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ZERUKO ARGIA
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A p e l l a n i z ' i a r Kepa
A r r e g i txappldana nnr dan?

III'gn Euskerazko Idatz-Leiaketan

J ose

euskalerriko txapelduna
Hirugarren
aldiz, Coca-Cola'k,
beste elkarte ezagun batzuen laguntzaz, antolatu zuan Euskerazko IdatzLeiaketa ospatu da arestian.
Probintzi bakoitzak egin zuen bere Leiaketa, ta Probintzi bakoitzan
dauzkagu irabazleak. Bizkaiko txapelduna JOSE ARREGI da.
Baiña ez hori bakarrik. Aginduta
zegoan bezela, Printzi guztiak, bategiñik, onena aukeratu behar zuten,
Euskalerri guziko txapelduna ezagutu ahal genezan. Orain ba dakigu
nor dan: JOSE ARREGi bera.
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Jose Arregi gipuzkoarra da, baiña
Bizkaian, pasakari bezela, bizi da.
Gernika alboan dagon Forua herriko frantziskotarren Ikastetxean ikasten du. Hortik pasatu diren beste
euskaltzale askoren atzetik dator,
hoiek danak jo ta pasatzeko asmo
ta kemenarekin segurasko. Bejondaizula! Ezagutu dezagun gure mutilla.
—Zure izen-abizenak?
—Jose Arregi ta Olaizola.

—Nungoa zera, Jose?
—Azpeiti'koa.
Oinartz-baillerako
Gerranzuri baserrian jaioa.
—Zenbat urte dituzu?
—Amabost, azaroaren 7'an egiten
ditut amasei.
—Dakidanez, frantziskotar apaizkarrera egiten ari zera. Zenbatgarren urtea daramakizu?

—Nun ikasi duzu euskeraz idazten?
—Etxetik Kolejiora joan nintzanean ez nuan batere idazten. Kolejioan Aita Biktoriano Gandiaga'rekin
asi nintzan aurreneko idazlanak euskeraz egiten. Euskal idazle jator honekin hiru urte egin nituan. Eta laugarrena Aita Dionixio Arruti'kin.
Orain berriz, bosgarrengo urte hau,
Joxe Luis Zurutuza'rekin.

—Orain bosgarrengoa bukatzen
ari naiz. Hiru Arantzazun egin nitun
—Zeintzuk izan dire. zure ustez,
eta hemen Foru'n beste bat. Eta euskera-arloan on-egin dizuen maiorain ari naiz hemengo azken urtea
xuek?
bukatzen. Gero udazkenean Zarau—Batez ere hor goian aitatu ditzera joango naiz abitua artzera.
tudan hiru hoiek. Eta nola ez ne—Zure bizitzako gora-beherak ezare gurasoak. Danai esker bero bero
gututzat emanik, goazen orain jaso
bat biotz biotzetik.
duzun Sariari dagokion gaiaz min—Asko idazten at duzu euskeraz?
tzatzera.

Ba'litzake batek paiño geiagok,
batez bere gaztien artian, gure idazlantxu ontan argitald'uten dogun kiroldar au nor dan itanduko dabenak, eztalako aspaldian bere izena
kirolketa iragarkietan ikusi, baiña,
esaten dogunian, laster gogoratuko
dira.
Galdakao'k beti euki dau kiroldar
urtenen bat, ospetsu egin danen bat,
ostikoketan,
txirringuiaritzan
eta
indarketa edo atletismoan; ara-ba,
oeneitariko bat dogu Apellaniz''tar
Kepa gizon langiliia, argija ta zindtia. azkon edo jabalina jolasan itrte askotan trebiana, Bizkaia'n da
Españia'n txapeldu izandakua. Eta
beste iaterri askotan be gorengo
maliatan ezaguna izandaktta: Galdakaotar jatorra ta euzkaldun zintztta.

—Bai, oso interesantea da.
—Eta errebista hortan zer da zure gustokoena?
—Gazte naiz» da gehien gustatzen
zaidana.
—Eta JAKIN aldizkaria irakurtzen
al duzu?
—Baita. Noizean bein artikulo batzuk. Gai asko darabilzki, eta diotenez oso ondo.

