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GÜRE DENBORETAKO EREINTZAK

Nekazari,

gizandi bat iduri

soroan zut:

bejondeizula zuri!

«LIZARDI»

Badator ereilea,
bait-da goiznabarra:
beraren begietan,
Geroaren garra;
beraren ezpain zear,
Itxoaren parra.

ZAITEGI

Argazkia: I. de Zulaga

Erainzkik, beraz, laboraría,
iré lurrak artarekin.
Aforretako lanak ez derauk
biotzean emanen min.
Bai, xutik ago, zeruari so,
besoz azkar, gogoz arin.

X.

Udazkeneko giro epe-
lak etortzen direnean,
bai ederra den eraitza-
llearen i r ud i a! Bai, lur
landuaren erdian zutik,
itzal luzea e g i t e n du
eraintzailleak alorrean.
Ebanjelio'ko itz eta era-
kutsi sakon bat etortzen
zaigu burura:

«Eraille bat atera zen,
bere azi ona eraitzera...».

Mamitsua da benetan
eraitzallearen i r u d i a.
Egunez ari da bere la-
nean, eguzki argiarekin
zabaltzen du azia.

Eta eraitekoan, azi ona
botatzen du 1 u r r e r a.
Eguzkiaren beroak ale
ugariak eldu-eraziko di-
tuen itxaropenez beterik
eraiten du.

Esku zabalez barrea-
tzen du azia eraitzalleak.
Ez du exkax eraiten; ez
du azi geigi botatzen, ez
du alperrik galtzen. Erai-
tzalle onak neurriz erai-
ten du bere alorreko lur
gizenean, lur ongi lan-
duan.

Neguko otzari aurrea
artuz, Naparroa'ko lur
gorrixkak eta lur zurix-
kak, garia ereinda daude.
Lurrak bere altzoan edo
bere sabelean dauka ga-
ri-alea. Neguko otzak ez
du galduko, izotzak ez du
erreko gari alea; ez ori-
xe! Lur 1 a n d u a k bere
erraietan babestuko du.

Udaberria etorriko da,
eta eraitzalleak p o z i k

ikusiko ditu alorrak or-
legi ta eze; itxaropenez
beterik ikusiko ditu ga-
ri-landare gazte berriak.

Eta udaraz batera, so-
roak dena urrezko mar-
goz jantzirik izango ditu-
gu. Eraitzalleak lur lan-
duan eraindako azi apa-
la, bateko eun emanez,
alez betetako g a 1 b u r u
biurtu da.

Baiña etorri zen gaua
ta... e r a i t z a l l e a r e n
etsaiak ... illunpetako la-
na egin zuen.

Badire beste alor ba-
tzuk ... b a d i r e beste
eraintza batzuk... eta ba-
dire beste eraitzalle ba-
tzuk ere. Errian ere erai-
ten ditugu iritziak, joka-
bideak, asmoak eta beste
gauza asko: egiak, gezu-

rrak, maitasuna, gorro-
toa, e. a.

Zer eraiten dugun, ala-
ko emaitza bilduko du-
gu. Erri-gintzarako as-
moz e r a i t e n duenak,
erriaren jasokuntza jaso-
ko du; aizea eraiten due-
nak, ekaitzaren ondore-
nak bilduko ditu.

* * *

Zenbat eta zenbat erai-
tzalle gure errian, eguz-
kiaren argitara aurpegi-
rik agertzen ez dutenak!

Illunpetako ereintza ...
a s k a t a s u n i k gabeko
illunpean e r e i n d a k o
azia..., gauezko eraitza-
llearen lana...

Euskal - esaera mami-
tsua esan bear dugu, oso
aberatsa delako ta aintzi-
ñekoaren jakinduriz be-
tea:
«Illunpetako lana, egun
argitako lotsa»

Argi ta garbi agertzen
da eguzkiaren argipean

azi txarra erain duen la-
na. Eguzkiaren argitara
ezagutzen diré ta bereiz-
ten, garia ta beste landa-
reak, ñor den ñor ager-
tzeko e g u n a k datoze-
nean, bakoitzak bere aur-
pegia erakusteko egunak
datozenean; eraitzallaren
lanak bere frutua ema-
ten duenean...

Eguzki-argia b e z a i n
salatzaille etorriko dirá
askatasun geiagoko egu-
nak. Eta orduan, zalan-
tzarik utzi gabe, eguzki-
tara agertuko diré bakoi-
tzaren lanak.

Eraitzallea; egun-argi-
tako eraitzallea ta gaue-
ko eraitzallea...

Gure erria, lur ongi
landuaren antzera, azi
ona artzeko irrikaz eta
egarriz bizi da.

Udazkenean n o 1 a k o
eraintza, udaran alako
emaitzak bilduko ditugu.

¿ i 111111111111111111111111111111111111 i 11B E11111111111111 i I i 111111! 11111191111E1111111 i 111111111 L¿

| Maite du Jainkoak |
¡ Euskal-Herria ¡
E «Ez dakit, ez dakit...» erran dit gazte batek Iruñe'ko =
jjjj karriketan. S
S Eta nik goraki: «Badakit». 5
= Hortan, elgarri bortzeko bat emanik, joan gare ba- =
E kotxa gure alde. E
E * * * E

| Baztan'go orga-bide batean sartu gare, gibelatekoan: =
E onyorik ba'zenez ikusteko. E
E Muttiko bat iragan da haitzen artetik: |
s —«Norat zoazi, muttikoa?». S
E —«Behorketa». E
E —«Zenbat urte ditutzu?». S
= —«Bederatzí». E
E —«Apezik baduzue herrian?». |
E —«Bai». E
E —«Eta euskaraz egiten du elizan?». S
E —«Ez». S
E * * * E

E Gurekin zen andre batek eman dio peseta bat: E
E —«Arizu, euskara hoin ederki dakizulako». i
E Peseta sakelan sarturik, joanda: E
E —«Agur!». |
E Adi, muttikoa, adi. Zer eginen zare handitzean? =
S Andrearen ganik euskaraz peseta bat baino, zenba- E
Í tez hobe zinuke apezaren ganik euskaraz Jainkoa! =

Iruñe'ko gaztea, badakit zergatik zauden dudan: Jain-
koak Euskal-Herria maite duen...

Ezagut-arazi dizuten Jainkoa ez da egiazkoa. Egiaz-
ko Jainkoak, erdaraz bezein ongi, hitz egiten du eus-

S karaz. IRATZEDER
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OÑATI'N 1975

ARTZAIN-TXAKURREN SARIKETA

Artzain zakurren Sariketa haundia ospatu dute Oñate'n, joan
den Iraila'ren 28'an. «Nazioarteko XVI Ardi Txakurren Txapel-
keta» izen-buruarekin agertu dute Sariketa Nagusi hau, berehar-
tan hamar zakur parte hartu dutelarik. Hamarrak ziren hautatuak
eta beren lurraldeko hoberenak. Hemen erakutsiko ditugu zaku-
rren eta artzainen izenak:

BIZKAIA: «MASTÍN» .

» «MUTIL» . .

ARABA: «PINTXE» . .

NAFARROA: «LISTA»

Artzaina Jesús Etxebarria (Zeanuri)
Oñate'ko 1974'ko Txapelduna
Euskalerri'ko 1975'ko Txapelduna
Artzaina Enrike Etxebarria (Zeanuri)
1975'ko Bizkai'ko Txapelduna
1975'ko Euskalerri'ko 2'gn.
Artzaina José Manuel Bilbao (Altube)
1975'ko Araba'ko Txapelduna
Artzaina Pedro Ansa (Araño)
1975'ko Nafarroa'ko Txapelduna

» «LABRI» Artzaina Frantzisko Etxeberria (Azpilkueta)
1975'ko Nafarroa'ko 2'gn.

1975'ko Euskalerri'ko 3'gn.

GIPUZKOA: «XARBO» Artzaina José Etxenagusia (Errezil)

1975'ko Gipuzkoa'ko Txapelduna

BAXENABARRA: «MEDOR» Artzaina Marcel Oregi (Baigorri)

1975'ko Frantzi'ko Sudoeste'ko Txapelduna

LAPURDI: «LIKA» Artzaina Joseph Mihura (Azkain)

1972'ko Oñate'ko Txapelduna

GERONA: «CHOC» Artzaina Jaume Muntadas (Pardinas)

1975'ko Gerona'ko Txapelduna

BARCELONA: «LION» . ... Artzaina Joaquim Gasso (Fornel la Muntanya)
1975'ko Barcelona'ko Txapelduna

EUSKALTZAINDIA
Euskaltzaindiaren Batzarrea

Joan den urriko 31 n Euskaitzaindiak bere hiieroko batzar arrunta
egin zuen Donostian, Gjpuzkoako Diputazioaren Jauregian, Hona he-
men bertan erabiiitako gaien kontua:

Arabako Diputazjoarj. eskerrak ematen zaizkio, Okendo-n Uiiba-
rri-ren omenez egindako jaiakgatik. Era berean eskerrak ematen zaiz-
kio, bai Okendo-ko udalari eta ba] Aiherrakoari ere (honi Larre jau-
naren Euskaltzaindian sartzea ospatu zeneko batzarreagatik).

Karmelo Etxegaray jaunaren heriotzeko mende erdia ospatzeko,
Azpeitiko udalak azaroaren 2rako ospaketa bat gerturik daukala eta
Euskaltzaindia bertara gomitaturik déla, jakin arazten da.

Espainiako Nuntzio jaunaren gutun bat jrakurtzen da. Bertan es-
kerrak ematen dirá Aita Saindu Paulo Vl-aren izenean Euskera Eus-
kaltzaindiko agerkariaren zenbaki batzugatik. Zenbaki hoiek Aita Vi-
liasantek Erromara egin zuen erromerian Paulo Vl.ari Euskaltzain-
diaren esku-erakutsi bezala eskainiak izan ziren.

Aditz-batzordeak egin dituen bilera eta lañen berri ematen du
batzorde hortako idazkari den P. Altuna-k. Berenez jokatzen diren
aditzen batasuna egiteko altzin-asmoa (anteproyecto) prestaturik0

dago eta batzarkideen artean banatzen da. Oharrak egiteko epea
edo aldia zabalik gelditzen da, beraz.

Euskaitzainburuak goizeko bükuraren berri eman du. Goizeko bil-
kura horretan zenbait batzorderen berriztatzea onartu da: Gasteizko
Ordezkaritzarena, Donostiakoarena, aditz batzordean gertatu diren
hutsarteen hornitzea, euska! i.rakasie titulua emateko Epai-Mahainare-
na, ikastaroak eratzeko batzordearena, etab. Konstseüuzko batzor-
de bat izendatzeko asmoa ere mahain gainean gelditu zen. Batzorde
honek testuak orraztaízen eia zuzentzen ari direnei lagunduko iieke.

