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IRARKINTZA TA PRINCIPE
DE VIANA

Irarkintzaren V-garren
Eunkia delarik, Napa-
rroa'ko Bazorde bereziak
iragarki polita egin digu.
Deigarri orrek karrika-
-gizonari eraman dio ja-
kituna zen B i a n a ' k o
Printzearen irudia. Gure
Printzea, benetan, bere
Erregintzaren lorategie-
tan baiño, zoriontsuago
izan zen jakin-alorretan.

Sua, gurpilla, Irarkin-
tza, gizonaren aurrera-
penik andienak ditugu;
baiñan Irarkintza, andie-
na. Irarkintzak aro be-
rri bat sortu arazi dio gi-
zadiari: jakintza zabal-
kundearen aroa; eta one-
xek, aintziñetako mugak

autsirik, gizonaren bar-
neko neurriak zabaldu
egiten ditu.

Biana'ko Printzeak ba-
zuen zer ikusi Irarkin-
tzarekin, adin batekoak,
beintzat, bait ziren. Ta-
failla'ko ta Erriberri'ko
Jauregietan III-gn. Kar-
los Errege onaren billo-
ba zarrapoka ibiltzen za-
nean, saiatzen a r i zi-
ren Alemani'ko liburu-
gilleak, oletan marraztu-
tako izkiak irartzen. Eta
Gutemberg ardurapean,
1456'an, Printzea il-au-
rretxoan, agertu zen Bi-
blia Sacra, irarki alda-
korretan lenengo libu-
rua.

Zaragoza'n, 1 5 0 9 ' a n,
COCÍ izeneko alemán ba-
ten moldiztegian, argita-
ratu zuten Printzearen
lenengo liburua: Aristo-
teles'en Aethica, erdara-
ra itzulia. Alemana ere
zen Ana Printze-emaz-
teak, zorigaiztoz, ez zion
Printzeari umerik eman.
Sekulan etorri ez zen
umeak Ñapar Erresuma-
ren irautea ta Printzea-
ren bizi illuna ebaki zi-
tuen.

Jakintzale agertzen zai-
gu b e t i Naparroa'ko
Errege-gaia; il zorian ze-
gonean, «40 urteko esko-
la-mutil» deitzen du kon-
dairagille batek. Moret

irunshemeak egiztatzen
du Printzea izen andiko
jakintsua zela; jakitun
batek irabazitako oore-
tan artzen zutela Frantzi
ta Napoli'ko Gortetan;
baita Erroma'n, III-gn.
Kalixto A i t a Santuak
ere maitez eta oorez ar-
tu zuela.

Jakintzari buruz, ez
zen gure Printzea baka-
rrik murgildu Grezi ta
Erroma'ren aintziñeta-
koetan, garai artako ja-
kitunen artean oitura
zan bezala. Naparroa'ko
Erregea izatekoa, ain lu-
rralde maitea zitzaion
Naparroa'z jakin - naiez
jota ibilli zen. Gai ortaz
utzi zigun liburua «Cró-
nica de los Reyes de Na-
varra», Naparroa'ren le-
nengo Kondaira dugu.
Ezin atzendu Printzeak
idatzitakoa: « A i n b a t
kanpoko paperak era-
billi ditudan! Ainbat gu-
re Erresumaren ontako
Artxibuetan ere, batez
ere, «Cambra de Comp-
tos»'ean». Arrigarria da,
500 urte gerogoz, leku
bertan kokatua izatea
Diputazioa'ren Institu-
ción Príncipe de Viana
izena daraman Elkartea,
Printze aren kultura al-
deko lanei jarraitzalle
dena.

Ta euskara, zer?
Grezi ta Erroma'ren

bikaintasuna ezik, «piz-
kunde-zaleei» ez z a i e
deus eder; ez orrelakoa
Biana'ko Printzea. Be-
rak maite zuen ñapar
erria, orduan, geienez,
mintzatzen zen euska-
raz. Ametsen egalez ibi-
lliz, ikus dezakegu, Erre-'
ge izatera iritxia Ñapar
Printzeak zer egin zeza-
kean, irarkolaren bidez,
euskeraren alde.

Andik laster, Iruña'n
jarriko zen irarkola; bai-

ñan, gauz ttipi ta gutti
bazuetan ez, i z k u n t z
arrotzaren eragillea. Une
artantxe erabakitzen zen
gure izkuntzaren egoera;
aizeak egoaldera jo zuen,
eta mintzo maitagarria
baztertuta gelditu zen.

XV-XVI-garren men-
detan, Iruña'ko irarko-
lan euskarari toki geia-
go eman ba'zitzaion, ne-
re ustean, Tafailla'ko in-
guruetan, Lizarra'ko Me-
rindadean, Zankotza'ko-
aren iri guzietan iraku-
rriko zuten, gaur-egu-
nean, P R I N C I P E DE
VIANA euskal aldizka-
ria. Garipentzu (Galli-
pienzo) iriko apez batek,
1730'ean, e r r a n zuen:
«Niaurek ezagun nituen
(iriko) zaar guziak eus-
karaz mintzatzen; baita
galdu arazi zuen maixua,
gaizki egin zuena». Ta
Garipentzu Aragoi ibaia-
ren ertzean dago, Barde-
na'ri begira...

Biana'ko Printzearen
gogoak irauten du Napa-
rroa'n, ñapar bizitzaren
muiña den euskara, zain-
du nairik; irabazi ditzala
orrenbeste galdutako le-
kuak.

Ta, Irarkintzaren V-gn.
Eunkia delarik, Euskale-
rri guzian, euskaldunek
euskaraz geiago irakur
dezaten, opa dezagun;
ortarako, Irarkintza izan
dedilla, lengo garaian ez
bezala, euskeraren alde-
ko tresnarik e g o k i ta
erabillena.
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EUSKAL ^ M
ERRIKO LEIOA

AUTOESKOLAK
ETA EUSKERA

Gure Iruña ontan gertatua da.
Urrü ontako 8'an Auto-eskoletako
Eguna ospatu dute berotasun biziaz.
Ortarako antoiatu zuten argitarau
berezia: irakasle «potxo!o» ta «an-
ka-makü»'en arteko futbo! norgeia-
goka, Jaundone Mikel'en elizan be-
ren Mezan izan zuten; eta, noski,
oiturazko bazkaria.

Eta auxe jakin dugu: norbaitzuek
eraman zuíela jai orlara euskera-
renganako ardura. Jakiña, auto-es-
koleían saio ta azterketan erdera
duíe mi.ntzabidea, naiz ikasle asko
euskaldunak izan. Eta onatx nondik
datorkien zenbait zaiitasun euskal-
dunei, batez ere «karneta» atera-
tze garaiean.

Auto-eskoletako irakasle batzuek
artu dute beren erabakia: euska!-
dunei txofer-erakusketan euskeraz
lagundu. Eta bururatu ere egin zaie
agintariei eskari bat egitea: euske-
ra mintzabidetzat artu dezaten. As-
moa burutua dago, eta ea aginta-
riek maitasunez artzen duten aurre-
ra eraman arte. Mendi-aldeko eus-
kal mutillentzat etsegiñezko berria
déla deritzaigu.

EZPONDA JAUNA EUSKAL
ESKUBIDEEN ALDE

Naparroa'n anitz ezaguna dugun
J. Ezponda jauna, orain Madride'ko
Lege-Batzarrean ñapar etxetako or-
dezkaria, beti euskaltzale jatorra
agertzen zaigu.

Donosti'ko egunkari batean argi-
taratu zen, euskal eskubidetaz eska-
tu zioten iritzia. Trebe ta ausarta,
onela mintzatu zen Ezponda jauna:

—«Gipuzkoa ta Bizkaia'ri beren
«Concierto Económico» kendu zi-
tzaien 1937 garren urtean, alde ba-
tera murgildu zireíakoz Probintzi
traidoreak ziren aitzakiaz. Geroz,
kendu zaie izengoiti bereizgarri ori,
dagokion iege-agiri batean; baiñan,
nere ustez, egun batean kendu zi-
ízaiena, aitzakiak atzenduta, itzuli
egin bear zaie. Eta ez zaie itzuli
bear 1937 garrenean z e u k a t e n
«Concierto Económico», baizik eta
bai ta ere 1876 garrenean zeuzka-
ten Eskubidezko Fueroak. Auxe du-
zue nere iritzia, ta ez dut besterik
egin, Araba, Bizkai ta Gipuzkoa'ko
beste Ordezkariek gutxi-gora-bera
zituzten iritzi-bidetatik jarraitzea bai-
zik».

EKONOMIAREN BIDEZ

ELKARTUKO OTE?

UrrüJa'ren erdiko egunetan, Baio-
na'ko Udaletxean, Mr. Grenet Alka-
tea buru ízanik, elkarrizketako bille-
ra izan dute Ipar Euskalerri'ko agin-
tari ta ekonomiaren arduradunek.

Elkarrizketa t zen buru onen pean
azaldu zen: «Muga'ko iriak, Espa-
ñi'ko ateak». Iru atal izan zituen:
bi aSderdi arteko ibiíbideak, bost ur-
teko epean, ondú; euskal mendieta-
ko bizia bertaratu, Auñamendiak ez
ditezen basa-bortuak itzul; Ego-al-

AUTOPISTA ETA NOAIN'GO «UR-ZUBIA*

Naparroa'ko «autopista» edo Bide-nagusia egin
bear zen; ontarako ba-daude gaur makina berri ta
indartsuak. Oetako batek moztu du Iruña'tik 8 kilo-
rrtetrora dagon Noain'go «ur-zubi» ospetsua.

«Ur-zubi» ontaz idatzi zen «Colección NAVARRA,
Temas de Cultura Popular», 62 garren zenbakian;
ítíatzi zuen P. García Merino, Erribera'ko seme ja-
kintsu ta ixil orrek. Eta maitasunez idatzi; orregatik,
orain samiñez irakurriko du, euskeraz, bai, euskeraz
bait daki, Monumentu orrek artutako kaltearen berri
samin au. Egin zuten XVIN-garren gizaldian, Su-
bíza'ko iturriko ur ugariak Iruña'ra ekartzeko. Ba-
-dakigu ñor zen be re egillea: ain zuzen, Ventura Ro-
dríguez izen andiko arkitektoa; onek ere egin zuen

íruña ko Katedralaren aurre-orma nagusia bere bi
dorre aizpekin.

Ba-zituen 1.245 m. Noain'go «ur-zubi» onek; bere
97 arkuak arriz eta arrilluz egiñak ziren eta erti-lana
klasiko-berriaren erapean zegon. Guzti orrek andi-
tasuna ta edertasuna ematen zizkion; ez zen, be-
raz, nolanaiko monumentua, baiñan mireskundea ta
begirunea zor zitzaiona. Elortz'eko ibarraldean ongi
irabazia zeuken bere lekua Noain'go «zubi» berezia;
ain ederra, ain bertakoa geunden!

Erri-arkitekturaz ez gabiltz, bada, Naparroa'n
orren aberatsak; monumentu oni, aintziñako denbo-
rak ain osorik utzi zigutenari, «aurrerapenak» bere
oxka egin dio,

deko diruari ta industrigintzari ateak
zabaldu, Europa Arteko Merkatuak
250 miüoi biztanle ta erosle dituena
jakin-arazten...

BEI AUKERATZEA
Beia aukeratzeko, gorputzaren itxurari

begiratzen zaio gure artean. Erbestean, be-
rriz, bei bakoitzak bere «kartilla» dauka eta
an azaitzen dirá, aita-amen izenak, amaren
esne-emateak eta beste jakingarri guziak.
«Kartilla» au ikusi eta bei ona induritu ez-
kero, itsu-itsuan erosten dute.

