
81 KO NEGUA

'í t,

IF ')

v(
I

Xrry

)

i

t tl
/)'l

. /,,'

ffi



t

tt GU tt TATDEAK EGINA

LAGUNTZAITEA]C

- BERAKO HERRIKO ETXEA
- GURE TXOKOA - S.C.R.

- CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
DE PAMPTONA

- CAJA DE AHORROS DE NAVARRA



Solas ongi egingatik,
euskeraz feit,zen eta eskribitzen
erakutsi ez dizuetenei,
bihotz bihotzez



EuskeÍaz
kontuan

lrEx r A,K

onoi leitu nahi baduzu,
Ieqe hok.eduki iLzazt)

t, tt leit,u behar da, aintzinean"i'r duenean.
adib idez: iturri : itturri
n, ñ leitu'behar da, ainLzinean trirr duenean.
adibidez: egina : eqiña
I, II leitu behar da, aintzinean rrirr duenean-
adibidez:. oilasko : ollasko
EO¡ ia leitu behar da , hit'z azkenean.
adib idez: atea:a?ia
o3r ua leitu behar da, hiLz azkenean.
adibidez: astoa =astljl
b-, p leitu behar da aint zineantt'z" duenean.
adibiddez: ez bada etorri : EZ pada etorri
d, t leitu behar da aintzinean rrzrrr duenean.
adibidezz ez da etorri: ez la et,orri

ñ;1m:

it: tt i

i l: 1l;'

ea:ia i'

Oa:Ua

zb:zP

zd=zL
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Euskalemin jayo naíz
Jaunak a1a nairik,
Dsker miloika
Mesede onengatik,
Ez rl.azazv atera
lur maite ontatik
Ludi guztiyan ezta
hau bezelakorik.
Euskaldunan elea
txukun ta garbiya,
Gizon jakintsuantzat,
Da zoragamia.
Ez dakite ez nondik
Ez nola etomiya,
Noski Jaunak guretzat
Zerutik jetxiya.
Nere ama gaxua
Egiyaz ona zerLr
Damuz gogoratzen det
Aspaldi ilbait zarro
Bi gauza erakutsirik
Luditikan juan za ¡
Jaungoikua maitatu
Ta euskera jolasten.
Gurasr¡a bazera
Umetxuan jabe,
Sayatu aldezuna
Gaxo oyen alde.
Jami bide onian
Egin Jainko-zaLe,
Erakutsi euskera
Asko bada obe.
Erderaz ari zaíte
Erdaldunarekin,
Bakoitzaren. elean
Beste arrotzakin.
Bañan baldin-bazaude
EuskaLdunarekin,
Beste denak utzita
Gure euskarakin.

Zure elea utzíta
Bestena jolasten,
Gaizki asi zeraLa
¿Ezteztu ikusten?
Zure loretegiyan
Lapaitzak aldatzen?
Burutik gaxo zaude
Sendatu len-bailen.
Euskalerrin jayo ta
Euskera gaizatsi?
Euskaldunan izenik
Eztezu ibazi
El-eak jakin arren
Zazpí edo zortzj-,
Euskaldunak bear du
Euskera lenbizi.
Euskalduna naizel-a
Gogoratutzj-an,
Atsegiña sartzen zaít
Biotz biot zía¡t.
Euskaldun bat ikusten
Dedan bakoitzían,
Maitasuna sortzen da
Gu biyon artian.
Euskalduna da nun nai
Ongi ikusiya t
Txiki txiki tandikan
Dezu ikasiya,
Eraman nai badezu
Bízítza egokiya,
fzant Jaungoiko-zale
Ta euskaldun garbiya.
Danak alkar arturik
Sayatu gaite zeral
Gure ele maitia
Ludiyan zabaLtzen.
Ya bada bertatik
Asitzen geraden,
Euskeraz jolastuta
Duskeraz idazten.

r Larramendi
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5u- ondoan
adifu

difugun

ixf orioah

Lamixeneko erreka onduan den
etxe batean, gertatua orain -
dela urte hauniLz.
Bazuten laur ttiki bat. Haurren
ama bere amaigarrori erran zi-
on:
-Haur hau¡ EZ zaiL batere gure
ha.urra idur iLzen deLa.
Amaigarroak erran zion:
-Hori hagiLz abudo ikusko dugu.
0rduan paratu zitLun su ondoan
hirureun arrauItze.
Siaskatik haurrak burua altxa-
tu eta erran zuen:
,.Hirueun urte ba ttit eta ez
dut egundaino, su ondoan ho--
rrenbertze eltze ttiki ikusi.
0rduan, amaigarruak ezpela har
tu ta harekin ioka:
-Ekarrak gure haurra.
Lamiak ekarri zion haurra eta
qelditu ziren kontent.

Bein batean beratar gízon bat,
Sarako hostatu batera sartu zen
bere Iaqunekin. Galdetu zitLuz-
ten kafiak.
Kafe Lxarra ateri zuten La, ba-
tek galdetu zíon hango etxeko
andriari:

-Nork egin din kafi hau?
-N5-k t zar dik?
-To, nere amak hirugarren -

egin aldian hori binon obia e-
gitten din.
Laqun batek ertan zion:

-0rduan, kafia paratzen ahal
duzu itxian.

-Nola paratuko diuk kafia?,
lehenbiziko bi egin aldiak be--
rak edatentLik eta... hirugarre
na izaten duk guretzaL.,
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0rduan sosik ez baitzen, or
dun edozein haurrari bi sosko -
bat edo sos bat, sosko oqia t,a
sosko olata ta sosko xokoltia
berendu ederra zen...ta orain -
bi soskin ze ematen diozu?. Sog
ko olata bat ederra zuzun et,a -
sosko xokoltiak beti ekarLzen
genituen...ola luze...nahiko bg
rentzeko ongi, sosko oqia re bai
xokoltia plata batin bi1ua, bi
sos, oqia ta xokolte erosteko e

man zuten.
0rain gauzak hagitz ganbitu

dire. . . qizon batek er e ze itauz
ten zuen?...Gu espostu gineli--
kan zinko zinkuenta irauzLen zt)
en suan arita gizonak. Hamabi
ordu equnin. Eguneko z.i-nko zín-
duenta L.924 urt,ian. Jornafa ho
geitamar duro. Suan aritzen ba-
ziren hogeitamabost duro l,a ola
i-zaten zuLen hilautian. Hura ai
sa joaten zen.. . suan ari dena
behar zuen litro bat ardo ta ja
tera re..suan aritzeko e?.

Labrantza pixka bat esPostu
o rduko hartu gunun ta ni landan
hura lanean, esnia, zerria hiI-
lzen genuen, olluak ta..orduan
etxeko guziek bazuten behia.

Hiru ondoko bizi laqunak,
frantsesak genituen, lehenoko
Frantziko gerra denborian eto--
rriak. Ikaragarri j ende on a zi-
ren. Batek erraLen zuenr harek
nahiqo zuefa hemen pastela ja--
ten bizí bino, Frantzian oPiIa
utsakin bizi. Urt'ero joaten zen
hilaute bat pasaLzera Frantzira
eta haraterakun beti erraten zi
ran"ben0, zerbait arroPa baldin

bazu, joan behar dut heldu den
hilaut,ian Frantzira". Ta behin
batean hauxe erranta nik, "bai
semiri egin behar diot traje -
bat binon, igual da, etortzen
zarenintt ta: ttez gara gehigo
etorko", eman zidan kolPe bat
ikaragarria.

fspostu ainzinin Donionara
oinez joaten ginen, ta han jai
ten genuen p laian bakal lua ta
tornatia. rrBetirr han bazkaldu
sosa balzukin. Zenbait biaje
egiten gunun. Gero espostuta -
ere bai. 0inez aisa egiten bia
jia, ta -oainera ttKargatuaktt Pg
darra ta dena harrdikan. . .Bai
nik ordqan ait,ari tra jia, ta
ttze ez nituen ekarri". Jesus -
ffiaria ! total hamar duro do. . . .

Hogei durokorik ez ziguen eman

behar amak. Beti oinez, bakar
bakarra joaten zen kamion bat
hemendikan, gi zonak ta . . . beno
emakumik i-qua1, binon kamionan
e! suerte baTen bidian, hurtzen
ziquten, harek Pagatuta.

Bai, dibertu egiten ginen..
Bi Berako mutil ' 

harat joanta
arrauLzen ttugu. Ekin etortzen
ba ginen kolonia rronak" srosko
ziqutela ta beno s Za kolonia
eroskoxten ta. Beno honelko to
kit,ara, denak, neskak'lehenen-
go etor Lzen baginen r han esPe-
tu, ta mutilák etorzen biziren
han espetu...quk eskaPo egin..
Gero erratten zuen:"guk hain--
bertze gastatu zuenLzaL ta
zuek ez etorri" ! ! Ekin etorri
koloniangatik? Gu gere qisa e-
derki dibertit'zen ginen bidin.
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0rain ez da jendia...bueno de-
nak; nire eskolan ez nintzen
hamabortz egun ibili ttikitan.
Gero monja frantsestan negu
bat ilili nintzen, hamasei ur-
tet,an, hamazpitan l-eitzen ta
eskribit zen.
Binon erdarz ez qenakigun. 0sa
ba izaten gunun. . . osaba ari---
Lzen zen hazi a b o LaLzen, ta qlu

arto jorran ondotikan, eta bo-
t aLzen zuen buzker bat oIa
"Braubraubraurr !pa los mirones!

