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ARALARKO BASELIZA
«Udaberri mukizu! Ez nauk

gaizki izurratu!». Artzai zaha
rraren esaerak laino beitza
darama. barnean eta ez diogu
hitzik erantzun. Kanpoan eu-
ria ari du. Maiatza aurrera ta,
eiur berria menditan; negua
ematen du. Urtearen sasoi gu-
zlak nahastuak direla dio be-
rak: negua ez da negu, eta
ez udaberria loretsu. Bitar-
tean ardiak gose eta ganba-
ran iastonk ez. Zinezko mu-
kizu?!!

Araiarren ginen gu ere,
eguerdiko joanak. Ikusgarri
da Aralar mendia, «pasaje»
dabilen alferrarentzat. Denbo-
ra txarra izanik ere, aterpe-
tik ikusten ditu gauzak. Pa-
gadi lerden adar gabeak utzi

genituen bidean; hemezortzi
urteko poxpolinen gerri lirai-
nak iduri zuten, beren azal
berri bustian. Baztar guziak
berde, betearen betez erdi-
-minen pare, lodi ta gizen.

Eta udaberriko pagadiak be-
zala gazteturlk, Mikel Goi-ain-
geruaren baseiiza zaharra.
Nork esan lehengoa danik?
Aitona politari bizarra kendu
eta aurpegia garbitu ondoan,
jai eguneko nortasun kemen-
tsua itzuli diotela esango
nuke.

HASIERA

Ba zuen beharra. Dueia him
lau urte hasi ziren lanean. Ha-
rrla agertu lehenik, oinarriak

mugatu, egituraren tankera
ikusi eta erreberritu. Orduan
sortu zen lehenbiziko kezka:
ba ziren han leiho mutu ba~
tzuk agertu beharrak. Zer
izango ta, mozarabe kutsu-
koak.

Azterketa sakonagoa egin
ondoan, erromaniko leiho bat,
zaharragoko harrien gainean
sartua zela ikusi zen (ipar
aldeko leihoa); eta Iniguez,
lanen zuzendari eta etxagile
ospetsuak, mozarabe bezala
berritzea erabaki zuen.

Lanak geldi-geldi joan dira
Mikelen baselizan. Noiz ha-
siko jakiten ez den udaberri-
rako uzten dute, negu sarre-
ran, arginek lana. San Juan
ingurua izaten da hasi ordu-

ko. Lana bera, urria da: egu-
netik egunera agertuz joan
diren gauzak kontuan euki be-
har, eta askotan asmo guziak
aldatu-arazten dituzte. Baina,
egindakoa asko da. Eliz bar-
nea zoragarri gelditu da. Ego
aldeko leiho bat kisu berriz
estalia; aurtengo udan harriz
inguratu ta besteak bezala
geldituko da. Nik uste, sa-
kristiako ataria ere ito beha-
rra izango dela eta atzerago
agertu dena idekirik utzi. Zo~
ragarria!

GEROA

Artxueta hegaleko baseli-
zan barne txukun bat ba du-
gula jakitea asko da. Eta kan-
potik zer?

—Eliza inguruko lanetan
sartzeko irrikatzen nago —en-
tzun nion behin batez Uran-
balitz eta hobe —esaten zi-
ga jaunari. Guregatik, gaur
dan.

—Zer asmo dituzue? —ne-
re bigarren galdera.

—Him hitzetan sartzen da
San Migel-go elizak behar
duen guzia: zinborrio, teila-
tua, eta eliz-ataria.

Zinborrio.—Eliz-dorre txiki
baten antzeko zerbait jaso-
tzekotan dabiltz. Garai batean
ba omen zuen, baina ez jakin
nola zen. Eritzi batera egingo
dute, elizaren tankerari dago-
kiona. Hasiera emana da eta
ladrilu zaharrez ari dira.

Teilatua.—Zink edo zikin-
keri horrekin da oraikoa. Egia
esan, berea egin du hainbes-
te urtez itaxurak kendu bai
ditu. Halare, ez da hori hain
jaun haundiari dagokion son-
bela. Harrizko teilatu jatorra
botako diote, noski.

Eliz-ataria.—Egur-pila arte-
ko ezkaratz luzea datorkit go-
gora. Egurtegi, ardangela, ja-
rralki eta olezko eskiiera zu-
tak; San Migel-go sarreraren
luzera! Mehar eta luze bezain
gauzez betea. Ezin da eliz-
-atari berriaz hitzegin, oraiko
bizitegia den oilategiaz min-

tzatu gabe. Pareta zahar haiek
hizketan ba-lekite! Laister lu-
rrean izango dira sukalde eta
lo-gela antzeko aterpe lotsa-
garriak. Atsegin hartuko du
norbaitek. Hantxe Izango da
San Migel-go elizaren sarre-
ra eta atari nagusia. Eliza
zaharraren aurpegi berria: ha-
rrizko eliz-ataria.

Noiz ikusiko ote ditugun
hauek guziak? Ez zuzendariak
nahi bezain laister; eta ber-
din, askok uste baino lehen.

AZKENA

Bitartean, Aingeru gonadu-
naren kaiola errejazkoa hu-
tsik dago. Leze ahoa meha-
rrago, belarriak lehertzeko
estutasunekin. Garai bateko
lapurren bildurra galdua ba-
litz bezala, ezkerreko aldare
txikian du Mikel Goi-ainge-
ruaren irudi urreztatuak bere
egoitza. Baimen bereziakin
baizik ikusten ez zen erreta-
blo miresgarria ere, joan eta
ikusi besterik ez dela utzi
dute aldare nagusian. Zerbait
aldatzen ari da Aralar men-
dian. Gure haur denborako
erensuge, leze zulo, gate ta
bildurrak irruti xamar geldi-
tzen dijoaz. Bideberriak erres-
tasuna sortu du eta ostatuak
giro berria ekarriko dio.

Gure San Migel-go gauzak,
Jainkoak hala nahi edo guk
haia merezita, utzikeri haun-
dian egon izan dira. Azken
aldi hontan dira aldatzen ha-
si. Euskalerri guziko elizarik
zaharrena bezala jotzen dute
jakintsuak. Negu luzea atzean
utzi ta udaberri pozgarrian
sartu dela esango nuke nik.
Orai baseiiza, laister ostatu
berri apaina, gem... nork da-
ki? Hasiera da zailena.

Mendian euria ari du; hotz
da neguan bezala. Artzaia ixi-
lik dago eta ardiak marrakaz.
Luzea da Euskalerriko negu
beitza; udak berdinduko ditu
zuloak, San Juan ondoreko
egunetan.

J. M. Satrustegi
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(Nafarroko Diputazioaren eta ber-
tako Aiuntamenduaren geriza ta la-
guntzapean, baita Espaniako «in-
formacion y Turismo» Ministerio-
aren lankidegoarekin).

EUSKERAZKO SARIAK
OLERKIAK

Iruneko Herri Etxeko «Caja de Aho-
rros» delakoaren Saria

Bost mila pezeta (5.000) edozein
euskalkitako euskeran Nafarroari
buruz egindako poesia oberenari.

HITZ LAUZ

Baztango Bab eta Herri-Elkargo
Agurgariaren Saria

Zazpi mila ta bostehun pezeta
(7.500).

Gaia: «Nafarroko gaztedia 1971-
-1980 amar urie buruan». Baztan-
go Bale eta Herri-Elkargoari buruz
zerbait sartzea komeni litzake.

ERRONKARI IBARREKO BILTZARRA

Gaia: «Erronkariko Balea. Aska-
tasun gudan» (erderaz ala euske-
raz). Bost milla pezeta (5.000).

JOSE AGERRE

Iruneko «Euskal Herriaren adiski-
deak» Elkartearen Saria

Gaia: Idazlan bat, hitz lauz, Na-
farroari buruz euskeraz. Bost mila
pezeta (5.000).

DONA PHALEU'ko Herria

Bache-Nafarro (Be-Nafairo)'ko Dona
Phaleu herriko Saria

Gaia: Be-Nafarro ta Garai-Nafa-
rroaren artean, nola gerokoan, tu-
rismoa, herri-kultura, sal-erosi ta
artu emanak indartu ta zabaldu. Iru
mila pezeta (3.000).

CONDICIONES DEL CERTAMEN

1." Todos los trabajos deberan ser ori-
ginates e ineditos, redactados en euskera,
escritos a maquina en cuartiilas o folios
por una sola de sus caras y por ejempla-
res triplicados salvo los cuentos, si son
ilustrados.

2.a Se presentaran sin firma ni indica-
cion alguna de su autor; constara clara-
mente el Tema a que concurre y el Lema
que lo distingue. Se acompafiara un sobre
cerrado en cuyo exterior se indicara tam-
bien el Tema y el Lema, y en su interior
se repetiran estos y se pondra el nombre
y apellidos y domicilio del autor. Seran
excluidos los trabajos que de cualquier
modo quebranten el anonimo.

3.a El plazo de admision de trabajos
finaizara el dia 15 de agosto, a las veinte
horas. Se presentaran dirigidos al Vocal
de la Comision, don Miguel Perez Sama-
niego, calle Mayor, numero 37 - 2.° piso.
Sangiiesa (Navarra).