Josu Oregi euskaiizain iaguntzailearen txosten bat irakurri zen.
Gaia: esaldi.en gramatikazko analisi.a ñola edo zer moduz egin behar
den. Ondoren Larzaba! euskaltza.in jaunaren beste txosten bat, giza
gorputzaren aurtikinak euskaldunek zer begiz ikusten dituzten azal-
duz.

Euskaltzaindiaren aldetik batzorde bat izendatu da Donostiako
Aurrezki Kutxarekin batean Bili.ntx olerkariaren omenezko ospakiz-
nak antoia ditzan.

Azkenik Alfonso Ir.igoien euskaltzain jauna minízatu zen honako
puntu huneízaz: «—o, gradu hurbileko artikulu singuiarraren doku-
mentazio historikoa eta oraingoa, zenbait erdaldunek inoiz kasu
bereziren batzuetan, gradúa galdutako —a artikuluarekin batera, mas-
kulinozko bezala bata eta femeninozko bestea erabili bai zituen».

(EuskaSfzaindiaren Prentsa BuEegoko Agiría)

Izen zerrenda hortan, ikusten
dugunez, Euskal-Herria eta Ka-
talunia agertzen dirá, artzainek
zakurrekin euskaraz eta katala-
nez hor erakutsi bait-dute be-
ren nortasuna; hala behar ere.

Zakurren eginkizuna bertze-
tan bezala, hiru saio egiten di-
rá, baiña Oñate'ko Txapelketa
huntan hiru lan hoiek beste le-
kuetan egiten direnak baino za-
llagokoak izaten dirá. Lehenbi-
ziko proba hortan zakurrek be-
har zuten erreka zoko batean
sartu, eta gero goiti atera belar-
diaren inguruari itzulia egite-
ko. Gero ardiekin lanean ari-
tzeko ere aski zaila, artaldea
haundi xamarra izaten delakotz
eta esiaren atekatik sartzeko eta
kertxolaren barnera sartzeko
ere ez bai tira lan errexak. Bi
lan hoketan zakurrek larri za-
biltzen ardiak ezin zuzenduz.

Lehenbiziko saioa egin ondo-
ren Mai-Burukoek sei zakur be-

rexi zituzten aurrera segitzeko,
bakotxaren puntuazioa holaxe
emanik: «Labri», 54. «Lista*,
52. «Mutil», 48. «Xarbo», 47.
«Lion», 44. «Mastín», 42.

Sei zakur hauek aritu ziren
bigarren saioan. Lan honen on-
dotik hiru hoberenak aurrera
eta puntuazioa gisa hontan:
«Mastín», 116. «Labri», 115.
«Mutil», 98.

Hiru zakur hoiek azkenengo
ekiñaldian eta hor agertu bai-
tziran artzain eta zakurren egin
ahalak ardiak kertxolaren bar-
nera sartu beharrez. Lan hau
egiteko sei minutoko epea ema-
ten zuten. Hiru zakurretatik
«Mastín»7 e\ bakarrik sartu zi-
tuen ardi guziak kertxolaren
barnera eta baita ere atera.
«Labri»\ artalde erdia barnean
zaukalarik epea bukatu zitzaion.
Azkenengo saioa eginta ondoan
Mai-Buruko jaunek Auzia gisa
hontan erabaki zuten:

Zakur irabaztaleak erakutsi
du bere balio haundia, badu
indarra eta nagusiaren agin-
duak zuzen egiten ere. Azpil-
kueta'ko «Xanparte»\o mutiko
gazteak bere xakur «Labrí»'kin
lan izigarria egin zuen. Etzi-
tuen ardi guziak kertxolaren
barnera sartu, baina halere ba-
du merezimendu. Artzaina eta
xakurra ere gazteak baitira, ba-
dute ikasteko denbora; lenbizi-
ko urtea izateko, bada zerbait.
Huarte Arakil'en bigarren, Eus-
kal-Herri'ko Txapelketan hiru-
garren, eta Oñate'n bigarren:
horixe, bai marka ederra.

Artzain irabaztaleek eta gai-
nerakoek ere Sari eta Ohorez-
ko Edergailuak eskuratu zituz-
ten. Zorionak artzain guzieri
eta, nafartarrak garen aldetik,
gure goresmen bizienak Pedro
Ansa'ri eta «Xanparte»\o mu-
tiko gazteari. Txapelketaren an-
tolatzaleei ere gure zorionik
haundienak; badakizue gauzak
ongi egiten. M. 1ZETA

TXAPELDUN «MASTÍN» 216
2'gn «LABRI»
3'gn «MUTIL» 160
4'gn «LISTA»
5'gn «XARBO»
6'gn «LION»
7'gn «CHOC»
8'gn «MEDOR» ... .
9'gn ,. «LIKA»

10'gn «PINTXE»

16 puntu
96 »
60 »
69 »
47 »
44 »
40 »
37 »
26 »
2 »

(Bizkaia)
(Nafarroa)
(Bizkaia)
(Nafarroa)
(Gipuzkoa)
(Barcelona)
(Gerona)
(Baxenabarra)
(Lapurdi)
(Araba)

BAXE-NAFARROA'TIK
ETXAMENDI ta LARRALDE,

bi kantari paregabeak mintzoz,
indarrez eta euskal - sinesteaz,
mugaren bi aldetan ezagutuak,
gelditu gabe lanean ari dirá
Herriaren alde eta beren sines-
tearen arabera biziz.

Aldi huntan ETXAMENDFk
harrotzen gaitu bere «X. AZ-
KEN ELURRA» eleberriaz Eus-
kerazko obra nagusietarik da
gaiaz, ele-loturaz, etab.

Aintzin-solasa LAFITTE jau-
nak, Euskaltzaindiko'ak, egiñik
du liburu orrek.

Liburu bat da hori, euskal
problemakin borrokan ari di-
ren orok gogotik irakur diro-
tena, delakotz hanbat pizgarri,
ezin utzizkoa ta egiazkoa.

BERRIZALEAK

J A N A R I A K
Janari kontuan gauz asko esan bear di-

rá, batez ere, jan-gai edo bizi-gaiak eta
oiek onartzeko gorputzak duan era. Gana-
duari guk atera nai diogun onura edo pro-
txua, jan-banatze edo gobernuaren bitar-
tez lortu edo iritxi bear degu.

Orrenbesteko garrantzia al dauka jan-
-banatze onek? Bai, noski; ta lanerako, es-
netako edo aragitako dauden ganaduak ez
dute jan berdiña bear. Jan-banatze au bu-
ruz egin-da, lan, esne edo aragi geiago lor-
tzen da.

Janari danak ez dirá berdiñak; ez dara-
mazkite bizi-gai berdiñak; eta bizi-gai ba-
tetik geiago edo gutxiago artzen dualarik,
ganaduak ere indar geiago edo gutxiago
izango du, erabat.

Janari bakoitzaren indarra neurtzeko,
neurri bat artu bear-eta, garagarraren inda-
rra aukera oi da. Euskalerria'n gaur, gara-
garra baño geiago baba erabiltzen dalako
eta biak indar berdintsua daukatelako, baba
artuko degu neurritzat, eta orrela esango
degu: garia, erresilloia eta garagarra, baba-
ren paretsukoak dirá; kilo babaren indarra
irixteko, amairu kilo arbi, edo sei kilo t'erdi
belar-ondu bear dirá.

Betelu'ko «Joanagorri»'nean, iratze-meta ederrak

Ganadu bakoitzak bear duan janaria, ia
metruakin bezin ondo neurtu legike. Edade
bakoitzean, edo edozein lan klasetan, zer
bizi-gai eta zenbat bear duan, oso ondo
ikasia dago, jende langille eta jakintsuak
egin dituzten lanai eskerrak.

Gure bazterretan azten eta jaten dirán
janarien berri emango degu, janari bakoi-
tza nolakoa dan eta zer indar daukan ja-
kin-da, gero bakoitzarekin zer egin liteken
jakiteko.

BELAR-ONDUA. Gure baserrietako ne-
guko janik goxoena eta onena, belar-ondua
da. Baserri ondoan, belar meta sail aundia
edo belar-toki on bat ikusitakoan, an gose-
rik ez dagola, ondo mantendutako gana-
duak daudela esan legike batere beldurrik
gabe. Oso janari ona da belar-ondua; ba-
tez ere, esne, beientzat eta gazteentzat.
Naiko belar-onduakin bakarrik, beia man-
tendu legike, jan-gai edo bizigarri daneta-
tik dualako.

Belar-ondua oso goxua da; ganaduak
beti pozik jaten dute, batez ere ondo bildu
eta ganbaran gordetakoa ba'da.

Iru kilo belar-ondukin, kilo babaren in-
darra.

Belardietako be la r -
-ezeak daukan indarra
ez da beti berdiña; euri
denboretakoa, legorre-
koa, lur onekoa, azi one-
takoa, lur kaxkarrekoa,
karetu edo karetu gabe-
koa, danak ezberdiñak
dirá. Erdira, zortzi bat
kilokin, kilo babaren in-
darra egiten da.

ALPÁLPA. Kare asko
artzen du lurretik; oso
goxoa arkitzen dute abe-
re danak. Ezerik, sei ki-
lokin, kilo babaren inda-
rra; ondu-ta, bi t'erdi ki-
lokin ortxe emango du-
eman.

AUDELA
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ARRAINTZA ARAZOAK

BETIITXO EGIN BEAR!
Aspaldin ez det idatzi arran-

tza arazorik. Bitartean bada zer
esan ngari. Bakallau eundako
zaragatak sortu ditu. Dozenaka
ontzi daude portuetan amarra-
tu ta. Gaitzik aundienak, diru
kontuak dituzte. Nere ustez,
kalterik gaienak arrolioak ditu.
Orrez gain, urteroko «jornala»
geitzeak arrantzalien artean, bi-
zimoduko geitzeari eltzeko. On-
tzi berriak milloi asko balio.
Zerbait austen ba'da, batez ere
makinetan, konponketak gares-
tiak dirá. Orrez gain, arraik, ge-
ro ta gulxiago arrapatzen dituz-
te; naiz ta garesüago saldu, ez
dute gasturik betetzen. Au da,
ontzi-jabeai ematen dieten bu-
ruko-miña. Ta o n d o r e n a?
—a Ontziak amarratu ta kito».
Baiñan, an dabiltzan arrantza-
leak, zer egin?

Beste kalte aundia: emendik
aurrera, 200 milletik kanpora
arraintza egin bearra. Arraiak
ez dirá oien urrutietan ibiltzen,
barruago baitzik. Laterri asko-

Donosíia'ko portu txikian: «Ontziak amarratu ta kito»?

tako ontziak beste nazioetako
uretan ibiltzen dirá, ortik iskan-
bil ugari; eta arrazoinez, bakoi-
tzak bere kontuak ateratzen di-
tu ; ondorenak guzientzat kal-
tegarri.

