
GOMUTAKIA

PASIOTARRAK El
JAIAK

Bilbo'n, Deustu deritxon auzo-
unean, Pasiotar lekaideak euren
etxea dauke. Gure irakurleen
artean guztiz ezaguna dogu, gu-
da-aurretik eta guda-ostean ain
ospetsu izan dogun San Feli-
zisimo'ren konbentu au.

Aurten euren Bilbao'ra etor-
tearen eungarren urtea dogu eta
pasiotarrak, erriagaz batera,
poztasunez ospatu dabe egun
gogoangarri au, batez be iru-
rren gogotsu baten, urrillaren
17'tik 20'ra.

ETORREREA

Mendizabal'ek, jakiña danez,
lekaideak España'tik kanpora
bialtzeko agindua emon eban
eta lekaideak berriro erdi-ugar-
te onetara sartzeko askatasuna
lortu ebenean, pasiotarrak izan
ziran lenengotarikoak sartzen.

JAIETARA DEIA

Ospakizunaren jai oneik os-
patzeko, aurretiaz izparringi ta

irratien bidez erriari barria
emon jakon.

Benetan, eun urteko kondai-
rea gogoratzeak merezi eban
olako dei zabala ta berarizkoa !

Egokia zan egun oneitan pasio-
tarrai oroipena ta esker ona
agertzea!

BIZKAI'TIK ZABALTZEN
Lekaide oneik 1879'an eldu

ziran erdi-ugarte edo «Peninsu-
la» onetara eta gero 1880'an
Deustu'n egin eben Lekaide-etxe
guztien ama dan etxea.

Gero, Deustu'tik urten eben
Arabara, Naparroa'ra ta Gali-
zia'ra, eta erki onetatik sortu
ziran España'n diran lekaide-
erki biak.

EGO-AMERIKETARA
Eta erki bakoitxetik lekaide-

taldeak urten eta Ego-Amerike-
tara joan ziran: Txilera, Ar-
jentiña'ra, Mexiko,ra, Kolonbia'
ra, Ekuador'era, eta abar... eta
an diardue apostolu-lanean.

ERRI-MIXIOLARIAK
Baíña Oraín gogoratu dagi-

guzan, lengo gizaldiaren azke-
nean eta oraingoaren aiseran,
Bizkai'ko erri txikietan pasio-
tarrak emoten ebezan mixiño
gogoangarriak.

Gogoratu dagiguzan aita 1(e-
lemente, aita Martin, eta aita
Eladio, gogo gartsuz eta Jain-
koaren Espirituz beteriko gizo-
nak ! Eta zenbat beste pasiotar,
orrein irudiko ta oiñordeko !

Kementsuak, indartsuak eta
gogo gartsukoak mixiolari
areek !

Eta ez ziran eurak bakarrik,
Frantzisko'tarrak eta Karmel
darrak be eurakaz lan au egiten
eben, Bizkaia'n Jesukristo'ren
Barri Ona zabaldu ta irakas-
ten.

DEITUEN TALDEAK
Ziurki, euren apostolu - lan

onen ondorenetariko bat, Jaun-
goikoaren deia entzun eta ja-
rraitu eben asko ta askoren
uzta ederra izan da, batez be
guda-aurreko urte areitan lo-
ratu ta garaundu ziran gizon
deituak.

Eta Bizkaia'n daukagun kris-
tautasun oargarria, zati on bat,
lan arein frutua da.

EUSKEREA
Euskera ederra izaten zan,

adieraztzaillea, ulerterreza, era-
bilten ebena. Apainduri larregi
barik, errietan entzuten zan eus-
kerea bera, iñoz erdel itzak era-
billi arren, atzizkiz eta joske-
raz, gaurko euskera batua baiño
ederragoa.

