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EUSKARA PARROKIETAN
Euskara erri aunitze-

tan galdu ba da, elizan-
gatik izan da. Bertzetan
bizi ba da, elizari esker
izaki. Izkuntza b a t e n
iraupenan, elizak nolako
garrantzia daukan, da-
nok dakigu. Apeza elizan
erdara sartzen ari dala,
aur gutxik euskaraz egi-
nen dute. Ez da gaurko
kontua, aspaldikoa bai-
zik. Len ere ba zituzten
gaurko arrazoien antze-
koak euskara baztartze-
ko. Batzuek, «euskara
zailla da»; b e r t z e a k ,
«euskarak ez du ezerta-
rako balio; bertzeak, be-
rriz, «erdara bear du-
gu». Bertze apezak, naiz
erriak beti e u s k a r a z
egin, aiek erdaraz egin
bear zuten. Bertze ba-

tzuek euskaraz itzaldiak
egiten eragozpen aun-
diak zituzten. B e r t z e
apez batzuek, ez dakit
zergatik, euskara e z i n
zuten aurrean ikusi nai
ere. Orrelako apaizenga-
tik eunka parrokietan,
euskara era bat ixildu
da.

Baifian apaiz danak ez
dira olakoak. Parroki au-
nitzetan, oraindik, Napa-
rroa'n euskaraz egiten
da, ta gure izkuntz onek
elizagatik i r a u t e n du.
Parrokiak utziko ba lio,
ilko litzake.

Bein gure euskal erri
egitazko bat ezagutzeko
gogoa neukan. A r b i z u
euskal erri jatorra zala
erran zidaten; pozik joan
ere. Izen aundiko erre-
tora z e u k a t e n , Juan

Diputazioa'k eratutako NAFAR IZKUNTZAREN EGUNA, aurten ELI-
ZONDO'N. «Heuskara, ialgi adi plazara!».

Goikoetxea. Euskaltzale
amorratua genuen, idaz-
le argia ta apaiz zinez-
koa. Begiratu z o r r o t z
arek zerbait erran nai
zuan.

Don Juan'ek garbi as-
ko erran zidan: «Guk
Kristau-ikasbidea danok
emen euskaraz egin izan
ba'genu, Sakana'n (Ba-
rranka'n) gure izkuntza
etzan galduko». Egi ga-
lanta. Euskarazko Kris-
tau - ikasbideari e u t s i
bear apaizak, artzaiak
makillari bezala, euska-
ra ez galtze arren. Kris-
tau-ikasbidea, itzaldiak,
abestiak, zenbat bide Be-
rri Ona euskaldunen ar-
tean e u s k e r a z zabal-
tzeko.

Apezek gauza bat gar-
bi jakin bear lukete, gu-
txinaz katolikoa izatea
zer den. Gaur arte, kato-
liku izatea arrotz errial-
detara begiratzea baka-
rrik zala uste genuen.
Gaur b e r r i z katoliku
izen orren esanaia sa-
kontzen dijoazkigu eliz
gizon argiak. Jainkoa-
ren emaitza ontzaz ar-
tzea dela, diote; emaitza
orren bitartez Jainkoa
bear bezala goresteko.
Ta euskara, Jainkoak gu-
ri emandako emaitza da,
naita naiez maitatu bear
duguna. Gure artean, ka-
toliku izenak erran nai
digu ere, Euskalerrian
e u s k a l d u n a r i eus-
karaz egin bear zaiola
elizan. Ori ez moda bat
dalako, baizik eta Jain-
koak ala nai dualako.

Apezak, kristau-ikas-
bidea, itzaldiak, mezak
e t a abestiak euskaraz
egiten ditularik, katoli-
koa dala agertzen digu
garbi asko.

Euskalerriko parrokie-
tan, apezak euskal giro
jatorra sortu bear luke.
Ortarako, Ian ori bear
bezala egiteko ona li-
tzake apaizak alkarturik

Otxandiano: euskal erri baten e!iz-dorre lerdena.

eta alkarrekin eliz ar-
tzaintza gertutzea.

E u s k al parrokietako
apaizek «Brebiarioa» ere
euskaraz egin bear luke-
te, baita ere norberaren
otoitz ixilla.

Kristauak gogoan artu
bear lukete ere, gaurko
eliz aldaketak, Eliz Ba-
tzar Nagusiak aginduta-
koak, liburu berri aunitz
ta naiko garestiak eros-
tea beartzen ditula ape-
zak: euskaraz otoiz libu-
ruak, Brebiarioa, abes-
tiak, diru aunitz kosta-
tzen dirala. Laguntza ori

aurreratu bear liekete
apaizei, euskal kristau
zifiezkoak. Gaur parroki
bateri, euskaraz egiteko
bear den erara diru au-
nitz kostatzen zaio. Kris-
tau euskaldunak biotz
zabalak izan bear lukete.

Naparroa'n, beinpein
euskal parrokiak ba dau-
kate zer egifiik euskal-
dun bezala agertzeko. Si-
nismena aziko litzake ta
euskarak eskertuko li-
tuzke.

Mesede aundi ori, eli-
zagandik erriak itxaro
du.
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EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIA ARANTZATZUN

Euskaltzaindiak apirilari dagokion bere batzarrea Arantzazun egin
du, hilaren 19an, hango frantziskotar Mintegian.

Hona hemen batzarrean erabili ziren gai nagusien muina:
Herri eta Herritarren Izendegia prestatzen ari den batzordeak

bere lanen kontu eman zuen. Batzorde horrek lan-bi!kurak eginak
bait ditu Arantzazun bertan egun hauetan.

Euskaltzain eta Idazkari don Juan San Martin Jaunak txosten
bat irakurri zuen gai hontaz: "Perretxikoen izenak Eibarren". Tokiko
izenak emanez gainera, beste zenbait hizkuntzatakoak eta jakintza
alorrekoak ere aipatu zituen, barruti horretan den bibliografiarik one-
na eskeiniaz.

Euskaltzain laguntzaile don Joseba Intxausti Aitak beste Ian bat
irakurri zuen, Estrukturalismoaren araura analisi gramatikala euske-
raz nola egin daitekoen erakutsiaz.

Ondoren Elkar hizketa bat sortu zen joan den hileko batzarrean
Josu Oregi eta Anbrosi Zatarain euskaltzain Iaguntzaileek aurkez-
tutako galdekizunen gainean. Hitz bat euskera baturako hautatzean
gertatzen diren zenbait duda-mudako puntu ukitzen ziren galdera
haietan. Kasu hoietarako argibideak eman ziren.

Azkenik, Logronoko Diputazioko "Instituto de Estudios Riojanos"
delakoak emandako erantzuna irakurri zen. Elkarte honek, alegia,
gogo onez hartzen eta babesten duela Euskaltzaindiaren asmoa:
ekaineko billera San Millan de la Cogolla-n egiteko asmoa.

(Euskaltazindiko Prentsa Bulegoaren Agiria)

EUSKAL B B S E
ERRIKO LEIOA
Bl NAPAR ABESBATZA,
EJEA DE LOS CABALLEROS
ERRIAN IRABAZLE

Aragoi'ko Exea de los Caballeros
errian, Abeslari-taldeen Txapelketa
bat ospatu dute. Aien artean, gure
lurraldekoak ziran bi, ta leku ede-
rrak irabazi dituzte biok. Etxarri-
-Aranaz'koa, Txapeldun geratu da
ta 70.000 pzta. eta urrezko Mirailla
jaso; Iruna'aldeko Ugarte'koa, iru-
garren lekua ta beste Mirailla ira-
bazi.

Taldeai ta aien Zuzendariai gure
zorion beroena.

MADRIL'GO ATENEO'N
EUSKERAREN IKAS-GELA

Jakina dan bezala, datorren ur-
tetik, Madril'go «Ateneo» izeneko
Kultura-Etxean, asiko dira euskera-
ren ikastaldiak ematen.

Oraindik ez ditute irakasleak izen-
datu, bainan Lendakaritzak Jakin
arazi izan du, Batzar Berriak artu-
tako asmoa aurrera eramango due-
la, ta irakasleen saria erabaki ta
gertatua dagola.

ARDIENTZAT
ESI BERRIAK

^vSW*?>.

Urtero bezela, artzaiak gure artean
egon ondoren, mendiruntz joan-berriak di-
tugu. Mendi-bide eta bidexken barrena, ar-
taldeak larre-billa onuntza eta aruntza ikus-
teak, alako aiaitasun berezi bat sortzen du
guregan. Oso gogokoak bai ditugu ar-
tzaiak eta beren artaldeak!

Aspalditik zailtzen eta zailtzen dijoan
arazoa, artaldeak zaitzeko artzaimutilla ar-
kitze da. Egia esan, baserrietan oraindik
ba-dira ardiekin amets egiten duten mutil
gazteak, bana etxean Ian asko dagolako
edo lan-tokian lana arkitu dualako, inor
gutxi dijoa artzantzara eta ez da Ian-sari
txikia dutelako!; ez, ez da orregatik.

Jainkoak gizonari burua, astindu eta
asmatzeko emana dio eta artzai-mutil urri-
tasuna zuzendu naiean, ez da gutxi saiatu.
Argi-indardun esia beientzat oso ona da-
la-ta, ardientzat ere ala izango zalakoan,
egin dira saioak, bana ari baten ordez bi
eta iru jarriagatik, ardi-illea dala-ta, argi-
-indarrak zartako ttikia ematen eta ardiak
esi barman ezin eduki.

Bana batek asmatzen ez duana, beste
batek egiten du eta Inglaterra'n oso ardi-
-esi ona izango dan zerbait asmatu dute-
lakoan nago. Plastiko ariakin, amar bat
zentimetru zabaleko zuloak ditun sarea
egiten dute. Zulo oetatik ardiak burua sar-
tzerik ez du; mutturra doi-doyean. Sarea
egiten duten ari oietatik iru, argi-indarra
daramatenak dira. Sare oiek metro bat
gora dira eta zabalean berrogeita zortzi
metrokoak. Sare ori biribilduz bildu bea-

rrean, metro terditik metro terdira tolesta-
tzen dira, eta orrela, filarmonika bat beze-
la bilduta gelditzen da.

Plastiko aria arina da eta berrogeita
zortzi metro luzekoak, lau kilo besterik ez
da. Batetik arina eta bestetik tolestatzen
ain erreza danez, batera eta bestera era-
biltzeko, ez da giza-indar aundiren bearrik.

Berrogeita amar metro kuadruko ze-
laia ez da oso txikia: berrogeita amar me-
tro luze eta beste berrogeita amar metro
zabaleko zelaiak, ektarea laurdena, bi milla
ta bosteun metro kuadro ditu; zelai orren
esia egiteko, len esandako lau sare bear-
ko lirake; danera, amasei kilo besterik ez.
Eun metro luze eta zabaleko esia, ektarea
bat dezu, amar milla metro kuadro; orre-
tarako esiak, ogeita amabi kilo izango li-
tuke. Zer dira ogeita amabi kilo? Artzaiak
zuekin dituzuten zaldi edo beorrak, bate-
ra eta bestera eramateko, batera zailtasu-
nik ez.