Bakallau zaleak merkeago
ekartzen dutelako, kaltea emen-
goari. Akats oiek ñola zuzendu?
Ez utziz kanpokoari emen sal-
tzen? Eta emengoa garestiago
saltzea? Dana dala, gauzak ge-
ro ta okerrago dijoaz.

zuzenBioea
ZUZENBIDEA. Zer da? Nun da? Izen berberak esan

dizu zer dan ori: bidé zuzenetik ibiltzea, bakoitzari be-
rea daña edo dagokiona ematea. Bidé zuzenetik ba'ga-
biltza, ongi goaz. Bañan ba ote da zuzenbiderik? Nun
ote da? Nik ez det ikusten beintzat. Nora-nai begira-
tzen ba det, ez-zuzenbidea ikusten det nere inguruan.

Legeak guzientzat berdin ez erabiltzea ez-zuzenbi-
dea da; bakoitzari bear zaion soldata ez ematea ez-zu-
zenbidea da; erri bat beste erri baten gauzetan sartzea
ez-zuzenbidea da; batzuk besteen zorrak ordaintzea ez-
-zuzenbidea da; bateri azkatasuna debekatu edo lotzea
ez-zuzenbidea da; besteei bere gorputz edo ontasune-
tan kalte egitea ez-zuzenbidea da; bakoitzari daukan
arrazoia ez ematea ez-zuzenbidea da.

Ba alda zuzenbiderik? Nun ote da? Zuzenbide gu-
txi ta ez-zuzenbide ugari nun-nai. Zenbat aldiz ukabii-
kan edo boxeoan arrigarrizko gauzak ikusi ez ditugu?
Batek irabazi ta merezi ez dueña txalpeldun gelditu.
Eta ontaz esan bezela, beste gauz askotaz berdin esan
genezake.

Pakean ta zoriontasunean bizi nai badegu zuzenbidea
bear degu ta ez makur-bidea. Au da guzien arteko oña-
rrietako bat.

LIZARRUSTl

Antxo kontuan, zer esanik ez?
Argentina'tik eta beste lekutatik
ekartzen dute. Arrai au gero ta
guixiago arrapatzen dute gure
arrantzaleak, eta kanpotik ekar-
tzen danak emengoa jeisten du.

Azkenik, esan dezagun zer-
bait atún egaluze kontuan. Aur-
tengo kostera erdi-ipurdizkoa
izan ornen da. Itxas-ontzi ar-
tean, batzuk geiago eta besteak
gutxiago arrapatu oi dute. Ba-
liaketak oso aundiak izan dirá,
ta gutxitze orren kaltea berdin-
du dute, salmenta onakin.

Atún denbora San Pedro egu-
naren ondotik, iru edo lau illa-
bete arte. Aurreko urtetan Ber-
mio'tar, Ondarrabi'tar, Onda-
rru'tar eta abar, Dakar alde-
runtz joaten ziran; bainan, aur-
ten, Azores itxasaldietan ibil-
duak dirá. Azores'ko itxasalde
auek ez dirá ain onak, eguraldi
kazkarrakin askotan. Orrez gain,
onenbeste kintal arrapatzen du-
tenean, Vigo'ra etorriaz saltzera.
Joan-etorrietan, ez dakit ze no-
lako irabazpenak dirán.

Jakin degu ere, San Miguel
Azores'ko barrutian ñola espe-
txeiii zituzten bi edo iru ontzi.
Auek ei:a b e s t e dozenakak
egualdi txarrari igezka joanda
zeudenak ziran eta geienak ain-
gurak ondora botiak. Baiñan iru
ontzi oiek ez zuten aingurik bo-
ta eta bertako guardak, ori iku-
sirik, barrura eraman eta zigo-
rrak eman zizkioten.

Arazo auek bukatzeko nolako
neurriak artuko dituzten, itxo
egin bearko dugu; beti irakurri
ta entzuten dugu «neurriak ar-
tuko dirala». Beti itxo egin
bear! £. OZKIN

IRURITA ALMAMDOZ MANUEL GOTZAS JAURÍA

II

BALEMTZiA'N

USzama bailara gogor íoturik dago Iru rita Almandoz Manuel Go-
tzai Jaunaren izenari. Bera jaio zanet.ik lenbiziko eunurteburua, da-
torren urtean jalkiko dalañk, ez.in iezake abagune au iragan, berari
omenaldi eder bat egin gabe.

Aurreneko atzaiburuan ikusi gsndun Manuel Jauna, 23 urte zi-
tulank, Ulzama ko zelai beti orlegi ta ozkirrietatik Mediterraneo'ko
itxasalde kiskaltsuetara b.idea artzen. Balentzia'n ogei ta zazpi urtez
biziko zan. Epe luze ontako bere zeregin eta ibiSlaldiak be
ditzagun.

MEZA BERRSA

Apaizgoa 1900'an uzta.iüa 27'an Gandia'n artuta, Meza berria
ernaieko Larrai.nzar bere jaioterrira etorr.i zan. Dagoniüa 6'an, Saiba-
tore egunean, bere guraso Teodoro ta Xabiera zorionekoak, zerue-
tako ezti goxua milikatzen zutelarik, .ikusi zuten semea aldarean,
aitabitxi jzanik Lareki Tirso Kalonjea, Iruña'ko Katedral'eko Deana ta
Navarro Serapio Jauna, Larraintzar'ko Erretorea; era berean, diakono
ta subdi.akono Berasain Frantzisko, Auza'ko Erretore ta Ziganda Txo-
rnin, Markaiain'go Erretore jauna; sermoiari, Bilüaba'ko Félix Aita,
Kaputxinoa. Ogei. ta lau apaiz, beaien adi.skidea goraipatzen, eta
Eliza gañezka beterik.

Amandre Xabiera'ren atsegiña, udara osoan bere semearen Meze-
tara egunero etortzen. Etzuan beste urtetan Manuel maitea aldarean
ikusiko; andjk zortzi illabetera, Jesus'en besoetara igo bait zan,
1901-IV-21'an. Geroxeago señar alarguna, bere bi alaba ta seme
gaztearenakin, Balentzj.a'ra aldatu zan, Manuel'en bizilekura, Trinita-
rios, 9-3.° kalean. Urte batzuk aurrerago, aj.ta ona ere joan zitzaion
andikan zerura, 1909-11-25'an.

SEMINARIOAN

Katedraleko koruan abesteko jardunetik landa, mota askotako lan
saldoa ga.iñeratu zitzaion gure apaiz berriari. Lenengoti.kan, Teolo-
jiari eki.n zjon Seminarioan; ta ura bukatutakoan, «Doctor» —maillako
agiría atera zun, bikain bikaiñez, Filosofian eta Teolojian.

Bereala Seminarioan bertan izendatu zuten griego j/akasteko
1906'an, griego bib'iko 1917'an, eta Teología Fundamental 1918'an;
oiez gaiñera, gergori-abeskera ere bai. Ikastaro baten asieran, ain
zuzen 1913'an, sarrerako txostena berari egotzi zioten; eta denen
iritziari uko egi.ñaz, «De scholae laicae impugnatione», au da «Erli-
jio-gabeko eskolen aurka», ausarki eta bete betean, latiñez egin
zuan. Bukaeran, txalokada izugarria eskeiñi zioten.

Seminaristek berakin usté aundizkin jarduten zuten; ondo ezaguna
bait zeukaten, bi.otz zabalekoa zalá, ta beaien ateka larrietatik eroso
ateratzen zituala.

Garai artan, 1916'an, kanonji.a soil baterako leiaketak aldarrikatu
zituztela-ta, Manuel jaunak barne mugirá izan zuan, leiaketa oietan
jokatzeko. Amabi izan ziran leiakjdeak. Ta, Artzobispo Jauna arritu-
rik gelditzeaño, gure uizamatarra irten kanonigo; ta Garagarriila 12'an.
Koroan, bere kanonigo aulkian jarrj zan.

Geroz eta ezagunago zan Balentzia'n Irurita Jauna. Katedralean
sei aídiz uríero itzaldia eukitzeko bearkizuna zeukan. Ziotenez. bera
zan sermolaririk onena.

Apaizen artean espiritu-suzpertzaille bizia, barruan zeukan sua
deneri egotzia nairik. «Sacerdotes Esclavos de María» ta «Unión
Apostólica» zeritzaten laguntaldeak eratzen eta bultzadatzen oso
írebea. Jesus'en Biotzaren jaiera Katedralean eta nonnai zabaltzen
adoretsua. Maixu Katolikoen Aolku-emaiile. Eukaristi Gau-bela'ko
Lendakari, ta abar.

AGINAGALDE

Bei
errapea bai,
adarrak
ez

Egunero irakurri dezakegu izparringi ta aldizkarietan,
ta bai entzun ere deadarra: «Nora goaz? Ez degu beñe-
re olakorik ikusi: ainbeste lotsagabekeri, ainbeste lizun-
keri, ainbeste billuzkeri, ainbeste lizunkerizti, ainbeste
aldizkari ta liburu zikin, ainbeste ustelketa. Zertan daude
Erri Agintariek? Ez al dituzte ikusten ainbeste itsusgarri
zikinkeri? Zertarako ez dute erabaki artzen, ta debekatu
ta zigortu lizunkeri guzi oiek? Kaltegarri ta ondapen da
gure umiendako».

Auxe da, gutxi gora-bera, egunero entzun oi deguna.
Arrazoia dezute. Bañan, ontasunak ta kalteak ikusi ditza-
gun. Goazen arira.

Nundik dator zikinkeri guzi ori? Nork dakar?
Usteltasun guzi ori erriz-erri ta baztarrak-bazter dabil-

tzan jai-aldilariak («turistak») dakarte. Majo datorzkigu
(Estaduari, gurí ez) jai-aidilari oiek dakarzkiguten diru
pilSetak Erri-urreta ugaritzeko. Aurtengo udan bakarrik
36 milíoi jai-aldilari etorri zaizkigu, gure erri baztar ta
txoko politak ezagutzera, gure itsaso ondarretan busti-
tzera beren ur epeletan, gure eguzki goxo ta berotsu
artu ta gorputz azala belztutzera. Esan dezaiegun jai-al-
dilari oiei ez etortzeko, debekatu dezaiegun gure Late-
rrian sarrera. Ongi Segoke ori. Orrela, lizunkeri guzia ta
usteltasun guzia errotik, susíraietatik, aterako genuke;
garbi biziko giñake; gure oiturak ez lirake nastu ta onda-
tuko.

Jarraibide elburukoa ¡zango litzake ori; bañan nork
kendu katuari kuskulluak? Nik usté, Erri Agintariek ori
nai izango luketeía. Bañan ori kenduez geroz, bei erra-
pe gabe geldituko giñakela bei esnea jesteko, dirutza

ederra Laterri kutxetan sartzeko. Zer egin bada? Erri
Agintariek korapillo zail batez loturik daude.

