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Ba  en  Doñbane  Lehit
ufl’en  adikMe  benetakoa
ta  euskalzale  jatorra.  Bera
rokin  batean,  Ipar  Buekale
rralan  barrena  iblilia  nago.
Maite  zaan  bere  lurra  ta  gu
re  gauzetaz  m.intzatzen  et
zan  aspertzen.  Batez  ere  be-
re  Xiberoa  niina  zeukan.
Makila  bat  artuta,  oflez  ibilt
zen  zan,  batzuetan  Irati’ko
basoan,  it’jrri  guztietako
urak  edaiez;  ateegiñena  OS-
IUA’koa  zeukan.

Bein  esari  zklan  SARA’ko
alkatea  ta  pottoka  gure  zal
diekin  gertatutako  egitazko
ipula.  Zoragarria  iduritu  zit
zaiteri.  Gelditu  giñan,  len
bat  len,  nik  gizon  crí  ezagu
tutzekotan.  Bañan  gure  Joa
km  ARA  jatorra,  bat  batean
11  zaigu  oso  gazterik.

Daiia  dala,  nola  gaia  one
rl  buruz  lana  bat  egiteko  as-
motan  iienbillen  SARA’ko
alkateari  eskutitz  .  bat  egin
nion.  Eta  or  nun  bera  agert
en  zalten  OREXA’n  larun
bate  atsalde  batean;  gizon
endoa,  alala,  azkarra  ta  be-
gi  urdi-ñekin;  bere  euskera
garbia  da..  Ea  degu  nolanai
ko  gizona.  Frantziko  telebis
lan  arnabi  al  diz  agertu  da.
Ogeitasei  urte  egin  ditu  SA.
RA’ko  aikate  bezela.

Maite  du  benetan  bere
erria  eta  euskera.  “Euskal
¿alen  Biltzarra”  i’en  biga-
rren  lendakaria  degu.  SA.
RA’ko  Errikoetxean  eginda
ko  billeretan  beti  euskeia
crabiili  do.  Ba  dauka  idat
zita  liburuxka  bat.  “SARA
  ro  ERREPUBLIKA’
koa.  Bein  baño  geia  gotat
here  erri  zoragarri  onen  al
de,  lana  egiten  saiatu  da.  Be-
re  asmo  oiek  elzagunak  dira.
Bein,  gauazko  lanean  zebilt

zen  txapelketa  asmatt  zuan,
Irontrabandisten  sarta  alegia,
Elrri  onek  ba  du  ogelta  amar
kilometroko  muga.

Oralñ  berriz,  denetan  ede
rrefla;  pottoka  gure  mendie
tako  zaldien  alde  egin  duan
lana.  Txikia  zala,  oitua  ze
goaii,  pottoka  gainean  ibilt
zen,  nunai  ta  nolanal.  Erri
ko  festetan  ere  “afltzara  jo-
kua”  egitera  pottoka  gai
nean  joaten  ziran  gazteak.
Oraindik  gaur,  erretora  be-
rna  ta  gotzaia  agurtzera,
pottoka  gainean  ateratzen
zaizkiete  erritarrak.

1937  garren  urtean,  “Ra
muntcho”  film  gin  zute
neari,  berak  ere  eskatu
zuan,  mendiko  pottoka  tar
tetan  sartzea.

Pottoka  abere  bikaina  ta
polita  da,  bizarduna,  azka
rra  ta  basatia.  Arrazoiakin
zion  esaera  zarrak   “Nal  al
dezu  pottoka  arrapatu?,  sar-
tu  lozu  buztanean  gatza”.
Larun’go  larretan  ikusi  bear
dira  zaldi  auek  askatasun
osoan  bizitzen,  rnultzoka.

Azkenean  bern  mingarria
ernan  zioten  SARA’ko  alka
teari.  Zaldi  erosleak  zetoz
tela  ta  txorixuetara  Italia’ra
erarnaten  zituztela.  Len,  be-
ti,  San  Fermietan  saltzen
zituzten;  Valenzia’ra  erarna
teko  ta  an  naranjategiak
iorratzeko.  Gure  mendieta
Ro  euskaldunak,  egur  ika
za  te  pottoka  zaldiak  San
F’ermiñetara  saltzera  joaten
ziran  eta  artutako  diruare
km  . festa egiten  ruten.  Bat-
flan  indarrezko  t  r  e snai
gertu  ondorean  ez  zituzten
aciago  zaldi  txiki  oiek  ta  nr-
cluan  gelditzen  ziran  bake
i-iík  txorixua  egiteko,