4.1 El fallo del Jurado -—que se desig-
nara por la Comision— se hara publico por
la Prensa y Emisoras de Radio que nos
presten su colaboracion, aparte de la co-
municacion directa que se enviara a los
autores premiados con la suficiente ante-
lacion y a quienes encarecidamente se rue-
ga ia asistencia para no restar brillantez
al acto que se celebrara (D. m.) el 13 de
Septiembre proximo.

5.a El Jurado podra, si asi lo estima,
declarar desierto algun tema, dividir ios
premios o aplicar los de un tema a otro
u otros en forma de accosit o segundos
premios.

6a Se entendera que renuncia al premio
que le haya podido corresponder, el autor

que no se presente a retirarlo dentro del
mes siguiente a la fecha de celebracion
del acto de adjudicacion.

7.a Los trabajos no premiados podran ser
retirados por sus respectivos autores que
se presenten a diho objeto, en el plazo de
tres meses, contados desde el acto indi-
cado, acreditando su personalidad, en cuyo
momento y para este fin solamente se
abrira la plica o sobre para conocer su
identidad. Pero los originales premiados
quedaran en propiedad de la Comision Or-
ganizadora, quien se reserva el derecho de
editarlos total o parcialmente, en forma
conjunta o separada.

8.a Cualquier cuestion no prevista en las
presentes condiciones, sera resuelta por la
Comision y Jurado calificador —que opor-
tunamente se dara a conocer publicamen-
te, relacionando las personalidades que io
integran —, siguiendo la costumbre de esta
Ciase de Certamenes.
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ZAHKOZA [SANGUESAI'KO LAUGARREN
"LORE YOKUAK" -1971 URTEA
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liza gaurko munduan
Guda erabat baztartzeko, herrialde guzien ganetik legoken
ntaritza bat sortu behar litzake, erabakitzen duena betearazitzeko
iko indarrarekin, bien-bitartean, ordea, guda atzerazteko egin
n ta egiten ari diren eginahalak, ez dira inolaz ere gutxietsi
ar.

Badira aunitz, beren goien-goieneko kezketan itorik, ala ere
itzen direnak gorroto duten guda zapaldu nahiean, naiz be-
arekin aurrera atera ezin ahal izan, olakoeri lagundu, era-
penak kendu ta aupatu beharrean gaude guziok.

Jaungoikoari zinez eskatu behar diogu, eman zaiotela, etsi
e asi ta gartsuki burutzeko kemena, eginkizun aundi hontan,
n guziak maitatuz, pake gozo bat sortzen.

lortarako mugaz ganetik espiritua edatu, beren herri barruko
koikeriari ta besteak menderatzeko griria zakarrari uko egin

gizadi osoari begirune sakon batekin so egin, batasunera de-
lakien bidean atzerapenik izan ez dezan.

Irmak uzteko ta pakea edatzeko jalki diren asmoak ta hor-
iko bildu diren nazio arteko batzarrak, lanbide hontan sortu
in len-urratsak bezela jo ditezke, ta zinez lagundu behar da-
e, geroan zerbait onurakor biltzekotan.

Sano Ian hori ez da bakar batzuk lortu dezaketena, bakoitzak
bei ; pentsakera zuzendu behar du. Herritako buruzagi direnak
bei en herriko aurrerapena ta gizadi guziaren erosotasuna landu
be! ar badute, herriaren iritzi ta zer esana aide iduki behar
du e; herriko edo mendekoak elkarren etsai, zita gaiztoan, enda
art seko gorrotoan, beren irudituetan tenkor, zatiturik, talka egi-
tek ) prest badabilz, deus gutxi egin dezakete agintariek.

Seste era batera ezi behar jendeeak ta pentsakera berri bat
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earazi gizartean. Gizonen eziera, gaztediarena batez ere, be-
gain daukatenak eta herriaren iritzi ta pentsakera maneja-

1 dutenak, egiteko gaitza deramakite eskuetan, mundu berri
obeagoko bat jasotze arren.
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,iburutegi hortarako hartu dira: Jean Barbier-en "Antxitxan-
bui Li-ko buhamiak", P. Lafitte euskaltzain jaunak eskeinia; eta
Ko
tar aek egina eta Aita Iratzeder euskaltzain jaunak eskeinia.
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EUSKALTZAINDIARE
BATZARREA

oan den maiatzaren 28an, arratsaldeko lauretan, Euskaltzain-
bere hileroko batzarrea egin zuen Donostian, Diputazioko

egian. Hona hemen batzarrean erabilitako gairik nagusienak:

Caja Laboral Popular" delakoak 50.000 pezetako laguntza
n du, Euskaltzaindiaren liburutegia hobetzeko, eta urteko be-
zenetarako.

tzilio aurreko liturgia osoaren itzulpena Belolzeko Benedi-

dazte arauak estudiatzeko batzordeak prestatu duen lana az-
u zuen batzarreak, eta onartu ere bai, aldaketa batzuekin.
la hemen Ian honen titulua: "Puntuazio marka batzuk non,

eta nola jarri".

EUSKERA", Euskaltzaindiko aldizkariaren hurrengo zenbakia
5 eztaiak gogoratzeko izango da, hartarako Ian, hitzaldi ta
rrez hornitua.

iertsolarien txapelketa nola antolatu estudiatzeko jarri zen
bat cordearen izenean Aita Antonio Zavala euskaltzainak txosten

irakurri zuen antolakizun berri baterako era eta asmo ba-
tzu t agertuz.

iuskaltzaindiaren hurrengo bilera Beraskoitzen (Lapurdin)
igo da, uztailaren lehen igandeen, Leizarraga idazlearen ome-

aurten betetzen bait dira 400 urte jaun honen Testamentu
'ia irten zela. Bilera hortan Lafitte, Lafon eta Akesolo jau-
hitzaldi bana egingo dute Leizarraga eta haren lanen eta ga-

ri buruz.

railekoa Aramaion egingo da, hango Udal eta Arabako Di-
pu< izioaren babesean, hau ere lehen igandean.

Colegio de Arquitectos" delakoaren aginduz etxegintza hizte-
>at prestatzen hari da Euskaltzaindia, eta Ian honen berriak

'GOIZ-ARGI" aldizkarira ohar bat bialtzea erabaki zen, Gaz-
taii iga jaunak zeaztasun gutiriken bertan idatzi duena zuzentzeko.

Hegosa" delakoak aditz batasuna aztertzeko jarri duen sari-
irako bost Ian aurkestu dira.

izkenik Anbrosio Zatarain jaunak "soin" hitzaren etanahiaz
iait argibide eman zuen.

(EUSKALTZAINDIKO PRENSA BULEGOAREN AGIRIA)
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E U S K A L H E R R I K O L E I O l
«EUSKERA>> HiTZA ^ ^
KO AKADEMIAK ON HARTUA tatu

' n d a gaurkotu^berNz-
zabaldu; ...eta, eta.

rdeldunek «euskera» esateko
scuence», edo «vasco» esaten
e. «Euskera» erderaz esateko

gure Euskel Herrian maiz hitz
bera esaten oi da: Euskera. Ha-
ire erderaz mintzatzen «vascuen-

esan beharrean «euskera» esan
zuek halako politika kutsu bat
latzen diote, ez «euskera» esa-
atik politika baten senalea de-
DZ, batzuek hoiek gauz batzuen-

zik.

)rain Gaztelaniaren Hizkuntzaren
Jdemiak «EUSKERA» hitza bereA k l

hi2 :egian sartzeko on hartu du.-lemendik aitzinean erderaz ere
scuence», edo «vasco» ez ezik
iskera» ere bai esan ahai izango

Jik erderaz hitz egiten gure eus-
mintzaerari «EUSKERA» esaten

n beti eta orain bateren batek
iten baldin badit ia zer esan na-
duen «euskera» arrapostu ga-

lar|ta izango dut alajana!... "Corn-
el Diccionario de la Lengua

tellana y lo veras»...
Jeretzat beintzat «vasco» edo
iscuence» esatea bano «euskera»
;tatzen zait gehiago.

^unitzek esango dute hau eztala
ir; halaxe da, bano «zerbait»
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GABRIEL, ARESTI JAUNAREN
LIBURU BERRIA

Nere eskuetara eldu da Bilboko
Gabriel Aresti euskal idazlari fama-
tuaren liburu berria: HARRIZKO

a. HERRI HAU» izenekoa.

«LUR» Editorialak argitaratu du.
Txalogarria benetan Arestiren ahal-
menak baita ere «LUR» Editoriaia-

BAIONAKO «KULTURA ASTEA» ren Ian goragarria.

ildu den Uztailaren irugarrenean
runbataz), Baionako «Kuitura As-
» asiko da. Biharamunean (igan-
:) Elizkizun Interkonfesionala

omeria euskal kantarikin.

