbitu gabe.

Beste aide batetik, artikulo hon-
tan agertzen diren jornalak uste
dui bakarrik ikuiluko lanentzat
izango lirakela... belatsoro lantzeak
eta lur lanak aparte jarriaz. Eta
gehiena harritzen nauena da esa-
tea: «aunque en la mayoria de los
casos se cuenta con mano de obra
farniiiar». Orduan, etxekoek egin-
dako lanak ez a I du dirurik balio?
Kondena hori ere izango al du ba-
serritarrak?

Eta beste hutsegite bat haundia
da behiaren mantenuari buruz. Be-
hiak jaten duenari eman behar
zaio balio duen prezioa; ez baka-
rrik kostatzen dena. Behiak 60 kilo
helar jan dezazken lekuan, kilo ba-
koitzak 0,30 pzta. balio balu, na-
hiko behia eta nahiko esnea errez
aski izango litzake. Beste prezioak
ere oso merkeak dira. Pentsuan
700 kilo esaten da urte guztirako
behi batentzat... eta hori ez da
aski hainbeste esne ematen duen
behiarentzat.

Gainera beste kriterio bat era-
biliz gero kontabilidadean, nere us-
tez zihurragoa, bost txekorren ba-
lioa gastuei kendu behar zaie
(«menos-gasto del sub-producto»)
eta gelditzen dena litro esneari
erantsi. Eta orduan litro esnea
ematen dituen kontuei jarraituaz
7,57 ateratzen da eta ez 8,70 be-
rak jartzen duen bezela.

Gaurkoan egin dut kritika bat
beste baten artikuloari buruz.

Datorren Principe de Viana-n
saiatuko naiz neroni egiten hone-
lako beste estudio bat... nere us-
tez eta zinez zihurtxeagoa.

Munduko oiharzunak

Juan Gabriel Zabaleta i tiek.

Joan den ilabetean berriro ate-
ra da gaurkotasunara Sortalde Er-
diko arazoa. Horregaitik onartu du-
gu ile hontako artikulo-gaia bezala.

Israel-eko eta Bangla Dex-eko
egoerak elkarrekin antza handia
daukate. Palestina-n ere 1948-ga-
rrenean hasi zen guda, Israel-eko
Adia jaio zenean. Beste aldetik,
han ere sortu zen beste adi berri
bat eta errelijioak izandu du bere
paper garrantzitsua. Bainan bere
izakia oso bestelakoa da.

SIONSSMOA

Lehendabizi ikusi behar ditugu
arazoaren sustraiak. Judioak biga-
rren mendetik asita ibili ziren abe-
rririk gabe, Jerusaien Erroma-ko
Titoren menpean erori zenetik. Ha-
la ere, betiko nahi zuten bere to-
kia pakez bizitzeko denak elkarre-
Kin. riortaz, Sionismoa jaio zen:
1897 garrenean, Basilea-ko Bileran,
Herzl-ek eskatu zuen judiotarren
herriaren sortzea. Balfour Aitor-
tzean (1917-garrenean) proposatu
zen sionismoaren eskatzea, bainan
Palestina-ko mandato inglatarrak,
Adiko Elkarteak emanik 1922-garre-

| nean, okertu zituen itxaropenak.
Mandato hau zegoen bitartean, asi
zen Palestina-runtzeko inmigrazio
judiotarra eta bigarren munduko
guda hasi baino lehentxeago Pa-
lestina-n 600.000 semita zegoen,
100.000 hektareako jabeak izanez.
Gudan, judiotarrak bere indar guz-
tiakin USA-ko asmoak iagundu zi-
tuzten eta bukatu zenean, Hitler-
-en jarraitu arren bizidun geiditu
ziren 500.000 judiotar iritxi ziren
Palestina-ra. Hone!a asmoa Herri
aske bat egiteko haunditu zen.
Bainan Pa!estina-n bizitzen ziren
arabetarrak (1945-garrenean miloi
bat baino gehiago) honen aurka
jarri ziren, beren jabetasuna arris-
kuan ikusiaz.

JABETASUNA ETA GUDAK

Arabetarren eta judiotarren arte-
ko gudak hasi ziren. Honek buka-
tuerazi zuen inglatar mandatoa,
ONU-k hoberena izango zeia Pa-
iestina zatitzea pentsatuz. Paiestina
zatitu ondorean mapan ikusten den
bezala gelditu zen. Jerusalen-go er-
dia Jordania-rentzat zen eta beste
erdia, Israel-entzat. Inglaterra-ko
komisarioak PaSestina utzi zuela-
rik, egun berean Israel-ek aitortzen
du bere jabetasuna eta USA-k
onartzen du erabaki hau. Ejipto,
Irak, Jordania, Libano, Siria eta
Arabia hasten dute guda Israel-en
aurka, a!egia, Adi Arabetar guz-

G A

Nafarroako gazte bat naiz. He-
mezortzi urte ditut gainean. Ez
naiz poeta ezta ere jakintsua, bai-
na ez dago horrelakoa izan beha-
rrik, bakoitzaren iritzia emateko.

Bertso zale bat naiz ni
abildadeen barrutik
txoko hontara nator

gaztea gai harturik.
Bere akatsak naute
hontara beharturik
ezin genezazke utzi
munduan ahazturik.

Gaztea da gaurko
proiema haundia
ba zen esnaratzeko
ordua jendia.
Irikia dago
guztientzat bidea
baina zein da
txenda egokia?

Nuri ez zaio etorri
gai hau burura
gaurko gaztearen
ieikitzeko ardura,
nolatan dago gaur
gaztearen postura?,
guztiak ez bait dagoz
heuekin gustura.

Gizonen artean dagoz
hamaika injustizi
horrela gazteak
ez du nahi hezi
Mundu garbi batean
nahi du bizi
hortarako egia
da bidezko hazi.

Bere jokabidean
aurka du mundua,
Idealaren indarra
dago zabaldua.
Gezurrezko bizia
dago oinperatua

ZTEH
ideal garbiz dago
gaztea indartua.

Ez da aski eramatea
ile ta jantzi dotoreak,
horrengatik ez gera
ez txar ta ez hobeak
bakoitzak hartu bitza
bide egokiak
adieraziz munduan
gerala jendeak.

Aspaidi da gizona
mundura etorria
baina zertarako
dago hemen jarria?
Bere laguntzaren zai
dago herria.
Hau ez da gaurko
agindu berria.

Baina beregan ere
ditu akatsak
egin beharretan
gera arinantzak,
Gaurko egunean
gazte, pentsa zak
bestearen iritzia
hik ere jaso zak.

Anai-arrebok, dut
bukatzen hainbestez
egokiena egiteko
ez egon beldurrez.
Dezakezuna herriari
inoiz ukatu ez,
guztien ispilua
gazte izan zaitez.

Lagunak

ITXASOA

lie hortako 28-garrenean Jerusa-
len hartzen dute arabetarrek. Bai-
nan, azkenean, Israei-ek irabazten
du guda eta urrengo urteko ilbel-
tzan izenpetzen dute Errodas-ko ar-
mistizioa.

Honetan ez dira jartzen mugak,
baizik «sua geratzeko marrak».

Pixkatxo bat beranduago ONU-
-ren adi guztiek, arabetarrek gu-
txi, onartzen dute Israel-Herria.
Honeta bukatzen da lehenengo gu-
da.

Beste bat hasten da 1956-garre-
nean: Nasser-k, Ejipto-ko lehenda-
kariak, Suez-eko Ubidea herritar-
tzen du eta ingiaterra, Frantzia,
eta Israel batera jausten dira Ejip-
to gainetik. Honek, asko galdu on-
dorean, denontzat iriki behar izan
zuen ubidea. ONU-k Israel-eri gu-
dan arrapatu zion dena itzulierazi
zion, hala ere.

'.9G7-GARRENEKO GUDA

Oraindaino egondu den gudarik
narrantzitsuena 1967-garreneko ga-
ragarrilan sortu zen: Urte hontako
aprileko zazpigarrenean Israei-ek
bcnbak bota zituzten Sirian. Ha-
masei egun beranduago, Nasser-ek
Akaba-ko Kolkoa itxi zuen, Tiran-
-go estua estaliz. Israei-ek hartu.
zuen hau gudaren motibo bezala,
bainan Ejipto-ko lehendakaria ataka
honetan gelditu zen. Gudarien mu-
gimentuak hasi ziren eta, denok
itxoiten genuenean, piztu zen gu-
da. Banaka erori ziren Israel az-
pian Jordania, Ejipto, Siria eta bes-
te arabetarrak, Guda hau garaga-
rrilleko 5-garren egunean hasi zen,
sei egun beranduago bukatzeko;
horregaitik «Sei Eguneko Guda»
deitzen diote. Israel-ek arrapatu
zituen Sinai luradar guztia, Zisjor-
dania, Gaza-ko zirrinda, Golan-go
mendiak eta Jordania-rena zen Je-
rusalen-eko partea. Herri hauek
oso garrsntzitsuak dira, mapan
ikusten den bezala: Sinai, Itxaso
Gorria-tik sarrera ziur izateko; Go-
lan-go mendiak Damasko-tik, Siria-
-ko uriburutik oso urbil daudelako;
Gaza eta Zisjordania mugimentu
arabetarrak eskuetan edukitzeko;
Jerusaien, bere Baliotasunarengai-
tik historian.

GUDA HAUETAKO ONDORIOAK

Lehenengo guda baino lehen
1.200.000 arabetar bizitzen zen Pa-
lestina-n. Israel sortu zelarik ba-
karrik 205.000. Beste adi arabeta-
rrek akulaturik, 4-tik 3-ek ihes egin
zuten. Adi horiek promes egin
zioten berriro itzuliko zirela beren
aberrira. Bainan guda galdu zute-
larik, palestinoek Jaungoikoaren
eskutik utzi zituzten. Eta hauek
ezin zuten itzuli eta ere ezin zu-
ten bizi berri bat antolatu baizik
aide batera gelditu ziren. ONU-
-ren ihesgilen zelaiak hartu behar
zituzten etxetzat, oso arazo ikara-
garri bat scrreraziz. Bakarrik Ga-
za-ko zirrindan 300.000 arabetar da-
go orain, eta zenbakia handitzen
da eaunero. Zelai hauek, Gaza-n,
Zisjordania-n, Transjordania-n, Li-
bano-n, Siria-n eta Ejipto-n daude
gehiagotik qutxira joanez.

Beste aldetik, guda hauek guz-
tiz aldatu dute Sortalde-Erdiko ma-
paren irudia, ikusi dezakegunez.
Askotan esan diote fsrael-eri herri
hartuak uzteko, bainan kasorik ez
die egin. Gure ustez, ez zaio faf-
tatzen arrazoia kaso honetan, Ejip-
to-k berriro itxi dezaiokelako Aka-
da eta Suez. Israel-ek, gainera
USA-ren laguntza daduka, oso ga-
rrantzitsua dena. Gezurra dirudi
Israel-ek, herri hauetatik txikienak,

bere etsai guztiei irabazi dezaieke-
ia. Bainan izan ere arabetarrak be-
ti aserre egondu dira elkarrekin
eta judiotarrak, berriz, oso elkar-
turik.