Zaldi  auen  alde  zerbait

egin  najan,  etorrt  zaizkio  as-
moak  burua,  gure  SARA’ko
alketearl.  Lendabizi  “ELLE”
frantaes  aldizkarian,  Ana
Maria  . CasaBa  ldazlearen  bi
tartez,  iragarkla  pottoka
saltzeko  jarri  zuan;  lareun
franko  bern  une  betetako
zaldi  ale  bakoitzentzat  eskat
zen  du.  Txorlzna  egiteko,
berreun  frankotan  saltzen
zituzten.

Orren  ondorean,  pottoka
zald.Iak  agertuaz  tarjetair
egin  arazten  ditu  millaka.
SARA’ko  festetan,  Amerika’
1ro  gisan,  zaldi  “  rodeo”  bat
zuzentzefl  du.  Urtarako  La-
run’go  pottoka  guztik  ba
tean  errira  jeixten  ditu.

Ponpidou  Balona’ra  dato-
rrela,  1970  garren  urtean
ekainaren  amablan,  pottoka
eskelntzen  dio.  Geroago  bes-
te  bat  Monako  Prinzipea
rentzat  dauka.  Oiiek  berriz
ludiko  aberazalen  lendakari
dalako,  O’40  frankoko  sello
bat  argitaratzen  du  potto
ka  bat  agirian  dula  ta  onen
atzean  Larun  mendi  zabala
ikusten  dale.

Pottoka  zaldien  alde  egin
dako  lana  onen  ondorean,
ara,  flun  agertzen  zaizkioii

.  etxean  bost  milla  eskutitza.
Bi  urteterdi  bear  izan  zuan
danei  erantzuna  emateko.

.   Pottoka  zaldiak  ikustea
rren,  SARA’ko  btdea,  abe
iezalak  artzen  dute.  Jakina
abereak  mendian  izaki  ta
ikusteko  ez  daude  errex,
Orduan  gure  Paul  Dutour
nier  jaunak,  42  ektareako
itxlt&ki  bat  edo  “reserba”
antolatu  du,  Larun  azpiko
inendi  ‘  batean,  nai  dutenak
ikusi  dezaten.

Maite  zituaiako  ta  Euska
lerriaren  alda  propaganda

.gftearren,  pottoka  zaldíen
alda  lana  egiten  asi  zan  SA-
RA’ko  alkatea.  Bainan  orain,
diru  aldetlk  • oriuragarria,
Izan  da  bere  lana.  Nunaitik
eskatzen  dlzkiote  pottoka
zaldlak.

Pasteur  Inatitutoko  era-
keale  ospetsua  Calas  jauna
oartu  da,  blotzak  aldetzeko
oraiz  egiten  dltuzten  eba
knntzetan  edo  operazIota
sberetan  dan  odoletik  obe
rena,  pottoka  zaidlena  dala,
Orduan  ‘4eerum  antilyanpho
eytafre”  egiteko  gui-e  potto
ka  bear.  Ortarako,  Barnard
erakale  ospetsua,  Paul  Da
tournier’ekin  egona  da.

Am-ten  gainera,  Paris’ko
izen  aundiko  etxeak,  opari
bezeln,  pottoka  zaidlak  es-
keintzen  zituzten.

Frantzi’ko  zaldi  iasterke
tegietan  asiak  dira  pottoka
agertzelL  Lenengo  sana  ere
irabazlta  dauka  gizon  batek
pottoka  gainean.  Mendian
dagoen  zalcli  ori,  ikusi  lei
ka  Paris’ko  Autteil  laster
keteglan.

Eskoletako  erakasia  bat-
zuek,  Bretaña’n  pottoka  zal
diak  ibiltzen  dituzte  beren
ikasien  jolasetan.  la  norafio
joan  dan  Larun’dik  gure  zal
dia.  Rossif  zine  egilleak,
filin  bat  Euskalerriari  bu-
ruz  antolatzen  srl  da.

Bes-e  film  ortan  Ikusi  deza
ten,  nun  bizi  dan  zaldi  be-
rexi  bat  •  askatasun  osoan..
Asiera  emai  nai  lioke  Ene-
kelerrietako  pottoka  zaldiak
agertuaz.

Zaldi  ori  euskaldunaren
antzekoa  bat  da.