Sare oiek kentzen eta jartzen oso erre-
zak omen dira. Eun metro luze eta zabale-
ko esia, ordu erdi batean jartzen omen da.

Esi auek, koloretakoak dira, gorriak ba-
tzuk eta argi-indarraren zartakoa artzen
omen dute bein ardiak, bana ez bigarre-
nik.

Esi oiek, bertan egiten asiak ditugu eta
berrogeita amar metro luze eta zabalekoa,
amasei bat milla peztan saltzen da.

Artzai-mutilla arkitu ezinak duan bu-
ruaustea, onekin zuzenduko dalakoan
nago. AUDELA

NAPARROA'KO UNIBERSIDADEAN, MR. LEJEUNE, PARIS'KOARENA

Mr. Lejeune, Paris'ko Ikastetxe-
-Nagusiaren Irakaslea, ospatu nai
izan du Naparroa'ko Unibertsida-
deak, bizitzaren alorrean aztartzai-
le aundia dan gizon ori, «Doctor
Honoris Causa» izendatzen.

Iruna'ra etorri bano bi egun le-
nago, Mr. Lejeune EE. UU. Batzar

Nagusiaren aurrean bizitzaz eta aur-
-egoi.zteaz mintzatzen egon zen.

Jakina, EE. UU.'tan legezkoa da
aur-egoiztea; iege - emaileen kon-
tzientziak, berriz, ez daude pakean.

«Gizona noiz asten den gizakia
izaten» galderari, au da eman zuen
erantzun zorrotza: «Bere sortzeko

garaian; Jakintza'ren partetik argi
ta garbi bc.it dago. Sortzen dan ga-
raitik, gizakia dugu, ez arrafia, eta
ez tontor bat; gizaki bat dugu, gizon
baten itxaropsn osoarekin.

Aur-botatzea ez dala giza-erailtza
esaten dutenak, iltzeko baimena
ematen dute».

IRUNA BAZTERRETAN
ARROLIOAREN BILLA

Orai arte arrolioaren billa Zizur
Ttipia'n egon dan burnizko dorrea,
Muru-Astrain'go lurretan asi da la-
nean. Lenengo tokian 2.764 m. zu-
latu zituzten; oraingoan, 5.000 m.
zulatzeko asmoa dute.

Iruna aldean ainbeste probaketa
egiten ari diranean, zerbaiten usaia
ez al dute izango?

GIPUZKOA'KO
AURREZKI KUTXA
KULTURAREN ALDE

Gipuzkoa'ko Aurrezki Kutxa, kul-
turaren aldeko Ian ederra egiten ari
da liburuaren bidez. Adin guztieta-
ko jendeari banatu dira liburuak,
zerbait euskeraz ere.

Euskaltzaindi'koa dan A. Zabala,
«Auspoa» Bildumaren Zuzendariari,
Kutxaren ekintza ortaz i.ritzia eska-
tu diote. «Ongi dago —esan du—

bana erri-mailla ez da bereziki zain-
du euskeraren aldetik, beintzat; lan-
gille edo nekatzari bati, beren eus-
kerazko Nburua ematen bazaiote,
irakurtzen dute».

OROITARRI BAT
Omenez bezala eskatu du norbai-

tek Iruna'ko egunkarietan; eta ome-
na Naparroa'ko Erri-Barrutiei edo
Merindadei egingo litzaieke. Nun
ere eskatu da? Ain zuzen, orain egi-
ten duten "Plaza de los Fueros" ize-
neko enparantza berrian. Eta eska-
bidea egin duenak, bere iritzia ongi
eman du. Merindade bakoitzak, be-
re lantegi, lurgintza edo gauza be-
reziekin jantzia azaldu dedilla orol-
tarri orretan.

Napar guziek ongi ikusiko dute
azaldutako asmo eder ori, eta guk
egintza biurtu dedilla nai genuke.
Naparroa'ko bere berezitasuna, lo-
tsarik gabe, azaldu ditzazke. Ea,
bada, eskabide ori jaso ta aurrera
ateratzen duan, auxe nai dugu.

"SAIV ISIDRO" SARIA (1974)
1) "San Isidro" literatura-saria (1974), Gipuzkoako Camara Oficia! Sindical Agraria Elkarteak an-

tolatzen du, Iege ta onarri auekin:
2) Irabazleak, 50.000 pezeta jasoak ditu.
3) Lanak, euskeraz Izango dira; makinaz idatzita bialduko dira, ta gutxienez eun orri izango dituzte,

eun folio alegia.
4) Lanak, euskal baserriari buruz idatziko dira: lanak, oiturak, bizi-lagunak, kultura, buru-austeak,

etorkizuna, ekonomia ta abar.
5) Berdin da saiakera, bertsoa, nobela, ipuiak, kondaira, teatroa ta abar izatea, edozein literatura-

-mota alegia, len esan bezela euskal baserriari buruz baldin bada.
6) Bertsoa bada, nai ainbeste bertso-sail bial ditezke, eun folio bete arts; banan bertsoa erri-lite-

raturaren eskolakoa izango da, bertsolaritzari dagokiona alegia.
7) Egilleak iru ale edo kopia bialduko ditu zuzenbide onetara: Camara Ofj Dial Sindical Agraria,

Oquendo, 16, San Sebastian.
8) Lanak, 1974'eko Agoztuaren 15'garrena arte bial ditezke.
9) Epailleak, antolatzalleak izendatuko ditu.

10) Erabaki a ta saria, Iraillaren erdi alder a eman go dira.

11 l/ll I III I /11! IIIIIIJIIMI l!l!l l\
Gauz oni buruz aste oso bat eginen da datorren Uztaillaren 8'tik

13'ra, Onati'ko Beneditar Lekaimeen Monastegian.
Gaiari sakonki elduko zaio Teoloji aldetik, gure Erriaren izakera

ta sineskera zahar eta berriaren aldetik eta, batezere, Liturjiaren
aldetik. Ospakizun erakusgarriak egunoro izango dira. Orregatik,
eliz-otoitzak bear dituan giro, musika, egitura t. a. ongi aztertuak
izango dira.

Ba-dauka gure kristau-erriak ontan zer ikasia.
Aste betean an izango gera alkartasunik onaikorrenean.
Asie ori batezere Erlijioso ta lekaimeentzat eratua izan-arren,

bai apaizak eta bai zenbait gizaseme eta emakume sekular ere an
espero ditugu.

Egunoroko jardunaldi eta ospakizunen egitura edo programa ga-
raiz eta denontzat zabalduko dizutegu.

Aste osoa euskeraz eta euskal-giroan egingo dugula, esan beha-
rrik ez dago.

Oroitz-arazoak gaurko munduaren yoran ta kezka aundienekin
zerikusi mardula dadukala ere, ezin ukatu.

Ez dago em en igeskeririk.
BATZORDEAK
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JESUS'EN BIOTZA
TI URTE SANTUA

Jainkoaren Semea gizakume egin zan, gizadia Jainkokume izan
zedin. Bera gure aragiz jantzi zan, bere jainkotasunaz gu jazteko.

Artarako Maria Birjinagandik giza-izate osoa artu zuen. Espiritu
Santuaren b:dsz Jainko Semea, Mariaren Seme. Guk bezalako giza-
-arima, giza-biotza, ta giza-gorputz osoa; au Jainko Aitari oparitzat
eskeintzeko. Berak giza-bizia gugatik emanez, gizadiari Jainko-bizia
iritxi zigun. Ori gereganatzeko, Jesus'engan eta Ark erakutsietan
sinistu bear.

Orratx gizcn aunitz ta aunitzek, mende guzietan, sinetsi nai izan
ez duen egia. Orrelakoak ziran XVIII-garren mendeko Jansenistak.
Jesus, inoiz izan dan gizonik maitale ta maitagarriena, agintari zo-
rrotz gorrotogarriena zala erakutsi ta sinistarazi nai zutenak.

Orduan azaldu zitzaion Margarita Maria Alakoke'tarrari. Giza-
diari bere berri egiazkoa erakutsiz, okerbidea utzi-ta, Jesus'en Biotz
maitatia ezagutuz, beragana itzuli zedin.

Berorrengatik, joan dan urtean, Paulo V!-garren Aita Santuak
Urte Santuari asiera eman nai izan dio. Izanez ere, ta zorionez,
orain betetzen ari zaizkigu Jesus'en Agerrialdetako 300 urteak.
1673-garrenetik 1675-garrenerano izan bait ziran; eta Urte Santua
1973'tik 1975'era dugu.

Agerraldi aietaz eta Urte Santuaz iau itz esatera gatoz.

AGERRALDIAK NORI, NON ETA NOLA IZAN ZIRAN
Nori agertu zitzaion jakina da: Margarita Maria Alakoke Deunari

(Santuari). Frantzi'ko Borgona'n dagon Verosvres errian jaiorik, Pa-
ray-ko Ikertunde'aren (Visitacion) monjaen konbentuan zegon. Bera
gogozko otoitz zale ase-ezina zan. "Zenbait egunez, Jauna agerian
zegoanean, etzan korutik ateratzen. Osasunez beratx eta erixka izan
arren, ordu osoak belauniko, geldi-geldi, euskarri gabe, eskuak to-
lestaturik, begiak itxi-ta edo lurrari josirik egoten zan. Ostegun San-
tutik Ostiral goizera, amabi orduz bereala jeiki gabe, inguruko deu-
setaz oartu gabe, arrizkoa balitz bezala", E. Bougaud'ek zionez.

Jesus'en Biotza'k oni egin zizkion iru agerraldi. Bere arimaren
Zuzendariak agindurik, berarrek idatzi zuenetik artuko ditugu bere
itzak. (VIE ET OEUVRES. B. MARGHERITE MARIE ALACOQUE.
PARIS, POSIELGUE, 1867).

LENDABIZIKO AGERRALDIA
"Au onelaxe gertatu da. Jaunak esaten dit: Nere Biotzak ezin

dezaioke geiago barrenen eutsi goi-maitasunezko garrari, nere Jain-
kozko Biotzak alako leiaz maitatzen bait ditu gizonak. Zure bidez
kanpora ixuri bear du ori, ta aiei agertuko zaie bere ondasun bi-
kanez aberastutzeko, aiek ondamenetik gordetzeko bear dituen gra-
zi guziak berekin bait ditu".