MUGIMENTU GERRILEROAK

Palestinar abertzaletasuna 1920-ga-
rrenean Belfour Aitortzea ondorean
sortu zen, judiotarren asmoaren
aurka erreakzio bezala. Behin ere
ez zuen indarrik izandu juditarrek
hartzea arte. inoiz ez zuen jabe-
tasunik eduki. ONU-k Israel Herria
sorrerazi zuenean kaso egin zie-
ten beste arabetar herriei; hortsz,
Palestina-tik atera ziren lehen esan
d u g u n promesek engainaturik.
Hauen ataka esplikatu dugu go-
ragoan. Ihesgilen zeiaietan jaio zi-
ren «Palestina Askatzeko Mugi-
mentuak». Haien buruzagiak Habsk.
"ixukeiri eta, batez ere, Arafat, A!
Fatah-ren Lehena, dira. Lehenengo
garaietan. Mugimentu hauek pro-
posatzen zuten Paiestina bat bi
aberritasunekin. Sei Eguneko Guda
ondorean, ordea, aldatu zuten be-
ren politika eta gerrila egiten hasi
ziren. Mugimentuak eduki zuten
indar asko eta ba zuten ahalmen
politikoa, kaso batzuetan hain in-
dartsu guda zibiia Libano-n (1969-
-garrenean) eta Jordania-n (1970-
-garrenean) bultzatu zutela. Orain
ilabete gutxi direla Jordania-ko
Hussein erregeak kanpora bialdu
ditu bere herritik, haiekin askotan
harremanak izandu ta gero, Horre-
gaitik puskatu da oraindik gehiago
Herri Arabetarren batasuna.

ARAZOA GAUR

Joan den martxoko 28-garrenean
Hussein etorri zen Washington-era
Nixon ikustera proposar.icr.du ba~
tekin. Hussein-en asmoa zen pales-
tinar guztiak adi berri bat forma-
tu zezaieia Zisjordania eta Gaza-
rekin. Adi berri honek bere jabe-
tasun ekonomika izango luke, bai-
nan federaturik egongo litzake Is-
raelekin. Bainan hortarako Israef-
-ek utzi beharko Lituzke herri hauek
eia hori oso zai!a da inoiz ez
due'ako nahi izandu Gaza, Zisjor-
dania eta gudan arrapatutako he-
rritik utzi. Eta gainera oso txikiak
dira hainbeste jende bizitzeko: pa-
lestinar guztiak badijoaz, km.21 ba-
koitzak 600 gizon izanen du. Pro-
biema handitzen da kontuz dadu-
kagunean eremu latz bat dela. Bes-
te aldetik, Ejiptok ez du onartu,
Palestinarroi jabetasun guztia ez
dielako ematen.

Bainan, beste erantzunik bai al
dago? Denok itxoiten genuen, Nas-
ser hi! zenean, bere ondokoa bes-
teiaz ibiliko zela. Sadat-ek Ejipto-ko
gaurko lehendakariak, ez du egin
gogortu arazoa baizik. Batzuetan
esan du guda ezin dela alderatu
eta, beharra baidin bada, eginen
diitels. !srael-ek ere ez du nahi
hartutako herririk utzi, baizik eran-
tsi. Adibidez, ZisJordanian ospatu
dira haukeratze munizipalak. Ara-
zoaren irudi honekin ez daiteke
pentsatu erantzuna dadukenik, be-
hintzat urrengo urteetan.

Zeinek daduka arrazoia? Ba ho-
ri erabakltzea ere ba da zaiia.

Judiotarrek toki bat bizitzeko
eskubidea zeukatela esan dezake-
gu. Bainan egia da ere palestina-
rrak beren etxetik bota zituztela
indarrez. Judiotarrek gauza asko
egin duteia ezin dugu ukatu: ere-
mua busti, hebreoera, hizkuntz hil
bat, piztu berriro (Hau euskaldu-
nontzat ikasgai handi bat da) eta
abar.

Eta ere ez dezakegu ukatu pa-
lest! narrak beren etxean bizi zire-
lank ihes egin behar izan zutefa.
Bainan, akaso ihesera honen kulpa
esan zieten ads arabetarrek izanen
dute. Lehendabizi, promes asko
egin zieten eta guda galdu zute-
nean utzi zituzten gutxitzat. Eta
izan ere mundu arabetarra bets
egondu da oso puskaturik, baka-
rrik Israel aurka bildu da, eta
orain, hortan ere ez daude kon-
forme. Palestinarrak akaso hobe
zeuden irten ez balira beren abe-
rritik. Behar bada, orain Israel
izanqo zen bi aberritasuneko lege-
rri bat. Bainan inori ez zaio atse-
gin bere etxea zatitu arrotza eta
etsaiarekin. Horregaitik esplikatzen
diogu gure buruari joanaldi hau.

Gorka Reizabai
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/K I EGUNE
Sardui'tar Eii (Elisabete), nes-

ka gaztea, aurtengo epaillaren
18'an ezkondu zan Areatza-Mu-
xika'ko e.'izan. Bere neba Deu-
norok, mezatan ta bazkal os-
iean, bertsuok abestu eutso-
zan, sentimentuz beterik. Doi-
nua ezaguana da, guztiz senti-
korra; bertsoak —azal ta ma-
min— zeuk, irakurle, ikusi ta
ausnartu. Zortzi lorako famili
barman, ba-dakszu, zelako mai-
tasunez azi oi dan azkenengo
frutua, batez be !ora ori eder,
maitekor eta liNugarri danean.
Beraz, alkarregandik banatzea
beti itxi oi dausku biotza laus-
kituta. Ori kantatzen dautzu
bertsolariak.

DOSNUA:
«Maitia, nun zira...»

Zcr da maitasuna?
Uda-berri loratze...
qazte biren alkartze
ta zintzotasuna? (biz)
Gaurko rnezan barriztu
dan Kristo'n iltea...?
Txorien abestia?
Uran soinu eztia...?
Zer da maitasuna? (biz).

Erregen egunez
{naiz hau eurak ez jakin)
aurrak jostailluakin
izan oi diranez...
Gure etxeko tanboSin
ttun-ttun zoliduna...
Ezbearretan poza,
atseginean goza
zugan oi genduna.

Zortzigarren lora,
guztion jostaillua,
betiko oroigaillua...
nora zoaz, nora?
Sendiko maitasuna
al yatzun epela?
Beti zuri begira

danok izan bagira
aurtxoak bezela?

O maite indarra!!
Ez dakusgun lokarri
etsn ezina sarri,
eta inoiz... negarra.
Zer egin dau gaiztorik
qure aingeruak?
Li;za dituk besuak
mingots edo... gozuak
eta eugaz daruak!!

Gau oro ipuinak
amak irakurtean,
euskeraz, izkuntz maitean,
zer ztin gure seinak...?
Agotxua zabalik
guztion erdian...
naiz errez ta naiz gaitzak,
iruntsi nairik itzak,
arreta aundian...

Nik gura dsnpora
betiko geiditzea,
ho!axe bizitzea.
baina... urteak gora.

Aingeru zoragari
gure etxekoa...!
Ez zaroaze katez,
bai zeui'e borondarsz.
Hau arritzekoa!

...Ta zu irribarrez
egunari begira,
zeure bihotz erdira
maitea bearrez.
Odo! jarioz utziz
guraso bihotza...
Pozez ba'zan jaiotza,
hau momentu garratza.
Hauxe da bizitza!

Arreba gaztea:
hora-or Pedro Mari,
gizon gazte ernari,
ta zu, emaztea.
Gaurko maitasunean
hiliartean bizi.
Seme-aiabak azi,
gure herrirako ezi.
Zerua irabazi!

Deu nor o

BERTSO BEfiHIAK
Aspalditxoan bertsolariok

putz ta putz ibilli gara

Bizkai aide ta Gipuzkoatik...,

azkenez Naparroara.

Ta Naparroan aurkitu dogu

pizturik oindik txingarra,

ta txingar orren sukaide bero

Printzipe Vianatarra.

Oraihartean Markinan doguz

urteroko besarkadak,

baina gainera bear genduan

bitarte, danon biotz bat,

illeorotan artu daiguzan

bere odolan taupadak,

bertsolariok, alkar botata,

irrintzi eta aupadak.

Anaitasuna bear gendun fez

gauza guztien ganetik,

anai ezautzen zabaldu gihan,

bein, Euskalerri danetik.

Lenengo besar-kada beroa

Markinan Ait a Juaristik,

orain amesen betegarria

Principe de Viana'tik.

Bertsofariok beti izan dogu

bide latza ta estua,

leku askotan aurkitu dogu

ta sarritan eskatua.

Zaindu dagigun loratxo bat lez

gaur daukagun ostatua,

au dogulako, borondateaz,

Jainkoak bedeinkatua.

Bertsolariok alkar aitzeko

zerbait bear gendun jarri

geure artean jakin dagigun

batak bestearen barri.

Eta gainera zerbait lortzeko

bertsozaiien pozgarri,

zerbait saiatu gaitezan danok

indar emonaz alkarri.

Illeroko au sortua dogu

sendotuteko euskera...

Naparroako Diputazio

diruz berai laguntzera.

Bertsolari ta bersozaleok

batu artalde batera,

arlo orretan jokatutzeko

famili baten antzera.

Geurea dana geure arduan

geuk ezpadogu artuten,

auzokorikan ez dator ihoz,

ez, norberea zainduten.

Ez daigun itxi pizturik dogun

ixingar ori amaituten,

ingururatu bakotxa bere

illintxla urreraiuten.

Aldi batean ba'gendun ere

izatearen bildurra,

zorionean aurkitu dogu

uste onaren gaillurra.

Atseginagaz ontzat artuta

zuen ostatu samurra,

artu mesedez, napar maiteok,

biotzetiko agurra!

Basilio Pujana

Aldizkari onek, bertsoiari eta
bertsolaritzari buruzko jakingarriak
zabaltzeko, orrialde bat edo beste
eskeini ditu.

Aukera ederra benetan, euske-
rak eta euskaldunok ain gureak
ditugun gaietan zerbait Ian egi-
teko.

Bertsolari asko izan dira Eus-
kalerrian, baina asko ta asko gure
artetik joan baziran ere, aien ber-
tsoak, esaerak, ateraldiak eta aien
oroimena bizi dira.

Euskalerrian bere arrastoa utzi
zuten bertsolari aietako bat Pel!o
Errota izan zan. Makinabat bertso
kantatu eta paperetan jarritako Pe-
ilo Errota. Bere bizitzaren berri
orrialde auetan ematea egoki iru-
ditu zaigu, eta orretarako Aita An-
tonio Zabaiak Pello Errotaren ala-
ba Mikelak kontatu bezela idatzi
zuan liburua artu degu lagun. Be-
raz, badakizute lantxo au zein itu-
rritan jaioa dan.

Liburu onek garbi esaten duanez,
1.340 garrengo Abenduaren 23'an,
Asteasun, jaio zan gure Pello Erro-
ta. Bere amaaldeko aitona napa-
rra omen zan, Arbizukoa, ain zu-
zen.

PeMo Errota, zazpi senidetan bi-
oarrena izan zan, eta bere arreba
Sabina eta anai Juan Kruz ere
bertsolariak omen ziran, Ezkondu
zanean, bera etxean utzi eta ga-
nontzeko famiiia izurkilgo errota
batera joan omen zan bizi izate-
ra. Emen nobarmentzen da Pello
Errotaren etxean zenbaiteranoko
aberastasunak ziran. Baita andik'
urte mordoxka batera Donostiko
Teatruan bota zuan bertso on tan
ere:

Larru gorrian jaio ninizan da
ez dei aberastasunik,
nigatik ez du ihork esango
kaballerua naizenik,
gure Jainkuak gau eta egun
ez dit palta osasunlk,
tamaiha ontan naizen artian
ez daukat estuasunik.