Aunen  gura  pottoka  lur
gintzaren  Paris’ko  penan
agertu  dute.  Frantziako  luz-
gintza  ministroak  ontzaz  ta
ofizialki  artu  du  gure  zal
cha.

Ion  Enbeita  Bizkaiko  semea
dugu,  sontzez  euskalduna,  Mu-
gika’ko  lierrian  jaloa.  Bertsol.a
ria.  Adar  ozi  bat  en.bor  sendo

i  batetik  etornia;  zergatik  “En
 beitia”  enborra  betidanik  bert
solana  izan  ba  zan,  honen  ada-
rrak  ene  bertsolariak  dira.  En-
beitia  deitura  aditzeak  bereha
laxo  nere  gogora  bertsolarltza
ekartzen  dit  aspaldidanlk.

Ion  enbeita  txikitatlk  ikasi
tako  berteolarla  da  eta  hontaz
 gainera  abeslarla  (kantaria).
Euskal  disko  bat  badu  berak
egina;  iON  embeitaBertsoiarl
eta  Abestalari”  du  Izena.  Lau
kantu  daude  dieko  hontan  gra
batuak:  Euskalduna  naj,  Emoi
daza  eskna,  Dime,  eta  Horrela
doa  mundna,

CINSA  etxeak  ai’gitaratua  da.
Dieko  han  eskatzekotan  zuzen
bide  hauetara  eskatu:  CINSA
 Avda.  Ejereito,  i9-3.  Eilba
 it

Pottoka  beora

Nunaitik  eskatzen  dituzte
potoka  zaldlak  Batz’uek
loretegietan  jartzeko,  bes-
teak  gasolinetegietan,  bes’
teak  berriz  jatexe  ingurue
ta  eta  aban.  Azkeneko  lan
unte  auetan  1.600  pottoka’
saldu  dituzie.  Urteko  zal
dlak  seireun  franko  berrie
tan  ta  beorrak  zortzireui
frankotan.

Danetara,  Ipar  sideko
Jduskalerrian  ba  ornen  dau
de  4.600  pottoka.

Frantziko  toki  askotan  asi
chira  pottoka  azltzen  ta  sor-
tu  dute  pottoka  zalen  elkar
te  bat.  Danen  buru  Paul
Dutournier  daukagu.

Europa’ko  . saleroste  bata
uneaU,  ate  berniak  irikit
zen  zaizkio  g’ure  pottokari.
Iiuskaldunak  ba  d.auka  es-
natzeko  garala  ta  ikusteko
zenen  gauza  ederrak  dauden
bere  Euskalerçian.  Noiz  ar
duratuko  oto  da  bere  gau
zetaz?  Begiak  lrikitzeko  ga
raia  da.

Paul  Dutournier’ek  esa-

Amabosialdia»

Datonren  sei  garren.etik  ogei
tabat  garrerieirano  (Maiatzaren
6-tik  21-eraino)  Tolosako  hi
rian  “TOLOSAKO  LEHENEN
GO  EUSKAJA  KULTIJRAREN
AMABOSTAJJDIA”  ospatuko  da.
“Enekal  Kulturaren  Amabostal
dia”  hau  Tolosako  Kultura  el-
karteak  bentako  Aluntamendua
i-en  babea  eta  laguntzarekin  sri-
tolatu  dute.

Beraz  urrengo  larrunbatan
saiko  da.

Euskal  Kultura  Amabostaldi
hontan  gure  Euskal  Herri  mal-
tearen  Kulturari  doazkioten
arazo,  problema,  xehetasun
eta  afer  guziak  azalduko  dina.

Alda  batetik  Euskal  Artisteen
Erakusketak  izanen  dina:  Eus
tal  Arteari  eta  Euskal  Pintu
rarl  buruzkoak.  Beste  aldetik
Enakal  Literaturaren  Sariketak
(Poesiak  Idazlanak,  liburusk,
eta.)  Enekal  Liburu  eta  Dlsko*

ten  zidan:  “Naparroak  zaina
du  ta  ugaritu  bear  lituzke  -

bere  pottoka  zaldiak”.  Ns-
parrOa  ta  Euskalerrla  mai
te  ditu  benetan  guie  gizon
onek.  Euskalerriko  pottoka
aldla  ezagutu  arazi  du  lu
di  sabalean.

iana  ori  berakegin  du  te
asko  da.  .Alaxekoa  izakl  ere
g-ur* niendietako  zaldia;  kun
ternario  garaikoa,  ludian  za-
rrenetakoa,  gura  leltzetani
margoztua  ikusten  deguna.
Siberian  bakarrik  dago  onen
berdffia...