"Gero esan zidan: Deusetarako etzihana ta ezer etzinekina, nik
aukeratu zaitut gauza arrigarri bat egiteko, guzia neronek egina
izan dedin". Aldegiterako, Jaunak biotza eskatu zion. Eta "ar ze-
zaiola" erantzutean, Jesus'ek bere biotz sutuaren erdian sarturik,
txingar apurtxo bat zirudiala jarririk, galdazko biotza irudi zuana,
berriz bere bular artera itzuli zion esanez: "Ona, ene maite, nere
maitetasunaren ezaupidea. Nere Biotz Deunaren ikasle maitea dei-
tuko zera". (MEMO I RE, 326 gn. orrialdean.)

BIGARREN AGERRALDIA
1674-garren urtean izan zan au. Jauna ageriaren aurrean zegoan

Margarita Maria, Gorputz Santuaren zortziurren ondoreko ostiralean.
Margarita Berak dio:

"Nere arima bereziki beregandurik zegoalarik, Jesukristo nere
Irakasle gozoa agertu zitzaidan. Zeruko edertasunez jantzirik, bere
bost zauriei, beste ainbeste eyuzkien argitasuna zerien. Galda ate-
ratzen zitzaion aide guzietatik, batez ere, idekirik zegoan bere Biotz
maitale ta maitagarri, labe goria irudi zuanetik, su bizia bait zerion".

Margarita zorionez txoraturik zegoala, "azaldu zidan —dio be-
rak— gizonenganako arrigarrizko maitasun garbia eta onek geiegiz-
kotara nola beartu zuan, aiengandik eskergabekeria besterik jaso
gabe. Au da nerentzat —dio Berak— Nekaldian (Pasioan) eraman
nuan guzia baho saminago. Gizonak maitasunezko zerbaitez eran-
tzungo balidateke, berengatik egin nuana, gutxi irudituko litzaiket,
eta al balitz, beste ainbeste eramango nuke; bana, berak oztasunez
ta zapuzkeriaz erantzuten diote nere maitasunari. Zuk, bedere, poz-
tu ta goza nazazu, aien esker gaiztoa osotara edo dezakezun eran
ordainduz.

Gero bi gauza eskatu zizkidan: 1'goa, il bakoitzeko lendabiziko
ostiralean (ordanezko omenez) Jauna artzea; 2-gna., aste bakoi-
tzean ostegunetik ostiralerako, ordu batez aozpez belaunikaturik,
gizonen pekatuen ordahez egoteko, bere Biotza poztutzen".

IRUGARREN AGERRALDIA
1675-ko Ekainaren (Garagarrilla) 16-ean, Gorputz Santuaren be-

deratziurrenean, Koru aurrean, begiak Sagrarioan josirik, belauniko
zegoan. Jauna aldare ganean agertu zitzaion bere Biotza agirian
zekarrela. Eta esan zion:

"Ona deusen (ezeren) kupiderik gabo, gizonak ainbat maitatu
dituan Biotza. Bere maitetasun ori azalatzcgatik berau usiu ta iltze-
raho. Eta orren ordez, geiengandik esker gaiztoa, lotsagabekeria,
donausteak (sakrilejioak), mozkeri ta zapuzkeria besterik ez bai
dut izaten maitetasunezko nere Sakramentuan. Eta askoz saminago
zaitena, neri sagaratutako biotzak ori egitea".

Gero esan zion:
"Onengatixe eskatzen dizut Jaunaren Gorputzari eskehitako be-

deratziurrenaren ondoreko ostirala, nere Biotzaren omenezko jai be-
rezia egitea ta egun ortan, ain txarki egiten diran Jauna-arraldien
ordahez Jauna artzeko. Eta nik itz-ematen dizut nere Biotza rabal-
duko dela bere maitasunezko aberastasunak ugari ixurtzeko, omen
ori egiten didaten eta eginarazten dutenen gahera".

Jesus'en Lagundi'ko A. Klaudio de la Colombiere doatsuak egiz-
tatu zuan eta gero Aita Santuak egiztatu zuen Jesus'en Biotzaren
Agerraldiak garbi-garbi jainkozkoak zirala.

Pio X-garrenak, Leon Xlll-gnak., Pio Xl-gnak. eta Pio Xl!-gnak.
orren aide itzeginik, Paulo Vl-gnak. okerbideak utzi, Jainko ta gi-
zonekin pakeak egin eta bizi-berritzera deitzen gaitu Urte Santuan.
Bakoitzak bere baitan sarturik aztertu ta ikusi Jaunarekiko dauzken
okerrak, baita norbaitekin izan dezazkenak ere. Eta batzuek eta
besteak zuzendu. Jaunarekin eta lagunurkoakin pakeak egin.

Ori da Urte Santuko eginkizuna.
Jesus'en Biotzaren itzak ausnartu ditzagun. Berarekiko esker

gaiztoz, lotsagabekeriz, mozkeriz, eta okerrago litzekena donaustez
(sakrilejioz) ez al dezakiguke aurpegian eman?

Urte Santua barkapen aundienen urtea dugu. Ez dezagun sorra-
rena egin.

KALPARREGI

LATERRIETAKO ARRAINTZAK

Bermeo'ko seme-alabak arrantzaz bizi dira, bai itxasoan, bai legorrean;
ango portu polita, oso txikia, neguan beintzat.

Eztabaidak ugari dabiltz ai-
de guzietako arraintzaleekin,
nola arraia arrapatu, zenbat
milletatik aruntzago ibili, ze
sare ta nolako mallak beren
neurriakin, txikiak edo aundia-
goak izan arraiak, onelako on-
tziak edo alakoakin ta, nik al-
dakit zenbat aurrerapen gaur
egunontako denporaldi auetan.

Gure KANTAURI o n t a k o
arraintzak, ongi dakizkigu nola-
tan egiten diran ta zer esanik
ez, emengoak nola joaten diran
CANARIAS-ko ureta miaztuaz
AFRIKA-ko bazterrak DAKAR
ta beerago ere bai.

Zer gertatzen da, o r d e a,
emengo itxas ontziak, kontizu,
ruso, italiano japones ta bes-
tiakin, ez dira berdintzekoak.
Emengoak, naiz ta aurrerapene-
ko apareju ta sareak eduki, bes-
te oiek askoz azkarragoko dira.
Zer dala-ta? Begira.

Emengo itxas ontziak oso txi-
kiak dira, naiz-ta, eduki orko
tanke arraiak bizirik edukitzeko
(beitako) gero arrai oiek jartze-
ko edurrakin ta toloztu barre-
nan, beriala betetzen dituzte
barruak eta ordun beste erre-
meyorik ez dute, joan portura,
emen igaro bi egun eta berriro
itxasora.

Era ortan arraintzan ibiltzeak
kalte aundiak egiten dizkiote
gure arraintzaliari. Zer egin?
Ez da zailla erantzuten. Egin
bear dutena da, itxas-ontzi
aundiagoak egin, izanik berak
gaurko arrerapendunak, izotzaz
ibildu bearrian dalako aizez
kongelatuakin moldatu. Banon,
ortako ordea, zeintzuk dituzte
gibelak milloikak bear dira-
lako?

Gorago esandako beste late-
rri oietako ontzi oiek, ziur nago
ni, izango dutela laguntzak, ba-
tasun edo konpaili aundiak, mi-
lloiak zirtzi-pazta erabiltzen di-
tuztenak eta abar. Orregatik
e?:ortzen dira Espani'ko itxas al-
dieta ta emengoak arrapatu
bear dituzten arraiak aiek arra-
patu. Ez al da ori tamalgarria?

Ta, gaur, arrolioa goratu
zaiotenian eta geroago gorago
igoko dalakoan, zeintzuk izan-
go du gogoa olako buruaustea
bizkarrean artzea? Zein da, go-
bernuak laguntzen e z p a d u,

gaur eguneko emengo arrain-
tzaleak ez beintzat.

Gogoratzen naiz ni, an Vene-
zuela-ko itxasaldeta etorri zira-
nian itxas ontzi batzuk Ipar
Ameriketatik. Konpani ura RO-
KEFELLER sonatuarenak zi-
ran, ta Venezuela ordurarte
(1939-1950-60) arte, an ez zegon
arraintzalerik, zein da txalupan
antzeko ez bai ziran. Itxaso
aiek, kontizu, arraiz beteak
zeunden da KALAK aberatsak.
Ni ibildua naiz arraintzan an
urte betean, naiz ta geroztik
utzi, ta Karakas uri ederrean
Ian egin. Urte bete artan, ikusi
nun ze nolako arraitzak zeun-
den, beteze La Guaria-tik egun
milla bidean Los Rokes UGAR-
TE pillo aietan. Pentza, bai
daude dozenak ugarte ta aien
arteko bazterretan langostak,
meruak, parguak ta beste mi-
llaka arrai txiki ugari. Pentsa,
pertxalakin kazeoan joaten bai
ginan, berealan elduko zion
MALUTARI m e r o a k . Nola-
koak! Ogei-berrogei kilokoak!

Baita ere, bota kayolak lan-
gostak arrapatzekoak eta urren-
go egunian kayol bakoitzean
ogei edo berrogei langost sar-
tzen ziran. Bai aldakizu nola?
Emengo arraintzaleak ez dakit
egiten dunik angoak bezela. Ba,
kayol bakoitzean sartu langost
EME bat... eta ura naikoa zan,
ARRAK berealan barrena sar-
tzeko. Beste arrai txikietako ta
kiloko mero ta pargoak arrapa-
tzeko ere, beste kayola klase
bat zan. Langostetako kanabe-
raz egindakoa eta bestea alan-
brez, baratz batean egaztiak ez

igesteko jartzen diranetakoak.
Au bai guretzat arrigarri! Ka-
yol ori botatzen zan itxasora
UTZIK, KARNATARIK gabe.
Ala ere, berealan urrengo egu-
nian barrena sartzen dezunian,
zearo arraiz betea egoten zan,
amar, ogei kilo gutxienez.

Zer gertatu zitzaigun? Orren-
beste arrai arrapa ta, zergaitik
utzi nun edo gendun ta igo go-
ra, Karakas-a...? Zergatik izan-
go zan, 1939, urte aietan ez zu-
telako arrairik jaten venezola-
noak. Bai jaten zan, banon egu-
netik bostek edo amarrek baka-
rrik.

Geroztik, gorago esaten ditu-
dan bezela, etorri ziran itxas
ontzi aundi aiek, Rokefeller di-
rutzakin lortutakoak eta Euro-
pako gudaketatik igeska etorri
ziran milloika aiek ta abar, asi
ziran arraia jaten ta bear zun
balioa ematen.

* * *

Mexiko'n, oso itxas-ontzi gu-
txi dira. Daukatenak, eta orain
beste 500 egitekotan dira. Or-
tako Ministerioak artu ditu neu-
rriak eta diotenez arraitza gu-
ziak IRINA egiteko dira. Orain
dauden ontziak 10.000 dira.

