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Epailla'ren 9, Xabier Gaztelurako ñapar mutillen XXXV'gn. ibillaldia

Xahier, Saindu handia
Gora ta gora, Saindu handia!
Otoi, begira Euskal-Herria.

Aitaz, Garaztarra; amaz, Bazíandarra:
euskaldun garbia zen eta nafartarra.

Artzen onekoa, Paris'era joanik:
irakasle handi yarrí zen gazterik.

Munduak, lausenguz, zuen lilluratu;
Iñazio'k, berriz, Jaunari bihurtu.

Apezturik doa toki basetarat;
miliun pagano han bataiatzerat.

Arimen ondotik eguna zeraman;
gabaz, ordu luzez, zagon otoitzean.

Itxas, zeru, lurrak meneko zituen;
eriak, sendatzen; hilek ere pizten.

Ez da iñor izan, Jesus'en geroztik,
Xabier'en ahala agertu duenik.

Frantzisko Saindu goresgarria,
benedika zazu Eskual-Herria!

Urtero bezala, Martxo ontan
ere, zintzo-zintzo joan da Na-
parroa Xabier'ko Gaztelura;
batez ere, gazteak: millaka
joan bait dira «Muiil-lbilke-
ta»'n e t a «Emazteki - Ibilke-
ta»'n; beste ñapar batzuk, mi-
llaka ere, «Grazia'ren Bede-
ratziurrena»'ren egunetan.

Gauza denek beren zerga-
tik daukate; gizonaren izatea-
ri bereziki dagokio gauza gu-
zien arrazoina jakin-naia.

Zergatik joaten dira napa-
rrak Xabier Saindugana? Ibil-
karien erantzunak ez dute ar-
gi geiegirik ematen:

—«Zergatik noala ni? Eta
zergatik ez?».

—«Zergatik noala? Zerbai-
tengatik!».

Estuturik, azkenean erra-
nen digute:

—«Erran dizut zerbaiten-
gatik; ez da orrengatik; baña,
nere gauza da; barnean zer-
bait daramatena; ta zer zaio
iñori?».

Orduan, barnean dabillen-
gatik joaten dira Xabierre-
raiño, itzez azaltzen ez daki-
íen zerbaitengatik. Eta «zer-
bait» orí ez ote da Noren
bat?

Bai; Naparroa Jainkoagatik
joaten da Xabierreraiño.

Xabier aldera, multzoka
doan gaztedia, erlijiozko zer-
baitengatik dabil. Xabier-gi-
roaren egun auek, ezkertiar
arrokeriari ostiko ederra.

«Jainkoaren graziz n a i z
naizena» irakurtzen dugu Ña-
par Erresumaren aintziñeko
sosetan. Ez gera gauza aun-
dirik; b a i ñ a n , erlijio-sendi-
mentua oxaturik, barneko in-
dargüle orrerik gabe, napa-
rra oraindik gutxiago izango
litzake.

Gaztediari ematen ari di-
ren pozoiña, ñapar gazteak
orrela bota egiten du: Xa-
bier'ko Gaztelura jotzen, an-
txe famili kristau baten fru-
tuaren billa; ñapar mutil Sain-
du bateri laguntza eske, Sain-
du au gaztaroan indartsu
ta garbia izan zelakoz; eta
klase-arteko borroka nunnai
edatzen danean, Saindu andi
onengandik kristau - maitasu-
na ikasteko.

Dudarik gabe, ibilkariaren
neke ta otoitz-giroa okarri
ederrena dugu.

Oso egokia aurtengo deia:
«Jainkoaren pakeagatik, gi-
zonarekin pakera».

Leku guzien bama erran
bearra d a g o gezurrezkoa
izango déla gizonen arteko
pakea, ez ba'dute Jainkoaren
grazian oiñarritzen.

Naparroa beti joan da Xa-
bier aldera barkazioaren bi-
lla; orrela gertatu zen joan
den mendean, karlisteen gu-
da ondoan.

Gure bizia burruka da, ta
geienak menperatuak gera;
Xabier Sainduaren aurrean
agertzen gera garen bezala-
koak: aul, zauri, pekatari;
bearrezkoa dena okendu sen-
dagarria da.

Siñismenaren errotik itxa-
ropena berpizten da; gure al-

dameneko anaiek, guk beza-
la, ariman eta oiñetan gaitz
berdintsuak dakarzkite-ta.

Saindu urduriak bakoitza-
ri erraiten digu bere bizia zu-
zendu zuen ebangelioa:

«Alabaña. gizonari zertara-
ko zaio mundu osoa ere ira-
baztea. bera galdu ta onda-
tzen ba'da?».

Bizi ontako ibillaldiaren on-
dotik, araiño elduera zorion-
tsu bat; ez da besterik bear.

Naparrok, biziaren bidetik
ibilkari, nekez eta kezkaz aki-
turik, anaiki Xabier'i eska-
tzen diogu: «Eman zaiguzu,
Xabier, eskua!».

APEZPIKUAREN DEIA
JAUNGOIKOREKIN BEAR DUGUN PAKEA,

GIZONEKIN BEAR DUGU IZAN

Oroigarri ta pozgarri dirán egun aurre auetan zuengana na-
torkizue, zuen gogoen zaindari bezela. Etxe-done edo leku-san-
tuetarako ibilketak, Jaungoikoaren deiari emandako erantzu-
pena bezela dira, ta orrela Jaunaren gogokoak balira bezela
biurtzen dira.

Deitzen dueña, Jaungoikoa da: «Atoz eta jarraitu nazazu.
Atera zaitez zure lurralde ortatik. Zuti zaitez eta ibilli». Ta si-
nismen dun eta usté dueña da erantzuten dueña: «Ona ni emen.
Zutitu eta joango naiz».

Ilbilteak (peregrinazioak) urte ontan, egitan adiskidetu ge-
ranen ezagungarrizko ikurrak (signos) dira. Ikurra da berez eta
izatez zalantzik gabe. berez eta izatez zerbait esan eta agertu
nai dueña.

Urte asko dira Xabier'ko ibilketak esaten digutela kristau-
tasuna, otoitza ta obenen nekea. Eta orrela iraun du bidé ori
egin dutenak egizko kristau gogoekin egin dutelako.

Arreta aundiko gauza denontzat bear du izan, aspalditik
egizko kristautasunean egiten dirán ibilketa auek, beste egiteko
batzuek dirala ta, ez ditzaten zikindu.

Orain denbora asko ez dala asi giñan esaten saminki, badi-
rala ere, asmo ez oso onarekin, ez gogo on eta zintzoekin bidea
egiten dutenak, bada ez dira joaten Gazteluraño, ez dira ere
Jaunartzera joaten. Egia da asmo onarekin joaten diranak as-
koz eta askoz geiago dirala, Baña alaz ere, artuera ona ematen
dien inguruko erriak gaizki artzen dute ta gañera lotsatzen dira.

Egoki ez dauden egin-bide auek al ditezken eran zuzentze-
ko, adieraztera eman nai dizuet: ala ñola gorputzak egin bear
ditun bere ekinaldiak bidé ori egiteko, ala ere gogoa gertu egon
bear du kristautasun zintzoan Xabier'a joateko. Orregatik dei-
tzen dizuet apez guziei, baña batez ere gazteen zuzendaritza
daukazuten apezei, zuen itzaldi ta billeratan gerta itzazute gogo
gauzetan zuen gazteak, berriz Xabier'ko ibilketak kristau zin-
tzo ta garbiei dagozkionak izan ditezen.

Zuen lana arindu naiean bialiko dizkizuegu argibide gai ba-
tzuek gertaera ortarako

Kristau zintzotasunean joaten ez direnei esaten diet; ez di-
tezela joan, bere jolas eta lasatzei eman dezaiela beste bidé
bat, eta sinisten dugun auek utzi gaitzatela gure sinismena la-
sai aitortzen.

Guzien izenean nere esker ona ain ongi artzen zaituzten
errieri, batez ere Zankotza'ri. Erri onek egiten duna ez baka-
rrik ez da ona, baizik bear bearrezkoa ibilketa auen aurrera-
piderako. Artzen dituzuten mesede guzi auegatik esker onekoak
arkitu zaitezte eta bai ta eman ere.

Aurten aukeratutako Jkurra (lema): «JAINKOAREKIN DU-
GUN PAKEAREKIN, GIZONENGANA». Gure pakea Jaunare-
kin Jesus'ek Gurutzean irabazitakoa dugu; galtzen ba'dugu,
egizko biurtze batekin, berriz irabazi dezakegu.

Pakea, zuzen bidearen lana bezela, zein zalla den arkitzea,
zein erraza galtzea, eta zallago berritzea!

Denok dakigu, bizi geran gizartean, pake bideak zallak di-
rala, eta askotan illuntzen gaitzutela, baña Jainkoak nai du,
aspertu gabe, pake bidean jarraitzea.

San Franzisko'ren bitartez, arkitu gaitezela ibilketak egin
ondoan Jainkoarekin pakean eta gizonekin egizko pake bidean.

Onespen onenarekin.

t JOSÉ, IRUÑAKO GOTZAIA TA TUDELAKO A. A.
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EUSKAL B E B
ERRIKO LEIOA

KZUGAITZ-EGUNA» IRUÑA'KO KARRIKETAN

Badirela urfe batzuk, Iruña'ko Iri-
-baízarrak berpiztu zuen «Zugaitz-
-Jaia».

Aurtengoan, Udaberria eldu bear
den egunean, ezin usteko otza
zuen, ñapar Iri-buruaren inguruko
mendietan elurra delarik. Ala ta
guztiz, eskoietako neska-mutikoek
Naparroa bertako zugaitz eun ba-
tzuk landatu zituzten Iruña'ko San-
txo Azkarra'ren karrika berrian. De-

na esateko, ez zien faltatu Iri-batzar-
kide jaunen laguntzarik.

Entzun dugunez, asmo eder bat
aurrera eraman nai dute: «Napa-
rroa'ko Foruen Enparantza» berrian,
Naparroa'n berez ditugun mota gu-
zietako zugaitzak jartzea, Baztan'go
aritzetik asi ta Barden'etako lerrez
edo «piñuz» bukatu arte. Orduan,
Naparroa guziko edertasunak, gure
Azkatasuna gogoratzen digun le-
kua bereziki edertuko du.

ABERE-ZALEA GOXATU BEARRA
Gure aurrekoak gu baño larre motxa-

goan azi eta eziak ziranez, gure gizaldi-
koak baño askoz gogorragoak, zaildua-
goak ziran. Ala, biziak berekin duan bu-
rrukan, nekaíu gabe, aspertu gabe, lanean
jarduten ziran.