Len,  Tillac  artilanlak  egin
zuan  ldaztl  bat  pottokarl  bu-
ruz.  Ura  ezlk  beste  danak  lo
zeuden.  Gaur  berni  pottoka
ren  alde  ta  pottokaren  bitar-
tez,  Euskalerriaren  alde
Paul  Dutournler’ek  eginda
ko  lana  zoragarria  da.  Flus
kaierrlak  gauaa  bat  baka
i’rik  bear  du  altxatzeko,  gi
zonak.

LATXAGA

Jalaidiak  ugari  manen  chira,
eta  Jalaldi  bakoitzak  bere  egu
na  izango  du,  Hala  nola  “Bert
aoJan  eguna”,  “Dantzarl  egii
na”,  “Nekazarl  eguna”,  Eiis
kal  Zine  eg-iuia”,  eta  abar.  Ama-
bostaldi  honek  Euskal  Herrian
jalo  eta  bizi  geranoi,  Euckal
Herria  maite  dugunoi  dei  bat
egiten  digu  Tolosara  ainabost
egun  pasatzeko  izatenezbada
ere,  guri  komeni  zaizkigun  egu
netan  bara  Joateko  gutxienez
bal.

Tolosa  hor  dago  gure  mulle’
tik  urbil,  Donostiako  bichean,
datozen  6  egunetik  21  egune
raikoko  egunetan  euskalduneri
zai  denoiH  bere  ateak  eta  bior
za  iniklta  dituelanik.

Nafartarra,  euskalduna,  zoaz
egunen  hatez  Tolosara  gura
euskal  kultura  ikasi  beharrezt

tknel,

r  NA.FAR . IZKUNTZ
AN ORRIA .

GURE AMA LURRA

(

Euskalerriko pottoka zaldiak eta

Paul. Ibitournier, Sara ‘ ko alkaiea

EUSKAL GAIE
LIBURU BAT

Apat-Echebarne  jaunak  es  du  gure  artean  alpamen  b
rezi  beharrik.  Guregandik  hartu  lezaken  ahore  gusta  bt
no  gehiago  berekii  du  aspaldi.  Sendagile  ta  euskaltzairi
Donostíako  ldazle  naparna  liburu  bern  batekin  datorkig
bidera  (1)  Argitaldarieni  txartel  baten  bidez  ukan  n’u1
lehenbiziko  berna.  Gero,  Donostian  bertan  eskuratu  nue
gai’aian,  beranduegi  zen  bern  emaile  bezala  agertzeko.  fi
rant  bada  berant,  ez  nulre  liburu  hontaz  neure  lritz
ornan  gabe  gelditu  nahi.

Eu,skal  idazki  zaharren  biltzaile  dugu,  alde  baletii
“Larreko”  haundianen  semea.  Izen-ordekotzat  hartua  due
hltzak  berak  holako  zerbait  dakarkit   gogora.  Azterket
onik  badu  bere  denboran  egina,  eta  gai  hontaz  du  11k
ruaren  sarrera.  Hirurogel  ta  hamar  ornialdetan  gauza  ja.
klngarriak  badira.  Ofizialtasunetik  oso  idazkl  gutxi  dator;
Icho euskararl;  horregatixe  jotzen  ditut  jakingarnien  bezala
a)  Ezkabarte-ko  herr!  gizonen  batzar  agiria;  b)  1750-Ir
Gotzalaren  srtzai-deia;  eta  d)  ixilkako  ezkontza  baten  al
tormena.

Lehenblzlkó  zati  hontan  bertan  herri  hizkuntza  aid
tlk  jakingarni  dira  XVII  gr..  mendeko  bi  euskal  gutuna
Apez  baten  aurkako  bertsuak  (1828),  kautu  ezagun  bateos
erakffiak  eta  herniaren  ahotik  blldutako  gaiak  euskal  iclar
ki.  zaharren  mallan  ongi  santuak  dira.  Damurik  ez  dig
Irigaray  jaunak  maila  hontan  osotutako  bilduma  bat  amar.,

Bigarren  atalean,  euskal-geiei  buruz  eta  idazle  batojo
bern  emanez  mintzo  zaigu  egilea.  Antxiñako  gertakizuna
eta  Izen  ospetsuen  zabalkundeak  ere  badu  bere  garrantzir
nahiz  malla  oso  ezberdinean  egon  lehen  esandakoekin.