2 2?1
Hamar urtetako segan ta. . . Ira-
lzek pikaLzera ez nuen joan na
hi izaLen bakarrikr suqiak o..
. ! jo ! bi haur bakarrik bialtzen
qaituzLen aunistan (aita fane-
ra Lr) egitikin l:azLan, beste-
tan segakin; gero osaba joaten
zen arratsildian aunizLan, La-
quntzera...0rain bezala? esko-
Ian hooei urte arte La?...bai.
. .ez, Ieheneko bi zia eta oain-
guak ez dire igualak ¿e?. Orain
berrogei ta hamar mil-a aLdiz -
bizi da obekigo jendia.
Labrantzan irautsi ziguten bai=
no. . . eskolik ez. .. bueno josten
ere negu bat ibili niLzen t,a
nik gizonari ez nion...at,orra
ta gal.Lzak aéa egiten nition.
0rain, ba zuen ona horrek:

Jostunak eg'iten zuen orain
konpazio batera, nik gal-Lza
pare bat hartzen nuen josi-
Lzeko, eta ihondik albada
arratsalrli hart,an akauturaz
ko zizun; ez bazunun ordun
akauLzent zaunik akautu hu-
ra; ez batek hasi ta beltzi
ak akautu.

Aunitz gauza iten genituen ! bai !

orain ez nuje kaso eginen biño. .

! bordatu !, beno loriak ein, izan
du zen moda bat, denok sonak b":
konduan bordatuak bazala eta. . . .

'f zuk ''eta nik ez dugun punto igua
la eqiteF", eta oioioi ze oihuak
eta ze erristak ateitzenxttuen
denak ez zirefa. . . "egiten badu
hiru Iagunek puntua, hiruek dife
rente ateiko djre, bai.

Bertzik eskolan ibifi izanen
ziren, behinpen hamar urt,etan la
nera igual ha rLzenxten. Sagarra
ere oktubrian edo horrela. Joten
ginen...bazen kalbarioan holko -
sagardi haundi baL, itxola ede--
.rra zuen r gu haurrak ginen.

Sagarra biltzeko zakuak eto--
rri ezkero, denbora txarra edo
ona . zan, bete behar duzu. Beno,
gaur zakuak dkarri eta bihar edo
etzi eramexte, denak bilu t,a. Ka

mionak eramttext,tuen ( sagarr a -
kantidadia zen l-ehen hemen) kam-
pora

Koadril-a joaten ginen sagar
biltzeta. Go izín joan, eta equr-
dian eramten ziun bazkari ona,
gisado onakin ta. . . jan. . . ta arra
t,saldin berriz. Nagusil haurrari
l-ana gehiago erainazt,en zion. Bi
emakume eginak baziren eta gu

haurrak. Guri hamabostna sos eta
hekeri hamabira edo ez dakiL ze
eman zion. Hek uste tartin pezta
óezel a...ta ez eman.

ELKKANXZKETK
1.904'on jaioa
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a dultzia egiú nahi badu-

Sur azal- mehea duen laranja be-
rexi beharko dugu ¡ QZ du rrNabelrl
ízanl behar ¡ ez rrBoton de Ororf
ezta rlSanguinafl .
Laranjari ebaki batzuk norberak
nahi duen neurrian egin eta xu-
rittu. Atorra xuri haundia bal-
din badu barreneanr kendu nabal
batekin poliki. Egur baten ga--
inean nahai den neurrian ebaki.
Paze traundia batean ura iraki--
tten kontu. Azalak prestatzen
diren denborian, Paze ttiki ba-
tera bota, paratu suan eta ira-
kitten dagoen ur hometik Pus--
katxo bat bota.
Hamarren bat minutu iduki iraki
ttan; hartu iragazkin bat eta I
ur hura kendu. Berriz laranja
azaL hura palze ttikira botar -
eta berriro ere ura eman. Zor--
tzí edo amar minutoz irakitten
kontu biga¡rren llrean-
Berriz ura kendu eta paze ttiki
ra bota azalak. Berri z ur berrT
a emanr'hirugarren aldiz, eta ]
hartan iduki egosi arte. AxaI
hura egosten denean kendu ur Sg
zía.
Laranjaren jugoa dena xetretut a
purtu eta iragazi, xaborrik ga-
be gelditu arte.
Paze batean pbratu iugo trau la-
ranja azalakin batean.
Pisatu zenbat den, eta zenbat
laranja jugoa eta axala den ha-
inbertze azukre bota eta iraki-
tten paratu.
Irakin eta irakin kontu t zlurez-
ko makil batekin maizki nahasiz

itxeki gabetenik. Gerorloditzen
hasten den bezelaxe, hartikan -
pixko bat plater batera ateri,
kutxariaren mutturrakin.
Pixko hori trotzera ateratzían -
gogortzen baldin bada, baztertu
eta ez bada gogortzerl.t iraki---
tten gehixeago iduki.
Gero epela baino beroxegoa deli
kan oÁtzíak bete. orain iduri-l
tzen ba zaío guttixko egina de-
Ia, biharamunean ere bertze ira
kin bat ematen ahal zaíor non l
eta kontu haundia hartzen den
zoJ-arí ez itxekitzeko; hoitara-
ko zwrazko goilareakin beti
itzulingurukatu kiskal keratsa-
rik eman gabe.
Ontziak hotzean betetzen ba di-
r€ r haizea gelditzen da barrene
ab eta dultzia galtzen da. Ho-I'
ruegatik erran dugu epela baino
beroxegoan bete behar direla.
Beti ere haizeren bat gelditzen
ba zaío, Soilarearen mutturra--
kin ateri.

Zumo hutsakin ere dultzia egi--
ten ahal da.

Behar da laranja xurittu edo
xurittrr gabe bere azalakin deli
kan estu.tu. Hura dena iragazi I
eta aixtin bezela, zenbat jugoa
den hainbertze azukre bota. Ge-
For nahasi eta nahasir baina 29,
lari itxe.kitzera utzi gabe. Ge-
ro hartu goilariaren mutturra--
kin eta :urazukre(almibar) r noíz
egitten den nabaritzen denean -
letrengo dultzi a bezaLa ontziak
bete.
Dultzia azal egosi hoiekin min

gatsaxegoa ateratzen dar aunitl
zerí horrela gehiago gustatzen
zdíe.Jugo hutsak azalaren ahogo
zorik ez duenezgero ez du samin
tasun hori €T€ o

BERAN DAGOEN SIJNBILDAR NESKATXA
AUNITZ IKASI BATEK ERRANA.
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-OlsÍ t¡ett-
Eguberri bezPeran; Berako

Pilota Lekuan, Olentzero Sari-
keta ikusten egon ginen.

Jende aunitz bazen ikusten
; haur pila kantatzenrdenak, -
ongi apainduak, behar den beza
Ia jauntzita.Ta zej,n poliki :
abesten zuten.

Erran behar dugu jendea ha
gitz ongi portatu zeLa, isil I
isilik, kantak aditzetr, egon -
zeIa.

Ah ¡ ta. . .ha.gitz polita idu
ritu zítzaíSunr. azkenean OIenT
zero denen artean abestea.
L.-Zaharrentzako sariak :
ARKATZAK (Legikoak) lehenbi zí---
koak gelditu zirenrT9r5 punto-
kin. -fTURLANDE ( GonirenEtxeak,
E ztegarakoak) 36, 5 . - ALfzETEKo
ARTZAIAK (Alzatekoak) 5t. -TXAN--
TXANGORRIAK ( Ikastolakoak) 32.-

f ZARRAI'IZ(EZ dakigu nongoak)7t¡- 
,

ZVBT ZABALTARRAK ( Zubi.zabalekoak ) .:

IKASGT ANK ( MonJ at aKuaK ) 29 . -XAGUT
XUAK(Monjatakuak) .
2. -Ttipi entzat t,

SORGfNAK (Monjatakuak) 57 .-
TXEPETXA ( Ikastolakoak) 29 . -

Erraten dizuegu, ez dakizue
neri, erresultado hoiek ematek6
Juradoakt kanta zaharren politat
Olentzeroren apainketa, eta
abeste modua, aunitz kontuan
hartu zuela.

Ahl ta ea heldu den aldian
paratzen duzuen irudimena(imaji
názioia), Olentzeroren olerki
libre oietan.Asmatzen ahal dire
ta.

-Uürke bettia-
Orain, haurrendako badugu parke berria.

Zabuak eta tximi stak, dilindan, zabuka, ta t¡ueltaka ibiltzeko,
jami dituzte. Hor bai, orduak jostatzerT.t egon daitekela!,

Tokia franko polita gelditu da.Azpiko aldian eserlekuak pa
ratu dituzte, ta hagitz majo dago.

Hemen. Beranrbadugu berriz talde ttiki bat o

musika jotzen duena. Urte-berri egunean, -
plazan aditu genien, ta naiko ongi jotzen
dute. Orain hasi berriak dira. Beratarrak
dira iruak. Matiasen semea, Feranandoo Sera
pion ilobanJabier, eta Migel Artiedan s"reE,
MigeI.

Ageri da zaletasuna baduteta. Segi de
zateLa aurrera.

$turihahs
@allBa
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MARRAZKIAK

Orain egun batzuk, Heriko Etxeko sabaiantegon gi--
nen; han rr juradorf zegoen.- zeín zírert
pintura ta marrazki obenak erabakit--
zen.Ta batzutaro o ¡ istilugorriak iku-
si zítuztett.

Hasieratik, denak arrituta gelditu ginent hainbertze lan e-
ginak ikusi ta.

Eguberriero bezala, Gure Txokoak, sariketa antolatu zuenr -
ta ikastetxe guztietatik marrazkiak eraman zitruzten.Eta, han z!
ren denakrorain berriki egin duten toki eder hartan, denak za--
bal zabaL jarrita.

fkusi ginuen, aur ttipiek egin zituztenak; hain politakr h9
lako sinpleziakin eginak, beren kolore biziakin. Egiatan hagitz
politak zirela.,..baina handikan bi bakarrik berexi behar ta...
larriak ikusi zítlztert.. nola ez!

Gero, adinakoek eginak ikusi genituen, eta baziren, bai ga-
wz eder, dentetara hogei, aski ongi eginak.

Bairikusten da, badela mogimendua artearen alde, ta jende
gazteari, interesgarria idurtzen zaíoLat zererarholako lanak orr-
gi egiteko, lana, lana egin behar den. Baino orain egiten ari
dena, geroago nabariko da. HemenrBeranrizango dugu, jendea sen-
sibilidade haundiakin ta.... horrek aunitz balio du.