Ez zan bada aberatsa gure gi-
zona, baina bai etsipen, eramen
eta fede aundikoa bere bizitza
zear erakutsi zuan bezela. Ez dira
doai txarrak gizon batentzat eta
ez bertsolari izateko ere...

I. Olea

BEPTV
ZIRI-BERTSOAK

Gauza bitxi askc jazo oi da gure artean, penagarriak batzuk, ikus-
garriak beste batzuk. llabete batzuk dirala au gertatu zan erriixo baten:
mezatan lenagoko euskal abesii errikoi bat jo eben; baina abesti orrek
itz barri samarrak daukoz, proiesta antzekoak, gudariai dei egiien dautse
irrlntzika mendira. Kristau batek, aian be, meza entzun baiho musi-
karen ardura gcitgo eban sniza: meza amaikeran, zuzen, alkateari parie
emotera joan yakun.

Praille eliz hat zan, eta andik egun batzuetara erriko agintariak prai-
lleen agintariari dei egin eutson, mezatan ia ze musika joten zan itan-
durik. Bai, ba, erri barruan dago elizea ta araino be sartu gura alka-
tearen muturrak. Bakotxa, a!an be, bere tokian egokiago egoLcn.

Bertsolaria beti zur egon oi da. ta gertakizun onen barri be izan
eban; eta ona ankax-sartze orreri buruz biribi!du dauskuzan bertsoak.

Bertso barri batzuk gai
gura dodaz jarri

gure erri onetako
alkate jaunari.

Praiilen eleizan nausi
nai da bera jarri...

Orixe bai benetan
obispo ikusgarri.

Musik'jrren deitu dau
ango prioha,

bere katxabapean
sar naiz eleizia;

Duru danena bada
ein dauan gauzia,

praiileen nausi ei cloa
gure alkatia.

Obispo barri onek
ekarri dauskuna,

Jaunagana eltzeko
orixe bai ituna:

itxi ebanjeiio
«Neu» ipini jauna,

ta aren mogimentua
dotrinatzat dana.

Orraitik alkateak
poiita dau lana,

musika zaindu bear
mezan joten dana;

otoitz ori loutzeko
ona alta zana,

ikurrin, himno eta
beste gure jauna.

Olako zereginak
nai b'ozuz eratu,

lenengo udalekoak
bear lez atondu;

gero etxean prakak
andreari kendu:

elizak baki zelan
bereak konpondu.

Alkate onek antza
topau dau bidea

abade izan barik
eiteko mezea.

Orra Kontzilioko
azken reformea:

apaizak espetxetu
ta apaiz alkatea.

Gibeletik ez mindu,
gure aikatia,

barre eiteko eldu
jaku denporia;

baina esan bear beti
ta zintzo egia,

zuk zapaldu ez daizun
Kristo'n eleizia.

Praille ez naz eliz ortan,
bai bertsolaria,

ta gomutatu nai dot
alkate izatia,

naiz errege, eztala
ez inportantia,

Jainkoaren aurrean;
baina bai fedia.

Jesus'ek esan euskun
argi dotrinia,

ta a jarraitzea ez da,
ez, politikia.

!a, ba, erritarra,
andi zein txikia,

ikasten ba'dozu bein
Kristo'n lezinoia.

Etxebarria'tar J. M.

NIRE LAGUNA
Gizonaren biziak iturri bera dau,
orig'altik giiztiok anaiak gara gu,
Bizia eztia da gizonen barruan,
txoria ez pozago aldez ibilkeran.
Jakituria dauka biziak beregan
gizonak ez dakian joskera onetan.
Inoz urratzen ba'da kateiko area,
gorputz guztiak dauka aren ardurea.
f>-ero, laguntasuna doa min ortara,
burn, belarri, esku, arclnraz zaintzera.
Maitasun sutsu ori zentzunei nok einon?
Bizitzaren jaubea astintzen an, eg-on.
Gorpiitz guztia bat da, atalez josirik;
orok minduta dira errukiz beterik.
Geldirik ezin egon lagundu bagarik,
maitasuna or dago, oparo, bizirik.
Irakatsi zorrotza lagun anaientzat,
gorpntz bat sortzen dogun gizon guztientzat.
Anaiaren samifiak astindu nan ni be,
neke onen artean biok alkar maite.
Bizitzako arioak itzez ari dira,
oiu eginaz, gogor, gizonen barrura.
Oiu entzulariak zor bat betetu dau,
maite legeak biok alkar poztu gaitu.
Lagunak lagunekin alkartuko clira
solaspide barrien edertasunera.

Egieder
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Txibiri-taldea
Lemona'n ba-da «Durundu Bern*

gazte txikien taldea:
begiak bizi, mosua gorri,

guziiok dogu maitea.

Zelaian zear txibiri legez,
kalean joten dau soinu;

onek darabil tanborra zoli,
abestiz pozten ak gaitu.

Gazte rnaiteok, ekin gogotik
igonaz bizi-aldatza;

etorkizuna zeuena da ta,
ikasi ssndo, ta daniza...

Bertso alaiez ustu biotza,
erria poztu kantari;

txibiri (1) gorri zaiteze beti.
aidean zear dantzari.

A. O.

(1) Txibiri = mariposa.

B E N A T M A R D O
Barkotze'ko semea dugu B. Mardo; beraz zuberotarra, erdi bertso-

lari erdi poeta; oso entzute aundikoa XVlll'garen mende azkenerantza
batez ere. Agustin Chaho ta Mary Lafon'en iritziz, euskai lurralde artako
koplagille azkarrena. Chaho'k, gainera au ere ba-diosku: aren olerki-lan
guztiak bildu ezkero, ogei ale lodi osatzeko beste gai izango gen-
dukeala.

Prest zegoen kantaren bat abesteko eskatzen zioten guzietan, bras-
takoan abesteko; etorri ugariko kantatu oi zuen, urretxindorrak zugaitz-
-puntan egin oi duenez noski. Ez diot au gora-nai utsak eraginda, ber-
tsolari bikain bati dagokiona ederretsi gurata baizik.

Alako Txirrita'ren antzera, leikiderik etzuen nai ondoan; aien bilia
joan oi zan, ordea, sistazko bertsoz etsaiai jipoia berotzeko asmotan.
Oso gaitz omen aren itz-neurtu gorrotzai erantzutea.

Behat Mardo, edozein gizaseme bezela, goi-arnasaz sustatua zan
berrogetamar urtekin; berak irabazi oi zitun bertso-sariketetan koroi-
-buruntzik geienak; baina urteen pixuz buruko iiieak soi!duz ta indarrak
aulduz zijoazkion, eta ezin beraz lorezko buruntzi geiago bere kopet
soiilean jarri. Eta bein batean, berak burrukara eramanazi zuen koplari
batek maltzurki erantzun omen zion aren «gaixoari» zirikada ederra
egotzirik. Mardo egun aretan izan ei zan azpiratua, bere bizi guztian
aurrenik noski.

Jas galanteko poeta zan, bertsogintzan zenbait aldiz saiatua. Zori-
txarrez, alere, gutxik baino ez dituzte ezagutzen aren ian joriak. Aren
lanetatik, gainera, geienak gaiduak dira, orduan ez bait zan gaur degun
tramankulurik bertsolarien jardunak artzeko.

Mardo'k arrosko xamar bertsoiari osotzat iotzen zuen bere burua.
Musena ere, an bertako zintzarri-egiilea, bertsoiari zan alegia, baina ez
ain egokia. Mardo'k ez sartzeko diotsa olako zereginetan, buruzagi bera
da!a-ta. Ona «Ni deitzen nuk» asten danaren lenengo ahapaidia:

Ni deitzen nuk Behat Mardo, Barkoxe Baxabillako
otoitzen hait eztizadala kantorerik hunt haboro,
eztakika ni nizala buruzagi hartako?

OIZ

Mattifi bertsolariari
omenaldia

iibeltzaren 16'an Donostiko As-
torian jaiafdi zoragarri bat izan de-
gu, mugaz aruzko anai Mattin ber-
tsolariaren omenez.

An ikusi ta barrenean nabaitu
genduana paperean bear bezela
azaltzeko, gurea bano !uma ari-
nagoa nai iuke ta izango dira obe-
to egingo dutenak, bana, guk ere
al degun neurrian zerbait edierazi
nai genduke.

Egun ortan, esan genezeke, da-
na eder izan zala Astoria antzo-
kia izan ezik, au eder bai bana
txikiegi izan baizan.

Astoria, Donostiko a n t z o k i e n
erraldoia, ipotx (enano) biurturik
ikusi genduen.

Jendetza aundiak bildu ziran eta
danentzat tokirik ez, danentzat sa-
rrerik ez eta jendea asarre.

Azkenean, eratzalleak antzoki-
-atarian aitabozak jarri bear izan
zituzten, sartzerik etzutena andik
entzun zezaten.

Ontan zerbait luzatu bear izan
zutelako, barrengoak asi ziran nai-
koa kezkatzen, denbora aurrera ta
jaiaidia asteko konturik ez, larri
zan jendea.

Asiera ematerakoan, Saiaberria
jaunak adierazi zien zergatik izan
zan atzerapena ta andik aurrera,
kezka guztiak poz biurtu ziran.

Loyola irratiko izlari trebea dan
Iriondo'tar Joxe Mari, zuzendari ta
gai-jartzalie zutelarik, amairu ber-
tsolarik kantatu zuten (zergatik
iru?) lenengo, Mattinen gorantzak
aipatuaz bertso bana, urrena aoz-
-ao edo teman bost bikote ta iru-
koa, opizioa jarrita iruna bertso.

Atseden alditxo bat eta berriro
ere bertsolariak asi ziran. Orain-
goan gaia jarrita banaka, iruna
bertso.

Entzun genduen bertso ederrik,
bai banaka, bai teman ta bai sai-
llean, bana egun ortako bertsorik
ederrenak omendua izan zan Mat-
tin adiskideak eskeni zizkigun za-
lantzik gabe.

Jostalari ta par-eragille ez-ezik,
beste zerbait geiago ere bazala
genion beste batean, eta alaxen
da izan ere.

Donostiko Turismo etxeak eske-
nitako zillarrezko txori eder bat
eta Lasarteko Patxi Etxeberria ta
lagunak eskenitako txapel aundi ta
apain bat izan ziran egin zitzaiz-
kion esku-erakutsiak, bana Mattin
geiena poztu zuena, ainbeste jen-
dek ezagutu eta maite zutela ja-
kitea izan zan berak esan zidanez
eta ondorengo iru bertsotan garbi
adierazi zigunez.

Iru bertsokin eskertu nai izan
zuen eskeni zitzaion omenaldia,
apaltasun, alaitasun eta batez ere
maitetasun biziaren ezaugarri be-
zela agertu zan gure aurrean Mat-
tin, iru bertso oietatik bigarrenak
dion bezela:

Egun guztitan ez da ikusten
olako edertasuna
au ikusita gogoratzen zait
gauza bat lendik entzuna
mundu ontako gauzik onenak
dirua ta osasuna

oien gainetik jarriko nuke
lagunen maitetasuna.

Ez da errez bertso mardulagoa
antolatzen eta, batez ere, ango
maitetasun giroari obeto erantzu-
ten.

Donua ere, guk inoiz entzun ez
deguna zen, apain eta egokia ber-
tsolarientzat, ondo gogoan, artu ez-
kero.

bai entzuieai gustatu ere, bai
bertsoaren esan-naia ta bai donua.

Ango txalo ta oiuak. Bazirudin
Astoria iertu bear zuela jendea-
ren zalapartakin. Gutxitan entzuten
dira aiakoak.