Vstelehenetik ostiralerano esko-
lanak, eta elkarhizketak izango

Jaionako «Kultura Aste» hontan
>kal Kultura izango da nagusi.

dan euskal kultura; zeintzuk
3 kulturaren idei berriak eta bi-
labar zeintzuk dira euskal kultu-

idei berriak; gaurko kultu-

«VENECIA-SATURRARAN»
EUSKAL KANTA SARIKETA

Datorren Uztailaren 28 garrenean
Motriko herriko auzo den Saturra-
ran'en VENECIA delako FESTA TO-
KIAN «VENECIA-SATURRARAN» ize-
neko kanta jaialdi ta Sariketa bat
egingo da.

Kantu guziak euskeraz kantatuak
izan beharko dute eta Sariak be-
rebizikoak, izugarriak nere ustez
izango dira.

Hara nolakoak dira:

Lehengoa: 75.000 (irutan ogei ta-
mabost) pezetakoa.

Bigarrena: 50.000 (berrogei ta-
mar) pezetakoa.

Irugarrena: 25.000 (ogei ta bost)
pezetakoa.

Ez dira makalak benetan.

Berri gehiago nahi duenak zuzen-
bide honetara idatzi dezake: ABAR-
TADO 1.148-BILBAO

«H1BAI» EUSKAL ALDI2KARI
BERRIA

Deustuko Unibersidadeak "Eus-
kal Kultura Mintegia» delakoa sor-
tun zuen, eta orain Sail honen ar-
durapean «HIBAI» izeneko euskeraz
idatzitako aldizkari bat argitaratzen
asia da. Lanak denak euskeraz iz-
kribituak daude, eta gehienak gaz-
teen lanak dira.

Ongi etorria izan dedilla biotzez.

JEAN HARITSCHELBAR JAUNA
ALKATE

Jean Haritschelbar jauna txi t eza-
guna da Euskal Herri guzian, Fran-
tzi aldeko Nafarroan sortu eta bizi
bada ere egoaldeko Euskal Herrian
badugu ere harren berririk.

Haritschelbar Baigorriko herrian
jaio zan. Euskaldun zintzo, euskal-
tzale sutsu eta ganera Irakasle ia-
kintsua da. Hitz gutxitan: kategori
aundiko gizona.

Burdeosko Unibersidadearen «Eus-
kera ta Euskal Literaturaren» Mai-
xua da, baita ere Baionako «Eus-
kal Museo»-aren Zuzendaria eta
«Euskal Akademiaren» Bigarren Le-
hendakaria.

Orain bere sortherriko Alkatea
bere herrikideek autatu dute. Zo-
rionak!

(6'gn orrion jorraintzendu)



1971 —EKAINA P R I N C I P E D E V I A N A

«OSKORRI»:

ABESLARI TALDE
BERRI BAT

Orain hilabete bat, OSKORRl izeneko talde berri
batek bere burua agertu zeukun Deustuko Uniber-
tsitatean. Taldea osotzen zutenak hauxek ziren: Itziar,
Natxo, Juanma eta Imanol. Lehengo biak aurretik ere
ezagutzen genituen, baina besteak ez, eta zin zinez
esan dezakegu aurrekoak bezain onak direla. Talde
honetako guztiok, Itziarrek ezik (lehendik baitaki) eus-
kara ikasi edo ikasten dute, beren buruak buru-be-
larri euskalgintzan murgilduta daduzkatela argi eta
garbi erakusten daukutelarik.

Berauen kantaldi bikainaren ondoan, haiengana joan
eta galderok egin genizkien:

—Nola sortu da OSKORRl? (Itziarrek erantzun).

—Talde bat taiutzeko asmoa genian aspaldian,
egia esan. Natxo eta biok ihazdanik ari gintuan el-
karrekin kantatzen, eta gerotxoago Juanma eta Ima-
nol ere etorri zitziaizkiguan; guk geuk oraino jende
gehiago etortzea nahi genikek, honela kantatu ba-
karrik ez, baina musikal teatro gisako zerbait egin
dezakeen talde bat sortzeko.

—Zergatik kantatzen duzue euskaraz?

—Guk geuk hasiera batetatik jendearengana heldu
eta geure kultura berpizteko on litzatekeen zerbait
egin nahi genian; horretarako behartuta ikusten gai-
tuk euskaraz kantatzera, nahiz eta guretzat berau sa-
krifizio bat izan, oraino behar bezain ongi ez baita-
kigu. Hala ere guztiok saiatzen gaituk ikasten ahalik
eta sakonenik.

—Nolako kanta da zuek egiten duzuena?

—Kanta herrikoiaren larrialdiaz asko mintzatu duk,
baina gerauek uste diagu, eguneroko errealitatea kan-
tatuz, jendeagana hel daitekeen norbait dagoen ar-
tean, kanta herrikoiak iraunen duela; hitz gutitan,
larrialdi edo krisis hau ez duk, gure ustez, kanta
edo musika herrikoiarena, kantariena baizik.

—Orduan, zuek folk-musika egiten duzue?

—Hara... folk-musika zeri deitzen zaion. Gerauek,
oraingo euskal kanta berria zaharberritzeko eta ber-
pizteko aintzinako kantategiak aztertu beharra ukan
diagu, haietan gure Herriaren kanten sustraiak topa-
tzeko. Hala ere, ez ditiagu lehengo kantak birkantatu
nahi, aitzitik, guk nahi duguna hauxe duk, oraingo
problemak geure kreazioaren bitartez oraingo eta eus-
kal musika batez adierazi. Horixe besterik ez.

—Zein da zuen helburua?

—Gure helburua eten gabe aldatuaz joatea duk;
oraingoz musikal teatro bat egiteko asmoa diagu,
baina oraino guretzat berau zailegi dukek, eta lortu
dugun bakarra, oraindik, hauxe dela esan niezakek:
kanta luze bat errepresentatzea.

—Orain arte nondik ibili zarete?

—Bizkaitik gehien bat, Gipuzkoatik eta Arabatik
ere zertxobait, eta Nafarroan behin bakarrik, Lekun-
berrin hain zuzen ere. Bizkaian eta Gipuzkoan giro
oso ona diagok, eta ba zirudik Araban ere gero eta
hobea sortzen ari dela honelako gauzotarako. Nafa-
rroa duk guk Ian gutien egin dugun lurraldea, baina
interes haundi haundia diagu Nafarroako herrietan ere
kantatzeko, eta oso pozik joanen gintuzkek hara, ber-
takoek deituez gero.

-Zeintzuk musika-tresna darabiltzazue orain?

—Oraintsu arte gitarraz jo diagu ia beti; gero-
txoago panderoa, pandereta eta xilibitu gozoa sartu
ditiagu; azkeneon, triki-trixa, akordeoia, xistua, xirula
eta nafar dultzaina ere saioak egiten ari gaituk. Ho-
nekin, ordea, ez diagu tradiziozko folklorerik egin
nahi, aitzitik, euskal kanta modernoan lehengo mu-
sika-tresna zahar eta jatorrak sartu eta erabili nahi
ditiagu. Hori duk guztia.

Andolin Eguzkitza

(Deustuko Euskal Kultur Mintegikoa)

Nafarra dan zaindari | Franzisko
Santuari, begira gaude danok.

Omen aundi au zuri. (2)
Oraindik geigo: Aldi batzuetan
itz ein izkuntz bakarrian,
gende entzunlek jasotzen zuten
nork bere izkuntza berian.

Ibillia zan ezin geiago
ango lurralde denetan
on utsik noiz nai ta onez beti
uenbor otz ta beruetan.

Sinismenaren egi bakarrak *
Japon'en sartuak zitun,
ta beste sei bat lurraldietan
bertze ainbertze egin zun.

India lurretan Kristoren'gana
erakarri zitun onek
eunka miU'asko gizon t'andriak
laguntzen ziola ongi Arek.

Aundizki aunitz erregeetano
Kristo'gana urbillduta,
Bataio urakin garbitzen zitun
oroimenez apainduta.

Aundi t'aundiak eginagatik
fedia zabaltzeko lanak,
ain zan umilla ta ain apala,
artzen zitun gauz utsetzat.

Umilla zenen indar aundiaz
beti belaunikatuta
idazten zion bere nagusi
Ignazio zala ezaututa.

Ebangeliua zabaltzia gatik
sentitutzen zun berua
mirari asko t'aundi bitartez
zegon Jaunak indartua.

Itsu bateri emana zion
argi osua ikustia.
Ta ur gazia on ta gozuan
nai izan zun biurtzia,

berfzela egarrik illko ez baziran
bortz eun bat langillientzat,
t'aien aide errukiturik
artutzen zitun anaitzat.

Denboretako izana zuten
ur ona eta naikua

iturri ugari onen bitartez
basa mortuan sortua.

Ur ontatikan artu ta eraman
gaxorik zeuden askori,
ta sendaturik gelditzen ziran.
Esker onenak Jaunari!

Ill asko ere bixtuak zitun
Franziskok mirari bidez.
Ill obitikan ateratzian
eskertzen zuten biotzez.

Noiz nai onetxek geroko gauza
gertatuko ziradenak
agertu zitun argi ta garbi
ala izana ziranak.