VENEZUELA-k gaur arra-
patzen d i t u z t e n arraitzak,
150.000 tonelada dira urteko.
Erdiak preskurako eta beste er-
diak konserbako, izanik ontako
txardinak. Arraintza geienak
egiten dira ipar aldetik, gu ere
an ibiltzen giiian. An dago
Margarita deitzen dioten ugar-
te aundia, arraiz oso aberatsa
ta zer esanik ez PERLAK.
Auek oso pamatuak dira. Ugar-
te orren aurrez dago KUMANA
erria ta barrendik Golfo edo en-
senada ikaragarria (ez naiz go-
goratzen une ontan beonen ize-
nik). Ze aberats dan bazter ori!
Txardinak, ostea, urte aietan
beintzat, naiz ta onuzkero an
ere gauzak batekoz bestera
egongo diralakoan, sareakin on-
dartza barrena ekarriaz arrapa-
tzen ziran txardinak! Ikusga-
rriak bazter aiek! Ango arrai
ta kayo edo itxasoko txori. Go-
serik beintzat ez dago an! An-
go jaun da, jabe zan, Arizte-
gieta jaun ura, bizi ote da...
Euskaldunen semea zan bera,
ta guri ze nolako arrera ederra
egin zigun eta lagundu. Eske-
rrik asko emendik...!

Venezuela-k 7.000, itxas-on-
tzi dauzka gaur; 150, ontzi, 20
tonelakoak. Gobiernoak asmoak
artuta daude egiteko bizpait
edo iru portu ortako. Venezue-
lak dauzkan itxas ertzak 3.000-
-milla kilometro dira, ta orrek
esan nai du arraintzako bai
d auk at el a leku.

E. OZKIN

Venezuela'n, La Guaira, garrantzi aundiko portua.
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Orri auetan merezi du, bai orixe!, aipamen berezia

gure Bordel —Juan Etxamendi— bertsulariak. Geurea
dugu; Luzaide'n sortua. Bertsulari ona, ainbat kanta
eder or-emen utzi ziguna.

Frantziako matxinada, erreboluzio garaia zan. Egun
neketsuak naitaez. Luzaide'k ere gorriak ikusi bear izan
zituan.

Bordel jaio ta urrengo urtean, ots, 1973'an, apirila-
ren 25'an, frantses errepublikatarrak Luzaide indarrez
ta zalapartatsu artu zuten. Bertakoak asko ta asko bein-
tzat igesari eman bear izan zioten. Eta ezin erriratu
izan ziran 1796'rarte. Iru urtetan, beraz, al zuenak al
zuen moduan ibilli bearra izan zuan. Eta gero, berriz
erriratu ziranean, Luzaide osoa, trokarteko irixka poli-
ta oso-osorik erreta aurkitu zuten. Orrela diote Luzai-
de'ko artxibuko paperak.

Nundik nora ibilli zitzaigun gure Juan, altzoko au-
rra? Luzaidetar geienak Auritz eta inguruetako erri-
txoetara aldendu ziran ekaitzak aurrean artu zituzte-
nean. Eta ditekena da, Bordel ere, bere gurasoakin,
Mezkiritz edo Bizkarret aldera iges egifia izatea, emen
bait zitun aideak. Dana dala, ekaitza arindu zanean,
erriratu ta bertan bizi izan zitzaigun.

Ori ta ere, batzuk beti zoritxarpean bizitzeko sor-
tuak dira ta, gure bertsularia ere beti gerra ta liskar
artean laifio beltzean murgilduta bizi izateko mundu-
ratu zala dirudi. Orrelakoak izan ziran bederen bere
bizitzako egunak.

Bere kantarik geienak ere guda-otsak eta olakoak
gogorazten dizkigutenak dira. Onakoak dituzu bere
«Napoleon», «Donostian soldado», «Karlistenak», «In-
demnizazioak», «Limiten gainean», «Apezenak», «Napo»
leon III», ta abar. Eta bertso auetan agertzen zaigu ba-
tez ere benetako olerkari. Izan ere, zoritxarrak egin oi
gaitu artista.

«Apezenak» deritzaion lanak 25 bertso ditu guztiz.
Bertso liberalak dira, ziur asko. Orduko apezak, ba-
tzuk beintzat, On Karlos'ekin naste zebiltzan, edo-ta
Bordel'ek zekusan; eta gaur askok egin oi duen antzeko
irrintzia dagi onela ots-ka:

Guk emanak nun diren
ez dira ezagun;

zer etxeko semiak
dotatzen ditugun!

Lenengotan, or-or parra-bezela zebiltzan alderdi bu-
rrukalari biak; baifia liberalak agertzen laster garaille
antzetan.

Eta Bordel'ek kanta:
Indarra eldu zela

gobernamendutik,
Karlos irakatu zen

guzien gainetik;
erretira egin du

ahal duen lekutik,
trenpian eldu ziren

etsaiak ondotik.
Onelaxe, bertso txukunetan noski, kantatzen digu

Bordel'ek anai arteko burruka aien goraberak.
A. ONAINDIA

6IZONAREN ITZ
Itza da gizonaren argi, gogamena,
adimen zuzpertzallearen, ats biziaren
zentzu ta biotz-bidezko iturriaren
ur garden, laguntzallerik bikanena.

Aizean zabal, betiraunezko egoz,
ogibidez, gezurbidez, bizibidez:
uste, iritzi, izan ta izatekoz,
betiko erabide, betiko ametsez.

Narratz, zital, gogor, aundikiro, ixil,
eder, itxusi, labur, urduri, goitsu;
or darite apal, garbi, sendo, bipil
edo illun, makal, beerati, beartsu...

Itzak ta itzak bere ioan-etorriz,
aidean aide doaz betiko ariz,
argiaren iarrai, illunaren zauriz,
betiko negar-malko, egarri biziz...

Itxasoko ontzibide bazterretan,
lantegietako ke ta, makina otsez,
nekazaritzazko lanbide nekezez,
lurbirako ekintza, bide guztietan.

Itzak goiberaka, or doaz bakoitzez:
uso edo baldar, zerbaiten zerbaitez;
batzuk laztan, besteak ezten zorrotzez,
bakoitzaren biotz-ondo, gogaibidez.

Maldan gora, maldan beera, bizibearrez.
itz eder, aditsu, ongarri, maitekor,
itz ioran, iakintsu, itz aztun, izukor,
itzak ta itzak, esan-mesan lasterrez!

Negar-parrezko izate gurpillean,
gau-egunez... or doaz bai, illun-argiz,
ekite nabarmen edo ixillean,
bakoitzaren etorri ta ibil-zoriz.

BARATZERDIAN

Baratz erdian,
lore artean,
begira nengon, begira,
usain goxotan,
murgildutako
lore mardulen argira.
Lore buruan,
irriz ebillen
eguzkiaren diztira.

Nere begiak
aske ebiltzan
baratz osoan saltari.
Begi atzean,
nere arima
lorez lore, ameslari,
zori jorana
usain aretan
ase naiean urduri.

Emen, lili bat;
larrosa bat, an;
ta erdian, krabelina.
Emen zuria,
an gorrizkea.
A, loretegi apainal
A, bai soineko
aratz, gardena!
A, bai eztizko usainal

Dan ez dan-ezko,
aize biguna
kili-kilika loretan.
Egun sentiko
brintzen dirdira,
iruntz tantoan olgetan.
Iruntz tantoan
olgetan, eta
loretxoekaz berbetan.

Erie bizkorrak,
janari eske,
lorez lore, dar-dar, egan.
Ta loretxoak,
irri-barrezka,
artzen ebezan eurengan.
Artzen ebezan
eurengan, eta
euken apurretik eman.

Baratz ertzeko
zugaitz gazteak
bitxi-arresi batek lez,
loretegi au
gordetzen eben
ostro orlegi ta lorez.
Gordetzen eben,
gorde ta zaindu
samurkiro, maitasunez.

Doifiuz josiko
janzti barri bat
eskeiniaz baratzari,
txori alaiak
—txorrotxioka—
gora ta behera kantari.
Lurrak zati bat
esan ziteken
ken eutsala zeruari.

Zenbat gozo ta
lilluratasun
lore mardulen sendian!
Zenbat zorapen
baratz uraren erdian!
igaro nitun
Zenbat atsegin,
zenbat zorion,
udabarri goizaldian!

Baratz artako
goxo aretan,
gozatu iatan bihotza.
Lore bat legez,
garbi ta alai,
nai neban neuk be bizitza.
Lore arteko
samur aretan
opa neban eriotza.

JON ENBEITA

| ^ ^ I ™ ^ ^

J. C. ARROSAGAMY, El ADIXKIDEARI
(1974-ko Otsaiiaren 2an)

(AIREA: Otxalde eta Etxahun «Agur, adixkidia, Jainkoak egun on»).

PEDRO ETCHAMENDI

Gustatzen zaut bestiak aditzia kantuz
gure leku zaharrak artetan aipatuz.
Ideya hartzen nuen ta gero berriz utz,
bi bertsu zuretako egin nahiz, Juan Cruz.
Ez nindaiken mentura zure errespetuz.

Franses Espanol muga han zuten ezarri,
Luzaide'ko erreka emanez zedarri,
naiz gure sort-etxeak ez urrun elgarri
nonbai.t han zazpi edo zortzi besain harri
Espanol eta Franses gintuzten ekarri.

Oroitzen naiz oraino, haur gaztia nintzan,
zu ikusirik "bolant" Luzaide'ko plazan,
ikusi ere usu Luzaide'n elizan;
gero, yoan zinela, norbaitek erran zan,
itsasoz bestalderat diru esperantzan.

Ni leku hetan egon naiz anitz denbora; Zure berr
bi gerla're pasatu bestien gainera; pena fran
azkenian yin zautan nolazpait gogora lanean ga
bai eta're pasatu itsas hunaldera, orai obek
segituz leheneko zure bide bera. Ipar-Amer

Ikusten dutalarik aritzen naiz beti Bertsulari
zure berrien galdez adixkide bati; paregabia
ikustera yin ere nahia aspaldi, zure aitas
mihian azkar bainan fundamentu guti, zuk orain
badut alta sos baino gehiago asti. Bordel be

lesssss^ssesaoiiasese^^
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abal, itz ergel, zikin, zatar,
)i, mengel, itz gordin, beruntak!
, itz arro, itz ero, baldar,
!du, itz ozen, itz illuntak!

otz-bero, milla bizigai
ikus-mintzaz, ari bidez...

li arin, bakoitzaren aizez,
eteak edo biotzez alai,

:zi, zerupez... bai, or doaz
sgar-ots bizi ta, odolez
a alai ta maitasun opaz,
1 iokera ta itzalez.

gerukor, besteak inpemuz,
in laster edatzen dira bai,
iro, besteak itun, deslai,
goz alkartu edo zaurituz.