Hirugarren  partean  herri  jakintza,  folklore  gaiak,  lira
iran  dlra  ezkil-dolnu  eta  Baztango  yoyak,  sorginkeri  el
haurren  jostetak,  esames  eta  bitxikeniak.  Etnologi  ala
rreafl  satimagarni,  hauek  denak.

Akateak  adierazteko  garaian  batasun  baten  hutswie
Ikusten  da,  bollar  bada.  Baina,  alde  honi  neuntzerakoa
egileareal  asmoa  eduki  behar  da  kontuan.  Gaien  aldetr
es  duen  iokarrla,  bildunia  aldetik  gainditua  da,  han  liorna
ka  bsnatuak  ziren  jaklntsu  baten  saioak  batean  eskeir
zen  dlzkigute.  Nekenik  galle  irakurtzen  da.  Caro  Barojare
bltzaurre  goxoa,  ea-doras  liburu  guzla  bezaia,  biht.zkai
hai.mdl  baten  ele  xamurra  da.

1).—  A.  Apat-Echebarne.  “Noticias  y  Viejos  Torios  dat
Lingua  Navarrorum”.  Publicado  por  la  Sociedad  Gr
puzcoana  de  Ediciones  y  Publicaciones  8.  A.”  21
pgs.

Euskal  pottoka  zaldia.

here  uanlakln.

AMOLAR SAHIfi
KONTUA

Bazlren.  bI  aur  eta  gelditu  ziren  bakarnik  etna  bates
Gau  erdian  altu  zuten  acote  batzuk  eta  gelditu  ziren  arr
tuek  eta  pixke  baten  barnean  altu  zuzten  zaldi  asota  la
zuk  eta  atra  ziren  leyora  eta  ikusi  zuten  iru  zaldi  eta  be
se  mu  gizon  gallean.  Celditu  ziren  arrituek  eta  aitziner
,Ictisi  zuten  izar  bat  etxe  bateko  atera  gaten  eta  hoiek  e:
teratu  zireri  sortu  zola  aur  bat.  Famili  hori  zen  arras
brea  eta  altu  zuten  bi  mutiko  hoiek  bildots  bana  aur
hreai  gateko  eta  gelditu  ziren  gau  guzian  han  kasu  ji
‘ta  iten  zuen  otz  aunitz  eta  etzuen  zerekin  tapatu  eta
¿1_len lastoa  balote,  kuada’a  hartan  baziren  esto  bat  eta
Iri  bat  eta  atsekiia  lerotu  zuten  nolapaitere.

MARIA  MILAGROS  BARANDIAIN

14  arto.  Elizondo,

GIZON BATEN KONTUA

Pottoka  man  diko  lepoatan.

..U5KALERRIAN
Ion  Enbeita’ren

euskai diskoa

BARA
Tolosako «Enskai ron  Merkatua,  Bhtzaldlak  eta

Elkar-Hlzketak,  eta  hauetaz
gainera  Jaialdiak  (Festaldiak),

.        Hes-rl  bazkarlak,  Omenaldiak,
eta,  eta.

Gizon  batek  nai  achine  ari’oltze  prexitu  yateko  gutia
Izan  zuen  bein.  Bai  yan  ere  ostatura  gen  eta  amar  at
zituen  tripatzar  artan.  Ordainduko  ordea  bat  ere  ez e
dainduko  zituela  ta  ordainduko  balto  ordaindu  gabe  Arr
riketara  gen  zen.

Amer-iketan  amar  urte  pastute  aberastute  etorri  a
llore  zona-alo klisk  klask  egiten  zion  biotzean  eta  ordair
hear  zuela  ta  gen  zen  ostatu  etxera.  Ara  bada  erzan
ostalariak:

—.-Ajnar  aroltzetatik  amar  txita  aterazen  al  circe;  e
amar  ollo  izan  ziren  fito  latean  arroltze  aunitz  inca  raita
amar  arte  bai  mlle  ollo,  amasei  milo  txita,  amaboez  a
pezeta  ortxe  noubait.

(lizona  izitu  zeil.  Baietz  te  ezetz  azkenean  gizona
tus  herriz  Ameriketaia  gan  ornentzen  arroitziak  pato  gr.

Masía  (taus  Sea  txtena

BR ... RA’IZ(L  i  arte, 