Ian ere, Aitasantuak berak ere,
etzituzken obeto erabilliko maita-
sun itzak. Malluz jotzen dan iltzea
bezeiaxe sartu zizkigun bere ber-
tsoak Mattin Aetzetarrak, gure
biotz erdirano.

Ura zan jendearen gozemena ta
ura zan pozez negar egin bearra.
Bejon deizula Mattin adiskide za-
rra, lendik ere Euskalerriak maite
zinduze!a agertu bazizun, orain ba-
degu arrazoi bat geiago, lenaz-gain
maitatzen jarraitzeko, igaro arazi
zenigun une goxoagatik.

Nik beintzat, lurra zeru biurtu
zala uste nuen, bana, zugandik ba-
natu orduko, lurrak lur jarraitzen
duela ikusirik, nere bertso oek bial-
tzen dizkitzut, «lparagirreren do-
nuan» kantatzeko, nere esker ona-
ren ezaugarri bezela:

Aurten llbeltzan amaseia bai
genduia zoragarria
esan ziteken loraz jentzita
zegola Euskal-erria.
Egun ortan Donostin
zure omenez Mattin
jaialdi bat zan jarria
zuri tokatzen zaizun bezela
benetan arrigarria.

Jaunak emanda badezu Mattin
bestek ez duen almena
ingurun biltzan diran guztiai
alaitutzeko barrena.
Lendik ere banekin
nola zendun zeurekin,
irriparrik gozoena
naigabez dauden biotzak ere
pozez jartzen dituena.

Oparitxoak artu ondoren
asi zifianen kantari
biotza lertzen jarri zenien
ango entzule danari,
Aiek negar malkoak
pozaren pozezkoak,
irten zitzaizkigun guri
eman zenigun une goxoa
guk, nola ordaindu zuri.

Zer alaitasun ote zegoen
Mattin, zure barrenean
ikusirikan ainbeste lagun
bildurik aldamenean.
Bostekoak batetik,
besarkadak bestetik,
maitasun ederrenean
urte askoan jarrai olaxe
pake ta zori onean.

URDANETA

ARTU,
JAUNA!

(1970-1-25'an Gorozika'ko elizan
abestua, Sardui'tar Deunorori egin
yakon omenaldian).

Kristinau legez, Meza santuan
opari dogu eskeintzen,

ardo t'ogia Jesukristoren
gorputz dirala biurtzen.

Euskaldun legez, fede zintzoaz,
Jainkoa dogu maitatzen,

ardo t'ogia Kristo eginak
doguzanean gurtutzen.

Artuizuz, Jauna, ardo t'ogiaz
gure gurari guztiak,

eguneroko neke ta lanak,
negar, poz eta abestiak.

Gorde egizuz zure menpean
gizon, ume ta erriak:

onartu, Jauna, negarrez dagon
erriaren intziriak.

Sardui'tar Deunoro

mmn\ IIHIIDII
(Bederatzi-amar urtegaz eginak)

Karaxaka badago
abian oiloa,
kukurrukuka laister
doa oiloskoa
Oiloak eiten dabe
honen agindua,
bestela zigortzeko
bizkor dau pikua.

2

Eun oilo egon arren
oilo-toki baten,
oilar baten esana
zuzen dabe egiten.
Oilarran aurka ihor
ez da ausartuten:
oilo gangarrak laister
ditu ixifduten.

— 3 —

Bizimodu askotan
oi dana ikusi:
gizona orruaka,
andreak garrazi.
Andra bat euki eta
bera ezin ezi...
Kukurruku jo arren,
andrea nagusi.

— 4 —

Andra-gizonak ondo
bear dira atondu,
horretarako dira
egiten ezkondu.
Gizonak ezin badau
etxea konpondu,
andrea zelan ezi
oilarrai itandu.

Jon Enbeita

GOIAK GOI
Jakin-naikeriz, ase ezina
dabilkigu gaur gizona,
lur-sabelean aurkitu nairik
bertan aurki ez dag-ona.
Arrigarria iristen zaio
bum gainean daukona...
Jaiotzez gero bere dun ori
ez ote du, ba, lei ona?

Izar-oianak dituzu goian,
eten gabeko dirdira:
Aristarko'k bein, Samos'ko urak,
oartu zun goi-zingira,
bertan euzkia etzan aurrena
taigabe bira ta bira:
berrogei milla milloitik gora
olako gorputz ei dira.

Azkarki dabil gizona egaz
tresna bitxien gainean,
arroa bezin ausarta noski
goiaren berri naiean.
Baina, txoroa, ezifia dezu
sar-azi orren barnean,
ez bait zera, ez Jainkoa beste
jakituri ta indarrean.

Gainak argitan dirdir ikusiz
biotzak dagi zantzoa:
"Noren eskuak jarriak ote
krisaillu orren moitzoa?"
Eta Dabid'ek dizu eskaintzen
egiaren muin osoa:
"Gizon txepela! ez izan kezka,
Egille degu Jainkoa!"

Eta nik mutu, bestek bezela,
nere barneko didarrak,
gora begira ixuri nitun
biotz-erdiko negarrak:
Zuri, Jainkoa, opa dizkitzut
itxaron argiz beteak,
fede-aria luzez irunik
neugan ditudan nekeak.

X.
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1971. URTEKO EUSKARAZKO L1BURUAK
Euskarazko iiburuak, 1963ean le-

hen aldiz !ortu zen hilabetean bi
argitaratzea. Zenbaki hau 1966ean
hirura heldu zen eta 1970ean iau-
ra. Beraz, azken bi urte hauetan,
batez beste, asteroko iiburu bate-
ra heltzen da euskarazko liburuen
produzioa. 1970ean 56 Iiburu argi-
taratu ziren, eta 1971 ean beste
hainbeste.

Urtero gertatzen zaikun bezaia,
beti gelditzen zaizkigu aipatzeke
zenbait titu!u, aurreko urtean be-
randu zabaldu zirenak, hain zuzen;
eta 1970eko zerrenda hari beste
tituiu hauk gaineratu behar dizkio-
gu, 56 iiburuen iista osoa ager
dad in:
Arrotza, Albert Camus (J. M. Agi-

rrek euskaratua). Irakur sail. Do-
nostia.

Bertso mordoxka, Manuel Lasarte.
Auspoa. Tolosa.

Goiznabar (Olerki bilduma, 1929-
-1950), Aita Onaindia. Bilbao.

Gure Lor osoaren Lutelestia, E. J.
Werner (N. Etxanizek itzulia).
«Margo Ederdun Enzik!opedia».
Timun Mas, S. A. Barcelona.

Harrizko herri hau, Gabriel Aresti.
Lur. Donostia.

Lui* rarest kondaira, Salbador Gar-
mendia. Irakur sail. Donostia.

«Semeno de Lazkano», A. Arrinda
Albisu. «Anes Lazkauko». Za-
rautz.
Sragan den urtean, 1971ean, edi-

torial berri bat agertu zaiku. «Etor»
izenez. Bestalde, Ediciones Gai-
sa, S. L. delakoak euskarazko sail
bati ekin dio, Walt Disney-ren ko-
lezioak argitaratuz. Baina ba diru-
di, Timun Mas, S.A.k bere «Margo
Ederdun Enziklopedia» bukatutzat
eman duela. Beste batzuek argi-
taipenak urritu dituzte, eta Socie-
dad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones, S.A.k ale bat baka-
rrik ere ez du agertu euskaraz-
korik. Dena dela. 1971 urteak 1970-
ean hartu zen goimailari eutsi dio,
56 Iiburu argitaratzean. Hona he-
men liburuen zerrenda:

1 971

Ajea du Urfurik, Anjel Lertxundi.
Etor. Bilbao.

Atnazonetako indioak, Lur Edito-
riala. Donostia.

Animalien bizitza izkutua, Guiusep-
pe Zanini (Jokin Apalategik eus-
karatua). Col. Wait Disney, Edi-
ciones Gaisa, S. L. Valencia-Do-
nostia.

Antxitxarburu-ko buhamiak, Jean
Barbier. Collection Ikas. Baiona.

Atsotitzak eta Meurtitzak, Oihenar-
te. Irakur sail. Donostia.

Bai mundu berria, Aldous Huxley
(X. Amurizak euskaratua). Lur.
Donostia.

BaSearen arrantza, Lur Editoriala.
Donostia.

Breve guia montanera - Menditar
artezari laburra, Josu Altuna
«Basajaun». Bilbao.

Cueirtos del Bidasos - Bidasoako
kondairak, Luis de Uranzu (Her-
nandorena eta Irigarayk euska-
ratua). Donostia.

Egaztien mundua, J. Dorst (J. M.
Aranaldek euskaratua). «Margo
Ederdun Enziklopedia*. Timun
Mas, S.A. Barcelona.

Ekai-arauketa dialektikorrari buruz,
lulen Madariaga. Herbestean.

Eskaldunac, J. M. Hiribarren (Bi-
garren argitalpena). Auhamendi.
Donostia.

Jose Langil@!
Gauz guziak ez dira argitasun berakin ikusten ahal munduan.

Ez da ere egite bakoitzaren ondorioa, ona edo txarra, berehaia
nabari aldika.

Bide zabalak ezezik, bidexka estuak ere kurritzen ditu bizi-
tzak. Lenbizikoak atsegingarri badira latz eta mingarri zaizkigu
bigarrenak.

Geroak kezkatzen gaitu geienik. Geroakin datorkiguna iadanik
ikusi nai dugu, ta ezin.

Emengo gure geroa iluna da guretzat. Orrela izatea, ordea,
obe zaigu agian...

Gertakizunak ere, batzuk arpegia agirian dakarte; bertze ba-
tzuk, estalita. Batzuk, norat doazin asmentatik diote; bertze ba-
tzuen ioera, nork asma? Beren baitatik datorz bat edo bertze;
gizonek asmatuak dire aunitz. Onerako edo txarrerako, nork daki?

Gurekin dabiltzanak, danak adiskide? Gutartekoren bat, etsai?
Lengoa eta oraingoa geroakin iosiz dator, adiskidetasun eta

etsaigo oakoitzean, erantzun zuzena.
Azkenaldera, geroztik, azkenaldera:
Mangun aunitz, mangun aunitz bitartean:
Zoritxarrez edo zorionez, aldakor xamarrak ditugulakotz bio-

tzak:
Irakitan balbalka, batzutan: bare-bare, tarteka.
Irakitan dabilena, geldirik ezin egon:
Eta, bota dezazken talastekin, bakean ezin utzi bertzeak!
Epeltzeak, ordea, eztitzeak, ortara prest balegoke taplastak

io duena ere, lengo orrira dezake dana, minak kenduz eta zauriak
sendatuz.

Irakitan «plast» datorkionarekin egosia, minaren minez arran-
kuratzeaz ez arritu. Bizi da: ta bizian io dio bat-batean beroegiak.

Konpon leizke ahatik, ortaratuz geroz, egoslea eta egosia,
biak. Noia?

Gaurko gaitza, len ikasitako onarekin ta geroko obeagoaren
itxaropenarekin, esperantzarekin, sendatzen saiatuz.

Zure bizitzan, Jose Langile, ordu ilunak izan zenituen; bide
estu ta bidexka mehar; geroa, beltz; gertakizun nahasi; noiznahi
adiskide berri; Erodes ta bertze bihotz-irakigile: hau dena ta
geiago zure inguru, bizitza osoan.