Azkenik ill zan bete betia
Ian eta irabaziaz.
Onen gorputza estaii zuten
kari bizi ta zuriaz.

Orrela zuten [Haute askotan
beg! aurretik QOrdia.
Etzun onetxek erre, ez desegin.
Bazirudin, bai, bizia.

Bere gorputza oso.. osuak
etzun usteldu itxurarik.
Bertatik beti ateratzen zan
alako odol garbiarik!

Ta bere sona Malaka aldera
eramana zutenian
pestia ta gaitzak aide egin zuten
santutasun indarrian.

Gregorio amabost garren aginduz,
(jakinen ganian ze'olako
ainbat mirari arrigarriaz)
autatu zun Aldareako.

Ta gero Pio amargarrenak
jarri zun Patroi ta buru
«Sinismen aide Zabalkundian»
ari diranentzat. Badu,

Ian onek egiz bere ordua
geigo gabe moztutzeko.
Eskatze'izugu zuk zerutikan
danori andik laguntzeko.

Joaquin Aldave -1971

Andima Ibinagabeitia Saria
Sari Araudiak

I) Euskera Lagunen Elkarteak igaz bezela, aurten ere, Sari hau
zabaltzen du euskal idazle ta jakintsuentzat; euskeraren in-
dar berri tze, sakontze ta batasuna helburuz artuaz.

.2) Elkarteak bere ardurapean artzen ditu Idazlan Sari honen
antolatze, zabaltze, epaitze ta sari-emaitza.

3) Saria bakarra ta eman beharrekoa izango da. 1971-go aza-
roaren l'ean, Andima zanaren eriatza urte-mugaz emango
da, bere zenbatia USA'ko 1.000 $ izango dalarik.

4) Gaitzat EUSKAL IKASTOLETARAKO TEXTOAK artzen di-
ra. Amar urtetatik 15 urtetarako ikas-maillak osatzeko be-
reziki.

.5) Texto horretan edozer ikasgai erabilli diteke, ala Fisia, Ki-
mia, Edesti, Lutelesti, Matematik, Teknia-gai, Biologi, Fisio-
logi, Zenbakuntza t. a. (Enziklopedi ta Botanika ez ezik)
beste edozernahi guiri buru emanaz.

6) Lanaren luzeak, 32/21,50 ehuneko orrian eta bi lerro-unez,
200 orrialdetik goruzkoa beharko du izan; marrazki edo
apaingarriak kontuan artu grabe.

7) Lan hoek lehen-idatziak (orijinalak) edo euskeratuak izan
ditezke.

8/ E.L.E.'ren gogoa da, lana Euskera Batuan idatzia dedin.
Ala ere edozein euskalkitan egindakoak onartuak izango dira.

9) Urte beteko epea ematen zaio egilleari lan-saritua argitara-
tzeko. Horrela izan ezik ELE'k bereganatuko ditu lanaren
gaineko eskubide osoak.
Hartzen diran beste lan guziak antolatzaileen eskuetan gel-
dituko dira, bere artxiboetan, alegia.

10) Lanak uztaren Slrako bidalgoan ipiiiiak izan beharko dira,
E.L^E.'ren zuzenbidera (Apartado 51.730 - Sabana Grande -
Caracas - Venezuela), bertan "Andima Ibinagabeitia Saria"
aurrean idatziaz. Lanak azal-buru (lema) batekin izenpe-
tuak beharko dira. Azal-buruaren giltza beste sobre batean
—"Andima Ibinagabeitia Saria" - GILTZA— argi jarriaz,
zuzenbide berera bidaliko da.

II) Araudi horiek aurrera eramateko nolanahiko eragozpenik
sortuko balitz, E.L.E. ko zuzendaritzak erabakiko luke.

Caracasen, 1970 so azaroa.

LJ R
Arkaitzean beiti, indartsu ta apa-

rra dariola, iausten dan ur-zurruzta
sendoa... zein eder zaigun, zein
eder!

—oOo—

Uoldearen inguruetan pozik na-
bil, arimarik ez dabilenean an ur-
bil. iturri-ondo au ta ni elkarrenak
gera, aspalditik.

Urak eta urak dakarz iturriak;
aldiero berriak. Urak eta urak da-
torz gainbehera; ta bat bakarrik
ere aurrekoaren ta atzekoaren era
berekorik. Urak eta urak doaz gel-
ditu gabe; danak garbi, zauli, dan-
tzari trebe.

Iturri untako ur danak purruska-
tzen ta abarrikatzen ditu beheko
osin zorro aundi ezin aseak, ber-
tatik beiti prestuago ta eztiago
iarrai dezaten beren bidea ta lana.

Prestutuz bezala onduz ere ioanen
dira, ezetasun gozoakin lurra la-
guntzeko. Eztiago iautsiz, ta gure-
tzat eskurago iarriz, bizi geran gu-
ziok inartzetik zainduko gaituzte,
gure gorputza emeki emeki ureztuz.

Lar bat edo bertze, ote ta belar
tzar batzukin, ur-zurruzta orren bi
aldetan: ziturik ez dakarte inoiz.

—oOo—

U Ft R U
Zumarika antzeko zartaka bat

ere, bazen an artemein arte, psina
baino lau bat zegaz gorago zegona.
Unen bizitza ta bere egitekoa, ikus-
garriak; neretzat seurik...

Norabait, arkaitz tartetan, sartuak
zeuzkan erroak: ta amatzat lurra-
ren ordez arkaitza artu balu bezala
bizi zan.

Ongi bustia kanpotik; baino ba-
rrenez idor; amaren antzera.

Bere lana? Arritzekoa, zugaitza
izateko. Iturritik beiti zetorren ur
mota guziari gau ta egun gelditu
gabe agur ta agur aritzea, zurruz-
taren onetan tinko egonez. Bertze
ezertarako ere ez zeukan astirik.

«Egon ta zahartzen; datorrena on-
gi artzen; doana bialtzen* zeraman
bizitza landare koxkorrak, lengo
sorginak bere xahartzaro luzea ze-
ramala zion bezala.

Noizbait, gaur egite batean geiegi
makurtu zelakoz edo, esker gabeko
ur bolada arro batzuk errotik ate-
ra ta leze zolarano eraman zuten
betiko.

—oOo—

Orduan orduko iauntxoei beti

«amen» erantzunaz bizitzeak ta
deneei «agur» egiteak au ekarri dio
azkenean. Sari au dago olakoentzat
geienean.

Zuaiztto goresleari gertatutako
zoritxarrean, ez da ohartu ere ur-
-zurruzt sendoa. Aundi da, aundi,
ttipian ohartzeko.

Uda beroko gauaz lorea maiteki
ta ixilean ezatzen duan intza...
bertzerik da!

Ibarrondo



4 — P R I N C I P E D E V I A N A 1971—EKAINAK, 20

nzunnr amm...
—Jainkoak diola eun on, jaune.

—Ola, Batiste!

—Nee amak esan dit, lendabizi beorrei galdetzeko iya betaz daon.

—Aldi baterako, betaz nago. «lkasi-mikasi» prestatzeko asmoan nen-
goan, bano Ian au eiztarien lana bezalakoa da: ez da lana, baizik erne
egon bearra...

—Nik al banezakioke laundu...!

—Esan zer nai duzun, eta seguro aski lagunduko didazu.

—Nee amak dio, beorrek kontu polit asko dakizkila...

—Besterik ez bada, banaka batzuk kontatuko dizkizut.

jOTSOA, OTSOA .!

—Bai omen zan artzai bat, lagunekin beti txantxetan zebillena. Ar-
ciiak bordatik ateratzea zijoala, noiznai asten zen oiuka: jOTSOA,
OTSOA! Lagunak laisterka urbiltzen zitzaizkionian, jja, ja, ja! eginda,
esaten zien: «Beragiaz —broman— oiu egin dizuet...». Eta, ola askotan.
Bano bein, egiz, otsoa irten zitzaion. Indar guztiakin: OTSOA, OTSOA...I
oiuka egondu zen alperrikan. Bere lagunek, txantxetan zegoalakoan, etzio-
ten kasorik egin, eta jotsoak jart zuan...!

—Ez da gertatutakoa izain. Ganeakoan...

—Gertatutakoa edo asmatutakoa, binepin irakaspen ederra du: ge-
zurra, agudo edo berandu, esaten dunarentzat kaltegarri biurtzen dela.

—Orain, konta beza beste bat.

OLLASKO OSOA, ZAKURRARENTZAT. .

—Famili batekoak bazkaltzeko zeudela, ara non ikusten duten leiotik,
gizon erdi aide eta gibel aundi osoa, beren etxerantz datorrela. Igande
zelako edo, suan garien zuten izugarrizko kazola bat, arroza eta ollar
csoakin. «Orrek —dio etxeko nagusiak— gure etxean naiko du bazkaldu
gaur ere... Gorde zazu —dio emazteari— kazola ori ikazlekuan». Ordu
laurden bat solaskelan zeudelarik, etxeko nagusiak esaten du aide tri-
pazaiari: «Gaur elkarrekin bazkaldu bear ginun, bano, ikusten duzu,
itsurez, Ostegun Santun gaudela emen. Obe izango duzu zure etxera
joan...». Ontakoan, etxeko zakurrak zerbait usaindu zuan, eta ikazlekuan
sartuta, ara nondik irtetzen den ollarra lepotik artuta, arroza dariola...