AURREAN
Q, gaur ikusi zaitut;
;una, une labur,
txas erraian ur,
triste oar ditut.

izadi-sabela,
biziaren azi...

irik malkotan blei, gazi,
>ai-zintzaz orbela?

dardaraz oritu,
!ik zaukadaz aurrean.
ba-zoaz bidean...
gidari bekizu.

dautsagu emongo;
, argi zuri gisa,
:alantzen geriza,
it betikoz izango.

I G O T Z

Odol itzak, irri itzak, maite itzak...
berein zoriren emai ta bioztasunak,
lagunak uxa, ondoratzen dituztenak,
sortuaziz goiz argi eder ta ekaitzak.

Itz suge, itz estalkor, itz irriztakor,
itz bidetsu, itz berri-zale, itz bero,
itz aidekor, itz sakon, maiteberakor
ta, ainbeste itz zuri, nastu, itz ero!

Itzak ta itzak, zabaldura betean...
itxasoz, lurpez, aidez, ariak etenez...;
or doaz gurari ta amets utsean,
bizi ta eriotzazko goibetasunez.

Aidean aide, poz ta goi-argizko
itz ezti, itz laztan, samur, izartuak;
aidean loikerizko ta bekaitzezko
itz errukarri, itz ergel, kakaztuak.

Ekaitz zaratatsuaren abots ozenez,
batzuk aize gangar, arroan ollartuak;
besteak, biotz egadatan usotuak,
goi ikutuzko edergai zabalenez...

Itzak ta izak... batzuk argi bizian,
etorri onbidetuaren ederkari...
besteak, itxitura illun, gorrian,
lausotasun okerrraren eletari!

BIDEKARI

i l l

IHOLDI'KO ESNE-LANTEGMRI
Ekaina bero Pe-Nafarroan,
Pentzetan belar, lili, pinpirin.
Iholdiarrak dira lorian
Besta-Berriko jantzariekin.
Gazteria da lerrolerroan,
Bizkarra xuxen, zangoak arin,
Boneta gorri, sispa eskian,
Ezkilak oro, daian ta dilin...
Bai eta ere, peko aldian,
Da lantegi bat egun Iholdin!

Lantegi gutj Euskal-Herrian!
Gaztek badute bihotzian min,
Arrotzen ganat beharrez joan,
Etxian aldiz, bat bizi dadin.
Nahi lukete !ana meridian,
Egon Euskaldun herritarekin,
Espos-laguna hemen atxeman...
Haste bat dea, bederen behin?
Xuri-xuria, pentze batian,
Da lantegi bat egun Iholdin!

Aspaidi danik, Goi-Nafarroan,
Lagunduz lurrak induztriekin,
Gure anaiek, baserrietan,
Badute iana, bai eta mozkin!
Han ikusten da, udan, negian,
Artzain semia fabrikan berdin.
Ba bainan hemen, gira Frantzian:
Behar da joan edo leherrin.
Otoi ez lotsa!... Uste gabian
Da lantegi bat egun Iholdin!

I GORTZE

Gobernukoak bulegoetan,
Omen ez dira biziki sorgin...
Zer egin dute gazten onetan?
Guaurek gure esniarekin,
Eraiki dugu, hor, bakarrikan,
Lantegi on bat egun Iholdin!

PIARRES HEGUITOA

ILLUNTZEKO ERESIA
Hluntzeko zaratak...
(Zoramenezko bidea.)
Eze dira landak,
egutsez ego-aizea.

Joan noa...
eforri nafor...
Bizirik dakust guztia:
Lerdoi baltzetan ito da
Izadiaren kantu garbia.

Dirua! Dirua!
Olerki-urkatzailleen
lokarri ezkutua!
Biotz arrakalatuaren
sakon barrenetan
minberakor eresia.

Iliuntzeko zaratak
Sotsaz daroaz egoiak,
zikinak erantzita,
basoan iltera.

Ixildu da guztia...
(Arrapaladan eresiak.)
Biotzaren taupadetan
larrapast biziak.

Joan noa...
Etorri nator...
Bakartasunak itz dagist
arratsaren zadorretan.

AURRE-APRAIZ

EGORIK
fill

B. ENBEITA
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Egunon ta barrion
Aintza Jainkoari
Txori zar bat ari da
Eleizan kantari.
Lenengo neure agurra
Bertso zaliari,
Eta ongi etorri
Entzule danori.

Txoriak txiroliro
Dagi udaberrian,
Bardin kantatzen dabe
Mendi ta ibarrian.
Neuk be nainuke abestu
Txorien neurrian
Ez gagozan bezela
Kiola zarrian.

Euskera zabaldu ta
Oiturak berbizut,
Erria jaso eta
Entzuieak poztu,
Bertsolariak doe
Eder orrek ditu.
Olango txori bati
Ez eguak moztu.

Gizonak gareala
Daigun erakutsi.
Euskera biliostua
Lumaz daigun jantzi.
Damu izan ez daigun
Biar edo etzi,
Naiz ta kaiolan egon
Bertsoari eutsi.

KITTARRA
Kittarra jotzaille ekitx,
zuk zer abestuten dozu?
Gorrotoz beterik nago
barruraino zital ta su.

Ezin dot ikusi jaunik,
nai ta ni markezki bizi,
beste gizon dirudunak,
ez, ezin ditut iruntsi.

Gorrotoa sortu jatan.
Barru gorrotoz bizi naz,
beazuna mingostuta
daukat kipulerreagaz.

Ermitarik ermita nabil,
sinistunak arrapetan,
nik ez daukat sinismenik,
ainbat jausten nire erpetan.

Gazteak parre ta txalo,
nagusiak irri-parrez,
pozik dabiltz nire inguru,
neuk danak atzipetuz.

Pezeta osatzen da
amar txakur aundikin,
pezeta gorri ori
nun dan nai det jakin;
arrapatuko nuke
nun dagon banekin,
dana iristen bai da
emen diruakin.

Norbait artuko leukit
sarritan baneuka,
baina ez daukat zaitu
bearrik patrika;
pobria izateak
kentzen digu kezka,
oregatik ez egin
alperrikan rauka.

Bein topo egin nuan
ijitu batekin,
pezeta bat eskatu
zidan negarrakin;
baina «Aitagurea»
esaten etzekin,
eta bialdu nuan
poltsa utsarekin.

Jose Mari Anaia
atzo an zeguan,
txupete ori batzuk
saltzeko asmuan;
baina nik dirurikan
ez nuan orduan:
txakur bat eman nion
pezetan lekuan.

ZENDOIA'tar
AURELI
(12 urte)
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SEME OSPETSUA

Bitoriano Huizi ez dugu
nolanaiko euskalduna, egi-
tazkoa baizik. Etzan txan-
txetan ibiltzeko gizona; ezta
ere aizeak nolanai erabiltzen

Etxarri Aranaz'ko seme ar-
gi ta ospetsu baten argazkia.
On Bitoriano Huici sakandar
ori, napar apez sutsua dugu.

Aren euskaltzaletasuna, be-
rak egindako liburuan usma-
tzen da. Besie aldetik, ez no-
lanaiko kulturaren gizona zen.
Jainkozko zaletasunez, eus-
kal errietan eta Ameriketan
ere Ian egin zuen.

nAndik itzuliz gem —esan
zidaten Krisostomo etxean—
nolako poztasuna zuen gure
osabak! Eten gabe zegon
Jainkoari eskerrak em ate n,
etxean egotearrem>.

Eta 80 urtetako inguruan,
\aio zen etxe ta errian il zen.

duan oietakoa. Naparra ge-
nuan eta euskalduna jakin-
tsua. Aztu xamarra euki du-
te, baifian nai ta naiez azal-
du bearra. Euskera maite

AURTXOEN TXOKOA
ZOZOAREN KONTUA

Egun batez, konbidetu omen zen xoxoak eztaitera;
eta bazituen lau ume; eta etzakien norekin utzi; eta aze-
riak erran zion harek zaindiko zituela, eta gero xoxoa
eztaitik etorri; ordiko, azeriak ian zition umeak. Eta ge-
ro, gan zen xoxoa txakurraingan; eta erran zion: ian zi-
tiola xoxkumeak. Eta erran zion txakurrak:

—"Zuk erraiozu ni hi! naizela; eta erraiozu etortze-
ko; eta etorriko da, eta hilko dugu bien artean".

MARIA TERESA LASTIRI DORREMOTZEA
ERRATZU. 10 urte

EZKURRA'KO ERMITAKO KONTUA
Ezkurra'ko ermitan idukitzen zuten lehen eta orain

ere, Gurutze santu bat bere argiakin, olioaren medioz
piztua.

Egun batean ohartu ziren olioa faltatzen zela eta
pentsatu zuten egaztien batek edaten izango zuela
oilioa. Batzarre bat egin zuten eta gelditu ziren gau har-
tan berean gizon guziek ateratzeko beren armak har-
tuta. Erran bezala gizon guziak iiundu zuenean juan zi-
ren beren armekin ermitatxora. Hantxe ermitan untza
bat ari zen edaten olioa eta haiek sumatu bezala untza
aidetu ta Gurutze Sainduaren ganean yarri. Gizon haie-
tatik bat berehala yarri zen apuntean bere armakin eta
eskuakin kenu eginez erraten dio Gurutze Sainduari:

—Txist! Eskuintxago... eskuintxago... Gurutze Sain-
dua.

Eta Gurutze Sainduak ez dio entzuten. Gizona arras
koleratue eta Gurutze Sainduak kasurik ez. Azkenean
beldurtu untza igesi joanen zela ta botatzen dio tiro eta
Gurutzeari autsi zion beso bat. Ikusirik zer egin zuen,
berehala jartzen da belauniko erranez:

"Gurutze Saindua, barka nazazu;
Baino, zeorrek ere kulpa baduzu.
Gizona koleratu nintzela zagutu,
eta nolaz aldegin ez duzu?".

Untza igesi juan zitzaioten, eta Gurutze Saindua han
dago, Ezkurran, bere besoak autsirik.

MIREN AINGERU LARRALDE ARIZKUN. 10 urte

GURE OSASUNA
Astelen batean, Osasuna'k (zangozko pilotariak),

Irune'n galdu zuten askotan bezala. Orduan, gure aitak
erran behar:

—"Arrayua; oraire Osasuna'k galdu!".
Ta etxean zegon izebak erran zion gure amari:
—"Zer pasatu zion gizon honi? Atzo etxean egon de-

lakotz osasuna galdu duela! Zer pasatu zion, ba?".
—"Ez, emakumea, ez!; pilotariak galdu dutela; ho-

rrengatik erran din. Ez al dakin badirela Irune'n zan-
gozko pilotariak? Hoiek izena die Osasuna".

XABIER IRIGOIEN LEKAROZ. 12 urte

zuan benetan eta lantxo bat
oso polita utzi zigun idatzia.