Gure artean ere, batzu-batzuk badute
«kartilla» ori; bañan oraindik beintzat, bei
bat erosterakoan, gorputzaren itxurari erre-
paratu bearko. Batzuetan itxuraz kontra-
koak izaten dirá, bañan baditu beiak, ona
edo txarra dan azaitzen duten ezaugarriak.

ERRAPEA.—Esne-beia erosi bear eta
errapeari eta errapekozañari begiratu bear-
ko. Esne asko eman bear duan errapeak
aundia, leku aundikoa izan bear du; atzean
goi eta zabala izan dedilla eta aurrean,
tripa aldera, luzatzen daña.

Errape aundia izanagatik, gantza gutxi
eta gogortasunik gabea, eta jetxi baño len,
goxua, eta jetxitarakoan, txikitzen daña
izan bear du. Errape onak, gorputzakin bat

AUDELA

egiña bear du eta ez zintzilikakoia; lau lau-
koak, geiegi puskatua ere ez, ¡ñola. Titiak
«tamaño» onekoak eta berdiñak, eta goi-
tik beera datoztenak; sobrako titirik ez.

Errapera dijoazten janari danak, zañeta-
tik dijoaz; zenbat eta aundiagoak izan, or-
duan eta janari geiago sartuko da. Errape-
tik bi zain ertetzen dirá sabel erdian sartze-
ko. Zain ertenak eta okerrak eta zain-zulo
aundiak izateak, esnedun itxura nabarme-
nak dirá. Errapean bertan zain aundiak
azaltzea, ezagupide jatorra da, jatorra da-
nez.

GORPUTZA.—Beiak esne asko emango
baldin badu, urdail eta este aundikoa bear
du. Esne asko emateko, janari asko urdai-
lleratzea «preziso» eta oiek ondo onartze-
ko, zaku eta leku zabalak bear derrior. Beia
esneduna «bustia» izateko, gorputz aundi-
koa bedi, atzealde luzeduna, saiets ezur
eta sabel galantaren jabea; kadera zaba-
lak, luzeak eta txapalak; bularra orobat za-
bala, biotz-birikak naiko leku dezatentzat.

Gorputz aundiakoa iza-
teak ez du esan nai gize-
na egon bear duanik. Gi-
zena gabe, bere bizitasu-
na izango du; alaxe esan
oi da: «gizena ez dago; ja-
nari guzia, esne biurtzen
zaiolako». Antzu dagonean
gizendu errexa izan bear
du; eta esne ematen as-
tean, gantza esne biurtzen
zaizkiola. Ume egin berri-
tan gizena eta aragitsua
bada, ez da puntakoa.

Goian jarritako itxura
oietzaz gañera, bakoitzak
bere kastakoak bear ditu:
buru argia, mutur zabala,
sudur irikiak, begi biziak;
lepo luzea eta pina, bizkar
xuxena, erreumezur zaba-
la, atzealde zabal eta txa-
pala, anka xuxenak eta
ondo egiñak.

Interesgarriak izan diré, Baio-
na'ko Alkate jaunak erabillitako arra-
zoinak. Eta ez ziranak erran bear:
Frantzi'ko Gobernuak, industriak
iparraldean indartu ditu, ta egoal-
dean euskal lurraldea, eskutik utzi-
ta bezaSa, gelditu da, Lande'tako
gende-gabekoa bide-erdian dagoe-
larik. Ez dago euskal txokoan ez bi-
zibiderik, ez lantegirik, frantses abe-
ratsen atseden-lekua izaiteko; eta
«iru illabeteko sariaz, kontent izan
deila» erranen dute Paris'eko uda-
tiarrek. Euskaldunek, berriz, naiago
ditute egunoroko lan eta ogia.

Gure anaiak egoaldera begira
daude: politikak eta onek ekarrita-
ko gudaketak banatu gaitute; eko-
nomiak, ordean, elkartuko ote?

EUSKAL OIARTZUNAK
MADRID BATEAN

Madrid'en ba-dago izen andiko
Ateneo bat. An bertan Euskal Yakin-
tzaren Gela ízendatu dute, ta Urri-
lla'ren 7'an itzaldi-sail batí asiera
eman zaio. Astero euskal gaien bat
arturik itzaldiak izango diré.

Gela orretan zuzendaria Rodol-

fo Bozas-Urrutia jauna dugu, Do-
nosti'ko seme ta Euskaltzaindi la-
guntzaille dena.

Aita ViHasante'k eman zuen le-
nengo itzaldia, gaia «Unificación
del euskera literario» zueia. Leñen-
go egun orretan entzule asko bildu
ziren, bai ta aien artean zenbait gi-
zon-andre ospetsu: «Subsecretario
del Ministerio de Información y Tu-
rismo» den Oreja EEosegi jauna;
tarteko ere, Ateneo orren Zuzenda-
ria den Llorca andrea.

Euskal yakintzaren oiartzunak
Madrid'era iristeko ordua zen; eus-
kaidun asko bizi bait da bertan, bai
orain bai lenago. Yakintz orokorra-
ren eragille bizkorrak izan oi diré
euskaldunak Madrid'en, maíz gu-
reaz atzendutzen zireiarik. «Erriaren
yakintza zabaltzeko sortu zen Ate-
neo ori», dio P. Madoz jaunak. Eta
jakingarria dugu Ateneo orí «Eco-
nómica Matritense de Amigos del
País» Elkartearen eginkizun eder
bat déla. Baiñan, nork zekien Elkar-
te orí Bizkai'ko seme batek sortu
zuela? Bai ta amabost euskal Len-
dakari izan dituela? Bear genuen,
beraz, gure tokitxoa.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARREAK

Urriaren 11n, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, Euskaltzain-
diak bi bilkura egin zituen: bata berezia goizean, eta bestea arrunta
arratsaldean —urriko hilabeteari dagokiona, alegia—.

Goizekoan Zuzendaritzako karguen berritzea egin zen, Araute-
giak agintzen duen bezala. Lehengo kargudun berberak izan dirá
hautatuak. Hau da: Aita Luis Villasante, lehendakaria; M. Jean Ha-
ritschelhar, lehendakari ordea; Juan San Martin, idazkaria; eta Euse-
bio Erkiaga, diruzaina.

Arratsaldekoan, laguntzaileei goizeko bilkuraren berri emateaz
gainera, honako gai hauek erabili ziren:

Lehendakari ordeak berri samin bat ekarri du: Gregoire Epphe-
rre, zuberotar idazle gazte eta euskaltzain laguntzailea hil déla
(G. B.).

Nafarroako Foru Dlputazioari, «Principe de Viana» elkargoari eta
Urdazubi eta Zugarramurdiko Ayuntamentuei eskerrak agertzea era-
baki da, Axular-en omenezko ospakizunetan hain gogotik lagundu
bait dute.

Orobat, Iruineko Arzipezpikuari zorionak ematea erabaki da eus-
kararen alde eman dituen arauengatik.

Madrileko Ateneo-an euskal katedra sortu eta hil honen 7an le-
hen eskola ñola eman zen, lehendakariak jakin arazi du.

Liburuzain den Irigoien jaunak Euskaltzaindiko liburutegirako har-
tu diren liburuen kontu eman du.

«Xenpelar» eta «Toribio Altzaga» Sarien epaiak ezagutzera eman
ziren. «Xempelar» Sanaren irabazleak J. P. Mendiboure, Mattin Trecu
eta Segundo Calonge gertatu dirá (leñen, bigarren eta hirugarren
irabazle, alegia). Sari hau Donostiako «Centro de Atracción y Tu-
rismo»'ren laguntzaz antolatzen da. «Toribio Altzaga» teatro-sarike-
tan, berriz, Luis Haranburu Altuna izan da irabazlea. Sari hau Biz-
kaiko Aurrezki Kutxaren laguntzaz eratzen da.

Erresumen izenei buruzko txostena eta oharrak luze eztabaidatu
ziren, baina ez zen erabakirik hartu, gaia mahain gainean gelditzen
delarik.

Azkenik, Aita L. VNIasante-k Julián Alustitzaren txosten bat ira-
kurri zuen irute-lanari buruz.

(Euskaltzaindiko Prentsa Bulegoaren Agiría)
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EUSKERA, POUTIKA?
Neskatx batekin izandako alkarizketa au artu genezake

bidé bezela, Naparroa'ko euskal arazoari buruz gogarte bat
egiteko.

Asieran ez nekien euskalduna zanik. Alkar-izketatik ja-
kin nuenean, euskeraz asi giñan. Berealaxe mintzatu zan:

—Euskera ongi da. Orai apaizek ere propaganda egiten
asiek diré. Binan ez dut ongi ikusten gauz oietan asi daizen,
zergaitik ez dut nai apaizek politikan sartzea.

Aditzera ematen saiatu nintzan:
—Euskera euskal erriaren ondasun bat baldin ba'da, ta

zuzengabekeri baten gaitik arrisku aundian ba'dago, apai-
za erriaren ondasun ori salbatzen saiatzea normal dirudi,
batez ere bera euskal erriko semea izan ezkeroz.

Oraindik berriz ekin zuen:
—Baiñan ori politika da, eta berexi bertzerik ez du egi-

ten.
—Egiazki, berezkeria egiña dago. Zeiñek daukan arra-

zoia da orai jakin bearra. Euskal erria, euskalduna izatea,
zapaldua egon da eta oraindik ere olaxe dago.

Orregaitik apaiz batek, batezere erri zapaldu untako se-
me batek, ez du bertze alderdik bere izkuntza, au da, bere
erria, laguntzea baizik. Ainbat geiago, au eragikor egiteko
bertzerik ez dagonean, eta dena ere aski ez den ezkeroz.

—Zapaldua? Euskera baño beartasun aundiagoak badau-
de, eta ez diré konpontzen.

—Bai, ziñez, izkuntza baño beartasun ertsiagoak izaten
al diré: aita bat lanarik gabe, sendi bat bizileku gabe, bai-
ñan batek bertzea ez du kentzen. Biek egiten al diré. Ga-
ñera, euskera orai ez ba'dugu salbatzen, betiko galdua dago.

—Bañan bertze beartasun aundiagoetan ez da berdin
laguntzen jendeari. Izkuntzaz errez da mintzatzea, gañera-
ko gauzak ongi daudelarik.

—Bertze gauz oietan ere laguntzen déla, nik usté. Ez
bear den guzia. Ñola nai ere, apaizek bere modura buruaus-
te auetan ibilli bear dutela usté duzu. Gauz auetan sartzea
ez da «politika», zurez asieran erran duzunez.

—Baiñan etzait ongi iduritzen apaizek euskeraren alde
propaganda egitea, naiz neone etxean euskeraz mintzatu.
Baiñan au ez da apaizen lana.

—Ez duzu usté gauz au gertatzen déla euskal nortasuna
galdu dugulakoz, eta ia euskerak guti erraten dakulakoz?
Batzuk oso alai daude apaiz batzuk gauz auetan dabiltze-
lakoz, eta oraindik guti déla usté dute.

—Bai, eta bertze batzuk kontra sutan dabiltz.
—Bai, baiñan apaizek sozial justiziaren alde mintzo di-

renean, badakizu zenbaitzun'dako politika egitea déla, eta
sutan jartzen direla.

—Au apaizek egin bearreko lana da.
—Orduan, zergaitik ez euskeraren, beren izkuntzaren

alde? Badire Naparroa'ko euskal errietan larogei urteko gi-
zonak, sermoi bat euskeraz entzun ez dutenak.