—jOi, oi, oi . . . ! |Ze lotsa izango zuten...!

—<,Ikusten duzu, nola gezurrak ondore txarrak dakazkila Arrazoie
du esaera zar arrek: «Deabruak eltzeko asko egiten ditu, bano estalki
gutxi...».

— I Beste kontu bat...?

iORAIN, BATEREZ!

—Erromako istorian irakurri dezakezu kaso au. Trajano Enperadorea-
ren izena entzun duzu noizpait?

—Espanian jaioa zela uste det, eta kristauentzat oso gaiztoa.

—Egi da. Gaiztoa izandu zen. Bano gauz bat ona binepin ba zuan:
gezurraren gorrotoa. Aditu gertaketa au. Trazia'ko gerra bukatuta, eka-
rri omen zuan berekin ango erregearen seme zarrena: amabion bat
urteko muliko lirain eta atsegingarria. Trajanok ain maite zuan, eskeini
omen zion bere ondoan erregetzat izentatuko zuela. Bano...

—Bano, £ze?

—Bein, goiz guztian, mutikoa jostaketan ibilli zela jakin zuelarik,
etxeratu zenean, galdetu zion: «^Nondik zatoz?» — «Eskolatik», dio mu-
tikoak. Trajano, asarre bizian, txutitzen da bere eserlekutik, eta esaten
dio: «jAin lotsagabeko gezurra esan didazulako, ez dizut emango eski-
nitako erreinoa». \Eta, etzion eman!

—jGezur batengatik!

—Askotan, gezur txiki batek erakusten du barneko txarkeri aundia.

—Iya, beste kontu bat..., bano ez gezurtiena.

JORJE WASHINGTON

—Ez. Au, egitiena da. Jorje Washington, Ameriketako Lendakari fa-
matua, mutiko zela, igo omen zen aran zugaitz batera eta autsi zun
adar aundi bat. Bere aita, alperrikan baratz mutillen artiart jakin naiez
ibillita, azkenian galdetzen dio bere seme kutunari: «^Zuk badakizu nok
autsi ote dun aran zugaitz onen adarra?» — «Ni izan naiz, aita». Aitak,
plakatuta, dio semeari: «Asko maite nuan zugatz eder ori, bano mi lie
aldiz geiago nai det zuk beti egi esatea. jBarkatua zaude!».

—jAitama guzik, gizon ua bezalakoak balira! jBeorrek ez daki, zein
errax arbazta artzen dun nee amak...!

—Bai, Batiste; ba dakit zure ama aski bizia dela. Bano, £zeinbat
gezur esaten dizkiozu? Ola delarik, egi esanda ere, ez dizu sinisten,
eta... Esaiozu beti egi, eta ez dizu joko

—Ez det, baa, geiago gaiztakeririk eingo; ta, egiten badet ere, ez
diot gezur esain.

—Nik ere, nere eta zure aitaman partez, diozut: «Barkatua zaude».
Bano kontun artu betiko, gezurra gauza itsusia dela; gaur edo biar,
dena jakiten dela. Zuk, bazkaltzekoan, ezurrik nai ez duzun bezala, zure
aitamai etzaie gustatzen gezurrik. jEgia, mamia da, eta gezurra, ezurra...;

A. ASTIZ ARREGI

Munduko pilota Txapelketak, Donosfian
NAPARRUA'KO PILOTARIAK
OHORETAN!

Donostian, pasatu dan urtean jo-
katu diran Munduko Pilota Txapel-
ketetan, napartarrak pelota jokuan
daukaten nagusitasuna, erakutsi zi-
guten.

Espanatarrak irabazi zituzten LAU
txapelketatik, Bl Naparruak irabazi
zitun: eskuz-banazka (Maiz), eta
paletaz, larruzko pelotarekin fron-
toian (Anzizu - Reizabal).

LAU txapeletatik, Bi Naparrua-
rako. Ez da gaizki!

Erran dezagun, bide batez, pro-
fesionaletan ere berdin Naparrua,
goi-goiko mallan arkitzen dala. Zes-
ta-puntan izan ezik, beste era gu-
zitara naparrak nagusi dira: remon-
tez, eskuz eta ere... palaz.

Remontez, esan liteke, naparrak,
jokalari denak: Lecunberri... Arbi-
zu... Iriarte... Raul... Arizcuren...
eta abar.

Eskuz, Retegi eta Lajos, bi na-
partar izandu dira, txapelketaren
AZKENA jokatu dutenak.

Palaz, berriz, Iturri... Alsua... eta
beste aunitz, or daude Bilbo'ko pe-
lotakolekuan onentxoen artean.

Ohore, beraz Naparruako pelota-
ri eta pelotazaleiri...!

—oOo—

«PELOTA VASCA» DEITURA,
BAZTERRERATU BEAR DA...?

MEXICO'REN ESKAERA BAT

Munduko Pelota Batzak igaz Do-
nostian egin zuan batzarrean, Me-

xicoko ordezkari zan, Mac Gregor
jaunak eskatu zuen:

Pelota Bazkun ori, «FEDERACION
INTERNACIONAL DE FRONTON»
deitu bear zala, eta ez, oraindano
bezela, «FEDERACION INTERNA-
CIONAL DE PELOTA VASCA».

Eskaera ori, au da, pilota jokuari,
«pelota vasca'ren» ordez, «frontoi-
ko jokua» deitzea, itxurarik ez
duan ganorakabekeri bat besterik
ez da: Ez du, ez buru ez belarri-
rik.

Bano aldaketa ori, gure iduriko
aitzaki bat besterik ez zan. Mac
Gregor, Mexio'ko ordezkariak, zi-
nez eta benetan nahi zuana zan,
«pelota vasca» deitura ori bazte-
rreratu. «Pelota vasca» deitze orrek
naigabetzen bai ditu bera eta... bes-
te asko.

Orrengatik oso ondo deritzaigu,
Jose Maria Donosty idazleak, egun
aietan, Donostiko egunkari batian
idatzi zitun itz auek emen berriz-
tea:

«...Fueron los vascos qienes hi-
cieron del juego de pelota, no solo
su deporte favorito, privativo y ge-
nuino, sino quienes le dieron la im-
portancia, la universalidad, el ca-
racter, el estilo, las leyes y mo-
dalidades, el ambito del fronton y
todo cuanto ha hecho de la pelo-
ta vasca uno de los mas nobles,
viriles y espectaculares juegos de-
port ivos de los tlempos modernos».

«...Hemos dado (los vascos) a
este juego tal impetu, caracter y
personalidad, que no obstante la
plenitud y universalidad que «nues-
tro» deporte por antonomasia ha
alcanzado, en modo alguno le ban
mejorado esa especie de patente
o marca registrada con que se le
conoce en los anales del deporte
«la pelota vasca...». Ori esaten du
Jose Maria Donosty, idazleak.

FEDERACION ESPANOLA
DE PELOTA...

Jose Maria Donosty'k idazten dua-
naren ondotik, ez dago izpi baten
zalantzarik, sortzez euskalduna ez
izan arren, «pelota vasca» deitura
ondo ezarria dagoala.

Ondo ezarria, pelota «intemacio-
nala» danian, eta berdin «nacio-
nala» danian. Eta emen oartxo bat.

1925'garren urtean, «CONFEDE-
RACON ESPANOLA DE PELOTA
VASCA» izenarekin, Donostian sor-
tu zan, Espani guziko Federazioak
batutzen zitun elkartea.

«...Madre de la actual organiza-
cion federativa fue la antigua "Con-
federacion Espahola de Pelota Vas-
ca" que n acid a en 1925 en San
Sebastian, funciono hasta nuestra
guerra civil». (Historia del Juego
de Pelota. Luis Bombin, pag. 410).

Zergatik, guda ondoren, 1941'an,
batasun ori berritu zanean, «vasca»
deitura kendu, eta «Federacion Es-
pahola de Pelota...» bakarrik utzi...?

Eta egun batez, Mexico'k, edo
beste edozeinek eskatzen badu =
eta ziur eskatuko dutela = «vas-
ca» itz ori kentzeko, zer eskubi-
derekin ukatu edo ezeztztatuko du,
eskaera ori, lenago itz ori berak
bazterreratu duan alkartasun ba-
tek...?

Dr. Hemandorena

FILOTASIAE

LAJOS TXAPELDUN

Mayatzaren 9'an Donostiako Anoetako frontoian
Espanako esku-huskako pilota Txapelketaren Azken-
-Partida yokatu zuten. Retegi Txapelduna eta Lajos
Txapeldun-Gaia buruz-buru ari izanak dira azkenengo
partida hontan. Anoeta betea leporano, partida honek
arrakasta aundia izan du. Trabesak auzia hasi aurre-
tik erasundarraren aide 200-120 ri eta gero lenbiziko
sakea berari suertatu zitzaiolarik orduan eta gehiago
bere aide 200-100 ri.