Gu eta, batez ere, gure ondorengoak,
gure seme-aiabak, ez det esango naike-
ran, baña a! dan goxotasun eta guritasu-
nik aundienean aziak ditugu. Laztasunak,
zailtasunak, eragozpenak, danak baztertu,
eta patxaran eta eroso bizi nai degu da-
nok. Ori orrela izanik, ez da arritzekoa, lo-
tura geiegi edo neke aundiegia duten lan-
bideak besteentzat utzi eta ariñenak eta
errezenak guretzat aukeratu nai izatea. La-
nik zaüenak, atzerritik datoztenentzat uz-
ten ditugu. Ori, emen eta ludí osoan ger-
tatzen da.

Orain, ikusi dezagun edozer íantegie-
tan jarduten dan langiüe baten jokabidea
eta abere zaitzen dabiiSen beste batena:
langiüe bat eta abere-zale bat.

Langilleak egingo ditu bere zortzi edo
amar orduak egunero eta, badaki urrengo
goizeko tutuak jo arte, iñork ez diola ezer
aginduko. Langiüe artean badira lan ne-
ketsuak eta arrixkukoak ere baña, bere or-
duak bete ezkero, «nun da nere gogoa, an
da nere zankoa». Larunbat-igandeak jai
osoak izango dirá beretzat. Jaiak ere lasai
asko artuko ditu bere garaian. Irabazi al-
detik ere ez dabil gaizki eta, gerorako eta
zartzarorako, ez du batera kezkarik.

Abere-zaleen jokabideetan, bi erata-
koak arkituko ditugu: abere gizentzen saia-

tzen diranak eta abere azten dabiltzanak.
Gizentze lanak, ez du ainbesteko lotura-
rik; askak leporaño bete eta egun osoan
ikuliuan azaldu ez ta ere, ez da ezeren
okerrik gertatuko. Baña ,esne-beiak, txe-
rramak, ardiak etab. dituztenak, oso lotuía
bizi dirá. Oientzako ez dago ez larunbat-
-jairik, ez dago jaiak artzerik, eta zoritxa-
rrez, oraindik beintzat, ez dago zartzaro-
rako lasaitasun aundiegirik. Eta lotura ori
daña, langilieak baño diru geiago iraba-
zita izango ba'litz, gaitz-erdi. Berdiñean
langilSearen bizikera, erosoagoa da abere
zalearena baño. Ez, ba, arritu, baserriak
utzi eta kaleruntz abiatzen ba'dira.

Abere-zaieen egitekoa baztarrean utzi
eta ezer gertatuko ez ba'iitz, baserri danak
ustuta ere bost ajóla; baña ala gertatu ez-
kero, nundik sortu gero ta geiago bear di-
rán janariak? Bear-bearrekoak ditugunez,
abere-zaleak lanean pozik eduki bear ditu-
gu. Pozik lan egiteko, lendabizi irabazbide
ona bear dute izan eta, gero edo bear
ba'da lenago, lanak errez menderatu bear
dituzte; erosotasunik aundienean jardun
bear dute.

Ontarako, agintariak jokabide berri bat
artu bearrean dirá: zerga edo kontribu-
zioak kendu eta esne-bei, txerrama, ardi
bakoitzeko, diru laguntza eman; egiten du-
ten aragi eta esneak irabazi ona ematen
ez ba'diete, diruz lagundu.

Itz gutxitan esateko, abere-zaleak GO-
XATU egin bear ditugu, bestela...

AUDELA

NAPARROA TA ESTADU ARTEKO ELKAR-ERABAKI GARRANTZITSUA

Martxo ontako 15 garrenean, Naparroa'ren Jaure-
gian elkar-erabaki bat izenpetu dute Españia'ko Gober-
nuak eta gure Diputazioak; Gobernuaren aldetik, Ne-
kazalgo Ministrua Allende García-Bazter jauna, eta
Diputazioa'ren aldetik, onen Ordezkari Marko llintxeta
jauna izan dirá izenak jarri dituztenak.

Elkar-erabaki onen bidez, Gobernuak utzi ditu Na-
parroa'ko Diputazioa'ren eskuetan ICONA delakoaren
egintza orok, ñapar lurraldeari dagokionez; Naparroa'k,
berriz, ordaiñez ematen dizkio Estaduari 1.600 erregu-

neurri Mendabia'ko lurraldetan, Ebro ibaiaren ondoan,
Instituto de Investigación Agraria «Logroño - Navarra»
an egiteko.

Naparroa'renak ziren mendi ta oian batzuk berega-
natu zituen Estaduak, lenengo karlisteen gerla ondoan;
1841 urteko Lege Nagusiaren geroztik, Naparroa'k Es-
taduaren izenean, arduratu zituen mendi auetako on-
dasunak: Urbasa, Aralar, Aezkoa, La Planilla ta Andia;
orain, beste auetan ariko da: Kinto, Erregerena, Legua
Acotada, Txangoa ta Irati'ko La Cuestión mendietan.

EUSKARAREN ALDE
AURITZ'KO GAZTEDIA

Auritz'ko gaztediak berpiztu nai
du bere errian il-zorian dagon eus-
kara. Txalogarria da bi neskaxek
egin dutena; ain zuzen, On Inazio
Urtasun erriko apez jaunaren bai-
menarekin, Urrutia Fidela ta Urta-
sun Yoianda'k euskal-meza eman-
-arazi zuten Auritz'ko eüzan, il on-
tako 2'an.

Ortarako Joan zen Iruña'ko «Izar-
ti» mendigoitzale gaztetxoen taldea,
Aita Aguinagalde S. J. meza ema-
lle ta jai guziaren suzpergille izanik.

Auritz'ko gazte bat, eta bat bai-
ño geiago, arriturik gelditu zen egun

arlan, bere gurasoak aise euskaraz
mintzatzen ikusirik.

Oroitu bearra dago, orain ogei
urte edo direlarik, bizirik zegola
auriztar ospetsua zen On Fermín
Irigaray «Larreko», sendagille ta
euska! idazle famat.ia.

NAPARROA'KO POTASA
MEATZETAN

SEI LANGILLE IL

Do'uzko eguna izan da Napa-
rroa'n Epailla'ren 13'gna. Gaz zalá-
part andi batengatik, il dirá Potasa
Meatzetako «Undiano» z u I o a n,
meatz-bideak zulatzen ari ziran sei

langille: José Fernández Jiménez,
Vicente Pérez Domínguez, José An-
tonio Romero Alcázar, Antonio Ruiz
Domínguez, Antonio Benítez Maes-
tre ta Julián Arias Juárez; auen ar-
teko bost ezkonduak zeuden ta,
alargunak gañera, amasei umezurtz
utzi dituzte.

Biaramonean, Astrain'go elizan
illetak, Iruña'ko Goi-Apezpikuak me-
za ta beste elizkizunak eman zitue-
larik; askazien ondoan zeuden Go-
bernuaren Langintza - Ministrua ta
Naparroa'ko Agintari Nagusiak eta
4.000 gende.

Benetan, azkeneko denboran Na-
parroa bizi ari den egun beltzien
bat.

AUR-ANTZERKIAREN
SARIKETA TOLOSA'KO

«C.I.T.»'EK ERATUA

Tolosa'ko «Centro de Iniciativas y
Turismo» izenekoak, eskoletan ibil-
tzen diren neska-mutikoendako in-
teresgarrizko sariketa eratu du:
«Aur-antzerkiaren sariketa», bai er-
daraz bai euskaraz.

Leialketa, Jorrailla'ren azkeneko
astean egingo da, ta erdarazko ta
euskarazko talde oberenak, ibillal-
di eder banaz, sarituko dirá; bai ta
antzerkilari bikaiñenak geldituko di-
ren neska ta mutikoa ere.

Beste baldintzak jakiteko, Gipuz-
koa'ko 651.570 urrutizkiñaz, len bai
len, de.i.tu bear dute, sariketa ortan
parte artu nai dutenek.

NAPARROA'KO BOST
ELKARTASUN
ESPAÑIA'KO

150 LENENGOETAN
Madrid'eko «Ministerio de Indus-

tria»^ zabaldu duen liburu batean-
agertzen da, España'ko Elkartasune-
tatik zeñek, 1973'gn. urtean, diru
geiago konduan sartu zutenik. Orre-
lakoetatik 150 lenengoetan, bost
daude Naparroa'n; ona emen: «Huar-
te y Cía.», eraikintza, 24-gn. lekuan,
10.975 milloiekin; «Sarrio C.A.P.»,
papergintza, 80-gnean., 3.889 mi-
lloiekin; «Orbaizeta», eletro-tresna-
gintza, 83-gn. lekuan, 3.854 milloie-
kin; «Laminaciones de Lesaca», bur-
ni-ola, 94-gn. lekuan, 3.416 milloie-
kin; ta «Onena», paper-zaku olate-
gia, 134-gn. tokian eta 2.523 milloie-
kin.

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Joan den otsaileko 28an Euskaltzaindiak bere hileroko batzarre
arrunta egin zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Hona hemen batzarrean erabilitako gaiak:
Euskaltzainburuak berri triste bat jakin arazi zien batzarkideei:

Ignacio Larrañaga, Pingliang-ko apezpiku ¡aun eta euskaltzain la-
guntzaiíearen heriotzea (G. B.).

Euskera, Euskaitzaindiko aldizkariaren aurkezpena egin zen.
Oraingo zenbaki berri hau 1974 urteari dagokiona da.

José María Satrustegi, euskaltzain jaunak, Iruineko Udalak hartu
duen erabakia jakin arazi zuen: Iruinean, alegia, E.G.B.'ko irakasle
izateko etsaminetan, euskeraz dakienari eta hori Euskaitzaindiko agi-
ri batez egiztatzen duenari, lau puntu gehiago emango zaizkiola.

Antonio Arrue euskaltzain jaunak, berriz, Donostiako Udalak Eus-
kaltzaindiari 150.000 pezetako diru laguntza ematea erabaki duela
jakin arazi du.

Goizean euskaltzain osoen artean egindako bilkura bereziaren
berri eman zen. Goizeko bilkura horretan Jean Louis Davant, zu-
beroarra, euskaltzain oso izateko hautatua izan zen, Guillaume Ep-
pherre zenduaren izenean. Bilkura berean Ikastola hiztegiko 14
eta 15. zerrendak aztertu eta onartu ziren.