—Ez dakit ez... baiñan etzait ongi iduritzen.
Alkar-izketa untan agertu den sentimendu edo iritzi naa-

si onek ez du nolanai ñapar euskaldunek pentsatzen dutena
itxuratzen. Napartar euskaldunok beti irauki dugu (naiz ixil-
ki) maitasun aundia gure izkuntza eta nortasunentzat. Ga-
ñera, egoera naas xamar au badago beste euskal lurral-
deetako euskeldunen tartean ere. Dena déla, bear dugu go-
goan artu Naparroan badaudela alkar-izketa untan agertu
dirán bi iritzi auek: Lenbiziko, euskeraren alde egitea poli-
tikan sartzea déla. Iritzi au (epaikuntz ezezkorrakin) nabar-
men eta oso errotua dago. Aieruste au guda eta gudaondo-
ko egoerak uler-erazten du baitibat. Gure nortasuna al-
deztea txarki dagola sartu digute. Baiñan oiek berak ez dute
usté gure izkuntzaren alde eta gure nortasunaren alde ez
egitea beste norbaiten politikaren alde egitea déla. Ez eta
ez dirá oartzen erritzaz egiten dena edo ez dena, edozein
gauz déla politika déla. Orregaitik zerbait politika déla esa-
ten duenak ez du deus esaten. Nolako politika den jakin
bear da, ia zuzena den edo ez, bearrezkoa edo irizgarria.

Gogoan euki-bearreko bigarren gauza: Ezin gerala eus-
keraren alde egon, euskaldun gizonaren buruauste guztien
alde ez ba'gaude, ñola dirán lana, aurrerakuntza, kultura.
Euskaldun gizon guztia goraltzen ba'dugu, alderdi bearrez-
koenetan edo sentigarrienetan batez ere, orduan bakarrik
ikusiko du jendeak euskeraren duintasuna ta landubearra.
Bestera, aberats batzuen denbora galtze bat bezela agertu-
ko zaie edo bigarren eskuko buruauste bat beste ainbeste
buruauste garrantzitsuagokoen tartean. Emen ere ageri da,
bai, euskaldunek nortasuna galtzen ari dirala, baiñan bai ta
badaude gizarteko egokera ezuzenak eta emen alperrikoa
da euskeratzaz mintzatzea, batez ere leen erderaz errez min-
tzatzen badira.

Dena ikusiaz, auxe ageri da berriz ere: Euskera arloan,
ain zuzen ere «politika» egin bear déla, au da, gizarteko
erakunde guztietzaz arduratu bear gerala.

1RAGTTAR JUAN JOSÉ
(«KARMEL» aldizkariatik artua)

LASARTE TA USURBIL'GO IKASTOLETAN
Usté ez nuan ¡kustaldi bat izan nuan: Lasarte'ko bi kris- badira. Baldin guziak azkenean £//-

tau zintzo etorri zitzaizkidan, bere errietako Ikastolaz argi- zaren erabadira jartzeko gertu
tara eman nuanaz mindurik. Beren ikastolan, siñisgabekeria
ez, baño Kristau-lkasbidea erakusten dala, adieraziz. Berri
onek poztu ninduan.

Aien aurrak «Zeruko Argia»'n eman zituen lantxoak, ume-
ri gogoratzen zitzaizkien txorakeriak zirala.

Nere ikustaleak arriturik utzi ninduten; aur batek tximua-
gandik gentozken irudittoa, nondik ikasia izan zezaken, nik
adieraztean, gure gizonok zorrotz jarri zaizkit:

«Nik teolojia ikasi nuen garaietatik gaurkora, teolojian ez
dala gauza bera erakusten». «Eboluzioaren bidez, gizona txi-
muetatik sortua ¡zafen ziteken gauza dala gaurkoan teólogo
edozeñek dakian gauza dala». «Jainkoak Adan'en gorputza egiztatu danean; [ntzietaz (hipothe-

« . . « 5J r* • * cihuo\ Honran laUinf-rari nnlahait

egin zuala ipui bal irudí zitzaten».
Nik orduan:
«Eta sortzezko pekatua? Paulo Santuak ez al dio gizon

batengatik sartu zaSa munduan, guzietara zabaldu zaigun pe-
katua?».

Ez dut geiago esan nai, itzegin gendun guzietatik; itz
eman niela bai, ikasiko nuala Pió Xll-gnak. erakutsia nere ta
beren onerako. Auxe egitera nijoa.

(prest) badaude, Kristo'k oni eman
bait dio, Liburu Santuak egille-an-
tzera eta bedez siñistekoa zain-
tzea».

(.{Azkenean esan bearrean gaude,
zenbat jakitun-gai jakintza bizidu-
nak (positiva) deituak izan arren,
alare kristau siñismenaren egiare-
kin nasten diranetaz. Eskatzen du-
tela bizi-bizi ta ez gutxik, erlijio ka-
tolikoak kontuan ar ditzan, al gu-
zian, jakitun-gai oiek berak. Eta ori
txalogarria litzake egintza edo ger-
taketa oiek ziur ziñeskoak dirala

PIÓ Xll-gnak. erakutsia

Pió Xll-gn. Aita Santu jakintsu ta ospetsuak, 1950-ko Abuztua'ren 12'an,
bi idazki, bi gauza, eman zituala, gizadi osoaren jakintzarako: «Humani Ge-
neris» enziklika, ta Enziklizkazko idaztiak edo «literae» deitua. Onen bi-
garren izena da: «Irakasketa Katolikoari oñarria azpitik jan nai dioten ge-
zurrezko zenbat iritzietaz».

Gezurrezko iritzi oietan «eboluzioaren eraketa» dakar. Eboluzio ori,
euskerazko aziketa, ugalketa, aldaketa, bultzaketa esan nai du.

«Badira —dio Aita Santuak—
eboluzioaren eraketa (systema)
oraindaño ziur eta zentzuz osoro
egiztatu gabea, izatezko jakintza
artean artu ta, gauza guzien asiera
ari eskuratu nai diotenak eta izad i
(mundu) osoa, beti dabillen ebo-
luziopean jarri, eta ximuen eta pan-
teisten iduriketari íoxintxa dirá, be-
ren (lur-uskeri esanketa) errazago
sendotu ta edatzeko, jaungoikozko
iritzi guzia gogoetatik botarikyy.

{(Eiizaren irakasgoak ez du debe-
katzen gaurko izatezko ikasbidetan,
baita teolojizko azterketan eta ezta-
baidakotan ari dirán jakintsunen-
tzat alegia, giza-gorputzaren gaia
lendik zerbait zanagandik, bizidu-
nagandik bada ere ikasten saiatzea.
Ordea katolikoak gogoan bear du-
gu, animak Jainko berberak sor-
tzen ditula, gure siñiste (fedeak)
agintzen digunez, bi aldetako gizon
jakintsuen zio (arrazoia) eta iri-
tziak, naiz ai de naiz aurka diranak,
bear dan begiramenaz emeki ta
ones-oneán erabiltzen eta epaitzen

sibus) denean, jakintzari nolabait
itsasiak egon arren, erakusketa orí
Liburu Santuetan edo Ao-jakintzan
(Traditio) dagonean, kontu aundia
bear da. Eta orrelako iritzi idurituz-
koak Jainkoak goi-argiz erakutsia-
ren aurka badaude zuzen edo er-
tzez (directe vel indirecte), orduan
ez ditekela iñolaz artu».

«Orregatik, J aun aren a u r r e a n
gauza au ondotxo begiratu ta aus-
naarturik, geren ekintzunean ez
utsegiteko Apezpikuei ta Erlijiosoen
Lagunditako Buruei agintzen diegu,
beren kontzienzia zamapean gogor-
-gogor beartuz, ardurarik aundienaz
kontu iduki dezaten edozein esko-
letan, billeretan, idatzietan (scrip-
tis) orrelako iritziak ez ditezen ja-
kitera eman (ne proferantur), ez
eliz-gizon artean, ez ta kristau ar-
tean, iñolaz ere».

AITA SANTUAK DIONAREN LABURPENA
1 Eboluziaren iritzia zabaltzea ta ontzat artzea, kaitega-

rri litzekela ta Komunisten laguntzalle.
2 Izadizko jakintzetan edo jakintza bizi («disciplinae

positivae») eta Teolojizkotan jakintsu direnei ez zaie
debekatzen giza-gorputzaren asiera nondik izan dan
ikasten saiatzea, alde bateko ta besteko iritziak
dion eran ezarri ezkero kristau siñisgaia, anima Jain-
koagandik datorrela, gogoan iduzkiz, eta Eiizaren az-
ken-itza artzekotan.

3 Jakintzazko iritzia Liburu Santuen edo Aojakintzaren
erakutsiakin nasten bada, kontu aundia bear dala,
aurka badago, iñolaz ezin ontzat artua dala.

4 Apezpiku ta Erlijiosoren buru diranak konturik aundie-
naz eragotzi bear, eskoletan, billeretan eta idatzietan
iritzi oiek, elizgizonei, ta beste kristauei erakustea.

Ñola ez nintzan arrituko bi lasartearrak neri esanaz?

INTZA'R DÁMASO

AIHXAKIJRREN NAZIO-ARTEKO
I H I . LEIAKEIA

081111

Irailla'ren 29 garrena da, eta izenburuan diogun txa-
kur leiaketa erabakitzen da. Oñati'n, Santa Luzi zelaian.
Ementxe daude amar artzai beren tzakur urduri ta biz-
korrekin. Beren probintzietako leiaketetan oberenak be-
zala gelditu direnez, emen ikusi bear, orain, lurralde za-
balagoan gaillen ote diren.

Nortzuk eta nungoak ditugu Leiaketa ontan parte ar-
tzen duten artzai eta txakurrak? Ikus:

\ BAT, X. Okeranza, Tertanga. Ara-
i ba'ko txapeldun, 1974'ean.

LASTER, X. Urien, Abadiño. Biz-
* kai'ko txapeldun, 1974'ean.

LAGUN, J. Landaburu, Regato-
Barakaldo. 1973'ean Nazio-
Artekoan 2-gna.

MASTÍN, J. Etxebarria, Zeanuri.
Euskaierri'ko t x a p e l d u n ,
1974'ean.

XOL, A. Aranzadi, Ezkioga. Gi-
puzkoa'ko txapeldun, 1974'-
ean.

LIKA, J. Mihura, Askain. Ipar-
-Euskalerri'ko t x a p e l d u n ,
1974'ean.

TXOBI, P. Azárete, Azkube.
Ipar - Euskaierri'ko 2-gna.
1974'ean.

PITXI, S. Fernandez, Altsatsu.
Naparroa'ko txapeldun, 1974'-
ean.

PASTORA, P. Ambrós, S. V. de
Castellet. Bartzelona'ko txa-
peldun, 1974'ean.

CHOC, J. Muntades, Pardiñas.
Girona'ko txapeldun, 1974'-
ean.

Onelaxe, aipaturiko zelaiean eta
goizeko 11 ta erdietan, Janean asi
ziren txakurrak artzaien agindue-
tara. Guzti auen lanak ikusleen
aísegiña egin zuen, ta azkenik one-
la baña tu ziren sariak:

1, MASTÍN, Zeanuri'ko J. Etxeberria
2, BAT, Tertanga'ko X. Okeranza
35 LASTER, Abadiño'ko X. Urien

SARI BEREZIAK

a) Zakur kasta oberenari:
Bartzeiona'ko PASTORA txaku-

rrari.
b) Ongien jantzitako arfzaiari:

Ezkioga'ko A. Aranzadi'ri.

Aurten ez dute suerte geiegirik
izan naparrek; baiñan beste ba-
tean izango.
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Ikiarrii
ION ENBEITA

Bakardadeak bildurik nago
itxas ertzean.
Nere begiak deslai, galduta
zori atzean.
Arima egan, urrun joranez
nere oiñetan.
Negar zotiñen samin lausoa
bihotz zurtzean.

Arkaitz lakarra, arkaitz gorria
nere oiñetan
Nere bizia bailitz zarpila,
lander, neketan.
Oin urratuta ur suminduak
erra bitsetan.
Begi eskalez gora be gira
goi amesetan.