Lenbiziko tantoa Lajosentzat eta berehala ados
1-1. Retegik iru pundu gehiago bere aide 4-1 eta tra-
besak 200-70 ri. Gero laugarren eta seigarrenean ber-
din 4-4, 6-6. Trabesak oraindik erasundarraren aide
200-90 ri. Lajos azkar dago eta aurrea harturik sei
pundu bereganatzen ditu 12-6 eta trabesak ere bere

aide itzulikatzen dira 200-150 ri. Gero Retegik pixka
bat ernaturik pundu bakar batzuk bereganatuko ditu
bainan Lajosek aintzinaldia utzi gabe. Retegi «nerbios-
tue» dago eta zenbait pilota funtsik gabe galtzen
ditu eta alare Lajosi urbitzen zaio 17-18 Orduan par-
tida dago hoberen hoberenean trabesak ere Retegi-
ren aide itzultzen direla 200-100 ri . Badirudi orai Re-
tegiren aldea dela bainan honek berriz tantoa gal-
durik oraingoan ler egiten du. Lajosek falta dituen
lau tantoak eginen ditu eta partida irabazi 22-17.
Lajos Txapeldun. Zorionak.

Ez da partida ona izan, bi pilotariek ere ez dute
askorik egin, biek ere pilota aisa galtzen zutela. Te-
lebistan bitartez hori ederki ikusi ginuen.

Partidak 60 minutu iraun du, bainan yokoan 12
minutu baizik ez. Hor ageri da bi pilotariek zenbat
egonaldi egin zituzten. Bien artean 192 aldiz oneratu
zuten pilota. Tanto Iuzeena amairugarrena 18 pilota
oneratuak. Saketik Retegik 5 tanto eta falta bat.
Lajosek 4 tanto saketik faltik gabe. Erreboterano
Lajosek bein. Lajos airetik zazpi aldiz sartu zen bortz
uts eginik. Retegi airetik 26 aldiz, bortz uts eginik
eta iru tanto irabazirik.

Federazioko Aintzindariaren eskutik Lajos Txapel-
dun berriak, ohorezko Txapela eta Kopa hartu zituen.
Retegik ere Kopa ederra eskuratu zuen. Zorionak
bi pilotariei.

Zortzi egunen buruan eta berriz Anoetako plazan
negurtu dituzte beren ahalmenak Lajosek eta Retegik,
bainan oraingoan Txapela jokoan ezarri gabe. Zortzi
egunez lenago partida txarra egin balin bazuten orain-
go hontan ez da ala gertatu. Partida aski atakatua
eta ona bi pilotariak ederki ari izanak direla. Par-
tida hau etzuten Telebistatik agertu eta gehienetan
hori gertatzen da, partida txarra agertzen da eta
ona ez. Oraingoan ere Anoeta bete zen eta han
bildu zirenak denak kontent ikusi zuten partidarekin.

Oraingo hontan Retegik irabazi du 22-18 eta par-
tidak izan ditu gora-berak naiz ta erasundarra beti
aintzinean ibilia den. Bi pilotariek duten guzia era-
kutsi zuten. Partida hontan 243 pilota oneratu zuten
(Finalean 192 bakarrik) eta bi pilotariek ere aisa
trankilago eta hobekiago finalean bano. Hor indarrak
berdintsu daude eta ez litzake gaizki irugarren par-
tida bat. Pilotazaleak poztuko gifiake.

Anzanarri
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ITOIZ (Longida)
Aoitzetik Frantzi aldera dijoan

bide ondoan dago errixka au, toki
zoragarri batean. Bere ankapean al-
kartzen dira Irati ta Urrobi ibaiak.
Toki zelai batean dago mendiz in-
guratuta. Onduan dauden mendi
aiei «txaparral» izena ematen die.

Etxeak mendi bide luze baten in-
guruan daude, erdian eliza dutela
ta amabost garren gizaldiko gazte-
lu zar bat beste muturrean. Nunai
mastiak eta garia ikusten dira.

Eliza arrizkoa ederra erri onen-
tzat, gotikoa da. Sarrera garai ber-
ciinakoa du. San Martin izena da-
ramakj. Zurezko iduri eder batzuek
ba ditu; Amabirgina eserita bere
aurrakin amalau garren gizaldikoa,
Gurutze eder bat amabost garren
gizaldikoa ta gotzai bat ziurrazko
San Martin izanen dana amasei
garren gizaldikoa. Bataio ponte bo-
robil bat erromaniko gotiko tarteko
garaikoa du. Eliza barrenean ba di-
tu bi egaltxo, bata bestea baino
zarragoa.

Orain dala ogei ta amar urte
amaika famili bizi ziran, gaur lau
bakarrik. Gauza on bat egin dute,
ura ekarri ta etxetan jarri orain
dala urte bat. Naiz tokia ezin obea
izan, erosoa, alaia, osasungarria ta
lana bertan dutela, erria ustutzen
dijoa. Uste dut emen biziko lira-
kela iri aundietako auzoetan bai-
na lasaiago. Joate ori gaurko moda
izaki. Ez nintzake arrituko erri au
udaran jendez betetzea berriro.

Euskal girorik ba al dago? Ba
dira eun urte euskera baztertu zu-
tela. Larogei urteko aiton batekin
topo egin nuan. Euskeraz ba ze-
kizkin itz batzuek. Bere aitak ba
omen zekin ondo. Bera aurra zala-
rik lanera maastegitara etortzen
omen ziran euskaldunak batez ere
baztandarrak. Aietik ikasi zuan eus-
kera ulertzeko aina. Etxeak orain-
dik euskal izenak daramazkite;
Bernatena, Toarena, Jakoi, Irigoi
(gaztelu zaarra).

Erri au ez da errexa aztutzen.
Ugain Borda

GOIZUETA

Bezperan ekorritako garrapoitik
bete nuen limeta bat ardo nolakoa
zen probatu behar genuela eta ala
Bibianokin atera gihan Iruha aldera.

Lekunberrira gihanean esan nion
Andreseri gosaltzeko gogorik egin
ote zitzaion eta pukadu bat lain
nuke (jango nuke) esan zidan.

Ala eman nion bere zekote edo
puskaliorra, limetatik baso bat ar-
cloz bete ta Bibianori piska bat
manso sio ioateko esan nion, eta
edan zuen baso ardoa, bestea Bi-
bianok eta bestea nik.

Galdetu moten zer moduzkoa idu-
ritu zitzaioten eta edan gusto ona
eta leguna ematen zuen esan zi-
claten.

Ahezkar'era orduko bukatu genun
iana eta bigarren baso ardoa.

Edan zuen Andresek eta ala dio:
«SebeinoM Zer da hau? Hau ba-

rrengo berotasuna! Niri gaur Iru-
hako Teatron muturra biurtu biar
dianak komeriz zeuzkik».

Eta esan bezala batere axolik
gabe burua arro arro zuela azaldu
zan eszenarioan eta... Txapeldun!!

Nere ardoari zor ziola txapela
escin zidan!!

Sebeino

Azkeneko aldian «Shalto» zena
bertsolariaren ganean zerbait esan
nizutenean, agindu nizuten konta-
tuko nizutela bera Naparroko Txa-
peldun atera zeneko biajea. Hara
nola izandu zen.

Aurreko urtean Arozamena lehe-
nengo eta Narbarte «Shalto» hi ga-
rren gelditu ziran Iruhan.

Deia egin zioten urte hortako
txapelketarako, eta ez zeukan gogo
aundirik bada bere adiskide auto-
mobilla zeukana Bibiano Fiteron ze-
gola eta baita don Saturnino ere
bakaziotan erritik kanpora eta ez
zeukala zehekin ioanik. Ala esan
zidan bezpera arratsaldean.

Nik esan nion ezetz iholaz ere
ez zela geldituko ioan gabe, azken
orduan taxi bat erakarraziko nuela
eta besterik ez bazen biok ioain
gihala.

Arrats hartan etorri zen Bibiano
eta baita don Saturnino ere. Don
Saturninok Aldea Nueva del Ebro
erritik nere adiskide batek errega-
latuta ekarri zidan garrapoi bat ardo
an zen onenentxoena; emeretzi ba-
ten gradu izango zituen.

Nere emazteari preparazi nizkion
bi bokadillo (guk hemen bi zekote

BAZTA

BERTSOLARIAK

Erran bezala joan den Mayatza-
ren 16'ean bertsolari besta eder
bat izan ginuen Elizondon. Antxi-
toneko Trinketea euskaldun yen-
clez betea, han baziren baztanda-
rrak, ultzamarra, bidasotarrak, gi-
puzkoar jatorrak eta bai mugaz-
-bertzaldeko anaiak ere, denak ber-
tsolari be^tara etorriak eta denak
atsegihe;: beterik beren bozkarioa
nabari zutela.

Mattin ahetztarra, Lasarte leitza-
rra (Gipuzkoako Orioko herrian bi-
zi dena), Lazkao-Txiki lazkaotarra
eta Agirre azpeitiarra, lau koblari
ienbiziko mallakoak eta hoien ar-
tean gure herriko bertsolaria Kle-
mente.