Joan beino lehen ikusi ginuen, batzuek, onak ízan ta, sari-
rik gabe gelditu zirela, baina bi bakarrik ízan behar sariatuak
maila bakoitzan ta...Hurrengo aldianl

Zu.ek segi aurrera, ola jarraitzett ba duzue, gauza aunitz e-
sateko izango duzue zuen kolore, trebetasuna ta sentimendukin.

Zuek zarete etorkizlut).a.
Ta handikan pozez beterik joan ginen, gure etorkizwt\a ikusi

ta.
Sariatuak ízatt zirenak:

-6 urte arte
I,aAitor Agesta.-Aranaz
2aXandra Ballesteros.-S.C.Bera

-7 tik 9 arte
].aIon Irazoki.-A.L.Bera
2QIosune Artieda.- f .L.Bera

iheta

-1O tik L3 arte
19J . Loyarte o -A ¡ L.Bera
2aF .I raola . -A.L.Bera

-I4 tik L6 arte
IQJ . L.Etxeberria. -A.L.Bera
zaPícabea.-A.L.Bera.

6ling - gltng
' Aurten ere, haur mordoxka tra
undi bat, gling glang eskakar :
ikusi dugu. Kale guztiak Pbztu -
egin zíren haien oiukin. Ta haiei
begira, barrengo PirPirakin. Nor
baitek nere ondoan, bulla gutti
ateratzen zela erraten..zuen. Or-
duan .... badakizue datorren ur-
terakor''n€rabiak ahal bezain bat
bulla ateri ! .

Hagitz ongi Pasatu zinu--
tela, ikusi genuen, ta hori
ere, ez dakizue oraindik zeín
importantea den.

't0



€zkondu eto
Joan den urtean Beran, berrogeita hamalau haur jaio

eta hogeit,amar beratar hil ziren . EzkonLzak hemezorLzi
izandu ziren iaz .

Hona hemen urtearen azkeneko hiru hilabeteetan jaio
zíren beratar berrien izenak:

Aristizabal Pikabea
Urriar-en 3 an jaioa
Gurasoak Florentzio
fYl'e Kono . llekuetako
qarrenean bizi dire

ZeLaieLa Faqoaga [Ylikel .

Urriaren 10 ean jaioa
Gurasoak Frantzisko Xabier
eta Beqdna. Legiako 7 ga-
rrenean bizi dire

Alzate Sarratea Fel-ix.
Azatoaren 3 an jaioa
Gurasoak [Ylanuel eta fYlg

Dolores. Bidasoako 6B ga-
rrenean bizi dire

Etxebeste I gantzi Eduardo.
Azatoaren 1l an jaioa o

Gurasoak E duardo eta fYler:
txe. Bidasoako 53 garre-
nean bizi dire

Ballesteros TeLaieta Isa-
be1. Azaroaren 23 an jaio
a. Gurasoak Antonio eta
Natividad . Berez OIetxe-
koak dire .

Corral Baena Lidia . Aben
duaren I6 an jaioa. Gural
soak Andres eta Ana. Ezte
qarako 13 garrenean bizL

Inaki.

eta
lo

Sanchez Goia Agurtzane.
Urriaren 24 ean jaioa .

Gurasoak Enrike eta [Yla

Karmen , Eztegarako 13
garrenean bizi dire.

Irizar Ariztia Jaione
Azatoaren L2 an jaioa .
Gurasoak Leont-zio eta
ffle Antonia . Berez fn-
tseinen Elordakoak

Senper lYlazizior Asier.
Azatoaren 20 an jaioa .

Gurasoak Jose Luis eta
5i1bia . Dorreako b1o -
keetako etxe batean bi-
zi dire

fflart,ikorena Mindegia Jo
se Javier. Abenduaren
l6 an jaioa. Gi-lrasoak
Frant,zisko' Xabier eta
fYla Rosario. Berez M"ari-
martinekoak dire. berriokdire

'w Garzia ReLegi [Y1e del Campo. Abenduaren
B an jaioa . Gurasoak Felix eta fYle Josefa.
egiako 24 garrenean bizí dire o

1t



Agirre Gallego Jonattan .

A.'zaroaren I6 an jaioa.
Gurasoak Jesus eta Rosallnda
Alzateko eskola berrian
bízi dire . .

Cachafeiro Elgorriaga
fYl^igueI AngeI .Azatoaren
I9 garrenean jaioa
Gurasoak fYlanuel eta ffle.
A ngeles I bardingo "
Uenta fYlanolokoak rr

Joanden urtean
beteetan ezkondu

hiru hilabeteetan hiru hilaazken e k o

zirenak

Andueza 0skoz En

a Goikoetxea fYlertxe
Almandozkoa, hogei
Andregaia I Iekuetak
bi urte.. Urriaren
Inig-o Frantzíz'kok
ezkondu zituen.
o- Jaureqi Goikoe
txea Agustin eta A-
girre Maia fYle Jose.
Gizongaia HondarrÍ-
bikoa, hogeita sei

rike eta Igg
. Gizonqaia

ta lau urte.
o?r hogeiLa
hamazazpian

ia DonÍbane Pa
oár hogeita
urte . Andre-

l-esakarr6 eta
arren bizi dat
ta Iau urte .

Inigo Frantzis

tonio lyle eta
to Pilar.Gi -
zongai-a Donos-
tian jaioar Be

ran bizi da ,
hogei urte. An

dregaia Gain'-
tzakaa , hogei
urte Abendu-
aren hamabian
Aizpuru Luisek

AIvar ez Antoni
zi Lopez l{l? Ag
. Gizongaia Vi
nuevaxoá ( nst!
l'as) T Andrega
ia beratarrat

a

I

zon9a
saiak
zazp r
gaia
Garai
hoqeia

frzatoalen zazpran
kok ezkondu zituen

Andueza Goia An

ntxaurrondo Arraz

urte. Andregaia
Fremosakoa, hogeita húr'ut'trrüe . Urri-
ar:en hamazazpian Lutxaurraundieta Ga-
brielek ezkondu zituen.
o- Juanikotena Bolaños
moIlon Garzia Dolores

Jose ffle eta Go

. Gizongaia be-
aiarata¡ra, ho

I lluecakoa
eitamar urte. Andre

(zatagoza) hogei
ta bedetalzi urte .

Urriaren hogeitalauian
Sarobe Josek ezkondu ziLu-

ezkondu

Belaunzaran Pedro
tYlaia ffia, Frantziska

zituen.
Riopedre'
o eta Hui

eles
1a

fY|c.
. Gi-eta Teletxea

hogeita bi

en .
I bargoien

urte Sarobe. Josek ezkondu zituen Aben.lLgan

12



FUTBOL
L9B2 eko urtea ez da ongj- hasi

Gure Txokoako futbol taldearenda
ko, bi lehenbiziko partidutan :
galdu egin baitu, bat Beti-Gaz--
ten kontra eta bertzea Oiartzu--
nen kontra.

Lehenbiziko partidua Berako
futbol-zelai berrian ízant zerrr
eta gainera Lesakarren kontra
ari zírenez gero, jende aunitz
etorri zen Berara eta hagitz gi-
ro ( ambiente ) jatorr a ízant zerrc

Partidua ez zen hainen ona
ízan. Alde batetikan luma orain
dikan asentatu gabe zegoelakoz 7
eta bertzetik haize haundia ze]-a
koz.

Lesakarrak irabazi zuten, baina suertea bere aldera j-zan zw
ten. Gure Txokoak ez zuen gattzea merezí ízat:-.

Hok, izant ziren jokatzaileak:
Gure txokoaz zelaieta, F. Maritorena, ugalde, susi (ertzawr

dia), Yantzi, Alberto, Toñin, Juamanuel, EIizalde, Eltzaur -:dia II, Moreno (Juakintxu).
Beti Gazte: Herrera, Elordi, Juantxo, Agimetxe, Telletxea,

Alzugarai, Orube, Maya, Itumia (Senosiain) r Sanjurjo, Etxepa
re(Kotte Yantzi).

Bigamen partidua, beratamak, aisago galdu zuten oiarzua--
rren aurka. Talde gaztea, eta ongi aritzen dena da. Hiru eta
bat irabazi zut.Beratarrak ere nahiko ongi arittu ziren.

Bt-BZ t<o sasoia Gure Txokoa futbol taldentzat gogorra íza¡l.
da. Joanden Urrj-an hasi eta Ilbeltza ondarraino, igandero jo
ta ke aritu dire.Lana sorra ízant da baina baita ere meritoko
lana. Lanaldi horreri ez diote resultadoak batere lagundu bai
na hori suertearen kontua izan da arront.

Partidoak hurbilego gelditzen direlakoz eta gasolina gares-
tia derakoz Gure, Gipuzkoako tigan sartua dago. Bertze amar e
kipo dire eta hok izenak:

s port in (Herrerakoa ), Anti guo ( donosti ama ), Lengokoak ( donosti amaK) r Oiartzun, Beti Gazte (lesakarrak), AlzarMontecarlo(i-l
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rundarra) , Iztieta(errenterikoa) rGwendoline (irundama) r Hok de-
nak primera regionaleko bigarren taldean sartuak dire eta prefe
rentera igateko bortz lehenbizikoak elkarren kontra berriz jokg
tu betrarko dute. Gure Txokoa ez da klagifikatu eta konsolazioko
IigiJ-an segittu beharko du. Partido bat falta dutelikan orain--
dik, hau da klasifikazioa:

Jokat Irabaziak Berdinduak Gal Sart. G.Art Pn
Sportin
Ant,iguo
Lengokoak
Oiartzun
Beti gazte
ALza
Montekarlo
Roca
I ztieta
Gure Txokoa
Gwendoline

Ikusten duzuen bezala Gure Txokoa azkenarrena agertzen zaigu
eta oraindikan bi partido jokatu gabeak ditu. Bertze gauz bat
erran natri nuen, futbol zelai obratan zegoelakoz, Gure Txokoak
kampoan iru partidu jokatu izan behar ditu eta honek ere klasa-
fikazioan aunitz erran nahi dtt.
Nik bultzada bat eman nahai nuke, lerro oker trauetatikraurrera
joateko gogoak ez galtzeko.

t9B2 ko urtarrilaren tro¡¡eita seian

J

J

\
'.J

I

\E f

19 L2 5 + +'5 I¿T z/
r9 1t 4 4 29 L3 26
L7 10 5 2 56 rg 25
19 L2 I 6 t5 1g 25
19 10 3 6 55 26 2t
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URTARRILA,REN (TLBELTZAREN) 6 an
ERREGEEN EGUNtr. .