Itxas gainean zerua ilun,
ilun eta latz;
nere bihotza bailitza, goibel,
goibel ta garratz,
Itxas uso bat ñora gaberik
karraxiz gorantz,
nere arima galdua legez,
saminen baratz.

Itxas zabala, zeru izpillu,
berdotz, dar-darka.
Ontzi gaixoak, etsi ez etsi,
gora beheraka.
Úgin ankerrak, amorruz, bitsez,
atxetan joka:
etorri-joan, joan-etorri
gor, orroaka.

Itxas aldea, goibel, iluna,
negu baltzean;
nere bihotza, goibel ta ilun,
arkaitz zurtzean.
Itxas usoa, atseden bila,
samin latzean;
nere arima, zorion eske,
zeru ertzean.

Giro tristean, tristuraz nago,
ñora gaberik.
Aidea, nere jaube bailitz lez,
minez beterik.
Begiok geldi, itxaro bage,
malkoz bustirik.
Bakarrik nago, itxas ertzean,
zorunik barik.

Gizon anaiak ez dauste emon
askatasunik;
ez dot ikusi, munduan zear,
maitetasunik;
ez dot aurkitu, gizaldi ontan,
zoruntasunik;
ez dauste opa, nere larritan,
laguntasunik.

Iges egin dot, gizon artetik,
itxas ertzera;
iges egin dot, zaratetatik,
bakardadera.
Ta emen nago, bakarrik, goibel,
gaixo antzera;
azken itxaroz, gora be gira,
zeru baltzera.

Jaungoikoari dei egin dautsat,
azken indarrez;
azken itxaro zeruan daukat,
beste inun ez.
Erantzunaren zai nago, orain,
bihotz eskalez,
itxas ertzeko bakardadean,
bakar, negarrez.
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/11IIVIII! IIII'RI
Etxeko jaunak ule gorriaz

euskal izarra dirudi,
goitik beeraiño dirdai utsean

on-egiñaren agiri;
era onetan poza zabaltzen

bere sendi guztiari:
alkartasuna orrelaxerik

sortuaz bere etxeari.

Kimu barriak ondoren datoz
asaben odol-sortzetik,

pentsabideak buru barman
sakon sartuta aurretik.

Kimu barriak, jori-joriak,
euskaldun garrez osorik:

!ur mamor onek ekarten ditun
ale gizonak ondotik.

Landara onein jakituria
gora doa goi-maillara,

odol-indarrez ondo aserik
biotz barruko galdara.

Euskal amasa zainduko dabe,
—ez izan orren ikara—

sakon maitatuz urteak zear
erria eta euskara.

PAULIN

ARGI-BITSETAN
Ondar gorrizko erraiñu orduz
oro da gori; suan urrea.
Lillura bizi, lertze sorgiña,
bertan didarka odol-zortea.

Bideko lorik ezaren karga
kantuz nai dau erleak bota;
goiz ixiilaren bizkar osíean
bildurkor jagi da larrapota.

Txíntarí dago birigarroa
ibas ertzeko altz-arte urrian.
Ta ik, oillar orrek, ñor gora nai dok
landako izkera goiztar eztian?

Auzo zaitudan orma xalua,
euskal endaren irozki zangar!
Argi bitsaren eztei egunez
garrazi baten egik, bai, dardar!

IGOTZ

I GURE MUTILA M l \ f IIIII
Jin zauku mutil berria,
Etxekoen laguntzeko,
Tripota bezan lodia,
Deitzen dutena «Fottolo».
Maite du biziki lana,
Besteri so egoiteko...
Joka nezake buria,
Gure mutila tuntulo,
Egun ere hor dugula,
Taloz ase ta beti lo!

Mendietan, artzain gisa,
Igorri zuten Pottolo.
Bost urte han egon eta,
Etxian nigarrak asko...
Usté zuten hila zela!
Alta, etzen harritzeko:
Etxolan zagon geldia,
Gure mutila tuntulo,
Kokorrerano betia,
Taloz ase ta beti lo!

Bestetan, zer gazteria!
Pilota utzi orduko,
Mutxikoak, fandangoa...
Nun debru dugu Pottolo?
Erten zakoten oihuka:
Higi hadi behin, alo!
Baña, zinezko tripoia,
Gure mutila tuntulo,
Ostatian zen mozkorra,
Taloz ase ta beti lo!

Neskatoño bat pollita
Bildu zien ezkontzeko.
Ezteiak bururatu ta,
Oherat zoan Pottolo...
Baña, hau makurkeria!
Ahantzirikan, alaintso,
Bere andere maitia,
Gure mutila tuntulo,
Etzana zen, leherrina,
Taloz ase ta beti lo!

I G O R T Z E

OÍ, Garaziko semia!
Euskaldun bilakatzeko,
Behar duk izan ernia.
Egun, bihar, eta gero,
Ikas ta ikas Euskara!
Otoi ez egon tuntulo,
Ahoa zabal-zabala,
Taloz ase ta beti lo!

PIARRES HEGUITOA
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ET5
Mendi gainean
Zeru poluta goi

Ene etxola xuri-gorria
Zola oro arto-z
Bíper gorriak d

Herri guzian, mundu <

Ardiak ditut eh
Hamabi ahuntz

Sei betroin azkar, seiat
Ogiz beteak du
Sotoak arno ba

Ene bihotzak Jainko J

Karrikan bada
Izar urhe bat e

Baiio ditu ene gostuk<
Nahi balu karril
Hunat bildu ene

Orduan hemen ez liza

«ZAZPI URTEZ ENE BIZIAN» 1935-41-. (Bigarren partea) AIREA: «Oilanda

Zazpi urteren ene bizitza eman berri dut bertsutan
Heien eskasak emanen ditut orai hasi naizen hontan;
Turista gisan sartu bai nintzen bigarrenian Amerikan
Sei ilabeten permisionia ukan nuen bakarrikan.

Denbora hura bururatzian eskatu beste sei-ena
Erraxki eman zautaten behin, bainan hartan zen azkena;
Gero ez jakin norat jokatu, gerlan zan mundu gehiena
Hobendun gabe urrikari zan ene hersturan zagona.

Ene etsaiak oraino alha zirela jakin bai nuen
Gizon espresa ornen zaukaten ezarria Washington-en;
Bi aldiz ene jujamendia han pasatu izan zuten
Eta etsaien mutilak beti han ene kontra bozkatzen.

Orduko hasi nintzen ni ere harat hedatuz apela
Washington-erat gidatu nuen ene defentsa leíala;
Zuzen kontrako bataila hura jarraiki behar nuela
Arrazoin gabe manera hartan persegitzen nindutela.

Eztabadako ezin bestean joan ziren hiru urte
Pasaporterik ere ez nuen, baiio zuenik bate;
Espainiako Gobernua zen hemen Konsularik gabe
Pazientzia hartu beharko denbora hobe jin arte.

Kausa bizirik idukitzera ari zan ene defentsa
Denborarekin sanja zaiteken ene alderat balantza;
Urrun danikan ezagun zela argizari esperantza
Konserba nion nuen bezala ene zuhurtze baliosa.

Bakersfield-en hasia nintzen, gero sanjatu Fresnora,
Beste pausuan urrundu nintzen negozioz Estockton-era;
Lau mila bildots bai nituen han ekarriak bazkatzera
Imigrazioko jaunak segitzen beti ene herrestora.

Batian galde edo iskiria ehun mila kestione
Abaildurikan ninduten beti kriminale baten pare;
Beharrik nuen poliz-rekorra nihun tatxarikan gabe
Jende onestak sofritu behar, tzarren gatik haia ere.

Galde egin ta joan beharko heiek manatu bezala
Ikusten nuen saltsa haundian nahasirik nindutela;
Halarik ere guduka segi borrokarien gisala
Pentsatzen nuen noizbait bederen nagusituko nintzela.

Esperantza han arribatu zen nonbaitikan azkeneko
Ene etsaia bere kargutik joan zelarikan kanpo;
Abisa nuen orduan izan lanari berme lotzeko
Deliberoak prepara nitzan Canada-rat jalgitzeko.

Lehen urratsa egin behartu oraino San Franziskora
Imigrazioko xefa haundien bekoz-beko mintzatzera;
Eta gainera Español Konsul berria ezagutzera;
Handikan nuen segida hartu jalgitzeko Canada-ra.

Bidaia hura egin bainuen nere gostura treinian
Abendoaren zazpi arratsa ni harat arribatzian;
Orroitgarriko eguna bai zen maluros mundu guzian
Japonak zuen gure armada sutan errautsi ordian.

Urran goizian bede
Ixilik eta serios zag
Radiotikan mintzo 2
Japona-rekin gerlan

Jaun Presidenta ixil
Atsegin nuen etorri
Han presentatu nim
Arratsa!deko ene p*

Canadá nuen gíbele
Eta Estados-Unidos-
Konsolamendu haur
Bainan galdua ezin

Abokat, Juja, eta je
Malurra eni eginez
Orroitu beti lan tza
Merexi arau gaitzal



E V I A N A

HAURRERÍ BIZI ETA... ARGÍ!

«Aita beneditar au beneta-
ko gizon jainkotiarra dugu;
jainkotiarra, ta barne bizitza-
ko arazoetan oitua ta trebea.
Eta denbora berean euskal-
tzale beroa».

VILLASANTE

Ñapar Diputazioa'k eratu-
tako euskal Ikastaroan, «an-
dereño»'erí mintzatu zen Be-
loke'ko Aita Abade Agurga-
rria, olerkari bikain eta Eus-
kalzaindikoa.

Pozik argitaratzen dugu,
aren itzaldi aipagarriaren la-
burpena.

LA
I

srrik dago!

jor da urusago?

n, lapinez hameka!

*skerrak diozka!

3

lau segurik:

iseren eskasik.

X.

wko fier bal..»

ne Konsulan sartzia
langile guzia;
gure President maitia
abisatzeko mundia.

ikotxa bere lanari
hala ene aldi;
(onsulako nausiari
:en zituen ezarri.

lar garren egunian
j leihaitasunian;
pena guzien burian

sekulan ene bizian.

idoren gradokuak
atu zuen buruak;
ondotik bere doluak
itu gure Jainkoak.

\z. ARROSAGARAY

«Euskal-umeak, euskal-haurrak, Euskal-Herriaren ondasunik ede-
rrena. Biziaz gainerat, eman behar diegu: dugun argia, dugun on
guzia.

Euskal-Herria: euskal-umeak gizontzeko eta goratzeko girorik
egokiena; amaren bihotza, altaren indarra. Euskal Herria: euskaldun
guziak eta bereziki euskaldungoz beteak diren irakasleak.

IZAN, LEHENGO ANDERE ZUTEN SINESMENA
Agur egin nahi diet, hastetik, burasoen laguntzaile paregabeak

izan diren euskal-andereri. Nik, segurik, heieri zor diet nere biziaren
hegala, nere bihotzeko ametsen goren gorena. Euskal gogoa begiratu
duten lehengo andere sainduen ondokoak zarete. Izan dezazute
heiek zuten euskal-maitasuna, heiek zuten kristau-sinesmena. Eta
euskal-ohidura asko kraskaturik ere, erdal-uhain asko gure lurrari
oldarturik ere, zueri esker biziko da biharko Euskal-Herria, agertu-
ko da zai gauden euskal-udaberria.

Bl MAITASUN BEHAR BIHOTZEAN
Eta euskal-umeri zer eman? Euskara bai, bainan euskararekin

zuen bihotza, bi maitasun dauzkan zuen bihotza: Jainkoaren aldera-
koa eta Herriaren alderakoa; batek ber-bertzea gabe ezin iraun... Jain-
koaren maitasunak ez badigu Herria maitarazten, ez da egiazkoa;
Herriaren maitasunak ez badigu Jainkoa, denen Egilea, maitarazten,
itsua da, eskergabea, betiereko biziraino ezin joana.