Ala ere, aha! zinuen guziekin ongi konpondu zinen, nahiz ongi
konpontze hau Ian zaila izan batzuetan.

Len ikasitako ona etzinuen baztertu: ortan sendo iraun zenuen.
Geroak zekarktzun obeagoaren itxaropenean tinko zinauden.
Bi sendogarriokin zure egunerokoa gantzutzen ta indartzen

zoan beti.
Gaurkoak, gaurko uts-utsak, itsutzeko ta iltzeko arrixkuan ga-

biltz gu: prisaka; atzera-aurrera begiak ibiltzeko astirik gabe.
Lengoaren ona maitatuz eta geroaren obeagoa bilatuz, gaurko

gaitza gugandik eta bertzeengandik ahal dugun obekienik kentzen
fagundu zuk zerutik!

Itxaropenean, ukatuko etzaigun obeagoaren esperantzan, gaur-
ko lanetan ta neketan sendo irauten erakutsi!

Asmo onaz bete betetako bertzeen lanak eta nekeak geren
mingain zorrotzekin guk ez ondatzeko, zure ixiltasun saindu or-
tatik ausarki emaiguzu! IBARRONDO

Aezkoako mendiak
Euskal aditza. Batua? ...baturakoa,

Patxi Altuna. Etor. Bilbao.
Euskai erria eta ikastols, Jose Lasa

Apalategi. Donostia.
Euskal Herriaren Historia, Federi-

ko Zabala («Jakin» taldeak eus-
karatua, J. Intxaustiren zuzenda-
ritzapean). Jakin eta Etor. Bil-
bao.

Euskalerriaren Yakintza (IV tomo-
aren bigarren argitalpena), R. M.
Azkue. Espasa-Caipe, S.A. Ma-
drid.

Euskal Herriko Ekonomiaz (1955- !

-1957), Gurutz Ansola. Etor. Bil-
bao.

Euskal Herrikc Historiaren labur- j
pena, F. Zabala eta J. A. Igle-
sias. Donostia.

EuskaS idazfeak - Juan de Tartas,
J. A. Etxebarria. Zarautz.

Euskal Kufturaren Historia, Lasaile-
tarrak. Bilbao.

Euskat Literaturaren Historia, Ibon
Sarasola. Lur. Donostia.

Euskara gaur, Gaur, S.C.I, Lur. Do-
nostia. i

Hegatsez (Hitz-lauzko bilduma), •
b. csasaun eta J. San Martin.
«Kuliska Sorta». Itxaropena. Za-
rautz.

Hitz berdeak, Jcxe Azurmendi. Edi-
torial Franciscana Aranzazu. Ona-
te.

Hizkuntza, etnia eta marxismoa, Jo-
xe Azurmendi. Euska! Elkargoa.
Baiona.

Industriaketa aundiak, Espezialista
askoren artean egina L. Dorron-
sorok euskaratua). «Margo Eder-
dun Enziklopedia». Timun Mas,
S.A. Barcelona.

(solottoko katekima. Etor. Bilbao.
Itsasoko gauza harrigarriak, Frank

de Graaf _[Gexan Lantzirik eus-
karatua). Col. Walt Disney. Edi-
ciones Gaisa, S. L. Valencia-
Donostia.

Izatearen mafura, Xabier Azurmen-
di. Etor. Bilbao.

Jamkoaren bi!Sav Nikolas Ormaetxea
«Onxe». Etor. Bilbao.

Jendeak eta bizilekuak, Jane Wer-
ner Watson (Larresorok euska-
ratua). Col. Walt Disney. Edi-
ciones Gaisa, S. L. Valencia-
Donostia.

Kan-iko eta Beftxstina, Jakes Oiher-
narte. Lur. Donostia.

Kristoren Eliza, Aita J A. Goiria.
Bilbao.

Kultura eta Fedea, P. Agirrebalza-
tegi, P. M. Zabaleta, A. Sagar-
na, J. M. Torrealday, I. Bereziar-
tua, J. M. Diez-Aiegria. Jakin.
Onati.

Lan elokatua eta kapitaia. Afokai-
rua, prezioa eta irabazia, Karl
Marx (X. Kintanak euskaratua).
Lur. Donostia.

Langileria historian zehar, Mike I
UgaSde. Etor. Bilbao.

tau gartzelak, Nazim Hikmet (G.
Arestik euskaratua). Lur. Do-
nostia.

Larre gorrian, Obras Musicales
del Padre Donostia. Archive P.
Donostia. Lekaroz.

Lehen gizarteak, Benantxio Otaegi.
Etor. Bilbao.

Lehen urratsak. Euskaldunen alfa-
betatzea-1. Lur. Donostia.

Lfnguistika orasn arte, Xabier Kin-
tana. Lur. Donostia.

Marx&n- marxismoa, Gotzon M. Ga-
rate. Etor. Bilbao.

Marx eta erlijioa, Imanol Pagola.
Irakur sail. Donostia.

Mendi-ganetik, Jose Inazio Etxebe-
rria. Auspoa. Tolosa.

Mintzaira, aurpegia: Gizon!, Jean
Hiriart-Urruty. Jakin. Onati.

Oihaneko gauza harrigarriak, Geor-

Azpegi'ko «kromel» ederrena (aida argazkia)

Ementxe, Aezkoa gainean, muga
aidera ditugu izan ditezken baso-
rik galantenak.

irati basoaren izena artu dute.
Baso galanta au zabaltzen da Aez-
koako menditik Saraitsuko lurre-
taraino. Aunamendi ego aidean za-
ti bat, Aezkoa ibarrakoa da; bes-
tea Saraitzukoa ta oraindik muga-
tik beste aidera eratzen da Ba-
xanabarra ta Xubero aidera.

Aezkoa mendietako irabaziak Es-
taduak bi!tzen ditu, baita Saraitzu-
ko «La Question» mendiakoa ere.
Bainan Saraitsuko ballarak ere Ira-
tiko basoatik jasotzen ditu onta-
sun aundiak.

Egun, Aezkoan beren mendiekin
bum auste aundi bat daukate. Ez
dute ontzaz artzen Estaduak onta-
sun guztiak eramatea. Alderdi or-
ran lurra aundiak daude. Merezi
dute izenak ezagutzea. Auritzeko
mugatik asten dira ta Saraitsurai-
no dijoaz: Nabaia, Murukoa, itoiaz,
Bago Urdineta, Azpegi, Mendilatz,
Iraun, Orion, Erlan, Mozoloak, Mo-
rate, Aritxilatz, Gibelea. Azkena
degu onena ta aberatsena. Egurre-
tan Estaduak urtero bederatzi mi-
ila metro kubiko egur ateratzen
ditu, amar milloi pezeta.

Egur ori oso ona da, geiena pa-
goa. Artu ta Valencia'ra eramaten
dute. Bertan gelditu bearrean ta
bertako semei lana eman, urrutira
daramate.

Noiztik dator gaitza au? Aspal-
dikoa da. Orbaizetako burni o!a
berritu ta bereala, 1784 garren ur-
tean eman zioten, erregearen ize-
nean Estaduari; bein eta betiko,
bi arrazoiengatik. Aide batetik gu-
da tresna ofa onek, egur asko bear
zualako ta gainera Estaduari egur
guztia eman ezkero, Aezkoarrak
gelditu ziran ango larreak artze-
kotan bein ere inpuestorik ordain-
du gabe. Egurrari orduan nunbait
baliorik etzioten ematen. Gainera
orrela bertako semeak oia bat ba
zuten ta Estaduari etzioten inpues-

ges Sherman (F. Mendizabalek
euskaratua). Col. Walt Disney.
Ediciones Gaisa, S. L. Vaiencia-
Donostia.

Pastor teuela (1780-1837). - EzkEoko
fa Segurako itxuak, A. Zavala.
Auspoa. Tolosa.

Perretxtkoak - Setas, Inaki Linaza-
soro. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa
Probintzialak. Zarautz-Donostia.

Poema bilduma, Mike! Lasa eta
Amaia Lasa, Irakur sail. Donostia.
Rskardo Arregi, R. Arregi, Alfabe-

tatze batzordea, Joseba Arregi,
Joan M.a Torrealday. Jakin sor-
ta. Arantzazu. Onati.

Seksu-ezibidea, Sergio Bigatello
(J. Gaztanaga eta j . Goikoetxeak
euskaratua). Etor. Bilbao.

Sozialismoaren frogantzak. Maurice
Dobb (A. Urretavizcayak itzulia).
Lur, Donostia.

Txirritaren. bertsoak (I eta I! to-
moak), A. Zavala. Auspoa. To-
losa.

"Umeen deia»T Aita Felipe Murie-
taren bilduma. Iruna.

Xaibiertxo, Lopez-Mendizabal (A.
Onaindiak bizkaieratua). Amore-
bieta.

Zepal bertsolaria, A. Zavala. Aus-
poa. Tolosa.

JUAN SAN MARTIN

torik ordaindu bear. Orduko Aez-
koarrak oraingoak bezela erneak
izaki. Asiera onak, bainan ondoren-
goak oso txarrak.

Estaduari mendiak uztea, etzan
ain arm joan. Bizpairu aste-ko lana
izan zuten. Lenengoz, Aezkoa'ko
erri bakoitzetan, nausiak beren es-
kubideak eman zizkien banaka al-
katei; ondorean alkateak errege-
aren ordezkariari. Azkenean, erre-
gearen ordezkaria etorri zan men-
di cien jabetza artzera. Bere iana
ori ondo azaltzeko, basoetan sar-
tu zan adar muturrak puskatuaz
t^i erreketan anka sartuaz.

Garai zarretan Naparroko erre-
gerenak omen ziran baso ta mendi
auek. Ordaina baten bidez, Santxo
Azkarrak Aezkoarrei utzi zizkien.
Drain berriz ordaina ori ez ema-
tearren Erregeari itzultzen dizkiote
berriz.

Andik gutxira, 1834 garren ur-
tean, Aezkoarrak saiatu zuten kon-
tratua, beste aldetik baldintza na-
gusi batzuek etzituztelako bear
bezela bete. Adibidez esaten zu-
ten, Estaduaren ordezkariak gaizki
erabiltzen zituala bertako jendeak
eta gogor egiten eta frantzesak
obeto artuak zirala. Gero karlis-
ten gerra ondorean olategia itsi
zuten eta bertako seme asko bizi
biderik gabe gelditu ziran.

Aezkoarrak, irabaztera zijoaztela
ustez, azkenean beren baso galan-
ta eta ederrak galdu egin zituz-
ten.

Jabetza onen biila ostera asi zi-
ran ta Primo de Rivera zuzenda-
riaren garaian itxaropen aundiak
eman zizkien. Danetan bezela,
erregearen izenpea bear. Primo de
Rivera erori zan ta kito... gaur
arte. Itz onak bai, azken eraba-
kirik ez.

Aezkoako etxe garaiko nagusiak,
mina aundiakin erakusten dituzte
garai zarra aietako kontratuaren
paperak.

Basoak Estaduari utzj zizkioten
oarai artan, 1784 garren urtean;
Aezkoa baiflara erriaide bezela
autsi egin zuten eta erri bakoitzak
bere askatasuna artu zuan, ta or-
duan egin zituzten erriko etxeak..

UGAIN BORDA

Aezkoa Mendietako Artzai Borde
(Aida Argazkia)
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ETXARRI ARANAZ
SZKiNTZARIA, ETA ENTZUNLEAK

(orador) (auditorio)

Itza, ezda eztarritik aterazen dan
ots bat bakarrik.