Aita Alustizak egindako lana irakurri zen, euskal folkloreko Ata-
rrabiok eta XIII. mendeko Pedro de Atarrabia frantziskotar jakin-
tsuak elkarrekin izan dezaketen zer-ikusia aztertuz.

Fierre Lafitte euskaltzain jaunak txosten interesgarri bat ekarri
zuen Etienne Lapeyre (1840-1893) euskal idazleari buruz.

Carlos Santamaría euskaltzain laguntzaileak beste lan bat ira-
kurri zuen, hazi eta hezi hitzen esanahia eta adierak finkatu eta
mugatu nahiz.

Emakumearen Urtea déla eta, ekainaren 27an bilkura berezia
egingo da, euskeraren arloan gailurtu diren emakumeei eskeinia.

Martxoaren 29an, eta Arrasaten, goizeko Wetan, B mailako eus-
kal irakasle titulua lortzeko etsaminak egingo dirá. Etsamina hoien
aurretik bi ekinaidi egongo dirá, eta hoietan irakasleek beren aztura
eta irakasbideak elkarri ezagut arazteko aukera izango dute.

(Euskaltzaindiaren Prent Bulegoko Agiría)
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EUSKAL ITXAS-GIZON BAT
Karakas urian ezagutu nuen.

Ordun, gizon mardul ta gazte
zan, naiz ta zortzi seme-alaben
jabe izan. Prantzi'tik joanak gi-
ñan eunka euskaldun, guda ma-
darikatu baten azken ondoren.

Prantzi'n giñan, saguak kaio-
lan sartuta bezelakoak, ñora
iges egin ez jakiñik, «Gestapo»,
jaun da nagusi baitzan bazter
g u z i t a n . . . Bordele'tik (Bor-
deaux) eta beste portu guzieta-
tik asi ziran igeska, millakak
igeska, Ameriketara. AMERI-
KA! Izen eder ta maitagarria
izugarrizko une aietan!

Ontzi aietako batean, joan
zan Prudentzio Ituarte bere se-
me-alabekin Venezuela'ra. Gu
ere joan giñan; ez, ordean,
itxas-ontzi aundi ta eder aieta-
ko batean, sardiñetako ontzian,
baizik. Eldu giñan, ordea, Jau-
nari esker!

Ez zan kokildu Prudentzio
Venezuela'n; berealan asi zan
lanean. Andik amabost urtera-
ko, berriro etorria Enskalerri'ra.

Prudentzio'k gaur 79-80 urte
bete bear dituala, elkar-izketa
luzea egin dut berakin lengo
egun batean.

—Aizu, Pruden; zure berri
zerbait iclatzi nai nuke.

—Bai, lagun; nai de zuna
eranzungo ditzut.

Ameriketatik etorri-ta, Kata-
luña aldera jo zuen, alaba za-
rrena Kataluña'n illa baitzuen.

Aruntz, ba, joan zan gure
Prudentzio, a l a b a maitearen
illobira, aren ezur-billa. Lekei-
tiar jatorra danez, Lekeitio'n
bertan bere illobia daukanez,
orí izan zun gogo bizia, alaba-
ren ezurrak onera ekartzea. Ara
joan eta zaku batean ezurrak
artu, pardel antzakin, «bou»
aietako batean ekarri zituen.

Urte aietan ez zan girorik
bazterretan; batez ere, izkin
guzietan guardak eta oztro-
poak. Auetako batean, guardak
galdetu zionean: —«Aizu; zer
daramazkizu pardel ontanp, gu-

re Prudentzio'k —patxaran—
erantzun zion: —«Zer dara-
mazkitan?»; zer esango, ta
«erropa zikiñak»...! Ederretik
irten zan Prudentzio; i r i k i
ba'zion pardel ura...!

Bein batez, Mexico'n, Vera-
cruz portuan, espetxeratu zuten
konixabando edo olako bate-
gaitik; espetxean zegola, ordu-
ko ogei urtekin, mutil indartsu,
osasunez betea ta, batez ere,
biotz onakin, berealan antz
eman zion ango guarda arek

GOSE LAGUNDIA?
Egunero enízun degu munduan gose ta bearta-

sun aundia dala. Giza-semeak eultxoak bezela iltzen
dirala. Bañan berri ori, noski, ez dezakenak edo
gutxi dezakenak bakarrik entzun oi du.

Zenbat dirá munduan, daukaten diruarekin zer
egin ez dakitenak! Askotan entzuten degu edo ira-
kurtzen degu arek edo beste arek bere eztai egu-
nean alako milloi pilla dirua ondatu dituela soñeko,
bitxi ta jatekotan. Beste batzuk dirua joíasetan on-
datzen dute.

Guziok dakizute, noski, ñor dan Aristóteles Onas-
sis. Munduan dirán gizon aberatsenetako bat. Ja-
kingo dezute, lenengoz, Tina Livanos'ekin ezkondu
za!a. Gero onen ezkontza autsi eta Ipar-Ameriketa-
rako agintari zan Kennedy'ren emazte zan Jacqueli-
ne'rekin ezkondu zan berriz. Onassis'ek, gutxienez,
32.000 miüoi dolar ba ditu. Erraz esaten da. Onas-
sis'en il-naian idatzia dago: «Onassis ilko danean,
aSargunak 100 milloi dolar ondoretuko ditu. Gañera-
ko dirutza —32.000 miíloi— bere bi semeendako
(Alejandro ta Cristina) izango dirá». Bañan semea
—Alejandro—, egazki batean zijoala, il zan.

Eztai elkartean idatzi-ta dago: «Alakoen batean
Onassis'ek bere emaztea uzten ba-du9 ezkontza urte
bakoitzagatik 10 miüoi dolar eman bearko üzkioke
Onassis'ek. Bañan emazteak senarra uzten ba-du,
bost urte baño íen, orduan emazteak 20 milSoi do-
lar artuko lituzke. Eta bost urte ondoren bakoitzak

Jacqueline Bouvier, lenago Kennedy alarguna,
Onassis alargun berria...

bere a¡de joko baiukete, orduan emazteak 20 mi-
ípoi dolar atisko ¡ituzke, eta urrengo beste amar ur-
tetan 120.000 dolar urtero, jateko».

Onassis'ek diru pilla ederra ordaintzen du bere
emazte Jacqueline'ren gauzetan: bizietxe, urrutizkin,
tximist-argi, automobil eta bera zaintzeko dauzkan
gizonetan. Soñekotan bakarrik, illero, 10.000 dolar
dauzka Jacquelinek, eta illemozkintzan 8.000 dolar.

Diotenez, bsin batean Jacqueline'ek Ipar-Ameri-
ketan usai-goxozko ur-ontzi bat erosi nai zuen; eta
Onassis'ek ortarako bakarrik egazki bat etziolakoz
jarri, Jacqueline mutur egon ornen zan bere sena-
rrarekin.

Bañan au ezta ezer beste gastu batzuen ondoan:
Onassis'ek sei egoitzetxe bikain, jauretxea dirudien
itsas ontzia eta Skorpios deritzan ugartea dauzka.
Londres eta Nueva York'en bi jatetxetan bi bizi-etxe,
bear duenerako. Eun ta berrogei baño geiago lagun
bs;a morroitzeko Paris, Londres, Nueva York, Mon^
tsvideo, Montekarlo, Glytada ta Skorpios ugartean.
Itxas-ontzietsn, nagusienetakoa da. Baditu arrolioa
garbitu ta apaintzeko lantegiak, baditu egazkiak, eta
baditu ere itsas-ontzitegiak mundu guzian barna.

Diotenez, jaietara ateratzen dan gauero 60.000
pezta ondatzen ornen ditu. Bere emaztearen eztai
u l e buruan 800 milloi pezta eman zizkion Nueva
York'en zelai bat erosi zezan. v

Eta bere il-naian idatzi-ta dago ere, il ondorean,
bere gorputza izoztu-ta gordetzea nai duela, a'akoen
batean ber-piztu ba-leike.

Zer geiago esan ¡eike?
Eta batzuk onelako ugaritasunean bizi dirán bi-

tartean, beste asko gorriak ikusten, esteak esteekin
bat egiñik, ezurrak agirían dauzkatela, begi zuloak
ieze beltzak ba-Sira, belarriak elefanteen belarriak
ba-lira, zinzilika, oñak me ta makur, antxumeen an-
kak balira... zer jan ta zer edan ez dakitela...

Dirudun oiek ez dituzte entzuten ainbeste bear-
tsuen negarrak, aldizkari, egunkari ta erradioen deia;
eta entzuten ba-dute, sorrak egiten dirá; etzaie bio-
tza biguntzen. Nun da gizatasuna?

Mundusn dirán aberats guzien artean ez ote lei-
ke GOSE LAGUNDI bat sortu? Aberats oiek illero
diru purrusta bat eman lezakete GOSE LAGUNDi-
RAKO. GOSE LAGUNDI ontan bilduko litzaken diru
guzia onela erabilli leike:

í 1) janaritarako
50 % j 2) sendagaietarako

I 3) soñekotarako

| 1) lantokiak jasotzeko
50% 2) ikastetxeak jasotzeko

( 3) erakusleei ordaintzeko

Ez al dute uzten askok beren diru guzia, bai sa-
ritarako (Premio Nadal, Premio Nobel...), bai ja-
kintza azterketarako, eta abar? Ta zergatik ez GOSE
LAGUNDI bat sortzeko?

Ona emen onengoendako deia. Ñor izango da
bere izena len ematen dueña?

LIZARRUSTI

Pruden ez zalá gizon gaistoa,
bereala kalera ateriaz aske.

Prudentzio Ituarte beti Bil-
bo'n bizia zan. Nerbion ibaian
zituen gabarrak, burni ta aba-
rren artu-eramanetan ibilliaz.
Guda eldu zanean, gero galdu
gu, kendu zizkioten guziak eta
guziak galduta gelditu; etzaiz-
kio, oraindik, aztu koníu aiek.
Berriro eí:orri zanean, Bilbo'ra
berriro; gabarrak erosi ta, be-
rriro, lengo lanetan asi: Ner-
bion eta beste ibaietako bazte-
rrak garbitu.

Len Bilbo'n, gazte denbore-
tan bezela, berdin orain emen,

Donosli'n, ainbeste urte bizka-
rrean, goizero joaten da Meze-
tara, bera laguntzen diola ape-
zari; ta ñola!, zuzen-zuzen,
aurpegi seriokin.

«Aren» meza entzun ondo-
ren, esan diot:

—«Aizu, Pruden, orain ogei
urte bezela arkitzen zaitut».

—«Bai, orixe», izan da bere
eranLzuna, «biotza ongi daukat,
burua ere bai; anka, berriz...».