ETA AZKATASUNA?
Hastean errana: biziaz gainerat, haurreri eman behar diegu, du-

gun argia, dugun on guzia; botez ere, Jainkoa ezagutzeko eta maita-
tzeko ahala. Berek beharko dute gero aukeratu, fedearen argia onhar-
tu; bainan, gure oraiko egitekoa da: heieri gure biziaz eta gure erra-
nez argia erakustea.

Eta azkatasuna? Loreak eguzkiari doazin bezala, behar dute hau-
rrek argi alderat igan. Azkatasun geiago ba ote lukete lorek, ez balira
zeru alderat eguzkiak indartuak? Ez. Orduan hau lukete gezurrezko
azkatasuna, hiltzerat daramana. Egiazko azkatasuna ez ditake izan
bortxarik, bultzarik gabekoa.

Egiazko azkatasunak, Jainko-semeen azkatasunak Aita Zerukoa
aitatzat onhar-arazten du; eta gu maitez, gure onerako emaiten dizki-
gun eginbideak ere ontzat har-arazten ditu. Haurrak ber-berak egin
behar dituela bere aukerak eta, ez bazaio deus eginbiderik, deus bul-
tzarik emaiten, ez du izanen ez aukeratzeko ahalik, ez eta azkatasu-
nik. Gazteak ber-berak ez badu bere bizia aukeratu, biziak du harén
orde aukeratuko, biziak edo hezigabeko jaidurek, bihotz-indarrek.

DUGUN ARGIA EMAN
Euskal-umeak argitzeko molde hoberena ez da heieri argia gor-

detzea, eskutatzea. Nundik jakinen dute badela ere argia, ez bazaie
erakusten? Berek galdatu gabe. eman izan zaie bizia; berek galdatzen
edo ukatzen ez dakitelarik oraino, gure egitekoa da heieri argia
emaitea.

Haurreri ez ditake eman gizon-helduen azkatasunik; eman behar
zaie bizi eta argi; oraitik eta gero ikusiko dute berek zer egin. Ber-
tzenaz, bertze munduko argi beterat heltzean, erranen digute: «Zer?
Argi hori bazinuten eta ez digute eman?» Jainkoak bere aldetik:
«Zergatik eskutatu zuzue Nik eman argia?».

ZUEN KRISTAUTASUNA BERRITU
Aldi huntan, fedea, fedezko erakaspen eta eginbideak bortxaz-

koak eta bultzatuzkoak iduritu zaizkitzue maiz. Ez zarete zuek hoin-
bertzetaraino bultzatuak izan; bainan denek baduzue azkatasun ega-
rria, azkatasunezko kristautasun egiazkoaren gosea; eta batzuetan
ekarriak zintezkete duzuen kristautasun bultzatuzkoa utzea, kristauta-
sun azkatu baterat joateko. Ez; ez da kristautasun uzterik, ez eta
kristautasun berri baterat joaterik. Kristautasuna bakarra da, Kristo
bakarra den bezala. Daukazuen kristautasuna duzue berritu, garhitu
eta osoki kristautu beharra.

Gero-ta kristauago izan gaitela, gero-ta euskaldunago izaiteko,
munduaren onerako eta Jainkoaren aintzarako.

Kristau-argian bizi izan gara gu beti; iduri zaigu sortzezkoa du-
gula, ta ez dakigu zer den ilunbetan bizitzea.

FEDEGABEEN ILUNBEA
Huna zer zion Prouhon jakintsuak, frantses sozialismoaren aita

sinesgabeak. «Munduan nago, miresgarriko jauregi batean; gauza
miresgarri geiago ikus eta iirabituago da beti nere bihotz harnea;
bainan ez dut nihor ikusten... Zer egin? Ihes, nere burua hilez? Zer-
baitek erraiten dit ezin naitekela hil... Otoitz? Ezin dezaket.

Bertzenaz lurreko anal batzu ikusten ditut beren oinazegilea, be-
ren hiltzailea, kantuz ospatzen. Nik, ordean, hastio dut; badiot herra
eta gorroto; zer bizitzea!».

FEDEDUNEK DAKITENA
Guk badakigu Kristo déla guzien etorria, guzien hel-burua: «gu-

ziak izan dirá harén bidez eta hari buruz eginak...; badakigu, be-
rez, «gauden miresgarriko jauregi» orren Erabiltzailea Jainkoa déla,
maitez maite gaituen Jainkoa.

Ez dugu nihor, sinesten duguna sinesterat bortxatzen; bainan, ez
gaitu nihork gure sinestearen arabera ibiltzetik eta mintzatzetik tra-
batuko.

HAURRERI POZ ETA ARGIA
Euskal-umeri ezagut-araziko diegu Jainkoa, beren gorputzak es-

kainitz, ilunbetarik argirat iragan ditezen:
«Nere begiak Zuri, Jauna; nere bihotza Zuri, Jauna;
nere eskuak Zuri, Jauna. Ai! Zu bezein on ez da nihor, Jauna!».

Holako kantuek askatuko die euskal-haurreri bihotza; eta lurre-
ko gauzak zeruko argiz edertuko dizkie.

Badituzte haurrek beren bakar-orduak, beren ilunbe-egunak, be-
ren min ixil eta gordeak... Zer bakea heientzat, zer poza, jakitean
badutela, barne harnean, ezin galduzko Adiskide bat.

Haurrentzat ere ez dirá sineskeriak on, bainan sinesmena bai,
sinesmenaren argi betea.

EUSKAL HAURRAK KRISTO'K BEZENBAT MAITA
Kristo eta Herria ez dirá guretzat bi maitasun, bainan maitasun

bat osoa. Gure kristau-bihotzetan Kristdk du Herria maite, euskal-
-haurrak maite.

Eukal-ume bakotxa errege bat zaigu, Jainko-seme bat. «Nork
ere holako haurretarik bati ongi-etorri egiten baitio nere izenean, neri
daut egiten». «Nork ere ero-araziko baitu, nitan sinesten duen ttipi
hauietarik bat, hobe luke eihera-harri bat lepotik lot balezate eta
itxasorat bota».

Euskal-ume bati fedearen argia ez erakustea, Euskal-Herriaren
kaltegarri. Guk fededunek hori jakinki-ta, ez diegula emanen gure
euskal-haurreri hilen Piztearen zorionezko argia?

ARITZARI AGUR
Behin, Beloken gernikar zahar batek, inguruko aritzeri begira

erran zidan:
«Ez da geiago Gernika'n haitzik,
bakar bat baizik».

Gerlak erre? Ala bideak zabaltzeko edo hiria handitzeko kenduak
ote dituzte?

«Ez da geiago Gernika'n haitzik...».
Gernikako Haritza, Euskal Herri guziko haritzen errege ta zain-

tzalea. Zertarako legoke xutik Haritz bakar hori, ez balitz Euskal He-
rrian bertze haritzik, ez balitz Euskal-Herrian euskaltzale bihotzik,
ez balitz bihotzetan ez euskal-maitasunik ez sinesmenik?

Zergatik euskara zaindu, euskaldungorik mamiaz hutsa balin bada
euskara?

Gizonaren gizonena: bihotz harnea; eta bihotzaren harnean bar-
nena: Jainko Jauna.

Euskaldungoan euskal-mamirik mamiena: sinesmena, euskaldun
bakotxaren eta Jainkoaren arteko mintzi ixila.

Guhau baino barnagoa da Jainkoaren Izpiritu Saindua; berak
emaiten digu egiazko azkatasuna, gure egiazko nortasuna.

Guk kristauek, euskara erabiltzean eta zaintzean, nolaz ote ez
eman, ez hazi, ez indartu —euskaraz— sinesmena?

9C. ty&nctze, «£7

«Euskeraren kabia» bereziki izendatua dute,
Adur ibaiaren lapurtar lurraldean Beloke'ko Abat-
-etxea.

Joan den Irailla'ren lenengoan, 100 urtebe-
teak izan diré; 1974 urteko Irailla'ren zorioneko
arratsalde artan, Lapurdi'ko bazterretxe zaar ba-
tean sartu ziren A. Bastres eta euskaldun bene-
ditar lagunak, urrundik etorririk, euskal Monaste-
gi bat Euskal-erria'n eraikitzeko asmoz.

«Iru lapurtar aiek —irakurria dugu— ikusten
zituzten euskal gazteak ehunka joaten Herritik
urrun... Ez ote dio horrek gure Herri maiteari
egiten zauri bat zabala?».

Naiz eun urte auetan, ekaitzak ez diré no-
lanaikoak izan, Beloke'ko Fraidetxeak purrusta-
ka eman du bere frutua bai Euskalerria'n, baita
mundu zabalean ere.

Iraun dezala, otoi, Jauna!, «euskeraren ka-
bia» ta euskaldunen BIZI ta ARGIA izan dedin.

I
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WIMI.II ZALDUNAREN KOOAIRA
^ = E ATAUN'GO «ERGON'EN» KONTATUA

BERE AITA ETA AMA
ILTZEN DITU

Goñi'ko Zalduna atera zan etxetik
eta joan zan mendira eizea zijoan aitza-
kian. Bazuan bildurra bere emaztea ez
ote zan erabat berea. Mendian zebille-
la, azaldu zitzaion ondo jantzitako gi-
zon bat esanez:

—Zer zabiltz zu emen denbora pa-
satzen, zure etxean gauz ikaragarri bat
gertatzen dan bitartean?

—Zer bada?, erantzim zion zaldunak
daña arrituta. Ez zuan ezagutzen ezer-
tarako gizon ura.

—Zu emen zabiltzan bitartean, zure
emaztea beste gizon batekin etzanda
dago zure oian.

Ondo jantzitako gizon ura Etsai za-
rra zan ta Goñi'ko Zalduna ondatzea nai
zuan.

Len barruan zeukan kezka, ta orain
ori entzutean, Zalduna sutu zan, ta itsu
itsuan etxeratu zan. Juan zan berak
emaztearekin lo egiten zuan oia ikuste-
ra, ta an gizon bat eta emakume bat
ikusi zituanean, artu bere ezpata ta bie-
ri lepoa moztu zien.

Etxetik ateratzera zijoala bere emaz-
tea zetorren errara ura buru gaiñean ze-
karrela. Emaztea orrela ikustean, Zal-
duna arri eginda gelditu zan.

—Zein zeuden gure oian?, galdetu
al izan zuan.

—Aita eta ama jarri ditut beroago
egon ditezen, erantzun zion emazteak.

—II ditut bada nik —esan zion Zal-
dunak—, odolez bustitako ezpata urruti-
ra botaz.

Emaztea ondoeza egin eta bertan
erori zan.

E R R O M A ' R A

Goñi'ko Zalduna apaizarengana juan
zan berak egin zuan pekatuak barkazio-
rik izan zezaean galdetzera.

—Nik ez daukat eskubiderik bere
aita ta ama il dituanari barkazioa ema-
teko —esan zion apaizak— mundu on-
tan bat besterik ez dago pekatu ori bar-
katu dezakenik: Erromako Aita Santua.

Goñi'ko Zalduna, etxera ere itzuli
gabe, bere barru guzia kiskaltzen zeuka-
la, bereala artu zuan Erromako bidea.

Batzuetan oñez, beste batzuetan zal-
diren batean gaiñean, belar zañak edo
ezkurren batzuk janez, ez zan nai ordu-
ko Aita Santuaren gana iritxi.

P E N I T E N T Z I E

Zaldunak bere pekatua esan zion
Aita Santuari ta onek barkatu zion pe-
katua, baño, penitentzi gogor bat eman
zion.

—Zoaz —esan zion—, kate aundi
bat lotuko dezu zure gerrian, puska bat
lurrean arrastaka dezula. Kate ori urra-
tu edo autsi arte etzera iñorengandik
ikusten utziko, ezta ere iñorekin ez dezu
itzik egingo.