Besta izigarri ederra izandu zen
eta erabilitako gaiak ere aski onak
eta bazutela nondik lotu, bertsola-
riek gatza eta piperra eman ziote-

" Irigoi" gaztelua

BAIONAKO ASTEA
Etuskal kultura gaur

BA

BE

10

17

10

Euskal erakustokian (musee basque)
Marengo karrikan, Baionan

UZTAILAREN 3-etik 8-rat

3 a
Larunbata

ONAKO FERIAN:
Primak euskal lanentzat:

liburu, artikulu, kantu.

4 a
Igandea

KOITZEN:
Joannes Leizarragaren
400 garren urteburua.

5 a
Astelehena

etan
Kultura zer da gaur?

etan
Kultura aldaketak

lehengo euskal herrietan.

6 a
Asteartea

etan
Marxisma sartzen ari:

zein, nundik, nola?

esaten c/i/gi/J, urdaiazpikoa, arraul- | a r j |< H a n e n t z u n genituen Mattin
tza eta aragi serra bana. e t a L a z k a o r e n bertso yostakinak

eta Agirre ta Lasarteren bertso
mamitsuak ere denak ongi emanak

——_- — _ _ _ — — - — - @ t a denak yendearen gogokoak.
Kaitaldiaren asieran lau bertsola-
rie< bertso bana kantatu zuten An-
dre s Narbarte zenaren omenez.
Be tso hunkigarriak bai gure kobla-
rie< beren lagun zenari eskehi ziz-
kictenak.

lintzuleek loriaturik esku-zarta ta
txelo beroekin erakutsi zuten beren
po :a ta atsegiha. 400 entzule de-
ne \ artean eztago gaizki, bertso-
lar besta batera biltzen direnak
de lak behar baitute euskaldun gar-
bic k izan; besta hau ezpaita pilota
ful ol edo beste yostetak bezala,
ikisliarrak berdin izan daizkela eus-
ke az dakitenak nola ez dakitenak
ed) berdin izan daizkela Pariskoak
no a Zienpozueloskoak. Gure bes-
ta maitagarri hori euskaldunentzat
ba car bakarrik da. Entzuleen artean
be >te urtetan baino yende gazte
ge liago ikusi dugu eta aunitz mu-
tik 3 ta neskatxak ere hoien artean.
Horrek aunitz poztu gaitu, gazte-
tar baitago gure etorkizunaren es-
pe antza ta itxaropena. Ikusi gi-
nu m ere gutienetik amar edo ama-
bi «magnetofon» eta orai maxina
ho ek hartu dutena bazter guzie-
tara barreyatuko da eta badakigu
ero batek baho gehiago Kalifor-
nicra igorri beharra dutela.

•*ure goresmen bizienak bertso-
lariei. Ederki motellak eta gure Yau-
na c urte aunitzez kontserba zai-
tzztela. Biza zuek! Eskerrak ere
enpzule guzieri eta yarraiki zuen

jtasun bizi hortan. Bestaren ira-

17 etan
Industrial lanbide berriek,

zer kultura ekartzen.

7 a
Asteazkena

10 etan
Lur Ian molde berriek zer

lur gizon berri sortzen?

17 etan
Pertsulari beharrik

badugunetz?
8 a

Ortzeguna

10 etan
Ikastoletarik zer atera?

17 etan
Soziologoen hitza

Bestalde arratsetan

21 orenetan:
Buruz-buru-ka: marxismaz Ma-
hain biribilak: teatroaz, olerki
ta kantuez kazeta, aldizkari ta
entzun ikuskiez. (audiovisuel).

za
ba
dii

L E S A K A

:iak Elizondoko Ikastolarako izan
a.

M. IZETA

Txikia, ixilla ta polita; buru-berotze ta iskanbillatik urruti, pake zora-
garri batean, guztiak famili aundi bat, bi milla anaien famili eder bat
egifiaz: Lesakako herria gaur amabost bat urte. Gaurko gazte hok haur
ginaneko Lesaka.

Bahan...
Bafian, kontrabandoak berekin arrisku geiegi zakarrela ta iru bei ta

bi zekorren zai egiterik etzegola, gazteak, bat banaka, Ameriketako
bideak artu zizkiguten, sos batzuk eskutan ikusi beharrez. Sasoia he-
rritik urruti ta indarrik gabe lur lanetan aritzerik ez... Huraxen komedia!

Ta zer egin, ordean?
Ortan gihala, qizon batzuk —japonesak, amerikanoak edo nik ezda-

kic nun arraiokoak— fabrika berri bat jaso beharrez leku egoki baten
bilia zabiltzala sumaturik, prisaka ta zerrendaka, bi aldiz pensatu gabe,
deitu ta bi milloi pezeten laguntza eskeinia, belaunika bezela, Lesakan
fabrika berri hura asitzeko eskatu genion...

Ta, baita etorri ere Lesakara. Aleluia ikaragarria herri guztian. Zeren
fabrika jaso bear zuten, ordean, gutxik zekiten. Geienakeri berdin idu-
ritzen zaigun, gure poz hartan itxutuak, eta kolore guztietako usteak
aditzen ziran. Prisaka egindako dei harek ordun ihorrek pentsatu etzi-
tuen ondoreak ekarriko zizkigun. Herriak, oberena ustean, bi milloi pe-
zetakin piztu zuan sua, ezin itzaliz... Geiegi indartu...

Inor konturatu orduko, etorri gera guztiok, sukar gorri batek men-
petuak, arro-arro, ituri beratik edatera. Ta iturri hau noizpait agortuko
balitz...? Illunabar epelean, ulitx aula armiarma sarean eroritzen dan
antzera: ateratzerik ez! Kamion zaleeri gertatzen asi zaiona...

Geiegi indartu sua...

«Herri guztiari iatera ematen ari gera»: hau degu azkeneko ateraldi
ernea. Herri guztiari iatera ematen ari dira. Ta, egia. Ez Lesakako he-
rriari bakarrik noski, baita iantziar, etxelartar, aranztar... mordoskada
ederrari ere. Fabrika honek eman digu, ta ematen ari zaigu bizi guztia.
Gau, berari esker, inor ezdago ogei duruko baten faltan. Nork ukatu
dezake? Benetan, herri guztiari iatera ematen ari dira.

la; bahan ta gutaz urrikalduta ematen ote digute iatera? Gure izer-
diakin irabazitako ogia da iaten deguna, ta ez ihork emandakoa. Herri
guztiari iatera ematen ari dirala, ta nork ematen dio iatera fabrikari?

Gozo egingo luteke negar gure aitoneek burua altxatuko baluteke.
Gozo, bai, negar, aiek ainbeste urtian zear altxatu ta apaindutako herri
polita ain ondatu ta menpetua ikusirik; negar gure baserri zuri ederrak
itxiak, gure erreka garbiak «minbizi gorriakin» kiskaliak ikusirik; negar
gure haur erneak erderaz iostetan aditurik..., erderaz, maketoen an-
tzea, guraso gazteen zabarkeriz...

Ta gu, gaurko lesakarrok, gure sort-herria ain zapuztua ikusi arren,
jxillik, ta ainbeste aldiz, konforme!!

«Moda»; «moda» omen da norberak sinesten duena gurtzea; «moda»
sentitzen duena erran ta egitea, legeen lokarririk gabe bizitzea... Modan
dago, baita, herri haien nortasuna, jatortasuna zaitu ta indartzea. Bahan
hori ez, hortarako borondate pixka bat bear baita.

Herri haien «estetika»ri buruz itz eder bat baho geiago adituak
gera. Modan balitzake bezela hau ere. Ba, nun daudez gizon iakintsu
oiek lesakarrok ain aul utzi bai-gaituzte.

1.—Orain berriro ateratako gure «Plan de Urbanismo» deritzaionak
digunez, herri barruan bi piso baho geiagoko etxerik ezin omen degu
altxatu; ta ain xuxen ate-atean burnizko «pabe!lon» galanta bat egiten
ari zaizkigu...

11.—Gure kaleak salbatzeko, bide berri bat asi ziguten, ez noski
atzo. Lehendabizi herritar batzuk lurrak saldu nai etzioztela. Haiek
behartuazi saltzera, ta orain? Zer arrazoi dago orain iru illabete oso
osoak geldirik egiteko? Ta bitartean eunka ta eunka milla kilo herrien
erdi erditik ekarri ta daramazkite. Kale ta zubiak arrailduta; gure haur
ta zaharrak etxe barruan ikaraturik.

111.—Burdi ezkillak gaua ta egun; bide bat urratu ta iduritzen zaion
lekutik egin ta kitto...

Ta gu, bitartean, ixillik; beldurka. Geldirik egoten ez denak bai-daki
zer daukan. Zezenak alkarreri daudiotena: beldurra. Hori gaur. Ta bertze
amar urtien buruan?