Eder litzake isats batekin gure arteko zabarkeri gu-
ziak garbitzera; bañan or dago koxka. Bei errapea kon-
beni ba'zaigu, kaltezko gauzak ere geren gain artu bear-
ko, bei adarrak ere ontzat artu bearko. Ez dezakegu be-
rexi ta on zaiguna bakarrik artu, baizik eta mintzen gai-
tuzten gauzak ere bai. Ala bearko. EZKERRA

Batzuk lanean; beste batzuk, berriz, ¡txas-ertzean...
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LASARTE BERTSOLARIAREKIN
IZKETAN •

FITERO'N «TOPO»

Oitura zar bateri jarraituz,
aurten ere Urrilla'ren lenengo
egunetan Fitero'ko bañu etxe-
ra etorriak giñan, bañu aitza-
kiarekin, atseden egun batzuk
igarotzera, emengo egualdi idor
giroaz baliatuz. Aurten Lasarte
bertsolariarekin «topo» egin de-
gu.

—I ere «erreumatismoarekin»,
Manuel?, esan diogu agurtu on-
doren.

—Ez, ez, erantzun digu; emen
ikusten dituzun bi adixkide oie-
ri laguntzera etorria naiz.

Adixkide oietako bat aspaldi-
tik ezaguna gendun, bai Fite-
ro'tik eta baita ere Doriosti'ko
«Bodegón Alejandro» izeneko
jan-edan etxearen nagusia zala-
ko. Donosti'tik igarotzen diren
bertsolari ta bertsolarien lagu-
neri esku zabalenarekin ongie-
torririk oberena egiten zekin
adiskidea zelako, izenez Martin
Berasategi eta izatez Urresti-
lla'koa. Berarekin zegon beste
laguna, Lasarte'k dionez, txapel
aundi batekin apaindutako az-
peitiar bat: José Ayerza.

Bertsolari batekin itzegitea
beti da atsegin, interesgarri di-
rán gauz asko esan lezazkelako
eta bere uste-iritziak errian oiar-
tzun aundia dutelako. Orrega-
tik, kolpez esan diogu Manuel!:

—«Goiz- Argi» ta «Príncipe
de Viana»'rako elkar-izketa bat
egingo degu...?

—Nai dezunean; erantzun di-
gu Lasarte'k.

ISTORIO TXIKI BAT

—Esaidak, Manuel; iré bai-
tan bertsozaletasuna ñola sortu
zan eta noiztik biurtu itzan ber-
tsolari? Ixtorio txiki bat naiko
nikek.

—Bertsozaletasuna neri zor-
tzi urte nituanerako sortu zitzai-
dan. Gure amak apizio aundia
zeukan bertsoak kantatzeko,
noiznai entzuten geniozkan Bi-
lintx, Xenpelar edo Txirritdren
bertsoak eta nik oso gustora en-
tzuten nitun. Askotan neronek
eskatzen nion kantatzeko. Orrek
adierazten dizu nik bertsotara-
ko neukan gogoa. Garai artan,
bertso zaletasuna besteñk ez
neukan buruan.

Lenengo bertsoak, berriz, so-
roan edo larrean ardí eta bei
zai nebillela, amar urte ingu-
ruan botako nitun. Gero Aydko
errian bizi nitzala 13/14 urtekin
kantatu nitun lagunartean nere
lendabiziko bertsoak. Eta pla-
zara, jendeaurreko lenengo ne-

re irtera, Zaldibareko festetan
izandu zan, 17 urte nituala. Ge-
roztik 30 urte gelditu gabe egin
ditut Euskalerrian barrena kan-
tari, botez erz Gipuzkodn, Biz-
kaian eta Naparrudn. Mendiz
beste aldera ere izandua naiz.
Ori da noski jakin nai zenduan
nere ixtorioa.

—Bai, ori eta bera, eskerri-
kasko! Orain beste galdera bat:
Memori ona izandu aldek bu-
ruan bertsoak jasotzeko?

—Gaztetan bai: entzuten ni-
tuen 20 bertsotatik, beintzat sei
buruan artuko nitun. Gerora ez
ainbeste.

—Gogoratzen dituken ber-
tsoetatik, iré iduriko onentxoe-
netakoa izan liteken bat, entzun
naiko nikek orain.

Lasarte'k bi edo iru aldiz es-
kuarekin kopeta zimurtzen du...
txapelari gira bat ematen dio
eta...

—Ez da erreza... ez da erre-
za, dio.

Azkenean bat gogoratu zaio.
Saioketa batean berak, Uztapi-
de'ri erantzunaz botatakoa. Ona
bera:

Ni nazu luzaroan gaxo egondua;
Sen gogorra nitzana nago bigundua.

[dua;
Sufritzeko sortu zan neretzat mun-

[dua.
eskerrak Izan dedan zeinek lagun-

—Oso ondo. Jendeak gusto-
ra irakurriko duala usté dut,
ain ondo neurtua, ezin obekia-
go rimatua eta jantziz ain eder-
ki borobildua dagoan bertso
sentikor ori.

Beste gauza bat: Añorga'n
egindako saioketa batean, nik
entzun dedan gairik xelebrena
jarri ziteken iri. Aranalde jau-
nak esan zin: «Lasarte, komu-
na» dezu gai. Iru bertso». Eta
gogoan zeukat ñola i, exertoki-
tik altxa, neke-antzeko pauso
motel batekin mikrora inguratu
eta jendearen algarak ixildu zi-
ranean, betiko arpegi seriyo-se-
riyo batekin, ñola iru bertso bo-
ta ituken zein baño zein arriga-
rriagoak. Gogoratzen dituk, be-
deren aietako bat?

—Ni ez nitzan gogoratzen,
baiño gure adixkide Martini
entzunda, bat dakit; auxe:

Badaukat arpegia, badet azalaí
«Komun» orrek luzaro ikusi nazala.
Atzo gaubeko ori, izan zan itzala;
usté nuen betiko exeri nitzala!

—Ziur nauk, batek baiño
geiagok algara gozo bat egingo
duala bertsoa irakurriaz.

Fitero'ko Bañu-etxe aurrean, Lasarte bertsolaria adiskide batzuekin

LASARTE
ERRETIRATZEN DA

—Ez aut aspaldi ontan ber-
tsotan ikusten: zergatik?

—Osasunaren paitan, osagi-
llearen aginduz. Bertsotan íbil-
tzearekin nai ta ez jan-edanak
aldatzen dirá eta ori etzaidala
konbeni esan ziran. Orregatik
utzi bear izandu det kantatzea-
ri. Lanerako ere ez nago bear
bezala.

Pixka bat arrituta utzi geldi-
tu nitzan erantzun orrekin, itxu-
raz beintzat, ongi ikusten bai
nuen Lasarte. Dana dala, guk
esan genion:

—Nere ustez, gauza gogorra
izan bear dik ixilketa ori, ik be-
zelako etorri ugari - mamitsua
zeukan bertsolari batentzat.
Baiño gauz bat esan nai nikek.
Txikitan, larrean ardi eta bei
zai, iré baitan bertso kantari
ibilzen itzan. Orain bakardade-
ko denboran, gauz bera ezin de-
zakek egin?

—Liburu bat bukatuta dau-
kat «Auspoa» liburutegiarentzat.
Egunez lan egin bear nun eta
gabeko bakardadean aritzen ni-
tzan magnetofoaren aurrean
kantari.

—Zer-nolako gaiak erabilli
dituk?

—Aldian, aldikoak; zer etorri,
ura bota: amodiozkoak..., ba-
serritarrarenak..., estropadak...
arrantzaleak...

—Parregarririk sartu dek?
—Zerbait bai: neska-mutillen

arteko alkar izketak..., galde-
rak...

—Ziur nauk liburu atsegiña
izango déla eta jendeak gustora
irakurriko duala.

OMENALDIAK

—Bazekit Euskalerri'ko ber-
tsolarietan maiteenetakoa aize-
la; esan, zenbat omenaldi artu
dituk?

—Guzitara sei, Eibaren, Do-
nostín, Añorgán, Tolosako
Anoetdn, Leitzdn bi. Leitzdko
azkena aundiena, baiña danak
merezi baiño obeak.

—Ta zer izandu zen iretzat,
Leitza'ko omenaldi eder artan
gauzarik atsegiñena?

—Dana ondo; baiña Erriaren
maitasuna eta nere Euskale-
rríko adixkide maitekorrenak
antxe bertsolaritasunaren ome-
nez, nere inguruan bilduta ikus-
tea. Ori da nik ordaindu ezin
dedan zor bat. Eta orai, une on-
tan «Goiz-Argi» ta «Principe de
Viana»'ren bitartez bailiatu nai
det Euskalerri guziari esker
biotzkorrenak emateko: agur
guziori!

—Iré eskeroneko nai ori, Ma-
nuel, oso pozik beteko ditek
«Goiz-Argi» eta «Principe de
Viana» aldizkariak eta Euskale-
rri guzira iré esker ona zabaldu.

TXAPELKETAK

—Txapelketak maite dituk...?
—Nik ez det txapelketarik

maite, zorrotz erantzuten du
Lasarte'k. Nik bertsoa eta erria
maite ditut. Txapelketarik gabe,
Erriak ezautzen du bertsolaria;
ez det usté bearrezkoak diranik.
Baiña, bada beste zerbait bea-
rrezkoa: bertsolari gazteentzat,
bai, txapelketak egokiak dirá.
Nunbaiteük bear dute eta ortik
azaltzen dirá gazteak. Erriak
orrela ezagutzen ditu.

Beste gauza bat dirá txapel-
ketak bertsolari elduen artean.

Lasarte'k: «—Eskerrak eta agur
guziori!»

Txapelketan diferentzi batzuek
sortu litezke, askotan uskeri ba-
tengatik; eta neri etzait gustatu
izandu nere lagun batzuekin
gaizki jartzerik. Orregatik ez di-
tut maite izandu txapelketak.

30 URTEKO
OROITZAMENAK

—Ogeita amar urte igaro di-
tukela, esan dek, Euskalerria'n
barrena bertso-kantari. Esan,
nolakoa da, ibilketa luze orta-
tik gordetzen deken oroitzape-
na?

—Batzutan etxeratu gera saio
trixteak eginda.

—Zergatik trixteak?

—Gaiak etzirelako bear bez<
la moldatuak, edo Errian poz\
eta berotasunik arkitu ez degi
lako. Bertsolariak, jendeak usi
baño geiago sentitzen du entzt
le gutxi biltzea edo egin da
bertso-lanarekin entzuleen g(
goa ez betetzea. Ordun, na\
ixildu, bertsolariak izaten d
alako naigabe bat bere barruat

Urrengoan berriz, gauza otzi
goa espero genduanean, aurrea
entzule asko ikusi, txalo ugariü
entzun eta pozez eta alaitasi
nez beterik etxeratu izandu g<
ra.

EUSKERARENGANAKO
ZALETASUNA

Geiegi luzatu gabe, azke
galdera bat egindo diat, MÍ
nuel:

—Lentxeago esan dek, gai
beko bakardadean bertso - kai
tari aritu aizela liburu bat at(¡
ratzeko. Esan, zerk eragina:
dik lan neketsu ori?