Goñi'ko Zaldunak Erroma'n bertan
egin arazi zuan kate lodi ta luze bat
bere gerrian lotzeko. Aita Santuak eman-
dako Penitentzi or betetzeko, bere erri
inguruan zeuden mendi aundi batzuek
egokiak izango zirala iruditu zitzaion.

Orrela berriz Erroma utzi ta juan
zan eran itzuli zan, Aralar mendira, an
bakardadean penitentzie betetzeko.

Urte askoan bizi izan zan Goñi'ko
Zalduna Alarren penitentzi egiñaz. Ani-
malien bizitza eramaten zuan, belarra,
gaztañak eta ezkurra janez. Jantziak eta
oñetakoak bereala autsi zituan, baño ille
aundi bat sortu zitzaion bere gorputz
guzian. Katea beti arrastaka zebillen ta
gerrian barrua sartuta, azal berria ga-
ñetik eginda. Kateak ots aundia atera-
tzen zuan ta bera inguratzean, pixti gu-
ziak iges egiten zuten.

IRAUN SUGEA

Garai artan azaldu zan Alarren Etsai
zar bat suga aundi baten antzean. Suga
ori inguruko errietara jexten zan goseak
zegonean ta ase ala kristau jaten zituan.
Erri guziak ikara gorrian bizi ziran ta
elkarrekin bilduta erabaki zuten, obe za-
lá illean bein edo, bat mendira sugeak
jateko juatea, sugea errietara jetxi, ta as-
ko ondatzea baño. Izendatu zituzten
erri bakoitzetik zenbat juango ziran su-
geak jateko, orrela errietan pake pixka
bat izan zezaten.

Erri baoitzean suertea botatzen zu-
ten iraun sugearengana juateko. Ta
bein, erri batean, bi alaba gazte zeuz-
kan aita alargun bati tokatu zitzaion.

Bi alabak negarrez juan ziran aita-
rengana:

—Zu etxe ontan bearrezkoa zera,
aita, zu gabe nork lanak egin, abereak
zaindu ta etxea aurrea atera?

Aitak esan zien berari tokatu zitzaio-
la ta berak zeukala juan bearra, bestela
sugea asarratu egingo zalá ta ezbearren-
bat egingo zuala. Bañan bi alabak be-
rean zeuden ta erri guzia bildu erazi
zuten erabaki bat artzeko. Erriak era-
baki zuan berdin izango zitzaiola sugea-
ri aita edo alaba izan, norbait juan ez-
kero. Orrela, bada, eguna iritxi zanean,
alaba aietako bat igo zan Alar mendira.

—Ola ta ola, erantzun zion neskeak,
gure errietara suge aundi bat jeixten
zan, ta an kristau asko iltzen zituan. Ori
gertatu ez zedin, illean bein edo onera
bat etortzeko erabakia artu zuten, sugea
errira jetxi ez zedin. Gaur gure aitari
tokatzen zitzaion, baña arren ordez ni
etorri naiz.

Arrituta gelditu zan Goñi'ko Zaldu-
na itz auek entzutean ta bereala esan
zion neskeari:

—Zoaz zure etxera, gaur ni gelditu-
ko naiz emen suga orrek jateko.

—Ez —esan zion neskeak— zoaz zu
emendik, bestela biok jango gaitu edo
ta errira jetxita txikiziorenbat egingo du.

—Nik burruka egin bear dut suge
orrekin; ez dakit zergatik, baña usté
det Jainkoak ekarri nauela toki ontara.

Orrela Goñi'ko Zalduna ta neskea el-
karrekin izketan ari zirala, aize bolara
ots bat entzun zan laizetik ateratzen ta
bereala suga buruaundi bat bi begiak
tximpartak botatzen zituztela.

Sugeak Goñi'ko Zalduna ikusi zua-
nean deadar egin zion:

—Irekin etzeukat nik zer ikusirik, al-
degintzak ortik.

—Gaur nerein bearko dek erantzun
zion Zaldunak.

—Esan diat, zion etsai zarrak aldegin-
tzak ortik!, bestela biok jango zaituztet.

ZALDUNA TA SUGEAREN
BURRUKA

Iraun sugeak, mendi tontor batean
zeukan bere leizea ta ara juaten ziran
ark jan bear zituanak. Neskea ere iritxi
zan toki artara ta leize ondoan eseri zan.
Sugea noiz azalduko zegon bitartean,
eta zer egin etzekiala, illeak orrazten asi
zan.

Ortan ari zalá ots bat entzun zuan
bere ondoan animalirenbat bazetorren
bezela. Begiratu zuan otsa zetorren to-
kira, ta, erabat ikatuta gelditu zan izu-
garri bat ikusi balu bezela.

—Ez ikaratu gazte —esan zion izu-
garri antzeko arrek— itxura ontan ikus-
ten banazu ere, zu bezelaxe kristau bat
naiz.

Nekea zerbait lasaitu zan itz aiek
entzutean, baña bere larritasuna erabat
utzi gabe.

Azaldu zan ura, Goñi'ko Zalduna
zan, gerritik katea arrastaka zuala, bere
ibillera batean an gertatu zana. Naiz ga-
larazita eduki iñor ikustea edo iñorekin
itz egitea, ain arrigarri iruditu zitzaion
neska ura an ikustea, besterik pentsatu
gabe edo bere buruaren jabe izan gabe,
izketan asi zitzaion esanaz:

—Zer egiten dezu emen edo ta zer-
tan zaude bakardade ontan?

—Gaur nerekin bearko dek!, zion
berriz Zaldunak. —Zu kendu emendik,
esan zion neskeari.

Etsai zarra aspertu zan tekela ontan
ta, sua begietatik zeriola, Zaldunaren
gañera abiatu zan tragatu nairik.

Goñi'ko Zalduna ta sugea biak bu-
rruka gogorrean asi ziran, berealdiko
kate ta ortz otsa atereaz. Biak ziran go-
gorrak eta ezin zuten batak bestea az-
piratu. Goñi'ko Zaldunak, geiago ezin
zezakeala iraun burruka artan, ta bere
burua galtzea zijoala ikusi zuanean, ze-
rura begiratuz, deadar egin zuan:

—Migel, lagundu idak!
Zeruan Jainkoak Migeli esan zion:
—Migel, deia dek mundutik.
—Ñola juango naiz ni mundura, ez

daukat egalik eta, erantzun zion Mi-
gel'ek.

—To egalak eta to ezpata ere, ta ao
lenbailen mundura —esan zion Jainkoak.

Migel'ek jantzi zituan egalak, artu
zuan ezpata, ta berealaxe zan munduan.
Goñi'ko Zaldune ta etsai zarra burru-
kan ikusi zituanean, artu ezpata, eta gol-
pe batean ebaki zituan sugearen lepoa
eta Zaldunaren katea. Burruka garaian,
Zaldunaren katea, etsai zarraren lepoan
bildu zan.

Aralar'ko kontakizunak aldaketak
ba-ditu, gaur argitaratzen dugun be-
zalakoa; altxatu merezi ba-zuen.

Aita Arratibel, Estibalitz'ko benedi-
tar eta berez ataundarrak, Ataun'go
«Ergon» auzoan jasoa du; eta gure
eskuetara, ain maitea dugun «La-
txaga» idazlearen bitartez eldu-ara-
zi du.

Neskeak, burruka gogor ura daña
ikusi zuan. Batzuek esaten dute ikaraz
lertatu, bertan il zalá. Beste batzuek be-
rriz, errira jetxi zalá ta gertutako guzia
kontatu zuala.

GOÑI'KO ZALDUNA BERE ETXERA

Goñi'ko Zalduna, bere katea ausita
ikusi zuanean, amets batetik esnatu ba-
zan bezela gelditu zan. Bereala pentsa-
tu zuan penitentzia bete zuala ta bere
etxea juan zitekeala, emaztea bizi ote
zan edo ikustera.

Illuntze batean iritxi zan bere etxe
ondora, ta biotzak dardar egiten ziola,
jo zuan etxeko atea. Emaztea atera zi-
tzaion zer nai zuan galdezka.

—Gaur gauerako ostatua nai nuke al
balitz, erantzun zion Zaldunak, bere
emaztea ondo ezagutuaz.

Emazteak ez zuan bere senarra eza-
gutu, ta orrela esan zion:

—Sartu zaite, gurea ere bada nun-
bait.

Apaldu zuten ta oirako jarri zira-
nean, Zaldunak eskatu zuan bera, koar-
to batean, bakarrik jartzeko, al baldin
bazan beintzat. Ta, bazeukatela koarto
bat batentzat bakarrik, eta antxe jarri
zuten.

Ortxe gau erdi ingurua zanean, erri-
ko kanpai guziak dilin, dalan... asi ziran
jo ta jo. Erriko jende guzia esnatu zan
ta asi ziran batetik bestera, zer gerta-
tzen zan jakin naiean. Etxe guziak ikus-
ten asi ziran ta, juan ziran Zaldunaren
etxera ere, an ezer gertatzen ote zan
galdetzera.

—Emen ez daukagu ezer, atera zan
Zaldunaren emaztea.

Berriz ere galdetzean, iñor kanpo-
korik edo etorri ote zan:

—Atzo illuntze aldera etorri zan gi-
zon basati itxurako bat ostatu eske, ba-
ño oirá juan zan, ta lo dago.

Erri guziak ikusi nai izan zuan ñor
izan zitekean gizon kanpotar ura, ta
naiz Zaldunaren emazteak ez nai izan,
nun jarri zuen koartoa erakusteko agin-
du zioten.

Atea zabaldu ta koartora sartu zira-
nean, danak arrituta gelditu ziran ango
argitasuna ikustean. Lau kandela aundi
zeuden piztuta leio ondoan, ta Zalduna
oiaren gaiñean zegon luze-luze etzanda,
ilda. Buru inguruan koroi eder bat zeu-
kan, ta argitasun aundi botatzen zuan.
Eskuetan, berriz, liburu txiki bat zeu-
kan ondo estututa. Bata ta bestea asi
ziran liburu ura kendu naiean, baño
iñork ezin zion kendu. Etorri zan alka-
tea ere, ta ark ere, egiñalak egin arren,
etzion kendu. Deitu zioten apaizari ere,
baño onek ere ezin kendu izan zion. Bi-
tartean erriko kanpaiak, tilín, talan...
ixildu gabe ari ziran, geroz azkarrago ta
ots aundiagoan. Azkenean, Zaldunaren
emaztea ere asi zan liburu ura kentzeko
asmoan, ta ikutu orduko, ildakoaren es-
kuak zabaldu ziran, ta liburua emaztea-
ren eskuetan gelditu zan. Une artantxe
ixildu ziran kanpaiak. Asi ziran ikusten
liburuak zer ote zekarren ta andixek ja-
kin zuten ildakoa, Goñi'ko Zalduna bera
zalá, ñola beren aita ta ama ill, eta Erro-
mara juan bear izan zuan. Zer peniten-
tzi gogorra jarri zioten an, eta ñola bete
zuan bakardadean, iraun sugeari lepoa
ta kateari malla San Migel'ek ebaki arte.

Erri artan pesta aundiak egin zituz-
ten. Zalduna enterratu zutenean, kan-
paiak bere kasa jo ta jo asi ziran. Ordu-
tik, urtero urtero, kanpai oiek bere kasa
jotzen zuten, egun orren urte mugea
iristen zanean.