Norbera ornen da sendalari
onena; olaxe bizi da gure Pru-
dentzio, sendakai bat ere artu-
rik ez; pake santuan, kontzien-
tziaren lasaitasunean. Bejondei-
zula u r t e askotako, Pruden
Ituarte, Euskal lurreko ta Kan-
tauri itxasoko semea!

E. OZKIN

TXILE'REN ALDE
Txile'ko Agintaritzak (gobennia) lenengo egunetik era-

bakia ta jakitera emana ez da nolanaikoa; ona emen bere
itzak:

A B E R R I A

TXILE'KO AGINTARITZAREN OÑARRI-ITZAK

Txile'ko Agintaritzak oñarri-itzak naiago ditu, adirazgarriak baño;
ekintza berak, egitarauak baño; oituerak, lege utsak baño; lege-era-
bidea, iritziak baño; eta egintzak berazkoak, itz-ederrak baño.

Txile ez da ez-ur ta ez-ardo marxismoaren aurrean, marxi-etsai
dala aitortzeko ez du bildurrik.

L—TXILE ÑOLA IZENDATU LITEKEN GIZADI TARTEAN

Marx-erazko giza aldartea Txile'k baztartu egin bear du, berori
guzi-guzialdun itxurekoa eta gizonaren eta giza-nortasunaren onda-
tzalle dalako, ori guzia gure kristau-erazko ta españerazko ikasi
gendunaren kaltetan baitda. Txile itzuleran dator. Gañera, ikusiak
adierazi digu marxisketak ez dakarrela zorionik...

Orduan, Txile'k saiatu bear du bere, al dan lasterreneko on-
dasuntza edo erri-zuzentza batera alkarganatzen dagokion bezala.

IL—GIZONARI ZER ETA ERRITALDEARI ZER

Gure aurreagoko kondaira eta gure erritar geien-geienen guraria
gogoan arturik, Txile'ko Agintaritzak begiramena dakarkio gizonaz
eta erritaldeaz daukan kristau usteari. Ori izan zan Sartaldeko erri-
gintzari buruzpidea eman ziona ta orren alde bat gera; ta galtzeak
eta ori ikusteak eragin dio asko-samar gaurkoan oitura onen elba-
rriketa sortzeko, eta gizatarteko bizitza bera arrixkuan jartzeko.

Aurreko onengatik gizona gogodun (animadun) artzen dugu.
Oñarri ortatik dator gizonaren deitasuna ta nortasuna. Ortik jal-
kitzen dirá ondoreko auek:

Gizonak baditu berezko eskubide agintaritza baño aurreragoko
ta aundiagoak.

Agintaritza gizakiari laguntzeko egon bear du ez okerrek aldera.
Agintaritza geienen onerako da.
Geienen onaz aundiak txikiari lagundu, onen irabazbideak ez ga-

larazi ta ez ¡atea agintzen du.
Laterrian guzien onerako sortzen dirán Elkarte aundiak, txikia-

goa ez dute jan bear, ezta bere eginbidea, bizi ta azibidea galarazi
bear ere. Elkarren begiramenezko eginkizuna, gizarteko azkatasun
egiazkoaren bizigarri da.

Elkarren arteko begiramena izateak bakoitzaren jabetasunezko
eskubide ta bere eskuko langintzarako aukera berekin dakartza.

Txile'ko Agintaritzak, jakinduriz, gure kondairaren muña ta orain
aldiko munduaren aurrerapenak artu nai lituzke.

Batzuek besteri laguntzeko itz-oñarriaren begiramenak berekin
du gauzen jabetasunaren eskubidea ondasunak ugaritzeko lanetan.

Óndasunak ugaritzeko lanetan asteko eskubidea, aurreagokoa da
elkarri laguntzeko itz-oñarria baño ere.

Jabetasunazko eskubidea, gizona ta erritaldea zer dan ezagu-
tzetik jalkitzen da nai-ta-naiezko gauza bezela, baita elkarrekiko
itz-oñarritik ere, naiz beronengandik sortzen daña izan. Jabetasuna,
berez, norberari dagokio; izan liteke, ordea, giza-talde bati dago-
kiona, batzuk bestekin itz emana ta ontzat artua danean.

Aberria zaintzeko ta bere bizitzarako bearrezko egiten daña ta
basteen batzuen eskuetan uztea on ez litzakenaren jabetasuna ba-
karrik gorde bear du beretzat Agintaritzak, beste guziaren jabeta-
suna bakoitzaren eskura lasa utziz.

Onelarañoko guzia, Agintaritzak (gobernó) erabaki ta
ida;zi duanedk euskeratua dezute.

Txile'ko Agintaritzak ez du bere ardura (arretaz) baka-
rrik zaindu ta zuzendu, edo bere eskiúik bakarrik eduki nai.
Laterri oso luzea da Txile. Alderdi bakoitzean bizibide
bereziak, baita eginkizun, lanbide, irabazbide bereziak di-
tuna, alderdi aietako lur-giroak ere ez berdiñak diralako;
orrengatik Agintaritzak oso neurri egokiak artu ditu alderdi
bakoitzeko.

Ñola? Goitik bera bere alderdi bakoi':zean uri-buru bat
izenda'uz. Zertarako? Ortxe izan ditzaten beren alderdi ar-
tako ardura (arreta) daramaten denetako ordezkariak. An
beren Zaindariak, epaille, lege-gizon, sendalari, irakasle,
e^xegille ta, alderdi artan, bearko dituen guziak.

Orrela begiratzen du, laterriko Uri-buru Santiago'ra ain-
beste joan-etorri egin bearrik ez dezaten izan txiletarrak;
Agintaricza'ren ordezkariak begiratu ta ornituko dituzte
toki bakoitzeko bearrak.

Txile buruzpide onez dijoala dirudi, ba.
INTZA'R DÁMASO
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URTE SANTUKO
6URUTZ-BIDEA

URTE SANTUA DOGU
aurtengo urtea (bis)
eta egin-bearra:
ADISKIDETZEA.
Danok gura doguna
poza ta bakea,
baiña ibilli bear
ain bide luzea...
Bake-bidea beti
da gurutz-bidea. (bis)

Pilatok agindua:
—{üesus Gurutzerah, (bis)
Jesusek onartzen dau
betiko antzera.
Erri-salbatzailleak
berbaz asko gera,
baiña gurutz-bidean
geienak atzera...
Besteak salbatzeko
il bear norbera! (bis)

Gurutza beti dago
bat edo bestea, (bis)
bera zelan artzen dan,
or dago untzea.
Maitez besarkatzen dau
Jesusek berea,
guri erakutsiaz
gorako bidea.
Gurutz-bidea dogu
bide-gurutzea. (bis)

Alguztiduna yaku
geuganaiño jatsi, (bis)
oían gurutzak al dau
lurrera eratzi.
Eziñaren aurrean
Jaunak irakatsi:
—Makalean dagola
Jainkoaren grazi.
Zintzo iraun ezkero,
bayetz irabazi! (bis)
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Juan Zabaleta (1894-1950) :;

Errenderi'n sortu dugu J. Zabaleta bertsolaria, Santa Kla-
ra kalean. 1907'an Artikutza'ra aldatu zan Zabaleta sendi
guztia, aita ango miñetako guarda zan eta. Geroago, miñak
gelditu ziranean, Olazuita'n zerra fabrikan izan zuten lana.
1914'an berriz jo zuten Errenderfra eta «Lanera» oían ar-
kitu zuten lana aita-semeok: tintatzaillearen laguntzaille ja-
rri zuten Juan.

Orrela zijoan bere kopetako izerdiz jana irabaziz.
1922-8-30'an ezkondu zan Monika Galarraga'rekin: zortzi
semealaba izan zituzten. Fabrikan, tintatzaille nagusi zegoe-
na il zanean, Juan jarri zuten aren lekuan. Onela, eguneroko
lanari loturik, bizi izan zitzaigun Zabaleta. 1950-7-30'gnean.
il zan. Ba-zuen anai bat, Pello, bertsolaria au ere.

Aita Zabala'k, Zabaleta bertsolari anaiai buruz, onela
diosku:

«1931 urtean, Errenteriako Juan José Makazaga jauna
zanari, bere inprentan «Bertsolariya» izeneko bertso-erre-
bista ateratzea bururatu zitzaion. Segituan, Zabaleta anaien-
gana jo zuan laguntza billa. Bai auek gogoz lagundu ere.
Lenengo, beren bertso asko ta asko eman zuten errebista
ortan argitaratzeko; bizien artean, etzan besterik izan, berak
ainbeste bertso argitaratu zuanik, Txirrita ta Lexo izan ezik.
Urrena, errebista artako bertso zarrik geienak, edo asko bein-
tzat, bi anaiak alkarren artean pixkabanaka osatua zuten
bertso-paper pillatik artuak dirá. Zoritxarrez, pilla ori 1933
urteko uraldiak ondatu zuan» («Auspoa», 63-64, 21 orr.).

Bertsorako sena zuen J. Zabaleta'k. Etzuen eskolara joa-
teko era aundirik izan, eta joan ba'zan ere, bi urtetan geie-
nik. Txikitatik zan, ala ere, ikastera emana; berak bere bu-
rua eskolatu zuen. Guztiz trebea genduan edozertarako. Ko-
loreetarako ere makur bizia zuen, eta iñungo maixurik gabe,
lauki ta kuadroak pintatzeraiño iritxi zitzaigun: «Txirrita»'ri
egin zion laukia ezta kaxkarrenetarikoa.

Emen dugu, beraz, bertsolari ta margolari. Beti ere izen
ona ekarri izan dio euskaldunari lanerako gogo beroak.
Emen daukazu aintzatako bat, eskola gutxirekin ere zer egin
dezakegun erakusten diguna.