Berez Etxarri-Aranaz'koa
genuen, sakandarra, Krisos-
tomo'ren etxean 1860 Agorra-
ren 6'an jaioa ta an bertan
ilia. Apaiztu ondorean Una-
nua'ko erretora izendatu zu-
ten. Amalau edo amaboste-
ren bat ikasle etxean euki-
tzen zituan. Oso argia zan ta
karlista amorratua. Huarte-
-Arakil'era aldatu zuten eta
andik Urdiain'era. Nunbait
bere gotzaiarekin aspertuta
jesuslagundira joan zan eta
Loyola'n sartu.

Jesuslaguna zala Bilbo'ra
bidal zuten. Nunbait jesusla-
gundarekin eztabaidak izan
zituan eta apaiz bezela Cu-
ba'ra joan zan 1922 garren
urtean. Andik itzulita bere
errian il zan 1938'ko Agorra-
ren 20'an.

Sakana'ko euskeraz elizti
eder bat utzi zigun idatzia,
148 orrialdekoa. Izen luze bat
igorri zion bere liburuari,
{{Manual de Gramdtica Bas-
congada dedicado a la Exce-
lentisima Diputacion de Na-
barra y al Seminario Conci-
liar de Pamplona por Victo-
riano Huici Presbitero. Pam-
plona. Imprenta y Libreria
de Erice y Garcia. Calle de la
Estajeta, numero 31. - 1899)).

Itzaurre luze bat egiten du
bere liburu ortan eta garbi
asko azaltzen digu bere as-
moa nolakoa zan, baita ordu-
ko giroa ere. 1899'garren ur-
tean daude idatziak euske-
raz bere itz gogor oiek: «Ge-
ruagoko eunkadetan berrira
indarra artu bearrian, artian
izan zituzen contrario denak
bano aundiagokua sortu zi-
tzaion erdera edo gaztela, eta
onek beiti eta gaur geiago,
bere desafio eta kastiguaki
nei dau debekatu ez bakarrik
erakuslekutan baita suondo-
tan ere aztu daien guztias;
ontarako erdaldun denak el-
kartzen dira eta guchi billa-
tuko dira oni ongi begiratzen
diotenetatik zein aundia ote
da gaztelak euskerari dion
gorrotoa! Eztau aditu eta en-
tzun nai bere buresua duela,
nei lauke au ondatu lurretik.
Gendu dizkigu gure ainzino-
ko usario, lege, eta bizi mo-
du gastu guchikuak: izkun-
tzan ezin digu gendu orain-
dik bintzet gure erri batzue-
tan, au dan contrario aundia,

ELKARRIZKETA
(Etxarri-Aranaz'koa)

Erakuslia.—Nungua zera, maitia?
Ikaszallia.—Echarri-Aranaz'kua, jauna.
E.—Zer esan nai dau izen orrek?
I.—Gaur, «eche-erre-anitz»; eta 1 e n a g o,

«arrisko-echiak eta arana anitz».

E.—Badakizu euskaras?
I.—Bai, jauna; nere erriko izkuntzan bada-

kit zerbait.
E.—Badakizu eskribatzen eta irakurtzen on-

gi mintza modubortan?
I.—Ez, jauna; gure erriyan eta aldekoetan

eztet uste badala iyor euskara ongi eskribatzen
eta irakurtzen dakienik.

E.—Nola da, bada, ori, izanik euskaldunak?
I.—Zergati emen ezta euskarasko librurik,

edo guchi; denak erderaskuak dabizkigu eskue-
tan; baiya uste det laster ikasko naukela eta ez
nolanai, baizik erakusteko moduban, ikasi es-
kero libruchu ontan aurretik dauden lecio edo
erreglak.

E.—Gure izkuntza paregabe onek merezi
dau zuregandik seiya zaitezen al dezun guzia.

VICTORIANO HUICI

onek iraunten deben artian,
guk Euskaldunak ez gera fia-
tuko Gaztelareki eta bere
agindu falsueki, onek iraun-
ten deben bitartian Euskal-
dunak beti euskaldun; erak,
gu ola ezaguturik eginen di-
tuzte aleginak gentzera guri
ere geren izate pare gabian,
gure biotz animetan dagon
izkuntza eta bizi au zergatik
ongi dakite gendurik erri ba-
ti bere asmo eta barrumbeko
pentsamentuak ezagut z e r a
emateko m o d u a, gentzen
zaiola bere izatia bere bizitza
nei gaitu berenganatu ez gu-
re onagatik baizik daukagu-
na kendu eta eztaukienaki
berdintziagatik, goart u r i k
la! Ah, aparte bagaunde zein
ederki elkartuko gifiake Eus-
kaldunok denok».

Erderaz garbi asko esaten
digu, Aita Larramendi artu
zula bere gidari ta irakasle
bezela. Euskera ez da zernai
beretzat, «lengua rica, dulce
y respetuosa de Dios». Garai
artako berri polita bat ema-
ten digu, baita esan ere
Diputazioak euskerari egiten
zion arreta. Euskera maite

mmmmmmmmmmm.

Etxarri-Aranaz'ko Udaletxe ederra.

du benetan eta ikus nolakoa
dan bere gogoa eta asmoak:
{{La Excma. Diputacion hace
dos anos resolvio crear una
cdtedra de bascuenz en Pam-
plona con el noble y doble
fin de que sea estudiado y
se extienda por toda Nava-
rra.

Mi objeto es... extenderlo
entre castellanos como el me-
jor baluarte de nuestras ve-
nerandas tradiciones y fue-
ros, y mayor gloria de Diosy>.

Bere liburu ortan Bitoria-
no Huizi'k, euskal zaletasu-
na ta nortasuna agertzen di-
gu, baita euskeraren maita-
suna. Liburu polit ori Euske-
rari biotzez eskeni zion. Li-
buru orren bitartez ezagu-
tzen degu askozez geiago Sa-
kana'ko euskera. Orrelako
euskaldun jatorra ta gizon zi-
nezkoa merezi du sakandar
guztiak oroitzapenean bizirik
eukitzea.

Oso gutxik ezagutzen dute
gizon argi onen lana. Aita
Billasante'k ez du aipatzen,
ezta ere Mitxelena'k. Intxau-
rrondo'k b e r r i z Iruna'ko
apaiztegian egindako itzaldi
batean agertzen digu Bitoria-
no Huizi'n lana. Ondorengo
aundia euki dezala Sakana'n
opa diogu benetan.

LATXAGA
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ETXARRI (Larraun)
—Eramango al nauzu Etxa-

rri'ra adiskide batzuk ikustera?
—erran zidan nere lagun Emi-
lio'k.

—Bai g i z o n a; pozik erri
ura izagutzeagatik —errantzun
nion.

Eta ola, igande goizean, lu-
xinxi egifiez, asi nuan nere be-
rebill zarra, loturik lendabizi
ate bat lokarri batekin irikitzen

BAZTAN

zalakoz dardaikuarekin. ^Ez
dezu sinesten? Galdetu, galde-
tu Leitza'n ia zer itxurako be-
rebilla (cochea) daukan zuen
idazle gizarajo onek. Miraga-
rrizko gauzak adituko dituzue,
baino ez danak sinetsi: Ez da
egia, esaten duten bezala, nere
berebillan jaio dirala artuak
eta banabarrak; gutxiago orain-
dik alkiaren azpian «grifa»
ireifia neukala. Xiatua dago,
egia da, baino ibilli especial
egiten da eta otzik aundiena-

BERTSOLARIAK
Erran bezala joan den Erra-

mu igandean bertsolari besta
eder bat ospatu dugu Elizon-
don. Bertzetan bezala festa hau
Nafar Diputazioko «EUSKAL
YAKINTZA»ren babespean egi-
na da, laguntza osoarekin eta
biltzen zena Elizondo-ko Ikas-
tolarako.

Bost bertsolari kantari: LA-
SARTE, AGIRRE, GORRO-
TXATEGI, IGARZABAL eta
hoien artean gure herriko ber-
tsolaria KLEMENTE.

Bildu zen yendea bai baina
ez guk nai adine baina erran

dezagun hortarako Urriko fe-
riek bezalako egunik ez dela
izaten orduan aunitzez yende
gehiago biltzen baita. Halare
bazen entzule eta egia erran
hoiek bertsozale finenak. Gure
koplariek sekuleko sasoinean
agertu zitzaizkigun erabili zi-
tuzten gaieri mami aunitz ate-
ra ziotelarik. Yendea loriaturik.
Zorionak bertsolarieri eta gure
esker beroenak entzule zintzo
hoieri.

Naf arroko D i p u t a z i o k o
«EUSKAL YAKINTZA» ri mi-
llaka esker bere laguntzenga-
tik.

FERIAK
Apirileko feriak ospatu dira

ilabetearen 19-an. Feri hok ez
dute izena bertzerik, gaurko
egunean egun hori merkatu tti-
pi batean gelditu baita naiz ta
aurten aspaldion izan den mer-
katurik politenetakoa gertatu
den. Urriko feriekin ez dute

gonparazioik baina aurtengo
Apirilekoetan ibili da yendea
eta gehienei gustatzen baizaio-
te ongi yatea eta lagunarteko
bilgurak, Elizondo-ko ostatuak
beterik zauden. Merkatuko pla-
zan azienda aunitz eta ona.
Sal-erosketak ere bai omen zi-
ren.

BAZTANGO SONULARIAK

Silbestre Almandoz gure adis-
kidea eta kordion jotzale ona,
gogo aundiarekin ari zaigu la-
nean. Orai ateraia du dizka be-
rri bat berak asmatutako soilue-
kin. Dizka hortan agertzen di-
tuen sofiuen izen-buruak hauek
dira:

«La jota de Euskal-Herria»,
«Jota al dantzari», «Xauli Xau-
lia», «Baztango Sofiuaren bi-
hotza». Azkena aipatu dudan
horreri izen-buru hori eman dio
Silbestre Almandoz-ek, sonu
bilduma hortan egileak Baztan-
go mota aunitzetako dantza so-
fiuak a g e r t z e n dituelakotz,
hoien artean: «Aunitz Urtez»,
«Billantziko))7 «Baztango Zor-

tzikoa», «Soka-dantza», «Eztai
Sonua», «Iru Puntokoa», «Sa-
gar Dantza», «Purrusalda eta
Biribilketa».

Silbestre Almandoz Arraiotz-
-en sortua da 1951-ko urtean.
Zortzi urtetako kordion baten
yabe zen eta bere baitatik eta
ifiork erakutsi gabe hasi zitzai-
gun sonua jotzen. Ameka urte-
tatik amalauak arte Donostia-ko
Pepe Andoain izan zuen mais-
tru ta irakasle. Sonulari jakin-
tsu honen lagun tzar ekin ari iza-
na da irratian eta Sala aundie-
tan ere. Berehala agertu zuen
bere yakitatea eta bai sonulari
onaren doaiak. Gero 1971-ko
urtean Madrid-en ospatutako
kordion jotzaleen Sariketa aun-
di batean, Espafia-ko Txapel-
dun izendatu zuten lenbiziko
Saria bereganatuz. Ogei urte
zituelarik irabazi zuen Sari aun-
di hori eta baita sei «Trofeo»
edo «Garai-Ikur»; hoien artean
«Educacion y Ciencia»ko Mi-
nistro jaunarena. Donostia-ko
«Amaikak Bat» Elkarteak ome-
naldi bat egin zion. Silbestre
Almandoz artista ona da eta
naiz oraingo sofiuetan nola le-
nagokoetan ere erakusten du
bere balioa.