Urte batzuk baziren lasterketa
hau egiten ez zela eta aurten C.C
B"eratarrak ahant zil ako goralpenak
bizteko asmoz , beregana eskuratu
du lasterketa honen prestaketa

Eguzkía ederra at,era zuen eLa
ziklista pila irteeran . 2,500
pertsonak bazeuden ikusirik giroa
ona osatzen . Irabazi zuena D[
BRAUIXER (o". I L2'46 ") ízan zen
, belgiar. Bigarrena BLASSER 5ui-
zakoa. Hirugarrena VIJANDI biz--
kaiLarra eta honen ondotik gipuz*
koar bat r oraingoz aintzineko
mail-an dabilena, Jokin fYlUGIKA
(o".I 14'46")

EU SKAL HERR TKO ITZUL ] ARIN ETAFA
BAT ETA BESTE ETA'PAREN TRTETRtr .

0raingaz ez dakigu zeín egu
netan eginen den. Hala ere, A

pirilaren hamabitik hamazazpira
eqinen da .

.t';.::
zYcLrsrro-oooooooo

EUSKADIKO PEDALARTN EGUNA

Ekainaren ( Garagarri.\laren) 27an izanen da.Aur
t en zikl-oturistak B'eran
elkarLzea behartuak daude
, klub guztiak honela era
baki dutelako

Pent,satzen da , 1.000
tik 1.500 eLara ziklotu
ristek parte hartuko du
teIa, hiru zirkuitoetan :

Zirkuitu, A 170 km

:: r r2o ,,

c40,r
-. Aldi berean Berako bes-
tetan eta Herriko Etxea
ren laguntzarekin t eaz
teentzat beste proba bat
moldatuko da
-.tJoan zen urt,ean bezal.a
Aqerra eta Ilekuetako zir
kuituet,an, besLe proba
baLzuk ere egin nahi dutq
-. C .C . Beratarrak beti be-
ze1a jarraituko du antola
tzen l-arunbata eta iqande
t,ako irtenaldiak
-.Eta azkenik , 1.300.000
eezetako presuposturekin
gauzak, ahalik eta ongi-
en atera daitezen saiatu-
ko direla diote .

0HA\RRA : Datu hok gazte
laniaz idatzirik zauden
eLu quk euskaratuak dire.

ñAZi0ARTEKú IIgn. 'l
FEL]X ERRANDONEAREN

Proba hau adineko
izanen da.

LU15 tYle.

MORIALA
[Ylaiat zean

nen da , C.C
kfi'sta maila

CRTTERIUM II

SAR]A
pertsonenLzat

A'PEZTEGIAREN LTHTN MT

a
eta' g azLeentzako iiza-¡
. EFeratarran hiru ri-a
honetakoa baitaude .O
oooo
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Patxi trrandonea et,a LuÍs
ffle Urkiola.

{c
* IF

PTLOTA
Bidasoako Txapel-keta (Brdasoa-

-\ren Lquna;
Txapelketa hoent,an, berata

rrak Iqantzikoen kontra finala
Sunbil-an jestatu eta bigarren

Urtarrila, 0tsaila eLa [Ylart gelditu ziren.
xoaren hiletan ospatu zen. Txa
pelketa honetan maila guzLiak
parLe harLzen dute eta pelota
esku z jokatzen da.

Afizionatuko mailan, farruz
ko pelotaz jokatzen da.

DeneLara B0 pelotari eta
hauengandik 52, 15 urte baino
gutxiago dutenak. Hauek dir"
urtean zehar Gure Txokoa ete
Berako koloreak gordelzen di--
LuzLenak. t

Aurten txapefdunak hauek -
izan dira:

ESKUPILOTA

Nafarroako Herrien Arteko T.

* * * i* * Txantreak Gure Txokoa ha--
Hamar urtera bitarteko: qítz guttirengatik eliminatu
-Juan 1r azoki eta Xabier zuen azkenaurreetan.
-frrandonea. Beran hiru eta bi irabazi

Hamar hamabi urtekoetan: eLa Txantrean berriz hiru eta
-Juan Luis Urkiola eta Bra bi galdu zuen. Txantreak zazpi
-ulio fskaqÜes edo gehixeago tantoz Gure T. e

Hamabi hamabortz ur tekoetan: liminatu zuen.
-Fernando Irazoki et,a Ra--
-laeI Gonzalez fspa inako Kluben T.

Hamabortz urtetik goitikoe-
r on. 

-- - - Gure Txokoako pelotariak
"-;;riak 

banatu gabe gelditubui eskuz eLa bai herramintaz

zr-ren. 
r--- ---- bigarrenak geratu ziten eta ho

1A-AZ nela l-ehen mailara goratu zi'-
*|*|Fi*ren.Hauekdirapilotarienize

Bigatrr en mail-an: nak:
Juan Alzuguren eta J.L' A1- tYliguel a ' sarobe eta c ' Pom-

zuguren. bar, PaLaz, Patxi frrandonea e

Lehengo mail-a: ta Pello lrazoki(ffiarit")rPal'az

Berriaren X. Txapelketa

Nahlz ela azkeneko bi urte
hauetan finala jost,atu( I979ar'
txapeldunak eta 19B0an bigarr:e
nak)r áurten gure Pilotariek
ez dute hainbat zori-on izan.

Hala ere Berako Pelota za-
leak harrituak gelditu zirent
Lesakarrek nola gure Pelolarie
tako bat eraman nahi zulen iku
sirik. Jakina gogoekin geratu
ziren.

Nafarroako klubenarteko T.

16



motzaz
: 0rdezkoak: Jose fYliguel Lasaga,
Urkiola( Leiza)'eta Bernardo ffga
Iá.

fta bukaLzeko, Berak pilota es
kuz izan duen pelotaririk hobere
nak aipatzea beharrezkoa da:

Bata Sebaslian 0i arLzabal r txg
peldun'Espainiako Txapelketan.0n
dorioz Euskadiko herrian beste--
tan jokatu eta proflesionalera
igo zen.

Best,e3r.,. Tonacio Er randonea. tr1
kaiagakoa, lehen aipatutakoa.Txa
peldun GRAVN Txapel-ketan eta on-
doren Espainiako gazteen txapel-
duna.

Itorkizuna ona badauka mutiko
onek bere buruar i begiratzen ba-
dio.

Txalo bero bat hemendik, kiro-
la honen ai-de l-an egiten eta eni
matzen ari diren guzLíei eta ho-
nela aintzinera eraman dezaten
garranLzi handiko kirola hau.

6ure Txokoako
zikl-ismo sailak aur-

tengorako prestatu egin
be.har dituen egintzak hauek

dire: a) 7íklismo eskolarrNa
far Federakuntzaren Trofeoan't
parte harLzen duelikan Hasberri
Kume(nfevin) eta Haur mailetan.
b)tt1Ign. Trofeo Gure Txokoarrle
hen erran ditugun mailentzaL,
honako modalitate hauetan:
Bidearfrloju Kon-tra eta
A'bilezia . c) Pedalaren

Eguna herrikoentzat.
d) "vI1qn.

FeIix
frrandonea 0roi

penatt GazteenLzaL.
0harra : Datu hok
Gure Txokoak gazte-
Laniaz emanak dire
eta guk euskara-
tua dago

I
f) \
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ARA. NOLA XERTATZEN DTREN ARBO.
LAK BERAN

Xertatzeko sasoia, arbola erna
tzen hasten delikan izaten da.

Arbola guziek ez dute sasoi
bera, errate baterako gerezia

I

lehendabizikoa eta sagarra azke
nekoa. - Eta gero zer" egin?

Abenduan, sartzen dire urteko Onborra erditikan arraj-ldu
muskilak lurrean, muturra gotti nabal batekin. zabaLtzen denean,
ageri delarikan. Horrela kontu zíri-( t<uña) bat sartu eta naba-
behar da, arbola basatia (hazia Ia kendu.
atikan ateritakoa, ategia) trrgl Muskil berria xorroxtu eta mu

tzen hasten den arte , trau da, - tumeko begia moztru, eta bi edo
xertatzeko denbora alletzen den hiru begi bertzerik ez rutzi-. Ge

arte. Argi dago, hori lehenago ro onborra eta muskila ongi el-
edo berancluago izanen delar ür- kartu eta azal-ak elkar ukitzen
te ona edo txarraren arabera. dutela utzi. Zíría kendu eta

Orain, arbola xertoa baino - muskila ezin ateríz geldit'zen -
aintzinago heldu baldin bada, - da. Onborra lodia baldin bada
xertoa moztu eta berehalaxe xer izan daiteke zj-ría kentzean mus
tatzen ahal da, lurrean kontu I tita edo muskilak(trat baino ge:
gabe. hiago paratzen ahal baitire) "!Xertatzeko denbora beherapena rriztian ateratzeai orduan zírí
ízan behar du; halere, honetan ttiki bat utzi beharko da onbo-
badiíe homek deus ikustekorik rran sartua.
ez duela erraten dutenak. Onborra gurutzean ere arrail-

Arbola basatia moztu ( metro tzen ahal da, eta lau xertu pa-
erditikan metrora bitartean) ar ratu.
bolaren haundiera nolakoa nahi Gero moztu den arbola oreakin
den arabera. Azpiko muskilak - estali(jaXina moztu den lekuan)
moztu behar clire eta onborra so eta moztu ditugun begiak ere
il soilik utzí. bai.