AITA ONAINDIA
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Gogoan artu, Jesús
eta bere Ama (bis)
gizartearen alde,
zer neke ta lana!
Kritika ez da naiko,
ez berba labana,
erria salbatzen da
egiñaz al daña...
Gizonagaitik ez da
zetan itxi Jauna! (bis)

Or dator Zirineo
lanetik etxera, (bis)
eta beartzen dabe
Jesús laguntzera.
Gure gizontasuna
neurtzeko aukera:
gurutzedun bategaz
artzen dan jokera...
Ustekabeko ori
dogu Jesús Bera. (bis)

Gurutz-bidean gora,
nekez eta miñez, (bis)
gizon-antzik ez dauka
arpegi zikiñez.
Nok iraindu ba dago
ta lagun fiñik ez,
asko pozten diranak
inoren samiñez...
Beronikak jartzen dau
Jesús atsegiñez. (bis)

Jesús iltzera doaz;
bere erritarrak, (bis)
milla mesede ordez,
milla esker txarrak!
Aixkideak banandu,
apurtu batzarrak:
orra ñora doazen
gaur gure indarrak!
Aixkidetu gaitezan
lengo lagun zarrak. (bis)

Zotiña ta illeta
ba datoz bakarrik, (bis)
gizon minduarentzat
oi dirá alperrik.
Jesus'en esakerak
ba dauka zusterrik:
—«Ekintzarik ezpada,
ez egin negarrik;
jokatzeko orduan
ez dago paparrik! (bis)

Ibilli ta ibilli,
bedratzigarrena, (bis)
Jesús zeatz lur jota
gizon ederrena.
Ordun errez artzen da
biderik txarrena,
obe da aztertzea
Jesus'en barrena:
lerrenak egiñaz bat,
Aitari arrena (bis)

Iñor jantzitearren
norbera billostu, (bis)
salbatzaille izateak
bizitza mingoztu...
Ez, Jesus'i ez deutsa
iñok ezer ostu;
Berak emon egin dau
ta gu bizi-poztu;
guk alkar-maitatzeko
bidea damosku. (bis)

II AUR-OLERKI SARIKETA
IGOTZ

Zornotza'n, igaz egin genduan lenengo aldiz, amabost
urtetik beerako aur eta gaztetxoentzat poesi-sariketa. Aur-
ten ere, erregen egunean ospatu zan egun au aurretik ira-
garrita zegoanez.

Gure baserria, auxe izan da aurtengo gai berezia. Eta
gai eder au oiñarritzat arturik, gaztetxo pilloa pizkortu zi-
tzaigun lumari eragin eta beren buru-biotzetako lore pitxie-
kin bertso mordoak egiten. Aur eta gazte yaioak!

Sariak banantzerakoan jai polita biribildu genduan emen-
go Erti-kulturazko Alkarteko saloian. Olerari txiki guztiak
izan zuten zerbait; iru sari nagusi, ordea, iru gazteok jaso
zituzten: Mallabi'ko Juan Mari Uriarte'k, Bilbao'ko Begoña
Bustintza'k eta Amaia Goitia'k.

Ona olerki oietako bat, Bilbao'ko Lourdes Arrillagarensi.

EUSKAL BASERRIA
Euskaldunen bearra
naikoa garratza...
Atsegin gitxikoa,
oi nekazaritza!

Gure bizi alaia
—lore ta zugaitza—
oneik apaintzen dabe
guretzat bizitza.

Gure baserri autak
gaur jausita dagoz,
lana ondo gogorra
ta izerdia nainoz.

Aizkora ta goldea
ugerturik osoz,
ta erderaz mintzatzen
bere biran gogoz.

LOURDES ARRILLAGA

Untza, maillu, ezpata,
negar ta odola, (bis)
bizia maitasunez
bor-bor dariola...
—iüainkoak seme ba dan,
lagundu datóla»;
Jesusek: —«Aita, parka,
ez galdu iñolay>.
Biolentzi-zaleok
or dogu eskola! (bis)

Gurutzan dindilizka
Jainko Seme bakar (bis)
zeru-lurrari zelan
ez eragin dardar?
Zintzotasunak auxe
geienetan dakar:
indarrean gaiztoak
irabazi bear...
Olakorik jazo da
makiria bat bidar! (bis)

Gurutzetik jatsita
Amaren besotan, (bis)
artu leio bateri
biotza malkotan.
Agertu izan yaku
Ama au askotan,
bakeak egin nairik
millaka Golgotan:
Adiskidetu gaizuz
Ama, oraingotan! (bis)

Jesús lurpera dabe
amaitu da daña; (bis)
jakin nairik gabiltza
nun dan Jesús zana.
Ez da alperrik izan
aren neke-lana,
Berari esker dogu
zeru eder baña.
BETIKO BERBIZTU DA
JESÚS GURE JAUNA! (bis)

Aita MARTZEL ANDRINUA
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KtLI-ütLi

I IISI.ÍIIIIIÜIÍIII lo!
Aurtengo txartel onetan
Kili-Kili'k zirikada sartu die
gure errietako umeen
erresponsabilidade daukaten
guraso, irakasle,
apez ta erriko gazteai.

Bai. Kili-Kili minduta dago:
Erria makal, euskera il zorian...
ta euskaldunak LO!
Umeen alfabetatzea arazorik
nagusiena izanik,
umeak berak prest egon...
ta euskaldunak LO!

Kiü-kiü'k aurrerapide guztiak
ematen ditu:
«Lan ta Lan»
kuaderno ikasbide errezak,
eskursio ta sariak,
danetariko laguntasunak...
Ta, ala ere, guraso, irakasle,
apez ta erriko gazteak
zirkiñik ere ez!

Kiü-Kiü onela umezurtz uzten
dutenak,
egingo ote dute besterik?
Al duguna egiten ez ba'dugu,
zertan gabütz askatasun
geiagoren eske,
zertarako bear askatasun ori?

ZUZENDARITZA

ORTZADAR
Dantzari tálele berri bat sortu zaigu Iruñan. «ORTZA-

izen jatorrarekin bataiatu dute Elkarte sortu berri
hori, Donandoniko gazteria faldearen sortzaile dugularik.
Gazte hauen asmoak dirá gure Herriko eta botez ere Nafa-
rroako folklorearen áberastasunak aztertzea, biltzea, gores-
tea, indartzea eta herriaren aurrean erakustea.

Joan den Martxoaren 18-an «Teatro Gayarre» deitzen
den etxe ederrean egin zuten faldearen lehenbiziko agerral-
dia. Tendearen aurrean eginikako lehenbiziko agertze ho-
nek arrakasta izigarria ukan du. Antzokia befe betea, gaz-
teak gehienak, denak zaletasun haundiarekin eta «ORTZA-
DAR»'en ekinaldiari indarra ernan beharrez txalo beroak
yotzen zu-ela gisa hortan beren bozkarioa erakutsirik. «OR-
TZADAR» taldeak Euskal-Herriko dantzak eta kantak ager-
tu ditn.

Hiru mutil eta neskatx bat ziren abeslariak, kitarra soi-
nuarekin euskal-kanta zoragarriak agertu dituztela. Roz ede-
rrak eta bai kantari onaren dohainak erakutsi dizkigute lau
gazte hoiek. Zbrionak. Dantzariek dantza multzu bat ager-
tu dute, hoien artean:

«Aranaz'ko Zortzikoa», «Arizkun'go Sagar-dantza», «Du-
rango inguruko herrietako Dantzak», «Billantziko Txiki edo
Billantziko Zaharra», «Be-Nafarroa'ko Ihauteria».

Dantza guziak ongi eginak, neskak eta mutikoek yen-
dearen aintzinean erakutsi dute beren trebatasuna. Raztan-
darra naizen aldetik erran dezadan gure Sagar-Dantza eta
Billantziko Txiki ere arras ongi egin dutela eta batere hutsik
egin gahe. Zorionak. Dantzarien beztimenta ere berria eta
dirdiranta faldearen izenak adierazten duen araberara. Yen-
deak agertu du harnean zaukan bozkarioa txalo eta irrintzi
indartsuak eginik, bereziki azkenengo saioan Be-Nafarroako
«Ihauteriak» agertu zituztelarik. Dantza ikusgarria hauxe
eta soinu politarekin lagundurik ikusliar eta entzule guziak
nabar raen duazi zituela pozaren pozez irrintziak eta atsegi-
nezko oihuak eginaraziaz.

Euskal giroa nabari zen «Gaiarre Antzokian». Festaren
erakustaleek ere mikrotik euskara garbian mintzatzen ziren.
Ederki mutillak. Donandoniko gazteek agertu duzue zuen
euskaltzaletasuna. Zorionak zueri euskaldun berriak zerate-
neri, zuetan eta ikastoletan daukagu gure hizkuntzaren ge-
roa, nafarfar mintzairaren etorkizuna. Baduzue merezimen-
du. Yarraiki hortan nafartar euskaldun maiteak.

Kanpuan otz zegon, elur pixka bat ari zuela. Zeruan
etzen ortzadarra ageri, baina horren ordez, «Gaiarre Antzo-
kian», Iruñeko «ORTZADAR» berri batek dirdiratzen zuen
bere zazpi koloreak argi bizi eta indartsuarekin agertzen zi-
tuela, euskal bíhotzak pizturik eta indar-berrituta utzirik.
Berriz ere zorionak «ORTZADAR»dantzari faldean.

M. IZETA

Bl APEZ JUAN TA ANJEL

Juan asi zen meza maten, Anjel
piano jotzen. Anjel asi zen kanta-
tzen pianoarekin ta pianoak etzion
funtzionatzen. Juan-ek erran zion:

—Yo zazu pianoa.
Bertzeak erran zion:
—Ez du funtzionatzen, banoaie

segiden behardugu abisetu aro-
tzai.

Gero gan ziren abisetzera aro-
tzai. Juan ek erran zion arotzai:

—Zato segiden, artzizu tenazak
eta zato.

Arotza gan zen eHzera, asi zen
konpontzen eta etorri zen tenazik
gabe. Juarvek erran zion:

—Non tuzu tenazak?
Bertzeak erran zion:
—Atzendu zaizkit.
Juan'ek erran zion:
—Nik erran dazut hartzeko tena-

zak.
—Bai, Juan, erran duzu.
—Biar etorri behar duzu konfe-

satzera; bertzeak denak etortzen
diré.

JUAN JOSÉ ETXEBERTZ, 11 urte
LAMIERRITA. ARIZKUN

PEDRO INTZILARiA

Egun batean Pedro gan zen in-
tzire eta arpatu zuen txori bet. Be-
re ama Mariak erran zion:

—Eztuzu arpatu iapine?; eztuzu
arpatu usoa?