—Ba, ez; ikusten duzu, Jose, ez
dala beste bat irabazle nori. Zu zeu
zera. Ta zorionak! Hemendik aurrera
euskeraz idaztera behartua zaude,
arrazoi askogatik. Nun idatzi ba daukazu, zer idatzi ere bai; ikusten dugunez, nola idatzi ere. Beraz, idatzi,
idatzi egin behar duzu. lrabazi-berri duzun sari hau lore bat da. Udaberriak ere udan eman ohi du frutua. Zu udaberrian zaude, loretan.
Zure udaren zai geratzen gera, irrikiz.
JOAN MARI TORREALDAY

—Olimpiadan baten baiño izan
etzarren, beste uri ta itirralde askutan be izan zera.
—Bai orixe! Viena'n, Austria-España arteko jolasketan; Lansana''n,
Suiza-España artekuan,
Belgike'n.
Portugalenas kotan, France'ko egoaldeko Tolouse, Tarbes, Pau, Euskalerriko Bayona'n da abar; argibide geiago emongo
neuskitsuz
etxian ba'genkoz
baiña,
oraintxe
enaz danataz
gogoratutzen.
—Ezteko ardura, gaurko naikua
da, Garaipen asko lortu dozuz atzerri aidian?
—Bai ta ez, lenengokuak, bigarrenak ta irugarrenak, eta atzeragokuak,
guztitarikttak.
—Indarkari edo atletari onik asko ikusiko zenduban ibilli zeran
erri-aldiatan ezta?
—Bai, onenatarikuak,
baiña, danak gogoratzen ezta erreza ta, gaiñera luze egingo litzake zure idazlana, urrengo baten aztitzuago esa^go doguz.

—Profesoreak agintzen dizkigun
Idazteko zaletasunik ba al duzu?
idaz-lanak eta baita eskutitzak ere.
—Bai, dexente. Orain artean euskera ikastean horixe egin dut ge—Azken galdera. Leiaketara prehiena, idatzi.
sentatu ziñanean irabazi zenezaken
—Eta idazten duzunean, zer egi- pentsatu al zenun?
ten duzu errezago: narrazioa ala
—Egia esateko, batez. Zenbait modeskrizioa?
mentutan leiaketarako ez idaztea
pentsatu nun. Ta irabazi nuela esan
—Beti ere errezago zait narrazio
bat egitea. Baiña deskrizioak gehi- zidatenean ere ezin nuan sinistu, ta
beste norbait izango ote zan pentsaago lantzen ditut, eta hobeto irtetzen nun.
tzen zaizkit.
—«ZERUKO ARGIA» ezagutzen al
duzu?

—Batcn, London edo Londres'en,
Wenbley tandan ospatu zan Oiinpimdan.

—Ederto, orretara egingo
beste kirolik egindozu?

—Bai, ostikoketa, baiña, erri'ko
kide edo ekipoai laguntzarren.
—Ostopo edo kattegarri izan yatsu kiroia beste lan da eginbiarratarako?
—Ezta ezetan be! ongarri, btirua
argi ta gorputza zinduago
eukiten
lagundu daustelako.
—Azken itaun bat, zer esango
ieuskiozii orduan ettsko gaztediai?

Orain egun batzuk juan nintzan
beregana, anai tartian
Usansolo'n
daitkan iantegira ta, esan neutsan:
—Kepa, badakit aidi egokia eztana
zutzaz itz egiteko, orain betiko galdu barri dozun ama kutunatzazko
samiña kendu barik dozuleko, baiña. zutzaz lerro batzuk
ZERUKO
ARGIA'n idatziieko, etorri naz esan
ntii ba'daustazu
zerbait.
—Bai ta, pozik erantzttngo
tsut, itandu nai dozune.

—Kirol garbiak, zuk diñozun iez
indarketa, mendigoizaietasuna, eusko pelota ta abar egin daiezaia aldaben guztian, ez txindia gaitik bakarrik, zaletasuna gaitik baifto, ongarriak diralako gurputzantzat eta
adimenak
argitutzeko.
Guk be orretara esango genduke
ta, idatziko dogu ia bidebatez zuk
lez ziderrezko domiña, azken aidian, zorionez, emon dautsuen lakua irabazten daben guztiak.
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—Aspaldiz gutziz itxita zagozaia
esan diteke zuk ain maite izan dozun ktrola, azkon edo jabaiina jolasa, "zar" egin zareiako edo beste
erugozpen bategaitik?
—Eztot ttste berrogei ta imt urtegSZ zarra naizenik, ze, egunero scr.iketa (gimnasia) ta gertakizunak egiten dotlazen ezketiño, ondo aurkitzen naz; jazoten dana da, lan asko daitkagula gitre kantegian, da,
gaiñera orain urte batzuk bittrkada
bat egin neban belattn baten bai ta,
min emoten eustan ezketiño,
itxi
egm biar izan dot, naita maite neban kirol garbi oi.
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dogu,

—Noztik zera kiroiari'J
—Txiki-txikitatik geiago, baiña,
czkon-jaurtitzaile
amasei bat urtedun nintzala.
—Zenbat bidar izan zara Bizkai
(a Españia'ko
txapeldun?
—Bizkai'kua amairu edo amalau
bidar cta España'kua amabi'.an.
—"Olinpiada"n aide artua zera,
zenbat bidar da non?
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