Xertatzeko orea( pasta) behar Xertua buztina ta kakakin egi
da eta era aunitzetara egiten - ten denean, zapí bateri xuloak
ahal da. Horietako bat, argiza- egin lotzen delikan.
ri hutsa, galipot eta errexina Arbola haundi guziek azal-atj--
puska berdinetan nahastea da. - kan xertatzen dire, gaztaina
Bertze bat, orea prestatua den- errate baterako. Mixika ere aza
datan erosten':da¡ eta b'ertzeat- latik, udan egiten delikan. Aza
buztina ta behei kakakin eginda lan ebaki bat egin eta hartsr -'
koa( Labaingo aldian ttpekiafr - begi bat xorroxtua sartu eta
deitzen diotena) zerbaitekin lotu ez dadila eba-

l8
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kia ideki (modu honetan ez du ore
arik behar). Gero udaberrian be-l
hin xertoak hartzen duenean, arbo
la gainetikan moztu.

Ez da egundaino estali behar lu
rl^az gelditzen den arbola basatiá
ren mutuffá¡

Errana dago:Beti hezurra hezu--
rrakin eta pipita pipitakin xer-
tatu behar direla.

Elorri beltzari udaria eta míz-
pira xertatzen ahal zaízkío. Miz-
pira elorri xuriari ere bai. Elo-
rri beltzarí xertatüa j-zart den u-
dareak aunitz irauten omen du.

Aran basatiak xertatu gabe ere,
fruitu ederxomarrak ematten dittu

Madaria elorri beltzari eta xu-
riari xert atzen ahal zaío.

Lurrak ongi zaituak izan be-
har dute, behar dittuzten gorg
tzak emanez, eritasunak behar
diren botikakin sendatuz, ada-
rrak eta fruituak bakanduz.
Kazkabarren kontra ere badi---
ttuzte beren aterabideak, ike-
aren bitartez.

fkusten dugunez arbola pízar
batzuk eramatea, hagitz gares-
ti izanen litzateke .gure base-
rri eta etxeentzat,Orain azke-
nian gure lurraren fruituak be
ti kanpokoak baino hobeak dir6,
bere sasoian bilduak baitire
kampokoak bildu ondotikan orr--
tzen diren bitartean.

BERAKO HIRU ETXEETIKAN
JAKIN DITTUGUNAK

$rbuluk
kimat, eho

Arbolaren barrengo aldera doa--
zín adarrak moztuo iguzkia sar da
dila, bai eta elkarren gainera :
heldu direnak €F€ ¡

Zer bide eman nahai zaion arbo-
lari alde hartara utzi begiak eta
muskilak eta gainerakoak moztu,

Urtero es lutzí bortz zentrime--
tro baino gehiago arbola goitira
joaten; beti zabaLtzen joan behar
du eta ez goiti. Horrela indarra
adartara eta fruitutara joanen da.
-Nola, izaten ahal da, bertze le

ku batzutan horrelako fruitudun l'
arbola, ederrak eta ugaritsuak i-
zaki, eta gure herrian berriz sa-
gardegiak igartzen?.

Bai, gurean bezalako hotz-bero
eta eguraldi egiten dituen lekue-
tan eta guretik hurbil diren lu--
rretan, errate baterako gure muga
ren bertze aldean badire fruitu-I
dun arbola aunitz dituzten bazte-
rrak; gaur den egunean probetxuri
kan atera nahi badiogu. -

Horrela egin beharko bailira

i
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Demengo

Joan zen hamabortzean bera-
pen sasoian sartu ginen.Eta
aurten zerri-a hil gabea dugu.
Etxeko gurasoek zetría nahiko
haundia dela erraten dute eta
hil beharko dugula.Etxeko an-
dreakrpena haundia hartuko du
bainanrez dago bertze erreme-
diorikanrgero ere jan behar
baita.

Zerria hil bezperan I arroza
egosi behar da, eta baita ti-
pularporrua eta Perresila Pug
katu ere.Eta ze negarrak tiPg
la xehetzean! !

Gabaz zerría kurrinkakar -
egun bat osoa jan gabe egoten
baita, eta etxeko andrea eta
haurrakr gero ta Pena haundi-
goan.

Goizean goiz, zerri-híLtza- -
ilea etxean egonen da.

-rr Kafe pixko bat hartuko
duzu lana hasi aintzinean?rr

-rr Ba!! fgualrr
-rr Eta ttantta ere bait ez-

ta? tl

Pizar bat hartu eta badoaie
zerriarengana.

Hiltzeko mahaia Prest dagot
etxeko laguntzaileak zerría
ixtegitikan ateratzen ari di-
re eta hiLtzaílea nabala zo--
rrozten.......

Zerriak, zerbait arrot,za su
matzen du eta ez du ixtegitil
kan áteri nahi rbaina bortxaz
eta hiltzail-earen gantzokin
mahaira garresika joan betrar-
ko dureta han loturikt hiltza
ileak zíntzurretik nabala =tF
tuko dio.

Laguntzaileak ixurtzen den o
dola ontzí batera biltzen durT
gero odolkiak egiteko, eta Pix
kan eta oinaze gogorretan ze--
rria hil da.

Orduan, berehala iratzearr
erre egiten zaízkío gorPutzeko
i1eak, eta baita hanketako a--
zazkal-ak ateri ere "Horretarako
i¡¿tzea behar i-zaten da gozo.

Ongi garbitu ondoren, luzaka
ra ideki eta hertzeak eta tri-
pa guztiak ateri egiten zaiz"
kio; gero puskaka ongi ongi
puskatzen da.Hau egiten den bi
tarteno hertzeak ongi ongi gar
bitzen dire r gero lukainkak
eta odolkiak egi.teko.

Lan hok egin eta gero, baz--
kaldu ongi, armoni ederreant
eta odolkiak egin behar dire.

A,rroza, tipula I ezpeziak, -
eta perresila nahasten dira, -
eta hertzetan:. sartu ondoreno -
paze batean sartzen dire. Poza
lean ura irakitten ari delaril'
kan pixkan Pixkan orrat za bat'e
kin zluJ-atluz odolkia goxo goxoa
egiten da.

Gero, berendu-afari eder bat
egin eta bakoítza bere lekura.

Erraten dute, lehenago ika--
ragarrizko juergak egiten zí'-
tuztela eta biharamonean zerrí
erdia bederen jaten zutela.

Gero zerrí Puskak, adiskidee
ri ematen zaízkío, eta hok
hiltzen duteneant gauza bera
eginen dute.
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Behin batean, baomen zen xakur bat ,,¡a*arrr,, izena zuena.oso bizkorra zerrt eta begi argikoa;eta badakizue zer gehiago?T

. - -ikaragarrizko haginak......ttLagu¡1rten haginak ikaragarriakzíre^ ! Arrapatzert zuen guzia txiki txiki .git"r, ZüérlorrLaguntt baserri batean bízí zen.Eta baserri honetan, ga-inera¡ s€rlár-emazteak eta bere hiru seme-alabak bizi ziren.Se
meak bederatzi urte zituen, eta alaba zaharrenak zortzí, eta-beste neska ttikiakrMiren Ainara, hamar hirabete bakamik.Mutilak asko maite zuen tlagunrr, eta neska zaharrenakere bai.Beti berarekin jostatzen ibiltzen zíren.Miren Ainaraererasko maite zuen xakur baina berak ez zekien oraindik xakurrarekin nola jostatu.Eta aitak?Bai, aitak ere maj te zuen trL;
guntt, eta aunitzetan berarekin eramaten zuen pasiatzera. Eta-
amak? Ez dakit ba!...Pixka bat maite z:ueÍr, baina oso aserre egoten zer. gehienetan.Zergaitik? Ba, rrlagunrfek etxean arrapa-ltzen zion guzia puskatzen zj-oLakoz.

-Gizonareman zaj-oz:u xakur hau norbaititerraten zj-ot: amakaitari. 
.

-Ez, aita!erraten zuen semeak.,
-Ez .aita!erraten zuen alabak negarrez.
Eta gizona ixilik gerditzen zenibaina ez zuen rtlagunrr e-txetik kampora botat zerrc
Eta badakizue behin batean zer gertatu zen?
Hara !
Aita sorora lanera joan zer:.,

eta neska mutilak eskolara joan -ziren;eta etxean amarMiren Ainara
ttikia eta rrLagunrt bakarrik geldi
tu ziren. -

. uNik arropa garbi tzera joan
behar dutff erran zuen amakreta in
guruko errekara joan zer7..

Miren Ainara ttikia bere S€-
haskatxoan gelditu zet\reta bere
ondoan etzanda r 

tlLaguntt .
Miren Ainara ttikia bakarrik

gelditzen zenean ILagu¡tt bere on-
doan etzanda, zaíntzen r Selditzen
ZQAC

Egun hartan bero egiten zuen
eta mendiko sugeak r.tzal- bila ze-
biltzan.

Eta badakizue zer gertatu
zen?

Halako suge haundi bat base_
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rriko ate zabaletik barrena sartu zen.Hura beldurra! Suge traun
di hura, arrastaka, sukalderaino sartu zen'Eta han zegoen Mi--
ren Ainara bere sehaskatxoan lo.Eta han zegoen trLagunrr xakur
ttikia ere bere ondoan, etzanda Io.Eta han zihoan sugeargorpu-
tza arrastaka, burua tente, sukaldean barr€rlao....

Eta hala ( rrl,agunrtek belarri ona bait zeukan) xakurra er-
natu zen bat batean.Han ikusi zuen sugea, ixil-ixilikrztuzerr-zrr
zerL sehaska aldera joaten.

Eta Miren Ainara 1o.
Eskerrak neska ttikia lo zegoelarbestela anítz ikaratuko

baitzen gaixoa!
Eta badakizue rrLaguntrek orduan zer pensatu zruen2 trSuge

honek Miren Ainarari autsiki egiten badio, hilko duff.Eta salto
haundi bat egin eta sugearen aurrean jarri zeITr eta saingaka
asi: áür áür au! .