—Eztut ikusi.
Mariak prestatu zuen txorie Pe-

droindako yateko. Yan zuelaik gan
zen intzire, eta Mariak erran zion:

—Arpatu duzu usoa?
— Bai.
—Kusi, kusi, beala prestatikot.
Yan zuen Pedrok eta gan zen

guatzera, loitera.
MARÍA ANJELES GAMIO, 8 urte

LAMIERRITA. ARIZKUN

KONTUA
Bein etorri ornen ziren bi gizon

bar batera eta eskatu ornen zuten
yateko txuletak eta ekarri ornen zi-
tuzten. Lenbizkoak artu ornen zuen
aundiena eta bertzeak erran ornen
zion:

—Ze edukazionea daukaken ik!
Eta bertzeak erran ornen zion:
—Zertaz?
—Aundia a*tu dukeiakotz.
Eta bertzeak erren zion:
—Ik zer inen zuk n?
—Nik ttarrena art».
—Orduan, erran zion bertzeak, to

o~ai; or duk!
JOSÉ MANUEL PERURENA, 13 urte

ARIZKUN

EUSRALERRIAN ZEAR...
RERTS0LAR1 RILLA

XIMUN ¡BARRAREN EZAGUTZA

Mattin'eri bezela, Goikoetxea'ri ere azken agurraren aurretik de-
rrigorrezko galdera zuzendu genion:

—«Txapelketa ortara etor liteken beste bertsolaririk ezagutzen
dezu?y>.

—«Ez dakit etorri naiko dun; baiña, bada emen, gurekin lanean
ari dan ñapar bertsolari ¿baf».

—({¡kusi genezake?».
—«fía/, gelditu zaite emen zure aurrekin bazkaltzen. Dagoana

partituko degu eta bazkal denboran ezagutuko dezu eta baita ere,
agian, bertsotan entzun».

—((Oso ondo deritzaitv>.
Eta orrela, Goikoetxea'ren bitartez, Irati'ko íxabola batean eza-

gutu gendun Ximun Ibarra, Sumbüla'ko bertsolari ¡atorra.

• * *

Mendiko langilieekin bazkaldu eta ttotta pixka batekin ((berotu»
ondoren, Goikoetxea'k zirikatu zuan gure ñapar bertsolaria. Baita
ere onek patxara ederreko bertsotan erantzun. Bereala konturatu
giñan bertsolari tajuzkoa zalá, etorri ugarikoa eta, jakiña, neurriga-
bekoa zan gure poza, laugarren bertsolaria ((sarean» zegoala iku-
si rik.

Saioa bukatu ondoren onela mintzatu nitzaion:
—«Badakizu, Ximun, zergati etorri naizen Goikoetxea'ren billa,

Irati'ko baso ontara». Eta oso pozik oartzen naiz «tiro batekin bi
uxo» botako ditudala.

((Zuk ere txapelketara ortara etorri bear dezu. Dagoaneko bi ba-
ditugu, Iriarte izeneko beste bat ere bai ziur asko eta zurekin !au-
garrena izango litzake. Eta lau bertsolariekin saioketa polita egin
liteke».

—((Barkatu, baiña ni ezin ¡uan niteke», erantzun zigun kolpez
Ximun'ek; eta arrituta utzi gindun ustegabeko erantzun orrekin.

—Zergatík bada ezin dezu etorri?y>.
—((Begira, nik neguan errira, Sumbilla'ra itzuli bear det. Eta

euskerazko testa batean ibili naizela jakiten ba'dute, zigortuko naute.
Gure errian euskeraz itzegite utsa ere galerazia dago eta, ondo

ulertuko dezun bezela, askoz ere okerrago izango litzake..., bertso-
tan aritzera. Ez, barkatu baiña nik ezin nezaket».

—((Ori daña egia dala, badakit, Ximun. Euskeraren aurkako go-
rrotoa zenbateraiñokoa dan ere bai. Egun oietan jakindu det Juzga-
doan gure seme-alaben euskerazko izenak marraskatu eta... erde-
razkoak ezarri diozkatela.

Ori daña egia da, zuk diozuna alegia. Baiño zuk ez det usté
beldurrik izan bear dezunik. Ñor jakin bear du Sumbilla'n zu, Irati'ko
basoan dagoan gizon bat, Donibane'n izandu dala bertsotan? Ori
oso arrigarri izango litzake. Nere iritziz, eziñezkoay>.

—Ala izango da, baiña nik ez det arrixkurik nal, zion Ximun'ek.
Egiñalak eginda, ezin gendun baiezkorik ateraazi. Orrelako ber-

tsolari jator bat billatu eta txapelketara ezin ekarri!

XIMUN IBARRA'REN «BATAIOA...»

Guk ezin gendun etsi, eta bat-batean... ((BATAIOA» burutu zi-
tzaigun.

—{(Begira, Ximun, segurtasun osoa emango dizun gauz bat esan-
go dizut: Zuk ezagutuko dezu Sumbilla'ko sendagille eta nere adix-
kide dan ZUBIKOA ¡auna.

Ba, izen orrekin ((BATAIATUKO» zaitut txapelketara etortzeko.
Esan, nork pentsatu bear du ZUBIKOA ori, Irati'ko basoan lanean
ari dan Sumbilla'ko Ximun Ibarra danik?

Beste gauza bat ere agin-
tzen dizut zure kezkak de-
sintzeko: Nik txalpelketan ja-
rriko dituan gaiak ere, etzai-
tuztela ezertan konprometitu-
ko. Orrela, segunrantzi osoa
izango dezu.

Oraingo ontan ziur giñan
Ximun'ek baiezkoa emango
zigula; baiña...

—«Baliteke, erantzun zi-
gun, baiña alaz ta guzti, ez
dizut agintzen».

Eta gure azkeneko agu-
rrak, ezezkoan gelditu ziran.

* * *

Zorionez, eta gure atsegi-
ñez 1 9 4 6 ' k o Buruilla'ren
(Agorra'ren) 22'an, Donibane
Lohitzun'en, Goikoetxea'rekin
batera agertu zan, euskera-
ren egoera itsak ((ZUBIKOA»
izenarekin bataiatzera beartu
gindun Sumbilla'ko Ximun
Ibarra bertsolaria.

«PRINCIPE DE VIANA» bi-
tartez gure oroitzapenik bioz-
korrenak bertsolari eta adix-

Ximun Ibarra «Zubikoa»'k: «eus- kj(je zintzoari.
kerazko festa batean ibili naizela HERNANDORENA
jakiten ba'dute, zigortuko naute». (Jarraitzeko)
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GORRITI
Larraun'go erri txiki bat da,

kabia bezela s a r t u a Maíllo
mendietako ondoan. Leku goia
eta otz-antza neguan, osasunga-
rria. Nork ez du irakurri «Ori-
xe»'ren «Gorritíko andreak»?

Onela azi dirá
ango giz-erneak
mardu!, zuri gorri,
samur ta gogorrak.

Pello'k galdetzen dit:
—Ez dakikela zer gertatu zan

Gorriti'n, berriro?
—Ez, esaten diot; zer, ba?
—Aízak au; polita duk eta;

oraingoan, autsi dituzte marka
guztiak:

Txerria iltzia ornen zuten Ma-
nolo'n etxean. Bezperan utzi zu-
ten txerria ezer jan gabe eta ja-
kiñen gain jarri zuten iltzalia.
Ederra eta gizena zan azinda
eta ukullun azkeneko puntan
zeukan bere txerritokia. Sarre-
ran, berriz, zegon txerrama an-
di bat, amabost seme egin be-
rria. Amona izan bear zun as-
matu zuana erraxago izango
zalá gizonarentzako, iltzen as-
tian, aldatzen ba'zitun txerra-
ma bere umiarekin il bear zu-
tenaren lekura eta ura onera.
An argi geiago zan eta kama-
ñan berian eldu ta alkiaren ga-

ñean botatzeko ederki zegon.
Bai ta egin ere! Baiñan, aztu
egin zitzaion ezer esatera.

Biaramunean, argi tu baño len
denak ernatuak zeuden, sua
ederra egiña eta pazi aundi ba-
tean ura berotzen jarda. Atea
jo ta sartu zan txerri-iltzalia, la-
banak besapian zitula: gizon
bizkorra ala jañena; indar es-
kasian etzan gaizki egingo gau-
za!

Baiña, deabruak lanarik ez
duenean euliak iltzen ornen di-
tu puztanarekin, jakiña, puzta-
narekin; e"a alakoan, ola egin.

«Uxual» pare baña ogi pixka
batekin sukaldian arturik, ara
dijoazte denak, parraz, ukullu-
ra. Ta, zuzen-zuzen, bed ego-
ten zan txerri-tokira. Azinda
atera-ta, belarritik, puztanatik
eta ankatik arturik, arrastan
eraman zuten ate ondora. Alki
gañean bota eta kristo'n laban
tzar bat sartu zioten.

Au egiñik ikusi zuten ti ti
aundiak, esnez beteak zitula;
orduan ikusi zuten beren oker
lana...; bañan, ez zegon ezer

ALTZAZU URRUTI-MIÑA:
ASTE SANTUA ALTZAZU'N

Ene buruaren barman koka-
turik dedan oroitze gozo bat
da: Altzazu'ko As te Santua
1914-eko urtean.

Arrats apalean parrokiko eli-
zara yoan giñan ta yendea
yoan-etorri ta sartu-atera zebi-
llen elizan. Bainan bai debo-
zioz ta begirunez ibilli gero!

Danak b e 11 z e z yantzirik,
emakumeak bezela gizonak ere;
ta biotzeko sinismena erakusten
zutela ibillera osoan.

Ostegun G u r e n (Ostegun
Santu) zan; ta erriko kaleak,
ere, oi baiño isillago ta illunago
zeuden. Inguru guztian ezkuta-
pena (misterioa) ta sinismena
ageri ziran.

Elizara sartu bagiñan sartu,
ikusgarri ederra; ez bakarrik
ikusgarri, b a i t a entzungarri
eder-ederra ere...!

Altzuar emakumeak, aulki lu-
zeetan, baita aulki txikietan
eseririk ta beltzez yantzi-ta,
Kristo'ren Pasioa kanta ta kan-

ta ari ziran euskal bertso lu-
zeetan.

Ola irurogei baiño geiagoko
bertsoetan, Altzazu'ko emaku-
meek, Ostegun Santu ta Osti-
ral Santuan, Jesus'en Nekaldia
kanta ta kantatzen zuten gan-
tzuduraz ta debozio andiz.

Ikusgarri ta entzungarri ura
ezin dezaket iñoiz ere aztu,
naiz ta ordutik berrogei urte
baiño geiago yoanak b adir a ere.
Bio';zean ta buruan tinko yarri-
rik daramat.

Ai! zer pena ematen didan
beste alde, ori ere yoandako
gauza bat dala sentitzeak!

Eta Bakaiku'n ere kantatzen
ziran bertso orreik berdiñak,
naiz, ta eresi ezberdiñaz. Eta
agian Sakana'ko beste errietan
ere bai.

Altzazu'n kantatzen z u t e n
muxika, ementxe daukazue be-
gien aurrean; Zelaia muxikala-
ri yaunak eman dit neri.