Gogoan euki dezagun, itzarekin,
abereeleski (fauna)-ren gandi, bi
aide egiten gerala.

bana... itzek, ori bano geiago
dauka.

Itza, lurrean iturrian ure beze-
la, biotzean jaiotzea, burutik igaro,
eta mingaiietik ateratzen dana da.

Orregatik gaixoari esan ieiken
bezela: «Esan zazu zeriturritik eran
dezun eta esango clizut zer gaitz
daukazun*. Edo, «esan zazu zeini
entzun diozun, eta esango dizut
zer esan nai dezun».

Gizon estaliak badira, beraren
barman zer igaro dan ez dakigu-
!a... Utzi pakean. Gaur ezbada biar,
emen ez bada an, zuri ez bada
besteari, itze egingo du zer dan
esanez

Itz geiegi egiten duena berriz,
esaten da, meikia bezin errez ero-
rizen de!a.

Stz xuri gizonarekin, kontuz ibiili.
Itz leunak, ostiko zuzenak.
Ez gaide egin, utziok izketan eta

esango dik zein dan. Eta abar.
Gure bersoiari jatorrok esango

dute noiz irri-par edo negar egin
biotza ahoan jartzen dutenean.

Ikas zagun izketan, jakinez zeni
noia egin; batendako, gure itz-al-
dea ederra izen laike, eta, beste
batendako berriz ezdu baiioko. Ala
ikusten da, gizon bat naiz jakin-
sua izan ez dauka biderik langi!
danaren bizibidearen gain, itz al-
dibat ondo egiteko.

Ikas zagun ere, entzuntzen; za-
harrari eta umeari, on eta kaska-
rrari, txoroak ere bere esan bea-
rrak izaten ditu.

Ikas zagun entzunzen!!... Entzun-
zen ez dakien gizonari, ez gaide
biderik egin, alperrik izango da!!!

Sonua, edo musika ona, gorpu-
zaren lasaitasuna dan bezela, ja-
kintsuaren itza, berdina da. Ara
itzaren edertasuna!!! Entzun.

Biotz on batean jaioa, bum ja-
kintsuatetik igarodakoa, eta min-
gain eder batetik ateratako itza,
ez da samurra entzuntzea bana...
Zer egingo degu? Mundu ontan
gauza onak bakan daude.

Mingain batek bakarrik, gaitz
edo on asko egin dezake. Onera
jotzen badu kaskarkeri bat eder-
-ederra iarriko du entzunlearen be-
gitan, bana txarrera artzen badu...

Gaur, prentsa, radio eta telebi-
xio danoren eskutan dauzkagu...
Zenbat on, edo zenbat gaitz egin
dezaken, baidin bada gizonik esa-
teko, ni, lasai entzuntzeko.

Itza, itza, itza... Ume bat OLA
eldu zana ALA jartzeko naiko zera.

«GO3Z»

LESAKA

«BETI-GAZTE*

1940 urtea. Gose ta otz. Gerra-
ren asotxa ixildu da, banan bere
usai nardagarria, bere onazi edo
ondore tristeak gorde ez. Naigabe
ta iUunpe... Bafian gaztea beti gaz-
tea. Burruka edo pake garaian, gaz-
tea beti geldikorra, beti obeagoa,
naian.

—oOo—

1940-ko udaberria. Mlabete batzuz
lehenago, «ACCION CATOLICA»
zelakoaren biiiera batean Aita Mi-
kei Kanizaba!-ek bere asmo berri
bat adierazita zeukan. Deporte eta
Kulturaren aldetik, iostaketa eta
iakintzaren aide saiatu behar zala
Lesakan. Asmo txalogarria; banan,
ta nola asi?; ta nundik asi? Le-
henengo pausoa: talde bat, mutil
alkarte bat sortuerazi behar zala
ACCION CATOLICAren babesean,
bere ale edo sekzione bat izanez.
Saio da BET1-GAZTE. Asieraren
asiera.

Gazteak, herriko gazte azkar
haiek holako asmo garbi bat nun-
dik sortuko ote zan arrantzan ze-
gozin nunbait Sosarik gabe, ba-
nan gogo ederrak (gaurko gazteo-
keri aldrebes gertatzen zaigu), es-
koletatik aterita, abailla pikotzean,
Otxorreneko belasoro malda zelaitu

1943: Beti-G&zte ren futboleko ekipoa. Zutik: J. Zubigaray, M. Telletxea,
F. R. Aldabe, J. Ordoki, J, Otxoteko. Kokoiturik: J. igoa, P. R. Aldabe,

L. Bergara, J. Telletxea, J. Arakues, eta J. Kalbo.

naiez. Gazte haiek bai urrezko me-
dailla irabazi zutela!!

Francisco Arrupe iaio berria zan
Alkartearen lehendabiziko gidari
edo lendakari. Berekin, mai berean
iartzen omen ziran: Felipe R. Al-
'io Agara, Juan Legasa, Jesus Sa-
dabe diruen artu-emanetarako, Ju-
lian Ordoki sekretario; eta Bernar-
robe... BETl-GAZTE itxura artzen
asi da.

«Altsafero» eta iskanbilia. Otxo-
rreneko «KristoEnea» zeiaian, fut-
bola: Beti-Gazte Donostiko Militar
batzuen aurkan. Pepe Arakues; Ju-
lian Ordoki, Salvador Rada; Victo-
riano Mazizior, Josetxo Zubigaray,
Bernardo Agara; Pako Olaetxea,
Teodoro Huarte, Vixente «Arria»,
Miguel Telletxea, Juan Telletxea,
Felipe R. Ad a be, Josetxo Astigarra-
ga, Joxe M. Irigoyen... bat ber-
tziz txandatuz. Beti-Gazteren lehen-
biziko futboi partidua.

__oOo—

1943 urtea: Nafarroko herri guz-
tien arteko futboi txapelketa bat
antolatzera omen doaz. Lesaka-
rrak, igandero futbolaz amorratuak
zebiltzanak, etxean gelditzeko gauz
ez, iakina. Ekipo bikain bat arma-
tzen asi omen dira, ta, betiko
etsaia: dirurik ez. Kezkak. Zer egin?
Periko Agarak aintzindu sos ba-
tzuk, ator, gaitz, bota ta gaine-
koak erosteko. Ala ere, txapeike-
ta hartan lesakar baten bat es-
parzinakin aritu behar izandu zu-
eia diote. Garai hartan futboieko
bertze ekipo bat ere omen zan
Lesakan, BETi-GALDU izenarekin.
Batek bertzeari lagunduz, noizpait
konpondu. Behintzat ari, eta ariz,
irabazi ahal bazan. Txapelketa har-
tan bigarren geratu omen zan Beti-
-Gazte. Asiera ona; banan lehen-
biziko zorrak.

Zorrak kittatu omen zituzten, or-
dea. Giro ederra sortzen asi omen
zan herrian, ta, handik eta hemen-
dik, nor-berak sos bakan batzuk
igandero altxatuz, bapo moldatzen
omen ziran. iendea ere biltzen bai-
zan txaloak iotzeko eta edozein
gauzetan esku bat emateko [gaur
gertatzen ez zaiguna, zoritxarrez!).

Ta handik asi BETI-GAZTE in-
dartzen. Ta nola indartu! Urte ba-
kanen barruan Erreka hontako na-
cjLisi. Galdetu bertzela orduan ari-
tzen ziranaei. Egurra lasai ema-
ten zuten. batez ere Beran eta
Lekaroz-en.

__oOo—

Beti-Gazte futbolean norbait ba-
zan ere, piliotan etzegon aulago.
Ez noski! 1944-an Bidasoko He-
rriak piliotarien txapelketa antola-
tu zuten. Lehenbiziko urtean An-
tonio Oyarzabal eta BIttiri txapel-
dun; bigarrenean: Antonio eta Pa-
txiku Fagoaga; ta 46 ta 47 urte-
etan Patxiku ta Bittiri. 1950-an, mu-
gaz bertze aldekoak ere eskuar-
tzen zuten «Campeonato Snterna-
cional>> zeritzaion txapelketa ba-
tean, Fagoaga-Bittiri, ta Cecil io-
-Kastillo irabazleak geratu ziran.
Halako maixua zaukaten ere lesa-
karrak: Antonio Oyarzabal zana,
1935 eta 1936 urteetan Espainako
txapeldun bikaina, Altsasuko Oyar-
bide-kin aritzen zalarik.

—oOo—
lakintza edo Kulturaren alderdia

ere zaitzen zuten ederki. Antzerki
edo teatro eta komediak, dantzak,

itzaldiak... Dana agertu nairik ere
ez daukat lekurik.

Telletxea Anaiak, Gillenno Aga-
ra, Aita Olaetxea... zertarako ize-
nik aipatu? Barkatu zuk, eta zuk,
eta zuk... Ahinbat bai-zerate Beti-
-Gaztek eta herriak zorra dizute-
na. Zein eta zein saiatu zinaten
geina ezin dezakegu berexi. He-
rriak gogoan zaitue; guztiok ba-
dakigu nortzuk zeraten! Izan ere
urte zoriontsu haietan, Beti-Gazte
ez baizegon amar edo emezortzien
eskuetan; herria, Lesaka osoa zan
BETI-GAZTE, BETI-GAZTE lesakar
guztiendako baizan!

oOo
Ezkeroztik makiha bat aldiz ar-

gitu dula, e? Beti-Gazte, urte ba-
tzuz Errekako nagusi pare gabia,
atzeka asi zan garai batez. Ta
pixkaka su indartsu hura itzali. Piz-
ten zan illabete batzuz, banan be-
reala ozten zan berriro txondorra.
Berri berritik egin behar zutela
asi ziran orain dala lau bat urte;
batek bat ta bertzeak bertzea, al-
kar urratzen asi omen ziran, ta
girorik ez zan sortu. Orrela gaur
arte.

Azkeneko garai hontan, Lesaka-
ko gaztedien ioera ez da benetan
txalogarria. Arratsalde osoak osta-
tuz ostatu, zurrutean, berriketan.
Ta gazteak bakarrik ez noski, haur-
txo baten bat ere asia da. Gure
sasoi hau elburu edo ideal batzuen
ondotik gidatuko bagenuke! Gaz-
teok alkarte batean batuko (bata-
tuko) baginake! Ez; zertarako al-
karte eta izen berriak! Hor Beti-
-Gazte, istori eder batekin...

Beti-Gazte gazteen Alkartea izan-
du da beti. Ez adinaz, iokaeraz
qazteen Alkartea. Gaur ere herri-
ko gazteak behar dute Beti-Gazte
«gobernatu». Ez haurrak; gizonta-
sun pixka bateko gazteak, mundu
pixka bat daukaten gazteak, baten
ta bertzeen arrazoi eta iduriak adi-
tzen edo entzuten dakiten gazteak.
Ez noski etxerako bildu dezaten,
herri guztien aide lana egiteko bai-
zik.

Aditu dutenez, aurtengo Aprillan
Beti-Gazte Alkartearen kargoen be-
rritzea omen dugu. Garai egokia
hauxe zerbait asteko. Gidari be-
rriek gogo berriaz beteak etorriko
zaizkigu, asieran guztioi gertatzen
zaiquna. Esku bat emango baqe-
nioke' Esku bat, herrian pixkaka
giro txiki bat sortu dedin Beti-
-Gazte izenaren inguman.