Gure goresmen bizienak gu-
re adiskide gazteari. Yarraiki
hortan beti aintzinat eta zure
doai horrek aunitz urtez iraun
dezala.

M. IZETA

kin ere lendabizikuan asten da
irrintzika eta 1 a i s t e r egin
naiean. Koldok, 850 berria ero-
si zuenian, makifia parra egin
zion, eta neguan... nere bere-
billak (ez dio inoeri gorroturik
artzen) bein baifio geiagoetan
bultzan asi dio beria. Nagusia
bezelakoa da; onegia.

Lekumberri'ra, « e c h a n d o
chispas» sartu giiian, eta bar
Ainhoa'ra (ikasi bidea) baino
lentxiago, eskerretara artu gen-
dun. Marques bidea (erregen-
dako mearregia da) artzera-
koan, zeuden mendigoizale (?)
batzuk galtzak caminero soria-
no'ko artillezkoak eta belaun
azpian elduak; zapiiiak, berriz,
eroriak; tartean irakusten zi-
tuzten aztal zakarrak, pizar-
zuak eta pekatua baiio beltza-
goak. Makutuak gure bidean
utziak zituzten eta aiek kendu
arte gelditu biarra izandu gen-
dun. Gure atzetik eldu zan bes-
te berebill bat gaztez betea,
eta leiotik zerbait oiu egin zio-
ten Ainhoan aurrian zeuden
gazte mordu bateri. Ez nuan
aitu (ala izan da ere ez nuan
esango, lenagotik bai-dakit zer
edo zer); bakarrik dakit oiek
arrapatu bazituzten, illen zi-
tuztela.

Urbildu giflan Etxarri'ra eta
bide bazterrian, lanka onduan,
zegon artzai bat bere txakurra-
rekin. Ergel au (txakurra), gu
urbiltzean, balak bezela (izan-
go gendun 60 por hora), ozka
egin nai izandu zion nere be-
rebillari, eta onek, arrazoi gu-
ziarekin aserratu ta, eman zion
kaskateku bat ederra eta an-
txen utzi zun ankaz gora ero-
ria. Jainkuari eskerrak laister
etorri zitzaion akordua eta iges
egin zun auntza puztan-karro-
tiarekin baino arifiago. Uste det
beste berebillari ozka egin ba-
no lenago, ardi guztiak konta-
tuko ditula bost aldiz.

Sagastia deitzen dan etxera
joan ginan; sarreran, pareta
batian, daude aspaldiko pistola
bat agoatik betetzen zien aie-
tik, ezpata (sablia) esku-lekurik
gabia eta lab an bat metro er-
dikua, etxeko nagusiak Donos-
tian tellatu bat kompontzen bi-
llatutakoa. Egon gelan (salan),
piano bat, eta artan jo nitun
(gaizki baifio gaizkiago) Andre
Madalen eta San Ignacio'ren
marcha. Baino, ^nolakoa da
Echarri? Ogei ta zazpi etxeta-
tik, ogeita bost dira urrutizkina
(telefonua) dutenak; atera kon-
tuak. Polita dan edo ez ager-
tzeko, bakarrik esango det Do-
nostiko Caja de Ahorros'ek egi-
na daukala residenzi bat. Gure
aldameneko «gizarajo» oiek,
arrapatzen dituzte gauz on guz-
tiak, asi zizatik, segi eizatik eta
karakolarano.

Zakarra ote-da ba Etxarri!

A. UXATEGIETA

PILOTARIAK RETEGI TXAPELDUN

Espainiako Pilota Txapelketa ospatu da, nor-gehiagoka hontan
lenbiziko maillako zazpi pilotari esku-huska eta buruz-buruka ari
izanak direlarik. Bigarren maillakoek ere egin zuten berea hartan
Beristain gipuzkoarra Txapeldun atera zelarik Txitxan nafartarrari
22-21 irabazirik. Partida ikaragarria bigarren maillako hoken artekoa.
Zorionak bieri.

Lenbiziko maillako Txapelketan ari izanak diren pilotarien izenak
hem en:

NALDA, LAJOS, ARROYO, GOROSTIZA, TAPIA, EROSTARBE eta
RETEGI TXAPELDUNA.

Partidak gisa hontan joan dira:
Martxoaren 3-an. Gazteiz-en. LAJOS, 22; NALDA, 16. (2-2, 3-3,

4-4, 7-7, 7-13, 11-15, 15-15, 18-16 eta 22-16).
Martxoaren 10ean. Logronon. GOROSTIZA, 22; ARROYO, 1.

(17-0, 1-17 eta 22-1).
Martxoaren 18-an. Tolosan. LAJOS, 22; TAPIA, 21. (1-1, 13-13,

13-17, 17-17, 18-18, 19-19, 19-21, 21-21, 22-21).
Martxoaren 24-an. Bergaran. GOROSTIZA, 13; EROSTARBE, 6.

(1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 5-6, 6-6, 13-6. Erostarbe min-hartu eta utzi).
Apirilaren 7-an. Eibar-en. GOROSTIZA, 22; LAJOS, 10. (7-7, 7-9,

8-9, 9-9, 9-10, 10-10 eta 22-10).
AZKEN PARTIDA Apirilaren 28an Donostia-ko "Anoeta" frontoian.

(Telebistak erakutsi zuen).
RETEGIK, 22; GOROSTIZAK, 21

Anoeta tellaturaino betea eta bi pilotari euskaldun nor-gehiagoka
Txapela erdietsi naizik.

Juan Ignazio Retegi nafartarra Erasun-goa. 30 urte eta lau aldiz
Txapeldun. Botillero Ezkurra.

Inaki Gorostiza Bizkaitarra. 20 urte. Bere botilleroa Jesus Gartzia
Arino.

Retegi xuriz yauntzia eta Gorostiza ator urdinarekin. Partida hasi
aurretik trabesak berdinean.

Lenbiziko sakea Retegi-ri suertatu eta partida amekak lau gutitan
hasia da.

Gorostiza-rentzat lenbiziko tantoa eta Retegik berehala berdin-
du 1-1. Trabesak 200-120 ri.

Gero Retegik iru tanto bere aide 4-1 eta trabesak ere 200-120
haren aide.

Bi pundu batentzat eta beste bi bestearentzat 6-3. Trabesak
200-80 r.i erasundarraren aide. Gazteak bat eginen du eta zaharrak
lau. 10-4. Trabesak 200-70 ri.

Gaztea indarrean dago eta iru tanto irabazten ditu 7-10. Trabe-
sak 100 duro erasundarraren aide . Bi pundu erasundarrak eta bat
gazteak 12-8. Beste bat Retegik 13-8 eta ondotik beste bi Gorosti-
zak 10-13. Trabesak beti erasundarraren aide 200-120 ri. Retegi sa-
sonean dago eta lau pundu gehiago beretzen ditu 17-10. Amalau-
garren tantoa izandu da partidaren atakatuena bien artean 24 pilo-
ta-ukaldi emanik. Bi; pilotariek leher eginik atseden luze bat hartzen
dute bizkitartean ikusliar guziek zutik bi pilotarien ohoretan txalo
beroak jotzen dituztelarik.

Gero bizkaitar gazteak egingo ditu amekagarrena eta amabiga-
rrena 12-17. Azkenengo tanto hortan Retegik besagainez zazpi aldiz
jo zuen, azkenengoa galdurik. Partida 17-12 Retegi-ren aide zego-
iarik ANGELUS errezatu zuten plazaren erdian. Bi pilotariak beren
botilleroekin eta apez jauna denen erdian. Euskarazko Agur Mariak
hunkigarriak.

Gero Telebistak utzi zuen partida eta hoberena ikusi gabe utzi
ginduzten. Pilotaren partez futbol edo tenis izan balitz...

Angelusen ondotik bi pilotariak indar-berriturik guduari lotuak eta
oraingoan bizkaitar gaztea kolpe batez 19 garren punduraino doa.
19-17 Gorostiza aurrean. Trabesak nahasi dira. Erasundarra erra-
biaturik kurai aundiarekin agertzen zaigu eta emeretzigarren pun-
duan berdindurik beste bat ere egiten du 20-19. Baina gaztea ez
dago lo eta berehala berdindu ere 20-20. Trabesak parean eta jende
guzia eroturik. Tanto bat Gorostizak eta beste bat Retegik eta be-
rriz berdin 21-21. Jendearen burrunba ikaragarria da trabesak ere
bi aldetara egiten dituztela.

Oraintxe Txapela aidean dabilla inork jakin gabe noren buruan
kokatuko den. Denek bihotza "pil pil" eta Retegik azkenengo sakea
eginik. Gorostizak oneratzen du eta erasundarrak besagainez txo-
kora botata pilota errausten du tantoa irabazirik. 22-21. Retegi bos-
garren aldiz Txapeldun. Zorionak. Partida bukatu bezain laister bi
pilotariak besarkarda maitekor batean lotzen dira. Jende guzia zu-
tik jarririk esku-zarta beroekin saritzen ditu pilotariak. Nafartar pi-
lotazaleek beren bozkarioa erakusten dute plazaren erdira atera-
tzen direlarik oyal xuri aundi bat daramatela eta han idatzirik ager-
tzen dutela "Gora Retegi Euskal-Herriko Txapeldun aundia".

Partidak 86 minutu iraun du eta hoietatik 16 minutu terdi jokoan.
Bien artean 293 pilota-ukaldi. Saketik Retegik lau irabaziak eta
Gorostizak iru. Nafarroako Aintzindariak Retegi-ri Txapela ezartzen
dio eta Espainiako Federazioko Lendakariaren eskutik Retegik Txa-
peldunaren Garai-lkurra hartzen du. Gorostizak ere Bizkaiko Fede-
razioko Jaunaren eskutik ongi merexia duen edergailua eskuratu
du. Partida ikaragarria izan da, gutitan ikusten den bezalakoa. Rete-
gik erakutsi du bere jakitatea eta pilotari onaren doaiak. Gorosti-
zak sasoia eta indarra eta Txapelduna izateko ere gai dela. Zorio-
nak bi pilotari euskalduneri eta Jainkoak urte aunitzez zaindu di-
tzala. ANZANARRI
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L I B U R U A K

MITOS Y LEYENDAS
DEL PAIS VASCO

aldubanv deritzan Elkarteak liburu txukun eta mamitsu bat
Donostin argitara eman du: «Mitos y leyendas del Pats Vasco»
du izena. Amasei amets irudiko irakurgai, beste ainbeste idazle
trebek eginak. Oso atsegingarriak irakurtzeko.