—Euskerarenganako zalett
sunak eta geroko gazteentza
bear bada, mesedegarri izan I
tekelako. Eta, nere ustez, gui
izkuntza denen bearretan de
goalako. Euskeraren alde bt
koitzak aldeguna egitera bea\
tuak gaudelako. Ori izandu á
nere asmo eta gogo bakarra I
bururako bertsoak kantatu d
tuanean.

—Bejoindikela, Manuel! Os
ondo esana. Gure elkarizket
bukatzeko ezin azken obeage
rik aurkitu. Usté askoan orre!
eta jendeak entzuen dezal
EUSKERAREN ALDEKO ii
dei kartsu ori.

HERNANDORENA

•••••••••••••••••
••••••••••••«••••

•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••i

Lflll 11111,1 ZABALEZ
! •
• •
• •
SS

!•••••
!•••••

• •• •• •• •

Begira nago, begira,
biotz betezko ikustez;
aldamen ta urrutira
lelo iriki zabalez

Bizitzazko iardunean,
itz barrentsu, ixillakin,

Nun, ñola ote da ori,
ain zabal, aundi dakusgun
bizitza onen iturri?
Ai! Nun arkí dezaket, nun?

An zeru, goi-bazterreko
odeibide urratuan?

billatuz nabil enean,
or-ementxe igesakin.

Baketsu dakust zeru a
goi-alde garbi, oztiñez;
lurra zerbait orbandua
udazkenaren orbelez.

Pentsa nai! Oi, ezin pentsa!
Izadiz alderatua,
gogoa doakit galdua
zirkinge, etorrirantza.

Ur, arri, mendi ta zelai,
landa, arru, zugatzetan .
begiak betikoz, ezbai,
lur orlegi, orituetan.

Ala, landare arteko
alkar-argitze itsuan?

Aizearen ikutu zoroz
astintzen dirán ostoetan?
Ala, txori kantari egoz
alaitzen dirán bideetan?

Or, ezkutu itzalean,
zerbaiten zerbaitez datza,
eten-ezin iilunean,
biziaren sortari latza!

Oi, bai, ikust-une orren
bizi-mintzo, egoeratan;
goizaren ta arratsaren
bita ríe aldakor ortan...

ii Lur orlegi ta orituez...
Bai, zerbait zaigu aldentzen,
zerbait duakigu bai, iges,
iñoiz ez daña itzultzen!

OZOLLOPE
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EZTAI KANTA
Zeru-mendiak elkartzen dirán
tokian dago Olaberri,
tokirik ez da obeagorik
batzeko bi ezkonberri;
orregatikan anitz zorion
Agurtxo eta Xabier'i.
Jarrai dakien eskatzen diet
asi duten bidé orri,
gaur ager duten maitetasuna
emenaz beti alkarri.

Larros politak duan bezela
gorderik bere arantza,
bizibearrak izaten ditu,
iñoiz, aldi bat garratza;
une oietan kokildu gabe
egin beti aurrerantza,
maitasun sutsuz elkarturikan
eskatu JAUNA'i laguntza,
otoitza baitda iñundik ere
geien maite dun izkuntza.

UXOLA

Bildur nok...
Ez al dok ik, ezer obarjk, guretzat?
Oro dok eder iré mintzo goxoan,
gazteak artzen ditukanian aintzat,
landare mardul jre baratz zokoan.

Gaztea, diñok, dala geroaren gun,
ta ba abil, etengabe, nekazari,
sats ta zimaur, eure so loen jabedun,
beroak emongo frutu geroari.

Ondo dakik gaztearen igon gura
—arto landare, goraka, argi-lapur—
emonago dautsazak jorra ta ardura,
pozarren, uzta dokalako ur-ur.

Ba, joak gora ta gora, gara samur;
baña, ik ausko, ta etzakiat den:
ala, goraka larregiaren bildur,
ala arta-buru mardulagoarren.

Gazteak dituk —baratzek lore-murgoi—
iré betiko mintzoen edergarri.
Gu geu gareala, dok beti jk oroi
munduaren zi.l, geroaren oñarri.

Ain dituk ugariak iré eskeintzak,
itz uts, aize-egoetan; oro guzur,
berba-paliko. Beti euregan giltzak,
mingaña dok ik luze, kateak labur.

Prest daukak goi-gelako baita
gordetzeko udazkenaren altxorra,
nekazari faltso, guzurraren aita,
bete naian gure onuraz zilborra.

Guretzat nai dokan biziak sena nun?
Eure erara goldatzen ik indoak.
Nekazari faltso; alper akuludun,
gu geu izanen gaituk itaurrekoak.

Ezik usté uzta i rea bakarra.
Ez adi ibilli beti txorimalo;
bete egik aziz solo eta larra,
guztiorentzat ¡zango naiko arlo.

Ni be, ba, nok bildur...
Ez ete nok gero,
diruarren ero
nekazari lapur...
Izango ete naizen,
nere buruaren
irakasle maltzur...
Gaurko mundu onen
geroko j.txaropen
ete dokan guzur...

Ene umeen umek
izango al joek
obarjk altxorra,
eurentzat bakarra.

GOTZON BIDAGUREN

JAUNSARAS'KO MARTIN ALTSUA'RI
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LUZIA GOÑI

Juansaras'ko Martin Altsua
euskaldun baten grazia;
omenaje bat oso polita
daukat orrentzat asia.

Euskal errian izandu dirán
soñu jotzale guziak,
esan didate ñola zituan
arriturikan utziak.

Bere beatzak, luze luzeak,
dute abildade aundia;
arrantan eta eizian ere
beti izan du artia.

Leku askotan ibillia da,
Españia'n ta Franzia'n;
soñu berria estriñatzeko
an egon zan Italia'n.

Estradella'ko «Dallape Etxea»
izena dauka soiñuak.
Zenbat aurresko ta purrusalda
jo ditu Martin Altsua'k.

Urte askotan olaxe, Mattin,
segi umore onian.
Bazkari eder bat egingo degu
denak alkarren artian.
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I XERRIA 1
I BASURDETU f
I NAHIA ¡
•5 Xerri gizen zikin bat, etzanik lohian,
5 ase ta lokartu zen, tripa iruzkian,
E ezkur aments eginez, oihana gogoan,
jjjj ez baitzen, beharbada, jostatzen etxian...
E Nahi zien ibili mendi handietan,
E basurde bat iduri, azkatasunian!

E Larrazken egun batez, ornen zen ñapurtu.
E Denak utzirik eta, oihanetan sartu.
E Basurde beltz azkar bat baitzakon agertu;
«= Euskaldunak bezala, han ziren agurtu:
E —Goizik ari zirea? —Ba, zu ere heldu?
E Eta biak ederki kurrinkaz mintzatu.

E Basurdiarekilan adixkideturik,
E gure xerri lodia, harén gihiletik
E zabilan mendiz-mendi, beti sasu petik,
E egun gaztaian ase-ta, bihar goseturik,
E hea alor batían etzenez artorik,
E nunbaitik ezin sartuz, jo beste aldetik!

Ohidura baserri bihotzez lotia,
aste baten burian, ontsa mehatia,
arrunt leherrina zen etxeko xerria;
laster ezin ibiliz, eta hatsantia,
zangoetikan minez, dena larrutia,
amor ez eman nahiz, hain zen tematia.

Azkenian xerria, orroaz nigarrez,
utzirik basurdia, bakarrik izanez,
etxerako bidia hartu zien zinez,
xerritegi goxorat itzuli beharrez,
asetzeko bederen, han egun guziez,
alferretan geroztik, amentsak eginez!

Adixkide maitia, ixtorio hori,
guretzat ez litake hanbat irringarri,
zeren eta xerriak, buruz mendiari,
betikotz atxikia azkatasunari,
egin baitu, gaizoa, indar izigarri...
Ez baita hil ordian, eskerrak Jaunari!

Gero eta gorago, hábil Euskalduna,
behereko lohia izanik zikina.
Tripuntzikerietan nun duk atsegina?
Erortzen ba'hiz ere, ez lotsa laguna!
Izar baten argirat, jo beti aintzina.
Gogoan den amentsa, oi zer zoriona!

PIARRES HEGUITOA
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AGUR,
AITA PATXI
Bertso barrí batzuek
gura neukez jarri;
zeruko Aita ona,
egidazu argi.
«Aíta Patxi i I yaku»
esanaz alkarri,
pena aundiagorik
ez da artu sarri.

Arrieta'ko Libo'n
jaio ta azia,
beragaz izan eban
Jaunaren grazia.
Pasiotarren legez
ondo ikasia,
oraindik ez da galdu
santu-errazia.

Irurogeíta lau urte
kumatik obira,
bitartian emon dau
milla jira-bira.
Ekiñaren ekiñez
ez dago begira,
Jentiak diñozanak
guzurrak ez dirá.

Atseden barik ekin
bidé gogoman,
zer ete eukan arek
biotz-motorrian!
Zeruan sartzen ba'da
neke-zigorrian,
Aita Patxi an dago
goiko tontorrian.

Gauza biren artian
beti gogorrena,
maitasunez eginda
zer aukeramena!
Errezena ez ei da
geienbat onena,
ori da jokatzea
kristau-siñismena!

Begiak lurrean ta
biotza zeruan;
Jaungoikoa besterik
ez eukan buruan.
Auxe zabaltzen eban
bere inguruan,
guztiak indartuaz
siñismen beruan.

Aita Patxi'ren griña
«Errosarioa»,
nunbait, ondo ekian
bere balioa.
Dana zan otoitza ta
bedeinkazioa,
alper askoren ordez
erremedioa.

Beti ebillen Patx.i
pekatari-billa,
beragaz autortuak
zenbat, zenbat milla!
Ez zan ez jakituna,
bai gizon umilla,
bere jakituria:
Jesús Gurutz-illa:

Gaixo minduak zjran
bere urko lagun,
euren billa ebillen
beti gau ta egun.
Ortxe galdu ebazan
bizi ta osasun,
berbaz barik, egitez
maixua nun dogun!

Ez da kalte izango
au be esat.ia:
Astero Arrati'ra
nai eban joatia.
Zenbat izerdi, neke,
otoitz-zaratia...
Ondo bedeinkatuta
dago Arratia!

Gerratian gizon bat
ei zan ¡I bearra:
«Agur andra, umetxu ..».
Ai, aren negarra!
«Neu nago orren ordez»
Patxi'ren dearra;
otoitz egin ondoren,
«Jo neure paparra».

Anai-arteko gudan,
Patxi zan kap.illau;
ordun egindakoak
dardar ¡pinten dau.
Euskaldun anaiekaz
zer negar, alarau...
Bere lagun ziranak
ez dabe aiztuten au.

Jainkozale izan zan
euskaldun gaiñera;
biok bene-benetan,
ta biok batera.
Bat edo beste bein be
ez eban aukera,
onezkero zeruan
ba dakie euskera!

Jokatu dozu, Patxi
joko ederrenian;
zenbat on egin dozun
zeure aberrian!
Ez al zendun ereingo
leku okerrian,
frutu emongo al dau
gaur Euskalerria'n!