YURRE'tar YULEN A. K.
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Ostegun Santu afalonduan,
bere lagun zituela
Jesus'ek iru diszipuluak,
Itz egin zien onela:
«Triste nago-ta loore bota
egizute emen gaudela».

Jesemaniko ortu santuan,
auspez lurrean yarririk,
eskatzen zion libra zezala
Aitari, kaliz artatik.
Jesús penatzen, odolez urtuz,
eta ez det nik negarrik?

egiterik. Ixil-ixilik bukatu zu-
ten; Tolosa'ko aragitegi batera
txerrama eta ango Merkadura,
berriz, umiak eraman zituzten.
Biaramunean, il zuten ortarako
zeukaten txerria.

—Zalantzarik gabe ernatze-
kuak egongo ziran oraindik,
esaten zun batek; txerritoki ar-
tacik atera balitz astoa, berdin
berdin ilko zuten...

Gorritiar ez zan batek ongi
esan zun: «Ez du lenago argi-
tzen goiz jeihigatikan!».

UXATEGIETA

ARRIBE
MIXIO SANTUAK...

ORAINDIO ERE!

Araitz Ballara'ko biotz diru-
din ARRIBE biltoki; Iruña'tik
Donosti'ra bidean 45'gn. kilo-
metrotan, Tolosa'runtz Napa-
rroa'ko azken errixka.

Martxoa'ren 2: igande onen
arratsaldeko 4'etan an zetorren,
Gurutze Santua eskutan, erriko
apez jauna apez-etxe atarira,
Aita Lasa eta Lete franziskano
mixiolariei arrera egitera. One-
laxe eman zitzaion asiera Mixio
Santu bati; eliz inguruan bil-
duta zeudenen eztarriak ekin
zioten «Atoz pekataria», abes-
ten eta, binbitartean, apezak la-
gun, Mixiolariak sartu ziren eli-
zan, eta jendeari eskeñi lenen-
go izketaldiak.

Egunero, eliza bete, azken
egunetan alere.

Dena iruditu eder eta txalo-
garri, Mixio alegiñetan ari izan
geranori; bereizketarik egiteko-
tan, iru gauz aitatuko nituzke.

Apaizen alkartasuna: 5 apez
dirá 9 kristau-artaldetxo auek
zaintzen; gaur ari den lantegi
berean, 23 urte gutxienaz bada-
ramazki oietatik edonork; ori
da kemena, ori iraupena; Mi-
xio deia beren elizetan eta
etxeetan eman bakarrik ez;
egunero, bots apezok aurrene-
ko aulkian exertzen ziren, kris-
tau egiak ausnartu naiez. Apez-
-mixiolarion anaiarte goxo-atse-
gin aren aberastasuna adieraz-
terik ez dago.

Mixiolarientzat jendeak egin
zuen arrera eta Jaunaren itza
entzuteko arreta eta aspertu
eziña; arratsaldez bai, eta be-
rriz gaueko saiora urbiltzen zi-
rela gazte batzuek, badakit.
Eliza Amak eratu berria duen
Aitortzako Sakramentua Alkar-
tasunean ospatzea, ezin obetoa-
go egin genduala esanen nuke.
Zazpi apez-erlijiosoen lagun-
tzarekin, ordu t'erdiko alegin
bizi eta arduratsuan, egin zu-
ten kristauek Jainkoarekin eta
urko lagunar ekin adiskidetze
lana. Gogoangarria, benetan,
1975'ko Martxoa'ren lenengo
ostirala Arribe'n!

Oiek orrela, apez-etxeko te-
Uatupean mixiolariok txoko go-
txoa aurkitu genduala ez nuke
ixillean utzi nai.

Malloak mendi gallenak bere
altzoan dituen erritxo atsegin
(udarako atseden leku biurturik
ez ote ditugu ikusiko laster ba-
tean?) auetakoek ez ezik, Bete-
lu urikoek eta Larraun Balla-
rako Errazindarrek eta Lezae-
tarrek ere begi onez ikusi dute
Mixioetako as te osasungarri au.
Lurrarekin burrukan badakite;
artzaintzaren aldarteak ezagun
dituzte (zenbait gazte, egun,

lantegietara dijoaz, ori bai), ki-
rol leiaketak zer diren ere maiz
oartzen diré: esan Errazkin
erriari, pillota iokan zenbateko
aurrerapenak... Baita Espiri-
tuaren burrukak arduratsu ar-
tzen badakitela erakutsi dute;
bazirudin ez zirela aspertzen
Mixiolarien esanak entzuten:
egi betikorrak eta Kristo'ren
aginduen azalpenak.

Mixio santuak, oraindio ere
zutik! Mixiolariak, egi betiko-
rrak ots egiñaz; erria, bilduta,
Jaunaren itzari so! Eta zenba-
teko oiartzuna zuten, Arribe'ko

as te gogoangarri ontan, «Atoz,
pekataria», «Egizu zuk, Ma-
ría», «Damu det, Jauna», ((Je-
sús gure Jaun malte» eta ainbat
aspaldiko gure abestiek!

As te onek, nere kristau eta
apez biotzari bultzada ongarri
ba": eman diola aitortu nai nu-
ke, beiiKzat. Eskerrak Jainkoa-
ri! E.skerrak apez agurgarri ta
íxaloagarrioi! Eta e s k e r r a k
Errazkin, Lezaeta, Betelu, In-
tza, Gaintza, Uztegi, Azkarate,
Atallo ea\ Arribe'tar anai-arre-
baioi! Agur t'erdi!

L E T E
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«Balerdi», Araitz gainetik artzai zintzo...

GARAZI

HiTlsiiliiriiil, \lilmlni
Otsaila'ren 2'an, Ganderailu egunarekin, ukan dugu Al-

dude'n Euskaltzalen Biltzarra'k aurten sustatu lehen bertsu-
lari besta. Jendeketa gaitza. Arratsaldeko 4'tan etzen hi-
gitzen ahal ere hango bil tokian. Jar-leku eskasez, euskal-
tzale anitz xutik egon behar. Eta behankorrak atean gelditu
ziren, barnerat ezin sartuz... Gure Jaun Erretorak erten dien
bezala:

Berant etorria
da gaizki jarria!

Han ikusten ahal ziren, bestiak beste, bertsularien erre-
zebitzeko: Mixel Itzaina bertsugaien emailia, Piarres Lafit-
te Jaun Kalonje Euskaltzaina, eta Mixel Labeguerie Jaun
Senatorra, Euskaltzalen Presidenta. Bertsularietan aldiz, eza-
gutu ditugu: Xalbador hango herritarra, Mattin, Lazkao-
txiki, Xanpun, Ezponde, eta Ibarzabal. Sekulako trenpian
agertu dirá denak. Eta zer esku-zartak bildu dituzten, nun-
-nahitik irriak sortzarazten zituztela!

Bainan, aipamen berezi bat egin behar dugu Peio Labe-
guerie kantari gaztiarentzat, zeren eta bere gitarrarekin kan-
tu berri xoragarri zonbait eman baititu ageraldiaren has te
hastetik. Ordian, ixiltasun hunkigarri batían, entzun dugu
ezin ahantzizko: «Nafarroa, oi Nafarroa».

Hainbeste herritarren arrian, holako besta ederra ikus-
ten dutalarik, oihu egin nezake gure XVI garren mendeko
Detxepare'kin:

Euskara:
Jalgi hadi mundura!
JaSgi hadi plazara!
Jalgi hadi dantzara!
Euskaldun den gizona, altxa beza buria!

Besta eder horren ondotik, gure Euskara ateratu baita
xapeldun, eskaintzen ditugu bihotzetik gure goresmen bizie-
nak Euskaltzalen guzieri, bai eta Aldude'ko gazteriari.

ÑOLA SORTU ZEN DONIBANE

Otsaila'ren 12'an, arratseko behatzi orenetan, Uxen Go-
yeneche Jaun erakasle famatiak egin dauku mintzaldi bat
Garazi'ko hiri nausiaren ixtorio zaharra aipaturik. Harren
entzuteko, Garaztarren artian diren jende argitienek bete-
tzen zuten herriko Gazteliaren toki handi bat, jakin nahiz
nolakoak ziren edo zer ari ziren gure aintzinekoak.

Egia erteko, Karlos-Kinto denboraren artio, gauza gutti
ginien Garazi'n ontsa ezagutzeko lehengo mende zonbaiten
gertakariak. Bainan Goyeneche Jaunak, ikertze frango egi-
nik Iruña'ko paper edo liburu zaharretan, aurkitu ditu zer-
nahi xehetasun ohargarriak, eta aditzale guziak arrunt xora-
tiak izan dirá.

Azkenian, mintzaldi hura entzun eta, ageri zauku argi
eta garbi, zer izigarrikeria den oraiko muga tzar hori, bi
zatiz egiten dielakotz gure Nafarro maitia. Bereziki Gara-
zi'n, jendiak, herriak, etxiak, bidiak, ibaiak, eta harriak ere,
ez direa mintzatzen Euskaraz, erraiteko lotiak gírela aspa]di
danik gure hego anaieri, arrotzek nahi ala ez?

Donibane, Nafartarra sortia zen araiz, gure Nafarroa
Europa'ko erresuma zaharrena izanki. Hau da egia, bizitzen
balín ba'gira ere gezur-mende izigarri batían.

GARAZIKO MANEZ
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L I B U R U A K

BAT BITAN BANATZEN DA
Mao Tse-tung'en pentsa-muiña

Liburii au irakurri al izan du-
danean konturatu naiz marxis-
moa zer den.

ELE-MELE
GERO, EGIN JARAMON

«Zirko»-ko esku-jokari ba-
tek dio:

—Aurtxo bat bear dut,
nere lanetan lagundu deza-
dan; bat, edozein...

Jende artean mutil koskor
batek, zutik jarririk, bere bu-
rua eskeintzen du, ta joko-le-
kura jeisten zaigu.

—Ederki, txiki! Lagundu
nai didak, ezta? Oso ongi!

Eta gero, jendeak ez de-
zan usté biok bat etortzen
diré] a, au dio :

—Ik ezagutzen al nauk?
Aurretik ere iré bizitzan iku-
si nauk, ezta?

Mutillak, xoxo arpegiz,
erantzuten dio:

—Ez, aita!

Ez nuen usté euskaraz orre-
lako libururik irakurri al izango
nuenik. Liburu asko irakurriak
ditut Marx'i buruz: euskaraz,
erdaraz, baita prantzesez ere;
baiñan, sekulan ere ez orrela-
korik.