Baina hala ere sugea aurrera zihoan, eta sehaskatxora iga
ten hasi zen.Orduan rrLagunrr karresika hasi zertreta saingakat -
áür dür au!; eta hala, sugea Miren Ainarari autsiki egitera z!
hoala , zapLa ! bota zítzaíon rf Laguntr gainera, eta hagin zorrotz
haiek saru zízkíon Iepotik.

Miren Ainara gaixoa, ernatu zerLt eta negarrez eta karresi
ka hasi zer . Suge ñaundia eta gogorra zer1| .i. r¡,agunrt eta :
biak burrukan gogor zebíItzan.

Etxeko andreak errekatik zakurráren saingak eta Miren Ai-
nararen negarrak entzun zituenean ikaratu zerLr eta dena utzi
ta korrika etxerako bidea hartu Zü€rro

-Jaungoikoa!-erraten zuen-xakur gaixto horrek nere nexka
ttikiari autsiki egin dio, ta ilko du!.....

Eta lasterka eta lasterka zihoan, eta Miren Ainara ttiki-
aren karresiak haundigoak eta haundigoak ziren.

-Ai! xakur horrek umea hilko dit....Erran diot nere gizo-
nari, xakur hori etxetik botatzeko, egunen batean ume ttikia
hi. Iko duela.......ái ama!

Eta hala, etxeko andrea etxera sartu eta lurrean halako
odola ikusi zuenean, pensatu zuen bere ume gaxoa hila zegoelat
eta karresika sukaldera sartu zlÍr¡

Eta han zegoen rrLagunrr bere mingainarekin Miren Ainara
ttikiari arpegia milikatzen; eta han zegoen bere ondoan suge
ikaragarri hura hila.Eta orduan konturatu zerr etxeko andrea
zer pasa zerri eta orduan poz pozik rr|,agunrteri musu eman zion
eta Miien Ainara ttikia bere besoetan hartu eta bularraren kon
tra estu-estü egin eta muxu anitz eta haundiak eman zAzkíort.

Gero, gizona sorotik etxera etorri zenean erran zíot:.:'
-Adizu, ez dut rrl.agunrrinora eramaterik nahi.Hemendik ain-

tzinera anitz maiteko dut.Bera ízanl ez bazen, gure Miren Aina-
ra ttikia sugeak hilko zuen.Eta horrela gizona aunitz poztu
zerl, eta trLagunrreri maite-maite egin zíon.Eta gero¡' S€rl€-ala--
bak eskolatik etorri zirenean, xakurrari muxll eman zizkioten.

Eta, ha1a, trandik aintzinera rrl,aguntr etxeko beste senide
bat bezal-a ízatt zgrro

Eta hala ba zen sar dadila kalauzerl¡
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-lfileüiku rerDahetar
.';.' ronbait gogoroien-

Jende aunitz mediku kont-- biotikoa eta antitusigenoa hart_sultara joaten denean, badi-, zerL duena; z]u:zenbíd.ez tabakoa utrudi kontsrrmokeriak eraginda' 21 beharko 1uke . Ezta?.Edota beFjoaten direla, botikaz hor-- tze persona gizen batzuk alkohoT
nitzeagatik alegia. Bertze - eta urinez prestatutako otorduakbatzuk berriz, bakardadeaz - egiten dituzten bitarteanr kolesedo larrialdiaz estuturikan terola jausteko pastilak hartu I
agertzen direla erran genezg ariko dira. Ez al litzateke gar_ke, estutasun hori berez t1a- biago urinak alde batera wzt,ea?hiko eritasun delarik- eezurya iduri dul Herri bateanEgoera hau konpontzeko nor bizi eta ziudadetako prolemez
berak berea paratuz hasi be- itotzen dugu geure burua. Mendi-harko luke, prolema guzia - an ibili nahi badugu aski dugu _
bertzeen eskutan utzi gabe - etxetik ateratzear kimikaz kutsaeta kasu honetan hain xuxen tu .gabeko j.anariak(esne, arraulT
konponbide guzia medikuaren zak, barazkiak) ere erraz esku_Ieskutan utzi gabe. ratzetl ahal ditugu. Eta .gure be_Argia.go errateko, .gorputz tiko kanta hau izaten da: asti__eriari galdutako osasuna be- rik ez du.gula eta ezín ailetu garriro eskuratzen lagundu be- re1a.
har zaio, berak galdetzen di Gure .gorputzari, bada, beretuenak emanez; eta zentzuga- zerrtzua eta neurria bihurtu be_-bekeria iduri du eritasuna - har diogu, berak galdetzen duenekarrerazi zuen lehenengo bi janari ápropos"rra emanezf kirolazimodu bera eramaten segit-- ren bat eginez, edozein j.r,."ir-
zeat eta eritasunaren seina- asetzera edo baztergarri direnleak gorde bertzerik egiten botikak hartzera bulkatzen gaituez duten botikak hartzeai hg en propaganda gaitzesteko .irr" lrrela geure burua engainatu erne egonez.eginen dugu geror. botikak ut
zí eta berehalaxe berriz er6
agertu eginen bait zaízkígu : Beran L9B2 Urrilaren hamai-
eritasun seinale horiek. ruan. Gonzalez Xabier, Bera

Emate baterako, hamiga.-- ko medikuak egina.
rria da zenbat jende den al- OHARRA: Artikulu hau gaztelanide batetik tabakoa erretzen az zegoen eta gure f"gr;l""il;--=
BIi dena eta bertzetik anti_ on bafet itzuli du.
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ERRE OIHALAK

Berrehun eta berrogei gramo
olibazko olio eta ehun larogei
gramo aztunpa azaLa maxotatan
lurrezko eLtze bemi batean
prexitzen paratu; aztunpa ongi
xigortzen denean kanpora ateri
eta gelditzen den olio honeri
ehun eta hogei gramo argizarí
hutsa gaineratu.

Argizaria ongi urtu eta olio
arekin nahasi denean, oraindiF
beroa dagoelarik, gasa puskak
(edo harizko zerrendak baldin
badire hobe) ongi zabalduak el
lze barrenean sartu. Zerrenda-
hok behin hartan ongi busti di
relarik kanpora ateri idortzel
rdr ahal bada aztunpazko makil
batzuren gainera. Oihal hok,
eskuekin ukitu gabe, bi pintze
kin hartu beharko lirateke. -

Erre oihal hok altxatzeko,
rrpapeJ. grasafr erraten zaion pa
peran bilu eta ongi ixten den
plastiko edo latazko kaja xu--
kun batean sartu.
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frUsuak eztu bertze hegaztinek be zaLa

$[rular Stpp I u ;:":::1"1"#:":;';:":ilT"l3i3;?'f,:"fi
gaberkolpe batez, edaten du.

Bertze hegaztinek, edateko, zurka guztietan, ahatara bakot
zean burua goiti altxatzen dute. Eta badirudi ezerl naturale-l
zak, berak erakutsirik e.giten dutela hala. Zerett nola orduan
bataude geldienik, urera beha; eta orduan baitira ihiztariez
ere zelatatuak, barrendatuak eta guardiatuak, halatan daude
hek ere iratzarriak orduan; eta edaten duten ur xorta guztie
tan ingurunera behatzen dute, eta buru goiti, guardi-a egiteko
bezaLa, altxatzen dute.

Baina usoak eztlu olakorik egiten, haozpez dago ase arteia
nor eztu bitarten bururik altxatzen.' eta ezt:u ingururena be]
hatzen. Eta hartan da ageri usoaren ínozenzía eta ergelkeria,
perilik .qehienean baita ertroenik eta bntsegabenikil.

Irakumi duzuen zatí hori, da. Ta herriko jendeari nola
orain dera 35o urte, gutti go;! bizi behar duen, kristau onak -ti beiti, egina j-zan zerrc izateko, erakutsi natri dio.Baina

rrGERotr liburutik hartua da. ?in ongi egina dagonez, ainber-
Pedro de AxuIar liburuaren tze jakinduria adierazten due--

&atg,au&
Ttu c'ú&&ür¿,

egilea, Urdazubin (Uraax) jaioa
zen, L556 €árle

Sarako erretore ízan zerLo I
runean, Leridan, Tarbesenr ta-
Doni banr Lohitzun. bizi ízatt
ZQlí¡c

Rere liburt¡ hau, 1643 ean
argitaratua izan amen zett)bera
il baino, urte bat lehenago.

rlGEROil, liburu erreligioso

lakoz, denek dioterrobra maestrd
dela.

Homegatik aukertu dugu AXU-
LAR APEZA, gure lehemizíko erre
bista agertzeko. Bera baino lel
hen beste idazle batzuek ízanl^ -
zíren, baina bera ízatt zen haun
diena.

BEHA= Begira

-@sktrroh
lugonü(i - tfEuskera maitaturrfRU BERATARREN

EUSKAL BERTSOAK izeneko liburu-
tik hartuak dira.

Liburu honek ekartzen ditu Ignazio Larramendik, Joakin Alda
bek, ta P.Roman Dornaku de Berak, idatzi zít:uzten bertsoak. Irü
ak hemengoak zírert, beratamak. Ta beren olerki politak :utzí zi
tuzten, gure hizkuntzaren maitetasuna erakutsi nahian. -

Roman de Berak. hemengo eleekin, hiztegi bat ere, utzi zueni
HIRU BERATARREN EUSKAL BERTSOAK liburu hau, orain urte bat
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argitaratua ízan zeÍroBerako Herriko Etxeak ordaindu zuent ta
Joakin Goiak, erregalu eman zigun bere lana.

Eslcerrikasko denei, asmo ona ta baliotsu honengatik.

Pensatu dugur €á zergatik ez den hemen azken urtetan egin
diren kuadro ta marrazki hoberenekin, exposizíoí bat egiten;
la ikus diteke, denetara egiten ari den la
iláo

Pensatu dugu, herri honetan, antzerki
talrle bat, ateratzen ahal zeJ-a. Antzerki-
ak euskeraz adierazteko.

Pensatu dugu, bertze aktibidade ere e--
gin zitekela, euskera kalera eramateko.