Futbolen alderdi hortan zintzo
asi dirala erran didate. Zorionak,
egitan! Baiian bertze alderdi ba-
tzuek ere ez ditzaqun ahantzi: pi-
llota, mendietara aterafdi hatzuek...
ta batez ere kulturan aldetik, iakin-
tzaren aide: antzerki edo teatro
bat dala, ezkon-qai edo qurasoen-
tzat itzaldi batzuk, euskeraren aide
Iokatuz... milla gauz, Bakarrik fut-
bolaren aide bazaude. BETI-GAZTE
berria, ez gaituzu zurekin!! Orra
egia errana!

Antxon Erkizia
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PILOTARIAK
Martxoaren 9-an Irune-ko «Labrit» pi lota lekuan eman zioten

hasmenta Espaha-ko esku-huska eta buruz-burukako pilota Xapel-
goari. Iruhe-n aritu ziren bigarren mailako pilotariak Maiz ara-
naztarra eta Egiguren gipuzkoarra. Bi mutil euskaldun hoken bo-
rrokaldia polita izandu zen bereziki lenbiziko bederatzi punduetan,
hor azkenengo adostea eginik. Hortik goiti aranaztarra nausitu
zitzaion eta partida airez-aire irabazi 22-11.

Leenbiziko mailakoak ere elkarren arteko gudua piztu zuten
eta Martxoaren 11-ean Bergara-ko piazan aritu ziren Gartzia Arino
bizkaitarra 37 urteko pilotaria eta Erostarbe gipuzkoarra 23 urte-
koa. Partidaren hasieran Aiino-k atakaldi ederra egin zuen baina
gero nekaturik azpeitiar gaztearen aurrean burua makurtu behar
eta partida aisa galdu. 22-12. Erostarbe gazteak sasoi ederra era-
kutsi du.

Martxoaren 12-an igandearekin Tolosa-ko «Beotibar» pilota to-
kian gudukaldi polita egin zuten Orexa errazkindarrak eta An-
dueza azkoitiarrak. Partida aski atakatua egin ziguten eta Orexa
nausitu 22-15. Orexa pilotari gazteak lanak emango ditu.

Egun hortan berean Logroho-ko frontoian negurtu zituzten be-
ren ahalmenak, Pierola baztandarrak eta Nalda errioxatarrak. Par-
tida hau aski atakatua gertatu zitzaigun batez ere azkenengo tan-
toetan. Partida hasi aurretik trabesak errioxatarraren aide, baina
almandoztarrak guduari bortizki loturik 15 lehenbiziko tantoak be-
reganatzen ditu bestea utsean utzirik «Amabortz sakeak errefe-
rak esperantza* kantatzen dutela 15-0. Orduan trabesak baztan-
darraren aide 1000-80 ri. Gero errioxatarrak bi pundu eginen ditu
eta almandoztarrak bat 16-2. Nalda-k eztu amor eman nahi eta
honek ere bere ahalmenak erakutsirik zuzen zuzenean ba-doha 15
garreneraino 15-16. Orduan trabesak berriz Nalda-ren aide. Bi pi-
lotariek lanari bortizki lotuak dira duten guzia ematen duteia.
Pierola-k berriz atakatzen du eta 20-15 partida bere aide uzten
duela badirudi auzia erabakia dagola, baina errioxatarra ez dago
to eta iau tanto bereganatzen ditu 19-20. Orduan gure baztandarra
errabiaturik airetik eta ezker-eskuin pilota indar guziakin joaz
azkenego bi tantoak eginik partida irabazten du 22-19. Pieroia
irabaztale baina larri-larri ibili ondoren. Bi pilotariek leher egin
zuten.

Martxoaren 26-ean Mungia-ko frontoian ari izanak dira, Pierola
eta Erostarbe. Plaza betea yar-leku uts bat ere agertzen etzela
eta trabesak gipuzkoarraren aide. Lendabiziko iru tantoak Pierola-
-rentzat baina Erostarbe-k bereala berdindu 3-3. Gero gipuzkoarrak
aintzinaidia harturik bentaja puska bat kentzen dio, 10-3, 19-6,
19-16 eta azkenik 22-16. Erostarbe irabaztun. Gipuzkoarrak sake-
tik 13 tanto egin zituen eta baztandarrak 6. Orain Erostarbe Ber-
gara-rekin ari beharra da eta erran beharrik eztago partida ho-
nek arrakasta haundia izanen duela. Erostarbe indarrean dago
eta Bergara ere bai. Nor garai? hori geroak erranen.

Mungia-ko frontoian gertatu zena gertatu zen Martxoaren 28-an
Irune-ko «Labrit»en ere, frontoiko yarralki guziak bete beteak uts
bat ere agertzen etzela. Tapia eta Orexa II buruz-buru ari izanak
dira eta partida aski ederra eta atakatua gertatu omen da bi
alderdietako indarrak berdintsu agertzen zirela. Partida hasi aurre-
tik trabesak Tapia-ren aide. Lendabiziko tantoak Orexa-rentzat eta
badirudi errazkindarrak auzia airez-aire beretu behar duela par-
tida 11-1 bere aide ezartzen duelarik. Orduan trabesak Orexa-ren
aide. Gero Tapia ernatuko da eta amabigarren punduan ados 12-12.
Trabesak berriz azkoitiarraren aide. Gero 13-13, 15-15, eta Tapiak
beste lau tanto eginik 19-15 bere aide, eta trabesak 1000-120 ri.
Orexak berriz atakatzen du eta «ados jaunak ados* 19-19. Azkenik
errazkindarrak falta dituen iru tantoak eginen ditu eta partida
irabazi 22-19.

Partida ederra eta gustagarria. Tapiak suerte txarra izan zuenf
partidaren erditsuan «Kaska» aundi bat hartu zuen bi belaunetan
paretaren kontra «txokea» eginik. Lenbizien ez bainan azkenengo
tantoetan nabari zuen maingu zabillela eta etzuela lasterrik egi-
ten ahal. Orexa errazkindarra arras ongi eta sasoi ederrean, gazte
ta zauli. Orain Orexa, Retegi-ren kontra.

ANZANARRI

beharra dugu Elizondon. Besta hau
Mayatzaren 21-ean izanen da, An-
txitoneko trinketean eta arratsal-
deko lau terdietan. Bertsolariak:
Mattin, Lasarte, Agirre eta bertze
bertsolari gazte bat orai berriki
«Radio Loyola»k antolatutako Txa-
peiketan ari izana.

Besta hontan biltzen den guzia
Ikastolarako izanen da eta badugu
uste aurten ere bertze urtetan
bezala yende aunitz bilduko dela
ongi baitakigu Baztanen badela
bertsoetako zaletasuna.

Bertsolari festa hau «lnstitucion
Principe de Viana»ren laguntzare-
kin egiten dugu.

Badakizute bertsozaleak, Dato-
rren Mayatzaren 21-ean BERTSO-
LARIAK Elizondon.

SOKATlRARiAK

BERTSOLARIAK

Joan den urtean bezala aurten
ere bertsolari besta eder bat egin

San Jose egunean Baztango So-
katirako II Txapelketa ospatu da
Elizondon. Igaz zortzi sokatirari
talde aritu ziren eta aurten bortz
bertzerik ez dira agertu. Halare
nor-gehiagoka honek izan du arra-
kasta eta yendea kontent zagon.
Mundu bat ikusliar bildu ziren
«Iriarte» pilota lekuan. Bortz tal-
deak hauek ziren: Elizondo A, Eli-
zondo B, Lekarotz, Oronoz eta Go-
rramendi.

Denen indarrak probatzeko bortz
taldeak elkarren artean aritu zi-
ren, denak denen kontra talde ba-
kotxak lau joko eginik, borrokal-
diek beti bezala bi tiraldiekin.

Elkarren arteko gudua egin on-
doren Elizondo A irabaztale denak
garaiturik, bigarren Lekarotz, iru-
garren Elizondo B, laugarren Oro-

noz eta azkena Gorramendi. Gero
ienbizikoa eta bigarren artean Fi-
nala jokatu zuten eta Elizondo A
irabaztun Baztango Txapelketa be-
reganatuz. Zorionak. Elizondar eta
Lekauztarren arteko borrokaldia izi-
garri ederra izandu zen, azkenen-
go tiraldiak minutu bat eta ogeita
iru segundu iraun zuelarik. Elizon-
do A Txapeldun eta Lekarotz bi-
garren merezimendu guziekin.

Hemen zenbait xehetasun:
Talde zaharrena.

Elizondo A, 274 urte.
Talde ggztena.

Gorramendi, 153 urte.
Talde pisuena.

Elizondo A, 830 kilo.
Sokatirari pisuena.

Anjel Mari Larruy, 125 kilo.
Sokatirari zahsrrena.

Anje! Mari Larruy, 40 urte.

—oOo—

Makil-tirako Txapelketa ere egin
zuten eta hontan amar mutil aritu
ziren. Denen ganetik eta aiseta-
sun aundiarekin, Migel Lasa Eli-
zondarrak irabazi zuen. Bigarren,
Arrieta Oronoztarra eta Iparragirre
Elizondarra biek berdin. Zorionak
Migel Lasa Txapeldunari eta bai
beste gafierakoeri ere denek era-
kutsi bait-dute beren ahalmena eta
gizontasuna ere. Ederki moteliak!

Yostetak egin ondoren, baztan-
dar dantzariak Mutii-Dantza eder
bat erakutsi ziguten. Azkenik so-
katirari eta makil-tirari irabaztaleen
artean Sari Banaketa eta holaxe
bukatu zen festa eder hau. Zo-
rionak C.D. Baztan Batasunari, fes-
taren antolatzalea.

M. IZETA
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Lehengoan, industria aurreratuaren zenbait ezaugarri azaltzen
saiatu ginen; bai eta alorre horretan dugun premia ere. Genion,
gizarte bat bizi aha I izateko, halako industria bideari lotu behar
zaiola; haren abantailtasunetaz behar dela baliatu. Bai eta neka-
zalgoari emana balego ere, ez daitekeala —makurrik gerta ez
dakion— zer egoeran dagoen jakin gabe ibil.

Honekin ez nuen, eta ez dut, zoko-moko guztiek industrializa-
turik egon behar dutenik adierazi nahi; bixtan da. Hain zuzen,
industriak, nekazalgoak eta bestelakoek oreka egokian ibilli behar
dutelaren ustekoa naiz. Ez nator bat, beraz, gutartean maiz ager-
tzen den industriaren aldeko joera itsuarekin: toki guztitan hala
edo nola mukurruraino industrializatu nahi izatea. Gizartearen
funtsezko orekari deusere ohartu gabe.

Nik diodana zera da bakarrik: gaur egun gizarte bat industria
aurreratuaren beharretan dagoela; eta eraikitzen diren industriek
ahal bezain aintzinatuak behar lutekeala izan. Zeren, industririk
azkarrenak dituen gizarteak, nekazalgoa eta gainerakoak moida
baiditzake; gizarte egokiago bat eraiki lezake. Haren esku legoke
behintzat. Alderantziz, berrsz, ez; eta horretan datza kakoa.

Hala ere, pixka bat sakonduz gero, agudo konturatzen da bat
guztia ez datzala industria ahalik eta aurreratuen paratzen bakarrik.

Denok badakigu anarkia zela orai arteinoko industrializazioaren
ezaugarri bat. Bada, problema ez da, nahiz industria aurreratuak
izan, anarkia berarekin segitzea gaur. Bainan argi dezadan hau
xehekiago.

Lekuan lekuko eta garaian garaiko industririk azkarrenak ko-
katzearekin ez dira, naski, gizarte haren problemak oro xuritzen.
Industria batek, ez eta ameka izanik ere, ez baidezake horre-
lakorik erdiets.