Gure aurrekoen iduripen, sifiiskeri ta oitura nabarmen sama-
rrak dakarzki. Batzuek oraindik dirautenak, eta zein, nola ta non
izan dan edo dan adieraziz. Idazle bakoitzak, here gaia argi ta
garbi darabil. Euskalerrian lendik gutxi-asko entzun ditugun ger-
taera edo gauzak dira.

Onatx liburu ortako gaiak: «Yona-gorri»; «Txindeki'ko Ma-
rie)); «Basajaun» ; «Maitagorri» ; «Sanson-arria» ; «Oyartzun'go
intxitxu» ; «Sorginkeriak» ; «Sorgin eta Akelarreak» ; «Gresaltxu-
tarren ibillerak» ; «Anboto'ko gertaera beltzak» ; «Miluze'en ur-
katuak»; «Sanjuanetako suak eta sendabideak»; «Ura ta urtebe-
rria» ; «Olentzaro, Zanpatzar eta Xaldiko-maldikoak».

Lendik gai oietaz idatzi denaz eta entzun dugunaz gainera,
argitasun andia ematen digu gure erriaren sifiiskeri aunitzez.

Zein erri ta alderditakoak diran Euskalerrian, eta beraietako
euskal kantuen batzuk ere baditu.

Sail bakoitza, margozko iduri apaifiez jantzia dago; dotore
iantzia. AR>tar A .

ARALAR-MENDI TA ARALAR
INGURUKO LEKU IZENAK

Nolako poza artu nuen, az-
keneko euskal liburua eskutan
a r t u nuenean! «ARALAR-
-MENDI TA ARALAR INGU-
RUKO LEKU IZENAK)) bere
izen-burua. Elosegi'tar Jesus,
Aralar eta inguruko errietan eta
Euskalerri osoan ain ezaguna
dan tolosar idazle ospetsua be-
re egillea. Donosti'ko «Socie-
dad de Ciencias ARANZADI»
argitaratzallea.

Egia esan, beti kezkatan ne-
billen, gure erri ta errixkak ar-

tzen dijoazen giro ta jokabidea
ikusirik. Or ain artio nekazalgo-
tik bizi izan diran gure jen-
deak, lurretik iiiolaz ere bizi
ezin dirala ta, lantegietara ta
fabriketara jo dute ogi billa.
Bearko!

Beraz, gure mutillek ez dute
lengo joera nekazaritzara. Ai-
tzitik, nekazalgoari iges egiten
diote. Ez dute mendirako ez
sororako gogorik. Eta kalean
gelditu dira, soro ta mendiai
gibel eginik. Ez dute ba, bere
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EUSKARA PARROKIETAN. El Euskera en las Parroquias. La conservacion o la perdida del eus-
kera vivo en Navarra, ha ido vinculada al uso que se ha hecho en las iglesias. La misma «cato-
licidad» de nuestro cristianismo exige un respeto a las caracteristicas, y la lengua lo es, de
todos los pueblos. Tras el Concilio, la accion liturgica y pastoral pone luz y abre camlnos.

MAFAR IZKUNTZAREN EGUNA. Dia de la lengua de los navarros. Este ano, el 16 de junio, en
el clima amable de Baztan.

ARDIENTZAT ESI BERRIAK. Nuevos rediles. Por AUDELA. El pastoreo esta dificil. No es mala
solucion el aprisco temporal de plastico, ligero, transportable y eficaz.

EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerria. Semana sobre la oracion en Onate; concur-
so sobre el caserio en San Sebastian; leccion universitaria sobre un tema del dfa, etc.

EUSKALTZAINDIA. Boletin mensual de la Academia Vasca.

LATERRIETAKO ARRANTZAK. La pesca en otros paises. E. OZKIN conoce el tema y nos ha-
bla de el.

JESUS'EN BIOTZA TA URTE SANTUA. El ano Santo y el C. de Jesus. KALPARREGI, en el ter-
cer Centenario de las Promesas, nos exhorta: «EI Ano Santo es tiempo de perdon; no nos ha-
gamos los sordos».

BERTSOLARIA. Las
flor del corazon.

ginas interiores rebosan primavera del alma; el verso es luz, y trino, y

BITORIANO HUICI, ETXARRI'KO SEME OSPETSUA. Un ilustre hijo de Echarri. LATXAGA nos
da la semblanza de este sacerdote navarro y nos presenta su Gramatica Bascongada, bien
poco conocida.

AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil. Plumas que empiezan.

ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. M. IZETA, A. UXATEGIETA aportan sus colaboraciones. ANZANA-
RRI nos ofrece la magnifica final de pelota con Retegi, una vez mas, campeon.

LIBROS. Fantasia en los Mitos y leyendas del Pais Vasco, editado por Iduban; recension de
AR'tar A. Y un encomiable trabajo el de J. Elosegui en Toponimia de Aralar y de sus contor-
nos; recension de Artxuetako Unaia.

MANUEL DANBOLIfiEN KONTU ZARRAK. A. INZA nos trae cuentos del viejo tamborilero.

gurasoek bezela, beren errieta-
ko mendi, mufio, zelai, baso,
oyan, ibai, erreka, iturri eta zo-
koen berririk. Are gutxiago da-
kite oien izenik. Eta nik nere
bait an nion: «Berrogei urteren
bum, lenago ez ba da, akabo
gure mendien eta dermioen
izen jator eta goxoak! Jendeak

ez ditu geiago erabilliko. Joan
zaizkiguk betikol*.

Eta ara nun agertzen zaigun
Jexux'en liburu jori au! Ongi
etorri!

Orko eim da a mar bat orrial-
detan, nik dakita zenbat leku
izen dakarzkin, Aralar eta in-
guruko errietako artzai, neka-

MANUEL DANBOLINEN
KONTU
ZARRAK

"Goaten zen Manuel urtero Egui'ra tun-
tuna jotzera. Bano urte batez faltatu zuen,
erj egon zelakoz...

Berze era aurreko urtean, gan zen be-
rriz erri artara eta lenbiziko saludoa izan
zen Eskribau jaunarekin.

—Non egon zara Manuel ainbertze
denboraz erri untara torri (etorri) gabe?

—A! Eskribau yauna, erran zion Manue-
lek; egondu naiz, infernuan.

—Ta zer kusi (ikusi) duzu paraje ar-
tan?

—A! aunitz gauza, jauna. Zazpi ilabe-
tez gau eta egun sagardi bat eskutan ibil-
tzen ginan su izigarria zirikatzen. Arront,
arront asperturik nindagon. Eta kusi (iku-
si) nuen sillon edo butaka eder bat, arront
gorritua ta asi nintzen jartzen deskansabi-
dea arrapatzeko. Bano gure deabru-nau-
siak ez ninduen utzi jartzera, esanez:

Manuel, Manuel! ezta sillon ori zuk ase-
giteko eta ez zaitut uzten jartzera, zeren-
gatik altxatua dago, ta fite torri (etorri)
biarra da, Eguiko Eskribaua, eta orrenga-
tik, segitu zazu zure lanean".

"Bertze bein batez sortatu zen, Manuel
mendiz etortzera bere sofiua jotzetik:

Eta mendi batean sortatu zen onyo aun-
di bat arpatzera. Eta erraten zuen: ain
aundia zen onyoaren itzala!; itzalpean bai
zagon 100 buruko ardi-multzoa. Bano zago
onyoaren kiderra bareak jana, eta gutxi
faltatu zuen lurrera egortzeko. Bereala abi-
sue eman zion ardi-multzoain (multzoa-
ren) jabeari, eta bearrik. Bertzela ardiik
gabe gelditzen da".

"Bertze bein Manuel juan zen beti be-
zala txuntxuna jotzera eta oraiko aldien
eldu zen karretara barna, bere txuntxuna
bizkarrean, Irurita aldera. Eta karreteran
zagon erbi propi bat, txotxoriko jarririk.
Igan zen Manuel aren ganera ta karri (eka-
rri) zuen Iruritako malda artrano. Eta erbia
itzuli zen torri (etorri) zen bidetik.

ANTONIO LEGARRAGA

A. Kaputxino Hilari Olazaran, txistularia, Txilen misiotan zebi-
llelarik, Baztango adiskide batek idatzi zion. Antonio Legarraga zaio
idazleari. A. Hilari berak oraindik 197Sko apirillaren 26'ean, bidali
zizkidan ipui (kontu) oiek, berak dekazkin eskutitzarekin. Manuel en
berri auek ematen zizkidan: Manuel Dorremotz zeritzaion. Berroetan
jaioa zen. Aipamen aundiko txistulari au, emeretzigarren gizaldi
osoan (esaten zidan) bere txistu ta danbolifiakin Baztango erriak eta
Eugi, Auritz, Aurizperri ta beste Naparroako erri asko barrena ibi-
llia zen. Eta bere ezagunak ziotenez, bere biziko kontu-kontaria ze-
lako, txistu sofiuan bezin pozik entzuten zioten ipuien bat esaten as-
ten zenean. Ortxe ikusi, ba, baztandarrak igorriak.

INTZA DAMASO AN.

zari eta mendigizonen aotik
ikasiak eta itzez itz, abeze
errezkan aldatuak.

Orrialde bakoitzean ogei ta
amar bat izen ba-dakarzki, jo
zazu, irakurle, zenbatsu izan di-
ran orotara.

Igarritzen diogu nolako lana
artu zuen Joxux'ek bere gain
onelako Ian bati buru emate-
ko: zenbat ibillaldi mendietan
gora ta bera, zear eta zuzen,
ezker eta eskubi! Zenbat galde
modu bati ta besteai! Nolako
lanaldia itz batez!

Liburuaren iturria ain erri-
koia izanik, berak ematen digu-
na benetako erri jakintza da,
toponimiari buruz. Filologoen-
dako gai bikafia. Euskal bela-
rrientzat soiiu goxo alaia.

Zorionik beroenak zuri, Je-
xux!

Zorionak guri, Aralar gainde-
gian edo bere itzalpean bizi ge-
ranoi!

Zorionak Euskalerri osoari,
onelako Ian naroak oso bakan,
noiz edo bein, azaltzen bai
zaizkigu!

Imitatzaille asko ba-zenitu,
Jexux I

ARTXUETA'ko UNAIA

ELE-
MELE
ERENTSI BEAR

Bein, «zine» ikustera joan
Yokin sendagillea. Emaku-
me baten alboan exeri zan.
Emakumeak, onako baten,
agoa idiki zuen ikaragarriz-
ko eraz. Sendagilleak dio:

—Irentsi bear ninduzula,
uste nuen.

—Ez ikaratu; ni maome-
tarra naiz, eta guk ezin dugu
txerrikirik jan!
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