IRURRENA
Irurren au zeaztuteko artu

dogun asmoari jarraituz, goiz
eta arratsaldez eungarren ur-
tebetetza oneri buruzko berbal-
diak egiten ziran.
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UN URTE BILBON
Arratsaldeetan, eguneko lanak

amaitu ondoren, pasiotarren er-
kietako jaupariakaz egiten ziran
mezetan, Gotzain bik eta Pa-
siotarren Lagundiko Buru-Na-
gusiak artu eben lekua.

Bere izen-egun eta Pasiota-
rren Irasle santuaren egunean,
aita Paul Boyle Pasiotar guztien
Nagusiak, meza onetara etor-
teko asti apur bat atera al izan
eban.

Izenpetzen dauan eta Meza
orretan egon zan albistariak,
jaupari-talde aundia ikusi ebala
esanez gaiñera, eusko-ekintza
bi berezitu gura ditu.

AURRESKUA

Lenengoa, meza-barruan mu-
tiltxu batek egindako aurres-
kua.

Onen antzeko aurresku asko
ikusi dodaz, baiña au be bera-
rizkoa izan zan.

Iru edo lau eratakoa zala uste
dot, baiña ain polito eginda,
dantza-teknika orren garbiz, au-
rreko guztiak lilluratuz eta zo-
ratuta lez egoteraiño

Benetan ikusgarria amar-
amaikaren bat urteko mutikoa-
ren dantzea: «Artazika ta mo-
rapilloka bere anka bizkorrez
txilibituaren soiñu arin batek
lagunduta, atzera ta aurrera, ta
gora-goraka eta milla jira-bi-
raz».

«IKAS-AMA»

Bigarrena, Meza-ostean, Ikas-
Ama Abes-taldearen jardunketa.

Ikas-Ama taldea gure pasio-
tarrena da eta abots zuriduna.

Aita Paskal, Barturen organu-
jotzaille, musikalari, eresgille,
Abes-Batz zuzendari entzute-
tsua dogu Euzkadi'n, batez be
Euskal Meza Orkestaratuagai-
tik. Orixe zan artezle.

Aita Paskal Barturen izatez
Bakio'ko semea da eta bere

erti-lanen aipamen bat baiño
geiago egin dira gure ZER al-
dizkari onetan.

ABESTI TA ABOTS ONAK

Baiña Ikas-Ama'ri buruz ez
dot uste iñoiz oroipenik egin
danik, eta egin ba'da be bide
batez, beste gairen bat azaldu-
keran izango zan.

Baiña Ikas-Ama'k merezi dau
aipamen luzeago ta argiago bat.

Bizkaia'n ezaguna da sarritan
agertu dalako, eta Euzkadi'ko

beste eskualde batzutan be bai-
etz uste dot.

Abesti-sorta ugaria daukalako
eta bere abotsak onak diralako
da ezagun.

ABES-MAILLAK
Emakumeen abes-maillak gi-

zonenak baiño zabalgune aun-
diagokoak ei dira.

«Ikas-Ama»'k bere abeslari
guztien artean edozein abes-
batzeri zeingeiagoka orretan ira-

baziko leuskiola uste dot.
Eta dana esatekotan, batzutan

findu, zolitu ta liraindutean uts-
une batzuk agertzen ditu, asti
gitxi aurkitzen dau ta, ez da
beti eltzen eldu al dauan mai-
llara.

AMAIA

Eta amaitu zan ekiñaldi polita
diñogun egun onetan, dana eus-
keraz.

Aita Boyle Pasiotarren Na-
gusiari izpillua baiño dizdira-

tsuagoa zan zidarrezko errati-
llua eskiñi eutsoen.

BOYLE AITAREN AGURRA

Boyle'tar Paul bere jesarleku-
tik jagi zan eta itz egoki batzuk
Iparrameriketako izkuntza in-
gelarrean, gatz aundiz iñozala,
itzal aundiko lagunarteari ba-
rre eragiñez amaitu zan eunga-
rren urteko ospakizun ederra.

LETONA'k
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