Garbi ikusteko, gauza bati ohartu beharrak gara. Industrializa-
zionea ez dela gizartearengandik kanpo dagoen deus; ezin ulertu
dela horrela. Guztiz bestela da. Industria arloa gizatasunari da-
gokion afera denez geroztik, giza-planifikazione baten barrenean
taxutu eta moldatu behar da.

Hain zuzen, naturaleza, unibersitatea, kultura-bideak, serbitzuak,
urbanismoa, industria eta abar, ez daitezke osotasun baten ba-
rrenean baizik ikus. Ezin dira ulertu bereixirik; elkarri loturik
daude. Horrengatik, ongi baino obeki taxutu behar dira, gizartea
osoki aztertuz; gizartearen behar eta xede jeneraleri erantzunez.
Eta, jakina, gizona deus abstrakto ez den her, afera hau dena
lekuan lekuko gizoneri da.

bainan honen antolatzeko ez daiteke bederazka ari. Hartarako,
gizartearen parte artze orokarra behar da; ezinbestez. Eta gaur
egun hori dena posible da bakarrik gizartearen elkargoen arteko
koordinazione egokia antolatuz; honoko hauen artean: adminis-
trazionea, here konplejidade guztikin; unibersitatea eta bestelako
ikas-bideak; eta industria-empresa. Funtsezko oiharria hori da;
bainan, naski, baldin eta jendetartean demokraziaren zentzua
—parte artze sakona— galdu ez bada; geroago eta nabariago
ari baida ikusten desarroilloaren sustrai nagusi bat dela, uste
baino askoz garrantziagokoa. Eta gure etxean, zorionez, ez da
osotoro horrelakorik gertatu. Mendez mende landutako joerak
bizirik dirau, eta horretan datza, azken finean, gure ahalmena.

Bestaldetik, omit gaitezen Nafarroan elkargo bereziak ditu-
gula; gure eskumenago daudenak, eta, beraz, Nafarroari obeki
dagozkionak. Bada, autonomia puska hoi edukitzea —arestion
erran dugun bezala— demokrazia eta desarroilloaren bidean urrats
haundia da; daitekean aurrerakoiena, eta guretako ezinago onu-
ragarria. Aide guztitatik suzpertuz eta aberastuz beti gaurkotzen
loan behar duguna.

Unibersitatearen arloan, aldiz, guztiok igualtsu gabiltza. Nafa-
rroan badugu bat; ez, ordea, Nafarroak dituen arazo latzeri eran-
tzuteko egokitua. Bixtan da. Bainan delako Nafarroako unibersi-
tatea daitekean gauza baldin bada, nafarren laguntzari esker da.
Erran nahi baida, gure elkargoek zer-ikustekorik haundia dutela
han; nafartarrok badugula zer erraterik, bai eta zer moldatzerik
ere. Puska batean guri dagokigu, beraz, zer-edo-zer erdiestea.

Erdiesteak erdiestea, gure urratsak aipatu ildotatik abia-eraz-
teko, munduan benetan gertatzen diren gauzetaz arduratzen asi
behar dugu; azalkeri eta iheskeri guztien gainetik jokoa zertan
datzan ikasiz. Eta, erran gabe doa, ekintza hauetan denetan gibe-
laturik gaude arras; mutziturik aspaldi honetan. Besteak beste,
loakartu garelakotz, gure helburuen betetzerat doazin abiadurak
moldatzen bermatu beharrean, gehiago laketu —eta laketzen—
garelakotz amets amultsutan; hots, gure kaltetan doazin bidetan.
Eta bada garaia iratzartzen astekol

Badakit bide hau nahi baino luzeago eta nekezago izan en dela;
bainan beste atera-biderik ez da, eta hor erakutsi behar dugu
kapable garen ala ez egoera honen gainditzeko.

Etorkizunari so, gizarte batek ez dezake holakoetan halakoi-
kala joka; here burua amildu ez baldin badu nahi behintzat. Eta
hau —berriro ere derradan— guztiek ikasi behar badute, are
beharrago guk.

ANKO SENDOA

IRUftARROK, NOI HARTU BEHAR OTE DUGU
GURE HIRIBURUTASUNAREN KONZIENTZIA?

Irunen jaioa naiz naiz eta orain
ez bertan bizi, eta asarre bizian
jartzen naiz, irunarrok eta nafar
gehienon axoiagabetasunaz ohar-
tzen naizen bakoitzean. Azalduko
dut hobeki.

Gure Iruna, behinolako euskal
erreinuaren burua, geroago Etxe-
berrik «euskaldunen hiri buruzagia»
deitua, Lizarrako euskal estatutoan,
lau probintziak hiriburutzat izenda-
tua, eta nik dakit beste zer..., ez
da ohartzen, ez gara ohartzen, hi-
riburutasun horrekin.

Ikastola arazoetan, Donostiak
eramaten dueia pauta eta lasai.
Txarrena dena, gure Nafarroako
Diputazionetik bertatik Euskaltzain-
dia Biibokoa, edo Bizkaikoa deia
esan eta lasai, geurea ez balitz
bezala...

Bian bitartean, gaiiegoak, gero-
ago eta sendoago jartzen ari dira
beren hiriburu historiku zaharra-
ren indarra berpizten, gaurkotzen,
Santiagon, alegia. Hiltzen da ber-
tako kardenala, eta berria galle-
goa eskatu dute, Galiziako herri-
aren eliz artzain nagusia izan be-
har duelako. Telebistaren «centro
regional" delakoa Santiagon jarria
dute, eta abar. Eta Irune baino
handiagoak badira Bilbo eta Do-
nostia, han ere bai Coruna eta
Vigo, baina galiziar herriaren iz-
pirituzko bihotza Santiagon dago.

Egin genuen Unibersitate bat,
gutienez Nafarroa, Gipuzkoa, Biz-
kai, Araba eta Errioxaerena izan
behar zuena, eta inoren eskuetan
utzi, eta orain gehienez ere Na-
farroan dagoen Unibersitate bat
da. Naiz eta auzitegi arazoetarako,
Bizkaiko eta baita ere Arabaren
zati batek foruak izan, Burgosen
menpean jarraitzen dute, eta gero
gu Foruzaleak gara...

Ene ustez, gaur ekonomia ara-
zoetatik at, hori Bilbori, bere Bol-
sa, banku nagusi eta industriaga-
tik ezin diogu kendu, beste denek
irunera ekartzen ahalegingu behar
genuke, nafar eta euskaldun ja-
rraitzen nahi badugu behintzat.
Badakigu konzientzi arazo bat de-
na, baina ez al doa gure gazteen
eta beste askoren artean, euskal-
tasuna ugaritzen? Ba... euskalta-
sun horren sendotze horren bar-
nean erabaki hauxe joan behar lu-
ke: Iruna, hasi euskeran eta eliz
arazoetan buka arte, Euskal He-
rriaren hiriburu konzientzia bat
iortzea.

J. L. Lizundia
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SARIKETAREN OINHARRIAK

(Euskaltzaindia, 1972ko Martxo-
aren 28an Donostian egindako ba-
tzarrean erabakiak):

1. Euskararaz, Euskalt z a i n d i a k
Arantzazuko bileran (1968) era-
baki zuenaren araberan (Ikusi:
Euskera, XII!, 1968koa, 250
orrialdean).

2. Egileak bere kabuz egina izan
behar du eta ez da ontzat har-
tzen ez itzulpenik eta ez bes-
teetatik egindako antoiamenik.

3. Lanaren neurria, 150 orri gu-
txienez, aide batetik makinaz

idatziak, lerro-une bat zuri utzi-
rik, folio edo DIN A-4 paper
neurrian.

4. Sari bakarra, Bizkaiko Aurrezki
Kutxak jarritako 25.000 peze-
takoa, zatitu ezina.

5. Saria gabe gelditu diteke epai-
-mahainekoei hala iduritzen ba-
zaie.

6. Lanak argitara gabeak izan be-
har dira, eta him kopia bial-
du behar dira Euskaltzaindiaren
etxera (Academia de la Len-
gua Vasca, Ribera, 6. Bilbao-5),
1972ko Uztailaren 26rako. Le-

ma batekin izenpetua, eta !e-
maren giitza estaldua, ianare-
kin batera bidali.

7. E p a i - mahaina
izendatuko du.

Euskaltzaindiak

8. Saria, Urriaren 31 an, Aurrezki
Kutxen egunean emango da,
Bizkaiko Aurrezki K u t x a r e n
etxean egingo den jaialdian.

9. Arau hauek interpretatzean sor-
tzen diren arazo guziak Eus-
kaltzaindiak izendatzen duen
epai-mahainak erabakiko ditu.
Eta erabakiaren kontra inora
joaterik ez dago.

Euskal izenak (XV)

HiiiiiSi

Eneriz
Eneriz, emakume izena bezala

on hartua izan da Madrilen.
Erabakia azken Azaroaren bie-
koa da. Berez herri izena da,
Irunetik gertu Gares aldera. Ba
zen Andra Mari bat hamairu
hamalaugarren mendekoa, eliza
behartuen laguntzeko utzi zute-
na. Bere balioa ikusirik Irune-
ko gotzaiak ez zuen Nafarroatik
ateratzeko baimenik e-man eta
irufieko eliz-gauzen ikustegian
egoten da.

Gemikan sortu zen auzia.
Ama batek Eneriz izena nahi
zuen bere alabarentzat eta lege
gizona ezetzkoa eman ondorean,
gorago jo zuen berak eta bai-
mena lortu Gernikan bertan.
Orai dator harrigarriena: Fis-
kaia, baimena eman zuen epai-
lariaren aurka jaso ta 'Madri-
lera ereman zuen auzia. Eta
han ere irabazi egin da. Ene-
riz, beraz, gure izendegiko hitz
zalantza gabekoa dugu.

IKASGAIA

Euska! izenen kontrako etsai
amorratuenak geure artean di-
iugu. Lotsagarri da Euskalerri-
ko Juzgadotan ikusten diren
gauzak nozitzea. Entzun Gerni-
kako Fiskai jaunak diona:

1) Nafarroako llzarbe deri-
tzaion herrialdea ez dakiela be-
rak nun dagon. Hain irrutiko
Andra Mari batek ez dueia Ger-
Rika-Luno aidean ez aipamenik
eta ez oinarri. (Eskualerri txiki
hontako geografia ere ezagu-
tzen ez dueia aitortu ta esko-
iarako bidea bakarrik gefditzen
da).

2) Gizaki hala emakume-ize-
ua den ezagutzeko Mari aurre-

tik beharko fukela. Eta azkena,
ez dela jende izenetako egokia
—extravagante dio berak.

Gizonak bere eritzia izan de-
zake eta bidezko da, zuzen edo
makur, uste hori agertzea. Bai-
na, nun ikusi da fiskai jaunak
bere gauza balitz bezela auzia
berak sortzea? Ez ezarri eta
ez jartzen utzi? Zer irabazten
dute horrekin?

ENERiZ HALA ENERITZ?

Nafarroan Eneriz esan ohi
dugu. Gernikako haurtxoari Ene-
ritz deitzen diote. Nik ez dakit
zoin den esaera jatorrena; hiz-
kuntzalarlen gauza da. Nik da-
kidana Estibaliz nahiago dutela
jakintsuak Estibalitz baino. No-
la nahi dela, ez da erabakirik
dagon gauza eta garbi ikusi ar-
te esaera zaharrarekin geiditu-
ko nintzake: Eneriz azken hizki
soilarekin. Aldatzekotan bada
gero ere denbora.

SAG!
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