Marxismoari buruz itzaldirik
ere entzun dut ugari; baiñan,
bein ere ez dut nereganatu al
izan marxismoaren b a r n e k o
m u i ñ a. Marxismoa zer den
orain konturatu naiz, liburu au
irakurri al izan dudanean.

Eta... euskaraz!
Eta nolako euskara? Ikusga-

rria, egoki-egokia! Liburuaren
gaia, berez, sakona; euskara,
berriz, ez da zailla; liburu de-
na, izan litekeanik errezena.
Euskaraz liburua moldatu du-
tenak lan bikaña egin dute;
mende-mendean dute gure iz-
kuntza; zail derizkiot obeki
egitea.

Liburu onek ez du marxis-
moaren kritikarik egiten; ez da
marxismoaren kritika. Ez du iri-
tzirik ematen; barne-barnetik
marxismoaren mamia erakustea
baño ez du besterik egiten.
Marx, Lenin eta Mao, Marxis-
moaren iru maixuak eskuartean
dituelarik, aien itzez eta azter-
ketaz, g a u r k o marxismoaren
barnea azaltzen digu, iritzirik
eman gabe.

Marx'ek sortu zuen marxis-
moa; Lenin'ek azi ta kozkortu;
ta Mao'k indartu ta maillarik
goienera jaso. Gaur mundu za-
balean, bai Errusia'n, eta Txi-
na'n, eta bazter guzietako al-
derdi k o m u n i s t a guzietan,
Mao'ren azterketak erabiltzen
ditue.

Zeñi etzaio gaur k o m e n i
Marx ezagutzea? Nun ez da
sartu marxismoa? Batzuk alde,
beste batzuk kontra, Marx gora,
Marx beera, dabil gizadia. Bai
edo ez Marxismoari esango dio-
gu, baiña iñola ere ez bere kon-
tu farre egin; iñola ere ez gu-
txieLsi. Eta barne-barnea eza-
gutzeko ez dago, ez baietzik ez
ezetzik esaterik. Arin jokatzea

PPiNCJPE • VKNfiT
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

Amargarren urtea — Pamplona, Marzo - 1975
Epailla, Iruña. — 109-gn. zenbakia.

DIRECTOR:
V. GALBETE

S U M A R I O

P A G . 1 EMAN ZAIGUZU, XABIER, ESKUA! «Danos, oh Javier, la mano!». Marzo, penitencial y duro,
convoca a los navarros a una cita, insoslayable, con Javier. Tiempo bonancible o borrascoso,
torres altivas o piedras arruinadas, en el Castillo de Javier hay siempre una llama que ilu-
mina, hay siempre una brasa que reconforta: la santidad de Francisco, que permanece para
siempre.
APEZPiKUAREN DEIA. La voz del Arzobispo. «Por la paz con Dios a la paz con los hombres».
Un lema oportuno para las Marchas a Javier.
XABIER, SAINDU HANDIA! Javier, Santo gigante! En Javier tenemos oída esa familiar invoca-
ción, cuando venían aquellas entrañables peregrinaciones bajo-navarras.

P A G . 2 ABERE-ZALEA GOXATU BEARRA. Hay que contentar al ganadero. AUDELA, que vive en el
medio rural, razona la insatisfacción e indefensión en que transcurre la vida del «bordan», y
pide adecuado remedio.
EUSKALERRI'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerría. La noticia que por su dolor, su volumen, su
trascendencia vence la caducidad del día.
EUSKALTZAINDIA. Boletín mensual de la oficina de prensa de la Academia Vasca.

PAG. 3 GOSE LAGUNDIA. Campaña contra el hambre. LIZARRUSTI lanza su iniciativa para combatir
el Hambre, la Incultura y el Dolor; la reciente muerte de Onassis da más actualidad al tema.
TXILE'REN ALDE. Defendiendo a Chile. DÁMASO de INTZA aporta el Manifiesto chileno con
una declaración rotunda: «Frente al Marxismo, Chile no anda en tibiezas: está en contra».
ITXAS-GiZON BAT. Un hombre del mar. En la pluma de E. OZKIN, P. Ituarte «hijo de la tierra
vasca, hombre del mar Cantábrico», adquiere perfiles barojianos.

P A G S . 4-5 BERTSOLARIA. El verso siempre ha sido buen cauce para la expresión del sentimiento reli-
gioso; un buen poeta vasco, MARTZEL ANDRINUA, nos da su excelente «Vía-Crucis» en el
Año de la Reconciliación.

P A G . 6 «ORTZADAR». M. IZETA resume la presentación, en el «Teatro Gayarre», del nuevo grupo pam-
plonés de danza vasca: «Ortzadar», «arco iris».
BERTSOLARIEN BILLA. A la búsqueda de bertsolaris, ( IV ) ; «ZUBIKOA». La tenac idad del
Dr. HERNANDORENA por revivir el bertsolarismo, le condujo hasta la selva de Iraty; el obli-
gado «neo-bautismo» de X. Ibarra, «Zubikoa», nos recuerda el tiempo en que el miedo de ser
vasco se había instalado en las almas.
EUSKALDUNAK LO! Los vascos, dormidos. La Excma. Diputación Foral patrocina, en Navarra,
la campaña cultural «KILI-KILI» para la promoción del niño euskeldún; cada año invierte en
ello medio millón de pesetas. La Dirección de la campaña lamenta la orfandad en que todavía
muchos padres, maestros y sacerdotes están dejando a KILI-KILI.
AURTXOEN TXOKOA. Rincón infantil. Cuentos baztaneses de J. J. ETXEBERTZ, 11 años; MA-
RÍA A. GAMIO, 8 años; J. M. PERURENA, 13 años; todos de Arizkun. Anitz ongi!

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Temas religiosos, culturales, humor: la vida de los pueblos. Ga-
razi, Arriba, Alsasua, Gorriti, con las firmas de MANEX, LETE, YURRE, UXATEGIETA.

P A G . 8 LIBURUAK. Los libros: «Bat bitan banatzen da», «Uno se divide en dos». OLAETA. Un libro
que analiza el marxismo actual, el de Mao. «Un ¡ibro vasco que va a tener importancia en el
mundo».

izango litzake, ume jokatzea.
Bear-bearrezko zaigu ongi eza-
gutzea.

«BAT BITAN BANATZEN
DA», ona emen ortarako libu-
ru egokia. Nik beintzat, orain
arte, ez dut oberik ezagutu, ez
erdaraz ez euskaraz.

Erdaraz ez duten indarra du-
te itz batzuek euskaraz: «ez-
bai», «ezbaiketa», «ezbaikor»,
esate baterako, erdarazko «dia-
léctica», «contradicción», «dia-
léctico» itzak baño askoz ego-
kiagoak dirá beren esanai sako-
na adierazteko. «Identidad»
(real ala potencial) adierazteko,
«baterapen» eta «bat er amen»

itzak oso dirá egokiak. Eta orre-
lako zenbait.
bear da. Naiz Marx'en aldeko,
naiz kontrako, liburua ez ira-
kurtzea iturri on baten galtzea
izanen litzakela derizkiot nik;

Marxismoa ezagutu nai due-
nak ezin lezake gaur liburu au
baztertu. Irakurri sakon egin
ain dirá interésgarriak bere era-
kutsiak!

Nere ustez akats bata du:
euskal irakurleak gutxi dirala...

Ziur-ziur nago, mundu zaba-
lean garrantzi aundikoa izango
déla euskal liburu au.

OLAETA

«BAT BITAN BANATZEN
Mao Tse-tung'en

pentsa-muiña
__1 _

Egille:
Irala'tar Andoni

A rg i tara tu:
«ETOR-ERRIBIDE»
282 orrialde.
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-barik
behatzi
berant
berba
billostu
binbitartean
biziki
b ozkario

(1 ebria
deitia
(Urea?

E

emeki
1 erresuma1 eresi
• erten
i erteko
i etorkizumi

' F
1 frango

aztu, atzendu
dezaken, aldun
asko
-gatik, naiz...
anitz, guztiz, oso
bota, jaurtiki, jaurti
zarata, ots

baina, baña
aízoko gabean
bagerik, gaberik
bederatzi
berandu
itz, ele
billuzi, irauntzi
bitartean, ainartean
biziro
poz, pozbide, pozkarri

deabrua
deitua
al dirá?

polliki, geldiro, leunki
erreinua
kantu, lelo, abesti
erraiten, esaten
esateko
izango dena, gerokoa

asko

rXOKOA
G

gaitza
gallenak
Ganderailu
gantzudura
gitxi
gura
gutxiaiirik

H
ihesi
higitu
hunkigarri

I
ikertu
intzira
itxi
izigarrikeri

j

jalgi
jatsi
jazo
jeusez

K

ka la ka
kota

L
lokartu
lotia

M
marruma

andi, -tzar, izugarriz-
goienak [ko
Kandelera, Garbikun-

[de
jaiera, biotz-berotasu-gutxi [na
nai, gogo
gutxiagorik

igesi
igitu, mugitu
biotz-ikaragarri

billatu, begiztatu
antzi, aiots, asperen
utzi
gogorkeri, bidegabeke-

ateratu, erten [ri
jetxi, beititu, beratu
gertatu, agitu
deusez, ezerez

karraka, tartar
gona

loak-artu, goxatu
lotua, lotuta

marroa, orroa

N
naski
negia

O
onetsioraiko
ordian
oren
orro
ortzadar
os tu

P
papar

S
sortia
suztatu

U
ugertu
ukan
untza, untzea
uzkur

X
xedea
xoratia

Z
zelan
zirtzil
zonbait
zotin

zuster

(
{

{

i

{

{

(

I

noski <
negua i

<

onartu {
oraingo
orduan
ordu '
marro, marruma <
uztargi, zeruko zubia i
ebatsi, lapurtu <

{

bulargain, ausardi, ke- ,

sortua [men *
berotu, piztu, adoretu i

i

erdoitu, erdoildu
izan, euki, uken, ekun
iltze, zailtasuna ^
muker, ezgai, ezkaitz <

(
asmo, jo-muga |xoratua

(
ñola (

zatar, ausart, lotsaga- <
zenbait [be i
antzi, biotz-zimiko, (

[errenkura (
sustrai, erro

Barkua ... # ONTZIA
Pe^aderi/ ARRANDEGIA
Deb\ida^a AULERIA
Tart^u/oa fTZ-MOTELA
Akasc^f AGÍAN
Frontera MUGA
Koníuan erori KONTURATU
Karpinteroa AROTZA (G) ZURGIÑA (N)
Komodoa * PATXARAKOA
Tragatu . % IRENTSI
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