H;

&gun@u&

HOI,AKO GAI]ZETAN TNTBI1DSATUAK BAZUDETE,T-ITZI EZAZUE NOTA RAT'
ITAPER AZ.AL BATEN SARTUA MACHIARENAN.

Seru k o- $lrtg oh
I

Denak badakigu Berak zein he-
rriekin mugatzen duen, baina ez
du.qu dena]< jakinenr muga komunal
hok dauden bazterren izenalc" Tn-
teresarik baldin badrrzue, hemen
rJi trrzrre:

1 . I lli. l-a nueba . - 2.9 Bontla. -
J.a Mu.garriko Erreka.- 4.4 Pos
ta.- 5.a Xantel Erreka.- 6.4 Elt
zaurrliko.- 7.4 Eskineko Borda Cái
ná¡- B.4 Larretxen Bord.a.- 9.4 -
Zumalko. - lO. a Mazpí la Arri.ta . -
11.a Pago Eder.- Lz.a Harri Ur

llr

tlinko Erreka.- L3.a Amona Gt.l-
ruztan.- -t/l .a Borda l,eJ<u. -
15.a Gazteltr.- I.6.4 'J'eilr*ri ko
Erreka.- L7.a Ogista.- 1B.a
Alka ttiki . - 19 .4 llu:'ka i tza
20 .a l.liranclako Biragrrr:utzi;r
2L.4 Uxaneko ivlalkarra. - 22 "d-
Monokoharri . - ?.1 .a Sorabtrrrr -
Azpi.a.- 2l+ "4 lirdan Tttzta.-
25 .a Ronbordalco hari zt egi;r
26.a Zigardi Ileher-eko i-rot^rl a
gaina.- 27 Iilazmut.',.- Zfi.¿t
Satorko fturria.- 29"í¿ i,i¡¡tir-
keta.- 30.a Nabasttt]'€r'lr
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Demen eg IN
d nYEi

berfsoah

OBISPO JAUNART

EIíz gizon bat agurgarria
Aita Jazinto Argaya,
aspaldikoan begenun denok
zu hemen ikusi nahia
eta nor zeran agertutzeko
ailetu da garaia,
Bastidatikan ateri zaigu
Euskal Herriko artzaía

JOXB BASTIDARI

Joxe Bastida zn jartzen
oraingo bertsoan aurrena

DANTELERT

Daniel aurtxoa etortzen zaigu
txikiena de.gun partez
ain¡geru itxuran baino
trabiesoskua ízatez

bainan jendia kontentrr dago
herri.z ere et orri z,aitez,

br¡1I.a pi.xka bat ateragatik
maite zaítugu bihotzez,

zai-tlut

dunere
eman
Esan
a!¿zo
gure
zori-

AMA BTRJTNART

Eguneroko eginkizutan
askotan gabiltz aldrebes
ez e.gin biharrak eginez eta
egin behar direnak EZo

Gure bizian zluzetl ibiltzen
lagun gaitzazu mesedezo

zu bítartez jartzen zaitugu
zeruko Ama Merzedes.

Dornakuko elizaren koru berriaren inaugurazio egune-
orr auzoko semea Luziano Berasategik egindako bertsoak (

eta egun hartan erranak.
Dornakun fg8f eko Azaroaren hamabortzeaxt.

bihotzak kunplitu nahi
dioten ordena"
dutenaz zu omen zera
hontako zaharrena
Jainkoak eman zízuLa
onenik hobena,
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ffi$tRrsolrRirztr
Halako izenburuz bat,aiatu nahi nuke aldizkari berri honetar'ako sail
bereizi bat. Aldiro, bertsolariLzaz, zenl-lait bertsolariz, bertso
ezaqunez eta gisa bereko qauzez zerbait interesgarri aqelLzen saia-
tuko naiz.
Alde batetatik bertsolariLza bera zer den, zein bere historia, ber-
tsolari hist,orikoak, bertso xelebre eta ezaqunak, Bera bertako eta
bertze aldetik tx.oko hau zabal- zabalik uLzi nahi duen quztiak bere
bertsoak argitara ditzan edo gai honetaz nahi duena erratteko.
Hala bada has qait ezen poliki poliki eta abiapuntu bezala aukeratu
ditut Dn [YlanuaI Lekuonaren hitz batzu a]rtikuluzka hau e-qiteko maiz
begiratu du ban liburutik hartuak: ( t) "fflunduan diren pauzarik bakane-
netako bat bertsol-ariLza da. Gauzarik bakan eta fenomenorik harriga
rrienetako bat.
Gauza bakana, munduan oso bakan aurk itzen delako.

Fenomeno harrigarria, bere baiLan
gauza harrigarri harriqarri bat due
lako: bapatekotasuna, inprobisazioa;
bertsoa bapatean oenLsatu eta bota-
Lzeko errazLasuna.
Gaur oso herri gutxi da munduan,
bertsola riLza ezaqutzen duenik. Ber
tsol ariLzak gaur oso zaYsalero txi--
k ia du munduan .

Geroxeago orain dela bi mila urteko
Erromatarrak aipaLzen ditu, Birgi--
lio olerkari ospetsuaren eskutikt
eta berdin Biblian aqerLzen diren -
Zakarias, San Juanen aitar Simeon
zaharra eta Ama Birjiña beraren Kan
tuak eta gure gaurko bertsoen esti-
loarekin parekatzen ditu.

@=
¡

Gaur equnqo bertsolaritzaren zabal-eroaz ari denean hauxe erratten
du: I'Gaur, es.an dezakegu, Europan gure Euskaferria del-a bertsol-ari-
Lza indar ind'arrean daukan herri bakarra".
BertsolariLzaren'zerbait kuLsu daukatenak, badira gure inquruan: -
bat edo beste, ez asko: Galizia bata, eta Ga.l-es Herria, Brit,ainia
Handian, bestea. Afrikan gaur oraindik badira Lriburen óat'zuek...
Hala berean, baita, Asian ere, afganistardarren artean..."Amerike--
tan ere agerLzen baitzaizkigu bat'zuren bat,zuek...rl
Eta honela akab aLzen du: rrBapatekotasun iatorrar oso osorik, gure
bertsolariek bakarrik gordelzen dute Europako f urretan. lz da han--
diuste, ez da harrokeria. Eqi egia baizik. Guztiok gara testiqu.
Guk ondo dakiqu, bi bertsofarik, edozein arratsaldetan ostatu bate-
tan topo eginda, bata kantuan hasten bada, besteak kupida gabe eran
tzungo diola lehenengoak emandako doi.nu eta hari berean, eta ordu
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pare batetan arrazoitan aritzeko ere ez dutela kupidarik izango.
Dudarik EZ¡ bertsolaritz a gauza zaharra da. Aspaldiko ga uza. Bai
na zotitxarrez gure Euskal-Herrian kanLaLzen zirenak ahoz-aho pa
satzen ziren eta ez zeqoen bertso horiek eLa bertsolari hori etaz
eskribituko zuenik. Horrel-a bada lehengo bert,solarien izenik ez
dugu ezaqutzen. Bertsol-ariLzaren historia berriki eskribitzen ha
siak gara, eta liburuetan Zuberoako Barkoxeko Beñat fflardo jartzen
dut,e bertsol-ari ezagun zaharrena be zara, 16. . -1200 urteen ingu
ruan. Lehenaqokoen berririk ez dago. Bada zenbait bertso zaharra
9o herrian gorde eta kantatzen direnak bainan ez dakiqu nork eqi
nak diren.
Aipatu Beñat [Ylardo horren ingurukorik ere ez da ezaguLzen eta
Historia gehienak hurrengo mendearen akaberan hasten dira
Bertsol-aritzaren Historia puskaka agerLuz, lehanbizikoari, 1800,
urtearen ingurukoari, Fernando Amezketarraren garaia deitzen
zaio, lernando bera izan TeJ-ako, dagozin datuen arabera, sasoi -
hart,ako bertsola¡irik ezagunena eta bere herria, Amezketa, garai
har.tan bertsofaritzaren "hiriburuarr. Garai hartan bertsolari os-
petsuak izan ziren Fernandorekin batera, Amezketako Zabala, Her-
naniko Txabalateqi eta Aiako Altzol-ako Pastor I zuel-a. Bainan ba-
zebilen Fernandoren inguruan bertze zenbait bertsolari ere, eta
horien artean hara non ager Lzen den Beratar bat ! Hala erakusten
digu garai hartan nonbaiteko bertso saio batetan botatako ber---
tsoak. Bertan saioan Darte hartu zuLen zazpi bertso-Lariren aur--
kezpen edo nresent,a zioa egiten da:

87 BTZKA|KO TXERRTAR¡ ( )

"Urrestilgo semea
Bautista Uribarren
[Y]artin Azkarateko
badakit nor den;
ZabaIa Amezketarra
Zerbait izan arren,

, Fernando buruzagi
zuten herrian 1en;
hau Altamiraren,
BTRATAR bat hemen,
ta ni zazpigarren,
kabu 0iartzunen...
0rain mundu guztiak
gait,ik entzunen.rr

b-l@ L^I da1, o- lo'rac-* , et"frcJa-t L1 !ta,,,'*
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.88 DOMINGO KANPAÑA ()
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Bertso hau zeinek bota zuen eta Beratar horren izenik ez dakigu.
Nor ote zen gisa hontan eta garaiet,an bertso kantari ibil Lzen
zen beratarra?
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uste baino gehiago LuzaLzen ari naiz eta gaurko hau akabatzeko
eman dezagun beste beraLar bertsolari ospetsu baten ezaupide eta,
berriz ere ízenaren faltan, izenooitia. Historian salt,o bat eqi--
nez Xenpelar eta bere ingurukoen garaira ailegatuko gara ' 1835-lB
69.urteen arLeko sasoian oertaLzen garar bi gerra karlist'en arte-
ko garaian. 0raingo henetan eLa ditugun datuak kontutan hartuz
0iarLzun-Errenteria bailara eta bertan J. Frantzisko Petrirena
"Xenpelar" bert,solaria nabarment'zen zaizkigu'
Xenpelarren ilguruan bert,sol.ari aunitz ibilki zen? XorroIa, Pande

riLarrak, Ardotx bi anaiak, Larraburu, Eperra, Bekoetxi 3¡ '" eLa

hauekin batera deskubri Lzen dugur' bertiz erer beratar bat "fxke--
rra Beratarra". Bere ízen eta izanez datu gehiagorik'gabe er.ran -
dezagun lehen aipatut,ako liburuan bere bertsol-ari izaketa desLaka

Lzen dela. Saiatuko gara beratar ospetsu honetz qauza qehiaqo
ikasten.
Gaurkoz 'rf xkerrarrrFn berr i ízateko hor doaie J.Antonio Bengoetxea
0j-artzungo Ugaldetxoko Ardotxeneko "Ardotx" bert'solari famatuak
bota zion desafioa:

ttExkerra Beratarra,
zL):retzaL goraintzi:
Iehen kostunbre zaharrak
el,zaizkit zu a ha n t'zi z

Sakelak hutsak eta
poltsan diru gutxit
inbusLeriz mantendu,
bertsuetan jantzi.. .