Ekiñalean ekin
al dan daña bota,
aste bete baiño len
il-zorian jota.
Zure jokabidea
agí ¡i dago-ta:
Kurutz-bidea egin,
ondoren Golgota.

Atzamarrak jasota
bidsrtzian eske,
norbaitek eroango
arin eta merke.
Gaur zuri eske gagoz
txoper eta beste:
Orruntz eroan gaizuz,
al dozu ainbeste!

Zorionak gaur zur]
gure Erriko pitxi!
Zeugaz poztuten gara
ta ez gero gitxi...
Naiko egin dozu ta
ortik ondo bizi!
Agur ta laster arte,
GEURE AITA PATXI!

A. MARTZEL
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IBILLALDIASAINDUTARAKO

Oiñarri sendoko PIRAMIDE'ak, befiko Ejípto'ren agerpen iraunkorrak

Kristauori etzaio manatzen «Lur Saindu»'ra joaterik. Baiñan
Leku Sainduetara joateko «suertia» izanez gero, nor-berak daki
zeinen gauza bikaiña den ori.

Joan den Irailla'ren azken egunetan eta Urrilla'ren asierakoetan,
izan dut nik ibillaldi ori egiteko zoria. Aurten bete dirá apeztu
nintzenetik 25 urte, eta mesede on ontaz ematen dizkiot Jainkoari
eskerrak.

Gure Maisu Onak bere erakutsiz eta bere ibilliz saindutu zi-
tuen bazterrak ikustean, nork asmatu, kristau batek, apez batek
sentitzen dueña? Biotz barruan gordetzeko zerbait, esker ona,
lotsa...

Baiñan, badira joan-etorrian agertzeko gertakizun batzuek eta
esateko asmotan nago.

Norbaitek esan zuen, Pales-
tina'ko lurraldea nork bere be-
giz ikustea, «bost garren Eban-
jelioa» irakurtzearen antzekoa
déla. Gure barruan egiñik dau-
kagu Jesus'en irudia; baiñan,
ango lurrak, jendeak, oiturak
eta bizi-giroa ikusi ondoren, ar-
giago ta sakonago ezartzen zai-
gu barruan Aren irudia.

«Lur Saindu» deitzen zaio
Palestina'ri, lur berezi, zail eta
elkorra; baiñan, oroigarri bi-
kaiñez aberats eta emankorra.
Iru erlijio-eraren sor-leku izan
da, bai ta ere kultura askotako
bide-gurutzea. «Lur saindu» ar-
tan zegon tokirik egokiena, mai-
tasun-mezurik bikaiñena mun-
du guzira zabaltzeko: «Elkar
maila zazue! Nik malte izan
zaituztedan bezalaxe rnaüa za-
zue elkar». Eta ori esan zuen,
«¿Vi naiz Bidea, Egia ta Bizia»
esan zezakenak.

AS GAITEZEN

Irailla'ren 20'an, berrogei la-
gunen bat atera giñen Iruña'tik,
Armendaritz H. jauna, Diputa-
zioaren Kapellaua, buruzagi ge-
nuelarik. Barcelona'rako bidea
aski izan zen gure artean adis-
kidetasuna sortzeko.

Barcelona'ko portu aundian,
«Cabo San Vicente» izeneko
itxasontzi aundiak erraz irenisi
zituen bere sabel zabalera 800
erromes ibiltariak; arratsaldeko
6'etan, aingura jaso zuten. Len-
dabiziko aldiz ezagutu nuen
itxasontzi aundiko bizia zer
gauza miragarria den. Dena gar-
bi, dena egoki, ziñez lasai ibil-
tzeko egiña dago oietako itxa-
sontzi bat.

Elizkizun ederrak ziran egun
aietakoak; eun apez eta geiago
batera elkar-meza ematen, bi-
llerako aretoa jendez beterik.
Sor Edurne'ren abots eztiak,
«Ogi zerutik» abestiaren doiñua
euskaldunon biotzetaraiño sar-
tzen zigun.

Egun aietan, itzaldi jakinga-
rririk ere entzun germen Libu-
ru-Sainduetan jakintsuek eman-
dakoak, Ejipto ta Israel ezagu-
tzeko gu gertutu naiean.

Kairo'tik 8 kiíometrotara, «Keops»
Piramidea: gora, 147 m.; alde ba-
koitzean, 230 m. Diotenez, 2.500.000
arri-tzar aundi, 2.500 kilokoa, bakoi-
tzak. Orain 4.000 urte direlariko gí-
zonek, ñola egin aal izan zuten?

Bare - bare aurkitu g e n u e n
icsasoa, joan-etorri osoan argiz
eta urdíñez asetzen genituela
gure begiak; legorcarrendako,
bai aLsegin aundia itxasoko gi-
roa! Irugarren egunean, gutxie-
nik usté genuela, izurde-talde
bat agen ti zen gure inguruan
jos^ari la jauzika. Uratxe zen
aiaitasun ekarri zigutena, itxaso
zabaíeko bakardadean!

Iraiila'ren 24'ko argiztean kai
artu genuen Alexandria'n. An-
txe, gure begien aurrean, miste-
riozko Sortaldea!

LEMGO TA ORAINGO
EJIPTO'N

Legorreratu ta bereala Kairo
uriburu ospetsura abiatu giñen,
250 kilómetro 20 autobusez egi-
ñaz.

Ejipto zabalaren lur idor eta
ondartsuen artean, Nilo ibaia-
ren ezker - eskubitan bakarrik
ageri ziren lur gorri landuak.

Errixkak benetan atzeratuak
eta errukarriak; jendeak, bear-
tsuak. Etxeak, txikiak eta lu-

rrezkoak, jendea eta abereak el-
karrekin bizi zirelarik, «jitoak»
bezala, garbitasun ttanttarik ga-
be.

Kotoi edo algodoi landare-
alorretatik agur egiten ziguten
bertakoek. Beartsuak dirá; illu-
nak, ez. Kotoin-biltzailleak, txo-
riak bezala kantari; emakumeen
jantziek lore guzietako margo
alaiak zituzten. Eta urnetxoen
begi aundi, beltzetan, dir-dir
dago aingeruen garbitasun guz-
tia.

Arriturik geunden. Abduh gu-
re gidariak esaten zigunez, guk
ez dakigu Sortaldea ezagutzen;
ala izango da, bai.

Ona emen euskeratua, Ab-
duh'k abestu zizkiguna:

Nere a be r ría
gyzfien ama da;
nik anifz rnaife dut
nere aberria.

KAIRO URiBURUAN

Uri izugarria da Kairo uribu-
rua. Iñork ez daki zenbat mi-
líoi bizilagun dituen... —bost,
sei, zazpi?—; ez da «posible»
Sortaldean ori jakitea. Dena
naastua aurkezten zaigu: zarra
ta berria, apain-geikeria ta bea-
rra. Berebil garestiak, astoak,
kamelluak eta jendea, denak el-
le arrekin dabiltz nonnai, Kai-
ro'ko kale berri apaiñetan eta
karrika mearretan barna. Eta
iñor ez da asarretzen.

«Ramadan» deritzaion aldia
da, gure Garizumaren antzekoa.
Argia dagon bitartean ez da
jaten. «Ari biru bat zuri ala bel-
tza nabaritzen den bitartean»,
Mohama'k agindu zuenez. Gu-
re gidariak, adibidez, artu bai
artzen zituen guk emandako zi-
garroak; baiña, gerorako gorde-
tzen zituen; «—Ramadan du-
gu, oso-osoko bar ana».

An entzuten genituen dorre
luzeetatik egindako deiak; biotz
ondoraiño sartzen ziren otoitz
dei zoli ta biziak. Ba'dugu zer
ikasirik guk ere! Eta jende au-
nitz belaunikatzen zen antxe,
karrikan bertan, lurreraiño ma-
kurtuz egiten zituzten beren
agurrak eta otoitzak; antxe, 5,
6 edo 7 milloiko uri baten er-
dian.

Eguerdi arte Museoa ikusten
egon giñen. Arratsaldean berriz,
aPira?nide» famatuak ikusten.
Egun bat besterik ez genuen
izan 8.000 urte eta geiago dauz-
katen ainbeste gauz miragarri
aiek ikusleko; itz gutxiían ezin
esan...

A^exandrsa'ko «Faro» ta «Liburutegi» famatuen ondokin artean, Ponpeyo'ren
zutarri Serden eta bakar-bakarra

Pirámide arrigarrien ondoan
dagon «Mena Errege» ostatu
aundiaren lorategi zoragarrian
bildu giñen afakzeko. Sortalde-
ko ganaren sorgiñezko giroan,
jaialdi atsegiña eskeiñi ziguten;
ametsetan ere asmatu eziñezko
dantzak ziran. Salome dantza-
riaz oroitu giñen. Ez da arri-
tzekoa, ba, Herode'k burua gal-
tzea eta San Juan Bautista'ri
galdu araztea.

Berriz itxasontzira itzultzea
basa-mortuko beste bidé bate-
tik izan zen, eta gauz arrigarria:
euria egin zuen! Bai, eun urtez
egin gabeko euria. Autobusen
gidari edo txauferrak ez daude
oiturik euritan ibiltzen. Ez arri-
tu, beraz, lau autobús baiño
geiago bideKk kanpora atera zi-
rela, ez bai dute autobúsak au-
rreko kristala garbitzeko tres-
nar ik.

ALEXANDRIA
PORTU AUNDIA

Irailla'ren 25'an Alexandria
ikusten ibilli giñan. Mediterrá-
neo ifsasoko porturik aundiene-
tako bat da. Aspalditik oso eza-
guna izan den uria. Alexandro
Aundiak eman zion izena.

Bertako Argi-dorrea ta Libu-
rutegia, orra aintziñatearen arn-
garrietako bi. Urteek eta giza-
kiek dena desegiten dute; ala
ere, antxe dago aspaldiko an-
tziñatearen lekuko ixil eta mu-
tu, Ponpeyo'ren zutarria, 42 me-
tro edo luzeko, arri bakarreko
ta osokoa.

Gure gidaritzat ejipto-jakin-
tsu bat dugu; kristau «koptoa»
da, ta bere elizaz mintzatzean
zaletasun aundia jartzen du.

—«Markox Ebanjelisia izan
zen, gure lurralde auetan, Kris-
tdren 47'garren urtean, Kristau-
lasuna erein zaena. Ebanjelioan
daúka bere sustraía Alexandria'
ko Eliza onek. Lau orduz irau-
íen du «kopto»'en mezak; bai-
ñan, igandea Jaunar en eguna
da; ta, gaiñera, Aposíoluak egin
zutena guk ez dezakegu alda-
tu».

Katakunbetan, predikalari su-
tsua iduri zuen. —« Ejipto n,
auniíz ixuri da odola, krisíauen
odola; leendik eta geroago;
erromatarrekin bai ta arabita-
rrekin ere. Izan zen «Sultán»
bat, kristau-o doletan ingiritan
bere zaldia ikusi nai zuena, ta
ikusi; egun bakar batean, 37.000
anai il zuten Alexandria'n. Beti
zailla izan da Ejipto n Kristau
izatea. Nai nuke nik jakin ñor
den Erromdn Kristdrengatik
beatz bat eman nai duenik».