JOSÉ ARRATIBEL
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UARTE ARAKIL

Uharfe - Arakil'dik ateratzean, Ara-
lar'ko bidean, Zamartze'ko erroma-

nikoaren eüz txarmangarria

Denbora gutxi barru, iru ez-
kontza izan ditugu gure Ara-
lar'peko erri maitean: Zamar-
zeko Joxe Mari Betelu, Ur-
diain'go Mikela Aldaz'ekin, len-
bizikoa; Moxoeneko Manolo
Gorriti, Kazparreneko L i d i a
Martiarena'rekin, bigarrena; ta
Pordolixeneko Joxe Mari Gorri-
ti, Lakunzarreneko Presen Go-
rriti'rekin, irugarrena. I r u r a k
Aralar'ko San Migel'go eliza
aukeratu zuten beren ezkon-
tzetarako, ango giroak zerbait
esaten zielako edo. Azkeneko
ontan ez nintzan egondu ni,
egun artan kanpoan nintzelako;
beste bietan bai. Eta bietan,
naiz denak euskaldunak ez izan,
bi izkimtzatan egin ziren eliz-
kizunak, euskeraz eta erderaz
alegie. Urdiain'go Mikela, ur-
dintar guziak bezela, euskaldun
jatorra da. Beste bost ezkonbe-
rriak, naiz uartear izan, euske-
ra galdu dutela esan leike, itz
bat edo beste esaten baldin ba-
dakite ere.

Penagarria da gure errian,
beste askotan bezela, gertatzen
ari daña: guraso euskaldunen
umeak ez dute euskeraz egiten,
erakusi ez dakiobelako.

Berrogei urte ontan atzera-
pen izugarria egin du gure eus-
kerak gure artean, eta ario on-
tara beste ogei urteren buru
akabo gure izkuntza goxoa ta
gaixoa! Bereak egin du!

Oraiño ez da dena galdu or-
dea: guk uartearrok nai izan
ezkero, euskera erraz aski sal-
batuko litzakelakoan nago. Nai
izateak egiten du dena. Orra or
beren umeai euskera ederki era-
kusi dioben gurasoak! Zure al-
damenean dituzu! Ta batzuek
egiten dutena besteek in deza-
kete naski! Gogoa bear du, go-
goa!

—Baño, euskera zeiako?, en-
tzun izan dugu txotxoloren bat
edo bati. Etzazula zuk olakorik
esan, irakurle, Jaungoikoagatik!
Zure burua tuntún «ignorante»
bat bezela erakusiko duzu ta,
ori esaten ba duzu. Euskera
gure gurasoen izkuntza bakarra
da. Euskera da Jaungoikoak
guri eman digun mintzaera.
Europan den izkuntzarik zaa-
rrena ta munduko zaarreneta-
koa. Orain artio gutxi landua,
egia, lantzeko erarik eman ez
digutelako, baño berez oso jo-
ria ta aberatsa, besteak ez be-
zelakoa. Orrengatik ari da ain-
beste izen on eta prestijioa ar-
tzen mundu zabalean. Orrenga-
tik erakusten eta ikasten da
Unibersidadeetan. Orrengatik
gure Diputazioa ere ari dakigu

ain lan bikaña egiten euskera-
ren alde. Orrengatik gure Ar-
zobispoak ere artu ditu euske-
raren aldeko erabaki eder-eder
batzuk, elizetan euskera il ez
dedin. Gu berriz gure dan ola-
ko bitxi ederra errekara bota-
tzen!

ARBIZU
SKASTOLAK DIRALA TA

Lengo egunean entzuten nion
erriko bati, emen ikastolen bea-
rrik etzegola, aurren artean eu-
netik eunek euskeraz egiten zue-
lako. Ori Iruñ-erri aldean ta
euskera galdu edo galtzera di-
joan errietan egiteko gauza
ornen da, baña ez erri osoan
euskera egiten dan errietarako.
Ta ortarako Arbizu jartzen zuan
ejernplu bezela.

Itz laburrez, auxe esango nio-
ke nere lagun oni, emendik asi
ta: Euskeraz egiten duten au-
rrak, ez aldute eskubiderik izan
bear euskeraz idazteko, euske-
raz irakurtzeko, euskeraz pen-
tsatzeko? Buru motzak bezela

Z u e k beintzat, exkonberri
maiteak, etzazutela olakorik
egin. Gure errian ikastola bat
lenbailen sortu dedin, iñalak
egin eta dakizutena umeai era-
kusi. ZORIONAK URTE AS-
KOTAN!

SAKANDAR

ageriu bear ote gera euskaldu-
nok gure kultura aldetik? Noiz
arte izan bear ote da anka ba-
karrekoa gure kultura?

Gaurko moda ta bearra, iz-
kuntzak jakitea da; baña ez dut
usté norberaren izkuntza baño
aundiagoko kulturarik arkitu le-
zaken batek.

Beste aldetik berriz EUSKE-
RA BAÑO IZKUNTZ AUN-
DIAGOKORIK ARKITU DUE-
NAK, ESAN DEZALA, TA
TXAPELA KENDUKO DUT
BERE AURREAN.

Gañera, arrazoi guztien au-
rretik auxe da aundienetakoa:
EUSKERA GUREA DA.

BI

Arraintza kontuetako zertzela-
da batzuk idazteko asmoak ar-
tu ditut gaur: itxasoan gerta-
tzen dirán zer esanak, eta baita
ere ez-bear miñak.

Patxi, arraintzale gazte ta
mardul izanez, bixigu arrain-
tzan ibiltzen da. Egun batean,
kaiara ekarri zitun eundaka kilo
bixigu. Ernegaturik zegon iku-
sirik, berak ainbeste izerdiz
ateratako arraiak, orren merke
ordaintzen z u t e 1 a erosleak:
«Ñola leike, esaten zun, orren
merke erosi olako arrai sonatu
ta ederra?».

Larunbata izanez, andregaia-
ri esan zion: «Aizu, maite, goa-
zen Oridra, arratsaldea igaro-
tzera; an bixiguak ederki anto-
latzen dituzten, eta».

Arrai erreen usaia besterik ez
zegon an. Ekarri zieten parri-
llan erretako bixigu eder bat,
kilo ta erdikoa; ekarri ere litro
erdi ardo ta oitutako ogia; ta
postretako, jakiña, kontua: 350
laurleko! Ezin usté! Goizeko
bixigu miserablia, arratsaldean
odei gaiñetik... —«Zer derizkio-
zu, Malen?, berriro andregaiari;
emendik aurrera, itxasora ez
joan, edo nik arrapatutako bixi-
gu dena, etxian jan bear».
—«Arrazoi dezu, mótela!».

Arrolioak (gas-oil) egundago
goraketak artu ditu. Ze-nolako
irabazketak i z a t e n zituzten
arrantzaleek begiratu gabe, ar-
tuak ziran olako erabakiak. Ar-
gi ta garbi dago ezin leiken
arazo bat dala: 6,50 pezta li-
troko ordaintzeak ez diotelako
irabazpenik ematen arraintza-
leari. Itxasontzi guziak geldirik
kai guzietan, ortzak erakutsiaz;
leñen, emengoak; geroz, Espa-
ñi guzioak. Erabaki orreri eske-
rrak, berealan arrolioaren pre-
zioa jetxi zuten; orain, 2,85
laurleko.

Aldakizu arazo oiek zergai-
tik dirán? Gauzak gero ta go-

rago dijoaztela, arrolioa ere igo
egin bear dute; bañon, arraien
salmentak ez dira beste gauzak
bezala igotzen. Arraiak kaiara
ekarri bezin laister, ortarako
dauden sal-lekuak edo lonjak,
erosten duten gizonak, berak
nai duten prezioan erosten di-
tuzte: egun batean, goitik;
urrengoan, beetik. Zergaitik?
Preskurako erosten bada, baz-
terrak, sal-tokiak betetzen dira-
lako; askotan, erosle oiek gala-
niz be eratu-arazten dutelako,
arraiak ateratzeko zai itxas-on-
tzi pilloa kaian ikusirik...

Gaur, arrolioaren goraketa
ortan utzi dute; geroa ikusteko
gaude; orrek ematen dio buru-
ko min arrantzaleari: beti arraia
beetik eta bizimoduak goraka.

GARAZI

BAZTERRAR KEXU
Frantziako eskualde guzietan bezala, gure herrian ere,

lab orarien salda mintzen ari zauku. Arrangurarik badugu
frango, zeren eta aspaldi danik lurraren tresnak kariotzen
baitira, uztak gero ta merkiago saltzen direlarik. Ñola ger-
tatu da debrukeri hori? Beharbada, tratulant ohoin batzuek
biltzen baitituzte, ixilki, menditarrek nekez agerarazten di-
tuzten ontasunak... Horra, bi hitzez errana, zertan diren la-
bor ariak oro.

Bizkitartian, hemengo «turisma» miresgarri horrek ez du
iduri gure minen sendatzeko erremedio hoberena déla. He-
rritar zonbaitek aldiz, ez dituzte onartzen udatiar arrotz ho-
riek josta diten ezin gehiago, gaixo lab orariek leher eta za-
part eginak lanian ari diren denboran. Nun-nahi, ikusten
ahal litake mutikoak eta nexkatoak nahas-mahas, kasik bu-
luz- gorri, ur bazterretan edo bidexka hegi guzietan... Eta
gure haurrek zer behar dute ikasi ageraldi horietanP Ez se-
gurik Euskara edo Euskal ohidurak!

Badakigu ere kanpotiarrek tirahala erosten ari direla
gure mendiko bordak eta etxe xaharrak, josta-toki zonbait
egiteko, eta azkenian Euskaldunen nausitzeko xedetan. Or-
du berian, herriko gaztiak (bereziki nexkatoak), nigarra be-
gian, ehunka joaiten dira arrotz hiri handietarat, etxian lan
gabe izanik. Beraz, urte batetik besterat ,Euskaldunez hus-
ten ari dira gure mendi maitagarriak, zaharrak bezik ego-
nez herrian.

Turisma hori ote duguia Euskal-Herriko salbatzailia?
Hemen gelditzen diren jende dohakabiak, bílakatuko dina
mutil edo sehi, ontsa laket diten gure etxetan Pariseko Jaun
handi batzu? Araiz, egiazko Nafartarrek ez dute nahiko es-
kelariak bezala bizi beren lurretan, beti belaunikotz ibiliz,
ostikoak ipurdian jasaiten dituztelarik goxoki, eta sekula-
kotz BA erranez irriño pollit batekin hortzetan! Ene ustez,
holako manerek badute, erdaraz, ezin ahantzizko izen eder
bat: «la prostitución»...

Donibane-Garaziko jende argitienak ere, aurten ari dira
erasian, ageri baita harresi zahar eta bereziki hiri-murru
horiek, nehork ez dituztela erortzetik begiratzen. Arrazoi-
narekin beldur dira, gure zaharkeri ederrenak suntsi diten
arte laburrik barne. Egia erraiteko, zer debru dute buru-
-muinan, delako turisma hortaz ahoa bete dutenekP Zer usté
dute ala udatiarrak heldu direla hunat ikusteko Bordalen
diren bezalako etxe berri edo saltegi zonbait? Ez da jakin-
tsun handi bat izan behar asmatzeko arrotz horiek nahiago
dutela behatu nolakoak diren gure arbasoen hargintzak,
tresnak eta ohidurak. Bai eta lekukoen dako ere, ez lita-
keia goxo bizitzia lehengo gauzen erdian, horiek oro polliki
apaindiak direlarik? Agian, Donibandarren artian bederen,
nahaskeriak eta samurgoak ez dira geroztik nausituko.

Zer gertatzen ahal da kinka tzar hunen ondotik? Ene
ustez jeus onik. Nafarroko eskualde gaixo hau iduritzen zaut
ontasunik gabeko etxe bat déla: sosik aski ez delarik sar-
tzen, bazterrak kexu eta jendia mokoka.