Horla bizí denak eztik
hiltzia merezi.

Exkerra, nahi badezu
nerekin jarduna t
seiñalatu iLzazt)
hi1 Ia ta eguna;
herrit,ikan hartzazu
nahi dezun lagunat
bertsutan jokatzera
aLoz 0 iartzuna:
etzaizu paltatuko
zeinek erantzuna.

Eta hurrengo bat arte r fobistak segi- deza:-a aintzinera indar eta
saso iezt Herriko bertsolari zaharrakr gure artean ez dagozinak,
eta euren bertsoak bilaLzen saiatuko q'ara

Gaur egunqoak, ixilik bainan herrian zaUdeten zeL)en gazLeaqo den-
boratako bertsol-ariak animo eta pLazara ! frakusle faltan baikara
gaurko qazt eak !

ftu g^rteenak, ez lotsa! PLazan edo paperan ez ut'zi bertsotan ari
Lzeari, kontu horreri !
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gerfatz@n nire
Haur baten bizilzan zenbait es
tutasun pasaLzen dira. Nahiko
ezberdinak dira jaio ondoko le
henbiziko gau-egunak et,a 13-14
urteko nekeak. [Ylaiz pentsat,zen
duou: Lau urte bete ditu nire
semeak, txarrena pasatu zait.
Bai ote? ft,a geroko istiluak,
ezin lokartua eta mutila edo
nesk a ¿zin ul-ertua?
Zenbat alciiz pentsatutako: 7er
arrio pasatzen zaio haur muti-
zu honi? Hamairu urte besterik
EZ s eta honen futekoak onak dl
ra !

Ni honen adinean. . . [YlateLezu--
rreko bat emat,en banioke. . .
Egia esanez, ez da, EZt momen-
tu ona 1 3-14 ur teko adina . Gu-
re neska edo mutilak ez daki
zet nahi duen eta, naiz, gura-
soek ere ez zet egin.
0raindik aLza tran
kil aski bizi 9i--
nen, mutikoak edo
neskatxak eskol-an
lan egiten zren, -
esandakoa l-aister
beteLzen eta amari
b'ehar bada aitari,
bere pentsamentuak
ideiak eta senti--
menduak kontaLzen
zizkion.
Bat-baten, itxuraz
aldatu zaiqu, bes-
te bat dirudi.
Gurasoek egiten edo esaLen du-
gu na b e t i qaízkí zaio . Ez .da :
azerLzeko manerarik ! Bat.zuen--
LzaL zuria dena, bestearentzat
beltza.
Lan egiteaz utzi du. Nahiz es-
ko1an, nahiz eLxeanr orduak pg
satuko Li.zuzke hilargira begi-

rár beqiak zuri -zur itan. Asper-
Lzen omen da. Matematikak ez
omen du deusetarako balio -ber-
dinik mekanikoa izat eko-. Grama
tika kedarra baino beltzagokoa
dela, eta F isika eta Geografia
eta...
I rakasleak edo maisuak nolakoak
diren, obe ez aditzea. Hau "kar
ka bat deIa, hura beste mundu :
batet,an óizi dena, harateaqokoa
ezin Lratatu bezalakoa, hain ko
peta ilun eta aserrekorra baita.
lz da bat salbatzen.
Egunak eta egunak iqarot,zen,
orain ez du deus esaten! Zer
gordetzen ote du bere barrenean?
Gurasoek jakin nahi dugu. Han--
dik edo hemendik IagunLza eskei
ni nahi diogu, baina ez da deus
egiterik s EZ baitu zirritorik
irekirik uzten. Eta uzten balu-

ke ere, nola eqin?
Nahi z eLa neska edo
mutil bakoiLza mun-
du berezi bat izan,
bere pertsonalitate
e ta i za teko nanera
ez berdinekin, pun-
tu batzuk konLutan
har dit zakequ.
Adina honetako al-da
ketak norma.l-ak díra.
Guri,ere, gazLe den
boretan, berdin ger
tatu ziLzaigun, na-
hí2, behar bada¡ EZ

garen hart,az oroi--
tzen. Neska edo mut,ilak haur
egiteak alde batetara uzL,en ari
ditu eta hoíen l-ekua betet,zeko
zerbait berri bila dabil. Itsu-
ka, nohi z behinka argi izpi ba-
tzukr sBntimendu forman ikusiz:
maitasuna, zuzentasuna, justi--
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zía, adiskidetasuna, edertasuna dik alde eginen du. Ez da 1an
erraza!
Azkeneko, kontutan har dezagun
ez duela semeak edo alabak gu

bezalakoa ízan beharrikr Per--
t,sona berri bat, dela, bizian
bere bidea aurkitu behar duel-a.
Bide horir gehienetan ez da gu

rea bezalakoa izanen, eta ez

da ere, guk nahi duguna Prezi-
soli. t\bla nahizik, bere burua
bortxaer azLen irakatsi behar -
diogu r ef responsabilitat,erik
gabe ez da deus lortzetik eta.

Gurasoek prozesu hau guztia
ulertzen badugu, Iehen Pauso
edo urratsa emana izanen duqu.
Baina gehixeago ere egin dezake
gu: seme edo al-abarekin hitz e-
qiteko beti prest garela adiera
zi behar dioEU; bere ezinegonat
tristurak eLa po zlasunak serio
hartzen ditugula ere.
Egunak pasa ditezke guregana
etorri gabe r QUrekin so Ias egin
gabe, baina gure guraso l-ana
han egotea da, ixilik, baina bg
re ondoan. Bat-batean lagunLza
beharra izan dezake, edo, ez ba

da besterik, bere Portat'zeko ma

nera gurearekin konParatzeko as
moa.
Ez baginake han, eskutik utzita
bezaLa bere burua senti lezaket
eta oi'Cuan eLa gehiago guregan-
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KA I Xo, G IfYloNDI !

Gu solas ta solas
hi'irri ta irri.
Hi quri,
gu hiri r ,

elkarreri begira.
Hitzak sobran.
Hík konprend it'zen nauk.
Nola erran

joan haizela
HEfYlEN eta gurekin'
baldin bahago !

Kaixo, Gimondi !
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Efxeelr. errafan dufena
1.638 ko uztailaren 16an,

Luis X11I Frantziako errege
zelárik eta Felipe 1V Espai--
niakoa, Frantziako Lropek Be-
'rako herria erre egin zuten;.
etxe gehienak zurezkoak zite-
nez geror' ia denak erreta qe!
ditu ziren. H-brritarrak, ber-en
hazindak et'a salbatu ahal zi-
tuzt,en puskak hartu et,a mendi
ra ihes egin ondotik berriz:
itzuli zirenean, etxe berriak
altxaLzea erabaki zut,en, her.-
rriari itxura berri bat ema--
nez, alegia" Horrela, I,639
tik 154'I era arte etxe franko
altxatu zen, horretarako Nafa
rroako erresuman barrena eta
bertze tokitan ere diru eskea
egin zeLarik" Hau ikusteko ba
dauzkagu bi argibide edo obe-
ki errateko bi inskripzio: fg
zeena Karnaxene-ko etxe antzL
nean ikus dezakegu;' etxe haul
Altzate karrikako 27 an dago
eta I.641 urtean altxatua

l*trt

izan zen.. Bertze inskripzioa
llekueta auzoko Ezkerrenea-n
dago, L.640 urtean egina be--
rau. Etxeak elkarren an|za ba
zuLen eta hori Altzate 34 eko
etxearen marrazkietan ikus
daiteke, L.640 urtean egina,
eta Legia 62 koa ere. Plazan
dagoen firetenezaharra I.639
koa dugu eta bertzeak baino -
handiagoa. Bert,ze batzuk, fe-
cha jakinik ez badute ere, ur
te beretsukoak direLa erran
genezake. Gisa honetako etxe-
ak, baina modu errazagoan,
XVIl1 mendea nahiko aintzindu
arte eginkatu ziren. Dirudie-
nez, XVI mendearen azkenaldán
edo gut,tienez B-era erre baino
1ehen, Hbndarribin, Irunen,
Góizuetan eta l-esakan egin z!
ren et,xeen antzera eginak di-
rdr eta herriari itxura bere-
zia eman zioten..

Julio C. Baroja
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Hau dena beteLzen
ateratuko zaizue,

DEMBORA. PASAGARRIAK
arbola, muxikoak ematen dituena.
heqazkiak paratzen duena.
herrial-deen solas egiteko modua.
indar guttikoak.
behar den momentua.
bat bestearenpean paratu.
adin nahikoa ez duna.

nahi duena ,eqin. - errezaten direnak".
otoitz' auriitz, bat besten ondoren
mal-koak botatzea, nekez edo pi.rpiTez"
mate ez diren gauzak

norengana zoaz? 
"

soinurik ez den tokian, sumatzen den
qauza o

duzuenean, lehemizika l-er¡oan, goittik bera
munduan izan diren pakezale haundietako bat.

Ea Ietraz bet,ea dagon
tatik, ateratzen ahal
senidetarteko.
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