Errespetuz entzuten genion;
bere ezpaiñetatik mintzo ziren
maitasuna ta miña. Berak ez da-
kizki Erroma'ko Elizaren gauza
ederrenak; baiñan, guk ere ez
dakigu auntitz, bi mille urte bi-
tartean, b as amor i uan loratzen
duen Eliza martiri ta saindu
batez.

G a u r, Irailla'ren 25'garren
eguna, «Premia Txiki» Saindua-
ren jaia dugu naparrek, aren
iltzearen jaia. Naparra, iruñ-se-
mea, Iruña'ko lendabiziko apez-
pikua. Kristo'rengatik e m a n
zuen bere odola. Eta ez eusko
lurrean.

Itxasoz beste egun ta gau bat.
Orain, bai, Leku Saindutara, Is-
rael aldera. «Eretz Israel», Jau-
naren Etxea, fededun guztien
Aberria. GARDETAR M.

Kaira'k© Mezkita Nagusia, ango Gaztelu arresitu'ko erdian, eta gaurko Uriburu osoaren buru ta zaindari
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ALTZAZU
IRU ARTZAIEN KONTUA

Azken zenbakian, Huarte-
Arakil'go Aingeru Azpiroz ar-
tzaiarekin i z a n alkarrizketa
agertu nuen.

Eleketa (izketa) artan Ainge-
ru Azpirotz'ek ira artzaien kon-
tua es aten zidan.

Iru artzaiek, bata frantzesa,
bestea naparra ta irugarrena gi-
puzkoanoa, arrai andi, ederra,
erosi zuten. Ta gero erre. Ta
gero gipuzkoanoari eman zio-
ten partitzeko, tontoena zala-
koan.

Orduan gipuzkoanoak onela:
—«Frantzes, toma kabes; nava-
rro, toma rabo; gipuzkoano ton-
to, erdiko tronko»...

Bizkai'an kontu ori bera ere
esaten dala, esaten nuan; eta
luzeegi ez izateko bildurrez,
oraingorako uzten nuan.

Ona ba, erriko emakume ez-
-gazte batek kontatzen zuen be-
zela, itzez-itz, ezer ere aldatu
bage:

«Bein baten artzain ebizen or
iru probintzietako gizon batzuek
Nafarroako mendietan, au da
Bizkai ta Araba ta Nafarroa-
koak.

Gogoratu ei yaken egun ba-
ten ba bezegu edo arrain bat
euren artean partidutea; da
orregaitik Bizkaíkoari emon ei
eutsien partiduteko, ezyakiñe-
na izango dala-ta. Bainan one-
lan egin eban:

—«Alavés, pa ti kabés; biz-
kaino tonto, para ti erdiko tron-
ko; Baztán, pa ti el bustan; edo
baita: navarro, pa ti el rabo».

Orrela itzez-itz bizkai base-
rriiar andre, euskaltzale sutsua
zanak, neuri kontatu zidan. Ez
dut itz bat ere aldatu. Dana
berdin-berdin ipiñi dut.

Usté dut egoki ta zuzen dala,
noiz edo noiz «Principe de Via-
na» euskal orrian Bizkai'ko zer-
bait ekartzea ere.

Agur, irakurleok. Urrengo ar-
te, Yainkoak nai ba'du.

YURRE'TAR Y. A. K.

LEGASA
AURTENGO BESTAK

Joan dan Abuztu 28'an zele-
bratzen giñuan San Agustín
eguna; egun ortan ematen zu-
ten asiera Legasa erriko bestak.

Bezperan ere bazen besta piz-
kat. Jende asko etorri zan osta-
tuetara «Baztan - zopak» e t a
«xuri-ia-beltzak» jatera, ok bai-
tira besta-pezperako afariak.
Egun ortan bai ta ere, txistula-
riak «ARRI - AUNDI» Peñakin
(au bait da emengo «peña»)
erriari eman zioten lenbiziko
«buelta», beren soñuz erranez
eta abisatuz bestak asten zi-
rala...

Eta 28'gnean., goizeko 6'etan,
erriko gazteak soñuakin eta
abestiakin irazarri giñuan jen-
dea bere goatzetik; lenbizian,
batzuek gogo onakin eta bes-
teak txarrekin, bañan gero de-
nak kontent, guartzen bait zi-
ran San Agustín eguna zalá.

Zortzietako garai ortan, erri-
ko plazan txokolatia giñuan de-
nentzat, bai ta ere edari goxo
batzuek edan nai zuenentzat,
ez bait du kalterik egiten osa-
sun ona duenentzat, eta au den
bizkiartean...

Amaiketan, Meza Santua;
baña, au meza! Emengo zaa-
rrak diote ez dutela aspaldi ola-
ko mezarik entzun. Erriko
Ayuntamientua lenbiziko ban-
kuetan zagon, eta Meza Iru-
ña'ko Bikarioak eman zuan. Ko-
roan, eztakit nungo kantoriak,
baña asko balio zutela baiziran.
Erriko gazteak leitu zituzten
«epistolak» eta geñuen otoitza.
«Sagara»'ko denb oran txistula-
riak «Agur, Jaunak» jo. Meza
ondoan, elizako atean ogia ta
gazta denentzat, bai ta ere zato-
tik trago batzuek, mezan ega-
rritu bait giñan geienak. Ardoa-
ren arimoan jota batzuek egi-
ten dirá; egoteko denborak, nai
baño len etortzen dirá...

Egun ortan baziran bertsola-
riak goizean eta arratsaldean
ere. Gazteak (batzuek, ez denak)
ez diete kaso askorik egiten,

baña baziran zar franko ez du-
tenak aspaldi olako irri gozorik
egin. Baziran aurrentzat zen-
bait joku, eta geroago soñua
plazan.

Bigarren egunean, karrera as-
ko; irri pizkat egiteko bidea
paratu zuten; majua izan zan.

Irugarren egunean irri asko-
ko jokuak baziran aurrekin bai
ta ere zarrekin, eta gero ondoan
aizkora apostua: Mindegia I,
Ezkurra'koa, emengo bi anai
kontra (Sarratea anaiak). Amar
kana-erdikora zuten apostua.
Len jokatua zuten ori bera, eta
Mindegia'k irabazia zuan; on-
takoan bazen esperantza pizkat,
baña berriz ere irabazi Minde-
giak, Mindegia bait da. Orain
erriko ak majo ari tu ziran, eta
jende kontent zagon ikusteko
polit bat paratu zela.

Ondar egunean, zein izandu
zan jota-dantzan obeki. Erriko
batzuek majo aritu ziran, eta
beren saria izandu zuten; baña,
lenbizikoak Errenteri'koak eta
Lezo'koak izandu ziran.

Denbora ederra izandu gi-
ñuan egunero, baña ondar egu-
nean asi zan euria arasian eta
etzun atertu goatzera joan arte.
Bazakin Jaunak akitzera zoazila
bestak eta euria bearrekoa zela,
uda idorra joan bait da.

Ola joan dirá emengo bestak;
elclu den urtean, berriz ere aur-
ten bezala, pasatuko al ditu-
gun! Bazan denendako ikuste-
koa eta irri egiteko bideak. As-
paldi ez da emen orrelako bes-
tak plantatu, eta jende guztia
kontent gelditu da.

LEGASA'KO GAZTEAK

HUARTE
EUSKAL JAIA

Iraila'ren 20'ean, Iruñe'ko
Huarte'n euskal jai bat ospatu
dute berehartan dantzariak eta
kantariak ari izanak direlarik.

«Toki Alai» frontoia jendez
bete zen, han giro ona nabari
zen, hor ageri baita ikuskizun
hauek gure jendearen gogokoak
direla.

Hiru dantzari-talde genituen:
Oberena, Baztan eta Iruñe'ko
Herriko Etxekoak; kantariak,
berriz, Iruñe'ko Orfeoikoak.

Baztan'go dantzariek, beren
ekiñaldia gis a hontan agertu
zuten: «Aunitz urtez», «Tella-
rin», «Sagar-Dantza», «Esku-
-Dantza», «Irri-Dantza» e t a
«Zortzikoa». Oberena'k, berriz,
«Ikurriñari Agurra», «Kontra-
pas» eta «Lizarrako Larrain-
-Dantza». Iruñe'ko H e r r i k o
Etxekoak, ordean, Luzaide'ko
Dantzak: «Zozo-Iantza», «An-

Iruñerri'ko Huarte: J. Guillen margolariak íkusiíako «Kalbario» berezia dre-Iantza», «Sorgin - Iantza»,

G A R A Z I

Aurtengo uda
Uztaila'ren 15'etik Agorrila'ren 15'erat, izigarriko beroa

ginien aurten Garazi'n. Beraz, ur guti artoaren ontzeko, eta
nekazariak oro kexu. Ortzi labur zonbait ahatik, ukan ditugu
han edo hernen, sekulako burrunban euria jeutsahala bota-
tzen zutela, eta zorionez harririk gabe. Artetan, iruzki bat
errabiatia, ausikitzen ari zena, eta baratze guziak kixkarra-
tzen.

Gure udatiarrak aldiz, lorian ziren idorte gaitz horreki-
lan. Pentsa: herriko bestak kasik euririk gabe. Ezin ahan-
tzizko bestak. Bi ilabete irauten dutenak. Egun guziez ikus-
garri berri bat eta musika beti jotzen ari dela tirabala! Or-
dian, zer jantza-pikoak hemengo plazetan:

Harro, narro, Mariano;
aitxa zangoa goraño!...

Arrotz horiek ez dirá heldu gure ganat ontsa pausatu
beharrez, baña jostatzeko leherrin artio. Ari ziren, berotiak,
izerdiz bustiak, errautsez betiak, zikindiak, usaindiak, eta
azkenian arrunt edanak ere. Nihun ezin errexituz, debriak
hartiak iduri, bazuten zer egin egunez eta gauaz bazterrak
ikaraturik, dena arrabost, irri edo oihu, izigarriko kalapitan.
Alta, ene ustez, aurtengo udatiarrak etziren bizik habera-
tsak. Ba, bainan sosik ez eta halere mozkortzen alaintso!
Kinka gaitz hortan zer egin? Hola bezik ez balinbadute mai-
te gure Euskal-Herria, ase bite norapait!

Pilota -pla^ako
ziiEiinokeriak

Udako bestak etorri orduko, pilota-plazetan ere kanpoko
so-egiliak nagusi. Eta gure joko zaharrari jeusik ez aditzen!
Paso handi esku-zartaka, ustez eta jokolarien indarra baka-
rrik behar dela laudatu. Baña «kintze» bat trenkatzen ba-
linbada arras polliki aintzineko xoko batían, ordian arrotz
asto horiek kexu, marrumaka, edo huxtuz!