GARAZIKO MANEX

Marroki-ko gora - berak, ge- de. Ur aberatsak izanik ango
roago ta bildurgarriagoak dau- itxas-bazterretan arraintza egin

bearrean daude Andaluzi alde-
ko itxas-ontziak. Zer gertatzen
da orain? Marrokiarrek giltza-
petu ontzi asko. Arrigarriago-
rik! Emengo agintariek begiak
itxi, aserraldietan ez sartzea-
rren. Marrokiarrak, ostean, oso
arro daude; ez dizkiete ortzak
erakusten, txakurrak egiten dun
bezela; ez ornen da komeni...
Bitartean, «norbaiten onaurkia»
edo «intereses creados»,
eta jabe...

jaun

«Gero erranen dute arraña garesti déla...»

Arraintzaren ontan, ezbea-
rrak ugari gertatzen dira: Mu-
triku'n, «Udaberri» itxas-ontzi-
ko mariñel bat, Pedro Manuel
O 1 a b e Nentizabal, ito da;
Huelva'n, «Playa de Denia» on-
tziko Francisco Cejudo arrain-
tzalea; Las Palmas'en, Marcos
B e n i t o Arraiz, «Playa de
Naos»'koa; Coruña'n, «Tabei-
ron IV-gn.» ontzian, Jesús Que-
ro Pazos; Alicante'n, Salvador
Rabal; Bilboa'n, «Peña Arto-
pe» ontzia arraldean zearo au-
tsi ta, urtetan Lekeitio'n bizi
zan Florencio Montes ito da.
Goian beude! Gero esango du-
te arraiña garesti dagola...

E. OZKIN
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L I B U R U A K

EUSKALIIIIIIAIIIIU-III

Aita S. Onaindia, euskal iiburu la-
neta n beti...

Esku artean S. Onaindia'ren
«Euskal Literatura-III».

Benetan interesgarria zaigu
Iiburu eder au. Ez bai-dabil al-
perrik, idazlea alegia, ortxe
1895'tik 1920 garren urte arte-
ko idazleak aztertzen. Ain zu-
zen euskera kinka larrienean
zegoan aroa onen aurretikoa,
euskaldunengatik ajolarik gabe
artua euskera, iltzeko zegoan
garai aietakoa, eta ain ziur eus-
keraren piztailleak sortu za-
nekoa.

Ogeitasei bat idazle bizkai-
tarren aipamena eta kondaira-
txoak bertan irakur genezazke;
berrogeitamabi gipuzkoarrena;
ogeitairu Bidasoz bestaldeko

idazleena; eta amabiren bat
arabar eta naparrenak.

Auek ziran, beste batzuek
ere tartean, izkuntzaren mirari
arrigarria oratu zutenak. Iltzen
bai-zegoan gure euskera, eta
iltzen zegoan egon, Iiburu one-
tan jasotzen dan J. Larrakoe-
txea'ren esan onek dion beze-
la: «Euskotarrak gure gauza-
ganako ta batez ere euskera-
renganako daukagun maitasun-
-eza da gatxik txarrena». Az-
kenetan zegoan kordegabeturik,
eta abandotarrak sendagaia es-
keiñi zigun ezkeroz, ortxen
joan giñan bizkaitarrak eta gi-
puzkoarrak, arabarrak eta na-
parrak Bidasoz aruntzkoekin
gaixoarengana sendagaiarekin.
Eta arnasetara itzuli genuan.
Bestela, idazle auek izan ez
b a-lira, gaur euskerarik entzun-
go ote zan?

Ezaguna da A. Onaindia ara-
zo auetan bere trebetasunaga-
tik, bere idazkera eder eta opa-
rotsuarengatik, bere kondaira
emate zintzoagatik. Euskal Li-
teratura'ri buruz zer edo zer
jakin nai duanak, berontan
murgildu bearko du. Ba-dago
bertan zer jakin, ba-dago ga-
tza eta piperra. Eta au guztia,
ongi irarritako Iiburu batean.
Eros eta ikus.

UXOLA

LIBURUA: «Euskal Literatura-III».
EGILLEA: Santi Onaindia.
ARGITARALDIA: Gráficas Bilbao,

408 orri.

PRiNÜPE B VKHAT
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60

Delegado de la Institución Príncipe de Viana
MARCELINO GARDE

Bederatzigarren urtea. — Pamplona, Octubre
Urrilla, Iruña. — 104-gn. zenbakia.

1974 DIRECTOR:
V. GALBETE

SUMARIO

PAG. 1 IRARKINTZA TA PRINCIPE DE VIANA. La Imprenta y el Príncipe de Viana. Muy acertado el car-
tel anunciador: el Príncipe de Viana. Coetáneo de la Imprenta; gran humanista: amante de los li-
bros, filósofo, poeta, historiador. «Buscamos —escribe él mismo— en los archivos deste nuestro
Regno é de nuestra Cambra de Comptus». La Diputación Foral continúa la línea cultural del Prín-
cipe, 500 años después, en el mismo venerable edificio; aquí se alberga la Institución PRIN-
CIPE DE VIANA que, con este Suplemento y otras publicaciones, cultiva un sector que el Prín-
cipe no menciona, pero que no pudo ignorar: el euskera, patrimonio de Navarra y, en aquella
época, lengua viva de la mayor parte del Reino.

PAG 2 EUSKALERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. Noticias de Bayona, Madrid, Iruña, Donostia.
AUTOPISTA ETA NOAIN'GO «UR-ZUBIA». Autopista y Acueducto de Noáin.
EUSKALTZAINDIA. Academia Vasca. Reelección de cargos.
BEI AUKERATZEA. Cómo elegir una vaca lechera? AUDELA expone útiles detalles técnicos.

PAG 3 EUSKERA, POLITIKA? Eí euskera es política? Tomamos del último número de «Karmel» el
buen trabajo del joven escritor navarro J. J. IRAGl. El viejo ataque a nuestra lengua hoy viene
también por otro frente. «Dedicarse al euskera es perder el tiempo; hay cosas más apremian-
tes: lo social, por ejemplo». Pero no quedamos en que en todo hay que tener presente al hom-
bre «concreto»? Y en Euskalerría sería vasco; o no?
LASARTE TA USURBIL'GO IKASTOLETAN. En las ikastolas de Lasarte y Usúrbil. El P. INZA
trae doctrina oportuna e irrecusable —pontificia— para ikastolas que se proclamen cristianas.
ARTZAI-TXAKURREN NAZIO-ARTEKO XV-GN. LEIAKETA. XV Campeonato Internacional de Pe-
rros de Pastor. Se ha celebrado —una vez más— en Oñate.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA. La página de versos con firmas habituales. Y una colaboración excepcional,
rica en el fondo y bella en la forma: el resumen de la charla que, en el Curso de Verano para
Profesores de Euskera organizado por la Diputación, dio a las «andereños» el P. Xabier Dihar-
tze; y todos sabemos qué gran sacerdote es el Rvdmo. P. Abad de los Benedictinos de Belloc
(Laburdi), y qué eximio poeta y Académico es nuestro querido Aita «IRATZEDER».

PAG. 6 GOÑI'KO ZALDUNAREN KONDAIRA. Historia del Caballero de Goñi. J. ARRATIBEL, benedicti-
no de Estíbaliz, honra nuestras páginas con una nueva versión del relato de Aralar, recogido
por él en su pueblo de Atáun.

PAG. 7 ERRIZ ERRI. Por los pueblos. SAKANDAR, B!: el euskera en la Barranca. En la Baja Navarra
—MANEX DE GARAZI— emigración, engañoso turismo.
ARRANTZALEEN GORA-BERAK. Vicisitudes marineras. E. OZKIN, con rápidas pinceladas, nos
lleva a «Los Náufragos», de Aurelio Arteta, uno de ¡os mejores pintores vascos, y no recuer-
da a Sorolla: «Y dirán que el pescado es caro...».

PAG. 8 LIBROS: «EUSKAL LITERATURA, III». Literatura Vasca, III. UXOLA presenta esta nueva apor-
tación del infatigable P. Onaindia.
IRUÑA'KO ABESBATZAREN ZUZENDARIAK ITZ EGITEN DU. Habla el Director del Orfeón Pam-
plonés. Una entrevista de M.a B. FERRER a J. A. Huarte se ha publicado EN EUSKERA, en la
revista barcelonesa de música «Monsalvat», número de septiembre. La reproducimos como ho-
menaje a nuestro Orfeón; es todo un gesto el catalán, y una lección provechosa.

IRUÑA'KO ABESBATZAREN ZUZENDARIAK ITZEGITEN DU
Iruña'ko Abesbatza'k ba-du kondaira luze ta aintzagarria: Gayarre ta Sarasate ospe-

tsuak berarekin lotuak ikusten ditugu.
Oraingo egunetan Iruña'ko Abesbatza'ri buruz esan leike: «zenbat ekinaldi; orrenbeste

garaipen»; eta au, etxean baño obeki, kanpoan badakite, agían.
Bartzelona'ko «Monsalvat» musika-aídizkarian, irailla'ren zenbakian, EUSKERAZ ar-

gitaratu dute gure Abesbatza'ren Zuzendariarekin elkarrizketa bat. Arriturik eta biotz-zi-
mikoaz jota, pozik azaltzen dugu kataianek emandako eredu ta jarraibidea.

Iruña'ko Abesbatza, aurtengo ekinaldi batean, Madrid'eko Errege-Antzokian, «Orquesta Nacional»'ekin ta guzti

Huarte ta Azparren'dar Joseba Andoni jaima dugu orain-
txe Iruña'ko Abesbatzaren Zuzendaria. Gizon atsegingarria
ta ereslari ona da, benetan; eta langille andia ere bai.

Abotsetan, ñola dabil Iruñako Abesbatza?
—Ongi; abots gazteen bizigaia sartu diogu, ta izuga-

rrizko ondore bat eman digute. Or dituzun, MadriFgo Erre-
ge-Antzertokian, Laterriko ereskintza ta guztiz, Otsaillean
emandako azken-abestaldien irizpenak. Abestu ziran bi la-
nak, garrantzi andikoak eta zailtasunez josiak ziran: De-
bussy'ren «Done Sebasten'en Martiria», eta gure Rema-
txa'ren «Jesukristo, Gurutzean».

Al duzue «arrobirik»?
—Bai; abes-bazkide izan nai dutenentzat, koru-abesti

eskola bat ari da emen; or daude urtebete batean; denbo-
ra onen buruan, zolfa ta abotsa aztertzen zaizkie ta, au
igaro-ta, abestaldekoak dirá.

Egia al da, ñapar abotsak beste errialde ta laterrieta-
koak baño bereziagoak dirala?

—Bai, ozkera andiko abotsak bait dirá. Nere ustez, ja-
torriak eta elkarrekin abestu euskal-oiturak egiten dute.

Ze urtetaraño abestu leike Iruñako Abesbatzean?
—Goitik ez da mugarik; beetik, ordean, bai: ámasei ur-

tetik.
Zenbat lagun zerate orain?
—Eun da ogeitabost.
Orai-aldiko abestiak ere abes fu al dituzue?
—Dana egiten dugu: «Jauregiko abesti-sorta» edo «Can-

cionero de Palacio »'tik, erromantiku ta besteen bidez,
Halffter'en «Giza-eskubideen Kantua» edo «Cantata de los
Derechos Humanos» arteraño.

Urrengoan, adi-araziko ditugu Austin García Gomez-Azi-
lu'ren «Izkuntz orotako Kantua» (Oratorio pan-lingüístico)
eta Aldabe'ren «Kristo iberotarra» (El Cristo ibérico).

Bere lanari oso gizon lotua dugu Huarte ta Azparren'dar
Joseba Andoni, bai ta bere zuzendaritzapean daudenak ere
lanari lotu-arazten dituen gizona. Ordu beteko saioa baka-
rrik egiten dute; egunoro, baiñan!

MIRExN ZURIÑE FERRER
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