Ahalgegarria dena: gure pilotariak ere kanpoko ergel-
keriari lotzen ari dirá. Partida bat bururatzen delarik eta
azken «kintzia» eremanez geroz, horra xapeldun berriak
oihuka, jauzika, edo lasterka tarrapataka, egiazki erotiak.
Zonbait aldiz, mutiko horiek elgar besarkatzen, irri zozo
batekin hortzetan, nun ez baitira ohono nigarrez orroaz ar-
tzen! Zer debru dituzte ziminokeri horiek? Aditu izan dut
nahi luketela egin futboVeko kirolariek bezala, tanto bat ira-
bazten dutelarik eta esku-zarta gehiago erdiesteko.

Nun dirá lehengo plaza-gizon aipagarriak, perestu bezan
ixilak, eta galtzalen pena errespetatzen zutenak? Nun ote
da gure Jendetasun ederra? Engoitik, Donibane'ko bestak
bilakatzen ari dirá, gero eta gehiago, «udatiarren bestak».
Alde batetik: arrotzak beren arrotzkeriekin egoiten; eta,
beste aldetik: Euskaldunak bere euskaldungoarekin. Beraz,
hortan bego denen onetan!

Ardi-gasnaren feirak
Joan den urtian bezala, gure artzainek ideki dituzte Ga-

razi'ko gasna feirak. Udako bestak izanik, jendetalde gaitza
jiña zen Donibane'rat. Merkatu hortan ikusten ahal ziren,
bestiak-beste, ostaler anitz, ardi gasnak metaka erosten ari
zirenak, bai eta ere hemengo udatiar frango. Horiek aldiz,
galdegiten zituzten gasna ttipienak, behar zituztela jan leku
berian, eta beharbada egun guziez baskariaren ondotik.

Usaiaren gatik, bi prezio mota baziren aurten ere: ka-
rioena, «mendiko ardi-gasna», saltzen zuten 25 edo 26 li-
bera kiloa; merkena, «etxeko ardi-gasna», 23 edo 24 libera.

Ene ustez, handitzen ari zauku gure gasna gogorraren
fama, urte batetik besterat. Hala izanik, artzainek irabaziko
dute lañaren saria ahal bezan ontsa, berek saltzen dituz-
telakotz gasnak, xuxenki eta prezio hoberenian. Hanbat ho-
be gure menditarren dako, ez baituzte segurki ebasten beren
ontasunak!

GARAZI'KO MANEX

«Eskualdun - Iantza», «Lapur-
tar-motza» eta «Bolant-Iantza».

Iruñe'ko Orfeoikoen kantal-
dia, «Agur, Jaunak», «Jeiki, jei-
ki», «Eskualdunak», «Baserrita-
rra», «Basoillarrak», « D e un
Agate», «Bigarren Kalez-kale»,
«Iru txiío» ta «Navarra siempre
p'alante TU. Abestaldeak, Huarte
Azparren jauna gidari zutela,
kantaldi ederra egin zigun.

Entzule eta behatzaleek txa-
lo beroekin saritu zuten dantza-
ri eta abeslarien jardunaldia.

Holako jaialdiak atseginga-
rriak dirá eta denbora berean
onuragarriak, hemen gure he-
rriaren nortasuna agertzen dela-
kotz eta hau izaten baita ere lo
d a g o n izpirituaren pizgarri.
Besterik egiten ez-pa-da ere,
hau bederen behar genduke lo
daudenak iratzartzeko.

Festa ederra ospatu zuten eta
jendeak ere barnean zaukan
bozkarioa agertu zuen. Zorio-
nak, Huarte'ko Herriko Etxeari.

ANZANARRI
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L I B U R U A K

«La mentalidad popular vasca»
Juan Thalamas Labandibar bidasotarraren liburua. Idazle ja-

kintsu onek eskeintzen digu liburu eder au, erriaren jakintzaz be-
terik. Egilleak, Azkueren lanak aztertu ditu ta arek bildutako be-
rriak eratu ditu. Orain aurkezten dizkigu arras ongi apaindurik
eta gai bakoitza irudi ta argazkiz jantzirik.

Liburu au interesgarria benetan. Lau zatiz banatua dago: jen-
tillen siñespenak; etxealdearen giroak; erriko festak; eta sorginke-
ri, belagille ta siñeskeriak.

Lekeitidn, Azkueren eun-urteko jaietan, 1965 urtean, Napa-
rroa'ko Diputazioaren sariaz irabazle atera zen egille au bere lan
onekin.

Zorion beroenak liburu onengatik, bai ta ere beste ainbeste
idaz-lan mamitsuengatik.

G. M.
«LA MENTALIDAD POPULAR VAS-
CA».
THALAMAS LABANDiBAR, Juan.
Sociedad Guipuzcoana de Edicio-
nes y Publicaciones de San Sebas-
tián.

ORRIAK: 258.
SAL-NEURRIA: 175 pzta.

«LANDARE JAKINTZA»
(BOTANIKA)

Bearretan geunden liburua
eskeiñi digu Aita Larrañaga'k:
landare jakintza edo «botanika»
gaiezko liburua.

Ikastolak, ikasle ta maixuek
badute, liburu onekin, laguntza
aundia; Botanikari dagozkioten
gauzak, euskeraz azaldu ditu.
Lan ederra euskera indartzeko
ta zabaltzeko ere.

Aita G. Larrañaga, azpeitia-
rra ta Jesus'en lagundikoa da.
Jesuiten ikastetxetan Izadi-Ja-
kintza erakusi du; lenago, Ame-
riketan eta Indautxu'n; orain,
gure artean, Tudela'n daukagu.

Esku-arteko liburu onek, Ca-
rakas'ko «Euskera'ren Lagunen
Alkartasunak sortutako «Andi-
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GURE DENBORETAKO EREINTZAK. Lo que se siembra hoy. Octubre, ia siembra, la sugestiva
imagen, tan humana, del sembrador. Y el escorzo del «inimicus homo» que siembra —clan-
destinamente— la cizaña. Ya amanecerá...
MAITE DU JAINKOAK EUSKAL-HERRIA. Dios ama al País Vasco, «IRATZEDER». El Rvdmo.
P. Abad de Beloc (Laburdi), en el delicado vuelo de su pluma, aporta a los sacerdotes de la
tierra vasca un profundo pensamiento: Dios habla también en euskera.

ARTZAI-TXAUKURREN SARIKETA. XVI Concurso Nacional de Perros de Pastor. Las incidencias
y resultados de Oñate, por M. IZETA, el hábil escritor baztanés.
JANARIAK. Piensos. AUDELA precisa, como técnico ,el valor alimenticio de los piensos del ga-
nado.
EUSKALTZAINDIA. Boletín Mensual de la Academia Vasca.

BETI STXO EGIN BEAR! Siempre esperando! Así resume E. OZKIN el revuelto mar de los pes-
cadores.
ZUZENBIDEA. Justicia. LIZARRUSTI ve las injusticias del mundo. Y sólo la Justicia es cimiento
firme para la felicidad y la paz.
ULTZAMA'KO SEMERIK BIKAIÑENA ( I I ) . Un hijo ilustre de la Ulzama. AGINAGALDE prosigue
la biografía, en euskera, del Obispo Irurita.
BEI ERRAPEA BAI, ADARRAK EZ. A las duras, como a las maduras. EZKERRA fustiga la con-
tradicción «Turismo sí (divisas); podredumbre no!». Lo uno trae lo otro.

BERTSOLARIA. Las páginas centrales recogen la cálida entrevista del Dr. HERNANDORENA con
Lasarte, el bersolari de Leiza. Y la cosecha habitual de «koblaris» y poetas.

LEKU SAINDUTAKO IBILLALDIA ( I ) . Peregrinación a los Santos Lugares. GARDETAR M. Un
viaje a Tierra Santa enseña mucho, y hay algo que contar. Hoy Egipto.

ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. Los MOZOS DE LEGASA envían la crónica de las «fiestas»; MA-
NEX DE GARAZI, el verano en Ultrapuertos; ANZANARRI, la Fiesta Vasca de Huarte-Pamplona;
el P. YURRE, desde su ALSASUA, una versión vizcaína del cuento de los tres pastores.

LIBURUAK. Los libros. «La mentalidad popular vasca, según Azkue», de Juan Thalamas Lan-
díbar. «Landare-Jakintza: Botanika», de Guillermo Larrañaga, S. J.
«KILI-KILI». Una acertada campaña escolar de Alfabetización euskérica. Entusiasmo infantil, ge-
nerosa colaboración de maestros y sacerdotes, respaldo moral y pecuniario (500.000 pesetas)
de la Excma. Diputación Foral de Navarra.

ma Saria», lenbiziko aldiz, ira-
bazi zuen.

Euskeraren aldeko langille on
den Aita G. Larrañaga'ri, gure
eskerrak. Q ^

«LANDARE JAKINTZA»
Egilíe: LARRAÑAGA'tar G., S. J.
Argitaidari: «Kardaberaz» Bilduma

TOLOSA

KILI-KILI N APARRO A'N
Aurten ere «Ki/z-K¿Zz» oso

langillea dago. Beti lan ta lan,
eta ala oso jakintsua egin da.

Berak maisurik gabe ikasi du,
baiñan berak oso abilla dela-
kotz ume euskaldunendako mai-
su edo irakasle izan nai du.

Bizkai'tik Naparroa'raño eto-
rri da mendiz mendi: erri, ba-
serri, uri ta basoak laister pastu
ditu umetxoari laguntzeko.

Ume euskaldunak oso gutxi
daki bere izkuntz ederraz. Ez
daki leitzen eta eskribitzen, ta
ez ba'du bere izkuntza ongi eza-
gutzen eta ikasten, laister aztu-
ko du.

Umetxoaren laguntza bear
du Kili'k. Aien laguna bai da,
ta maisu ere bai. Arek agintzen
dueña egin bear du asko ikas-
teko. Ortarako, emendik asi
bear da.

Bakoitzak bere txartela bete
bear du, bere izena, urteak, zen-
bat kuaderno egin ditun.

Kuaderno bat betetzen de-
nean eskatu ezazu bertze bat.
Kuaderno ongi egiñak eta ongi
apainduak izanen du bere sa-
ria.

Naparroa'n Kili-Kili Diputa-
zioaren kerizpe osoan dago;
bere egillea berriz José Antonio
Retolaza dugu.

Zenbat umetxok egin dute Ki-
li-Kili Naparroa'n? Geroago ta
geiagok egin dezaten nai genu-
ke. Naparroa'ko erri txikietan,
zaillago da lan ori egitea. Usté
dugu Etxarri - Aranaz'koak izan
direla irabazle; ogei ta amar

umetxok bete di-tuzte lau Kua-
derno eta amabik sei aiña.

Badakigu beste aldetik, zen-
bat lan egitcn duten Napa-

rroa'ko maisu ta apezek Kili la-
guntzen, berak eta euskerak es-
kertzen diete beren laguntza
ederra. j? %
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