Bahan ongi begiratuta ezda herria ta fabrikan arteko burruka baho
obeagoa lesakarren arteko gerra otza, herritaren arteko nor geiago
izan nahia. Hau degu, noski, gure etsaierik kaltegarriena: alkar ezin
ikusia, diru-gosea; ondokoa baho lehenago nahi igo, sentimentu ta es-
kubide denen gaihetik. Dirua herriko nagusi, ta bi durungatik alkar sal-
tzeko prest.

Gure aiton zaharren semeak, lesakar amorratuak atzo, herria saltzeko
gertu, bi sos geiago irabaztegatik. Lanak badira lesakarrak gerla sines-
ten!! Gero, nola nahi degu bertzek gure herria zaitzea?

Honela, gauz bat ta bertzez, Lesakako jatortasuna usteltzen badijoa;
euskera gaixoa galtzen, oitura zaharrak ahazten. Onela, ain lesakarrena
zan gure Lesaka, iende arrotzen eskuetan utzitzen.

Ta urte batzuen barruan, afal ondo batez, aita gaztea asiko zaio bere
haurtxoari:

«Erase una vez un pueblo pequeho, tranquilo y bonito...*.
(Maiatzak 31 a.).

ANTXON
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F E L I X H U A R T E
Jaunaren Oroifzapenez

Berandu bada ere ezdugu gu-
re aldizkarian Felix Huarte jaa-
naren eriotzaren berri tristea
aipatu gabean pasatu abal iza-
ten.

Gure Ileoroko honek ioan be-
rri den Martxoko numeruan eta
Jose Mari Satrustegi apez jau-
nak idatzitako izenburutzat zau-
kan izkribu goxo batean Huar-
te eta Urmeneta jaunei beren
Diputazioaren karguak utzi be-
rriak zituztela, eskerrik bero-
tuenak ematen zizkien Nafarro-
aren aide ainbeste gauz onik
eginak izaten zituztelakoz. Ai-
beste gauz hauen artean gure
euskeraren aide egindakoak ai-
patzen zituen.

Orain berriro, gure orrietara
Huarte jaunaren irudi eta oroi-
mena datoz. Apirilaren egun ba-
tean 74 urte zituelarik lehengo
Nafarroko Diputazioaren Lehen-
dakaria il zan. Guk, Nafarroko
Diputazioan euskeraren aide Ian
egiten gaudenok, Huarte jauna-
ren oroitzapena aurrean dauka-
gu, bera izan baitzan orain bost

urte pasatuak direla, Euskal
"Principe de Viana" aldizkari
honi ateratzeko baimena eman

GOYAN BEGO Diputazioaren
Lehe idakari izana, gizon, argi,
langille, napar seme zintzo eta
aundia.

CIZARTE CAIAK

Nombres Regionales
Dada la innegable actualidad del tema ereemos eonveniente dar a de apelacion con declaration de

conocer algunos textos legales referentes a los nombres regionales vascos. oficio de las costas causadas.

Las clausulas de la resolucion que hoy transcribimos se refieren
al expediente n° 82/1969 del Juzgado de Primera Instancia, numero
Siete, de Bilbao, que a requerimiento de don Pedro Agustin Enbeita
Ealo, autorizo la inscripcion de nacimiento de su hija A i n t z i n a
en el Registro Civil de Guecho, el 20 de marzo de 1970.

Gai hauetaz idazten asterakoan,
gogoan dut ekonomia erran-nahia,
molde ertsietarat ulert daitekeala;
bai dut gure urbil, eta gutartean,
horri buruz edatu den ideia bitxia-
ren berri. Duela denbora guti ar-
tio, gauza madarikatua zela, aipatu
ere ez zitakeana (bitartean nor-
baitzuentzako —ekonomia zela me-
dio— bereak egiten zueia, naski);
hura nardatuz, «izpiritu-zale» iza-
tea garbiago zelakoan. Ekonomia,
gizonarekikoa ez balitza bezala.

Iritzi hori arras kaltegarria dela-
koan nago; eta nahiz gu horrelako
egoeran bazkaturik egon, ahalegin-
du behar garela berauen gainditzen.

Bestalde, ohart gaitezen hauk gai
zail xamarrak direla, eta gainerat
aldizkari batetan ari garela. Horren-
gatik, ez beza nehork uste, espe-
zialistentzako Ian bat irakurtzen ari
denik. Ez daiteke eta.

Eta goazen arirat.
Gizatasunaren aztertu ahal izate-

ko, zerbaitetan oiharritu behar da
azterketa hura. Nondik norakoaren
ikusteko, aize-orratz ahalik egoki
eta zehatzena behar da eduki. Ho-
rretan, orok bat omen gatozi. Eta
dakikegun bezala, hori da gizatasu-
naren betidaniko kezkarik haundie-
netakoa. Zer garen, nondik gatozen
eta norat goazen. Egiten dugunaren
arrazoin-eragille eta helburuen eza-
gutzea, alegia. Nahiz gizonak hau,
azken pundutaraino ezagutzerik ez
izan, beti horri buruz doa; eta kon-
daira zehar, esplikabide aunitz azal-
du da, Greziako klasikoetatik asi
eta, egungo egunekoak artio.

Ikasi eta taxutu beharko geni-
tuzkean ameka pundu aipatu ere
egin gabe, guri egun artio sortu
diren azter-bideren artean, egoki
eta baliotsuen deritzaiguna azaltzen
bermatuko gara.

Sar gaitezen bada arian, eta gi-
zatasunaren jokabidea non datzan
argitzen saia.

Gizon bat ez da hainbat here bu-
ruaz duen ideia del a medio juzka-
tzen nola bere egitetatik. Bada, gi-
zatasunarekin gauza bertsua gerta-
tzen da. Gizatasunak bere izatetaz
mota askotako esplikabideak ditu;
besterik da, ordea, uste duen be-
zala izatea. Horren jakiteko, sakon-
du beharko genuke frango, eta
mendeak zehar gizatasunak artu di-
tuen jauntziak aide baterat utziz,
gure izatearen benetako sustraiari
buruz abiatu. Funtsa hau delarik,
goazen aintzina.

Gizonak ez dezake ahal duena bai-
zik egin. Eta ahal men honi ez diot
duen baino indar gutiago ematen;
ez gehiago ere. Gizon bat ez da,
jeneralki, nahi duelakotz langille
izaten, ezinbestezkoa zaiolakotz bai-
zik. Edo-ta ez da injeniero, senda-
gille ala fisikoa, askatasun abs-
trakto baten giroan hura izatea de-
liberatu duelakotz, ahalmen histori-

ko batez orniturik dagokelakotz bai-
zik; eta berak uste baino baldin
gehiago direla medio.

Bainan, nehork ez beza, otoi, pre-
clestinazio delakoari buruz ari nai-
zenik pentsa. Hau dena, jakin ere
badakit, ohargabean gertatzen de-
la; gizona ez dela azken konsekuen-
tzitaraino horri ohartzen. (Agian
egunen batetan horrela dateke). Bai-
nan badakigu ere, hau dela jene-
ralean gertatzen dena, eta kondaira
ikasi eta aztertzerakoan, osotasuna-
ri so egon behar garela. Main zu-
zen, izatekotan, kasu partikularrak
egoera jeneralaren arauera baidau-
de, eta ez aitzitik.

Teknikarekiko adibiderik aski adie-
razgarri dira, erran nahi dugunaren
argitzeko. Konparazio baterat, feu-
dal-aroko sendiak ez zezakean auto
bat gutizia, eta gutiago eduki, ez
nahi ez zuelakotz, asmatzen ahal
ez zezakealakotz baino. Edo-ta bes-
te alorretarat joaz, goseak hiltzen
dagokean gizarte batek, gaizki sort
lezazke, konparazione, Mozart-en
operak. Dot doia bizi den gizarteak
nekez baidezake bere lehen beha-
rrak betetzea baino gehiago egin.

Honekin, naski, ez dut nehundik
ere gizonaren ahalmena ttipitu na-
hi. Nik ez baiditut zein beharrak
diren bete behar direnak mugatzen;
ala ez lukeala beste beharrik de-
siratu behar erraten. Ez, bakarrik
ahalmen horren konplejidade eta
sakontasunaz ari naiz. Haren ala-
beharrezko kondizionamendutaz.

Bestaldetik ere, ez naiz atzentzen
Mozart-ek bere operak konposatu
zituenean, millaka zirela goseak hil-
tzer zeudezinak. Naski ezetz. Bai-
nan honek ez du arestion errani-
kakoa deuseztatzen. Zeren Mozart-
-ek bere operak egin ahal izan zi-
tuen, horretarako ameka gisako po-
sibilitate zegoelakotz. Musika ezie-
ra bat, kultura mailla, joile, entzu-
le, diru nahikoa, eta beste. Hala
ere —eta hemen azaltzen da gizon
bakotxaren nortasuna— hauk guz-
tiak eskumenera zituzketenak asko
izanen ziren, bainan Mozart, bat
bakarrik izan da.

BesteriK litzake, Mozart-ek ala
beste askok zituzketen ahalak, zer-
gatik zituzien aztertzea. Alegia, zer-
gatik batzuk denbora eta bestela-
korik eduki, eta beste batzuk ez?
Nondik dator hau?

Bainan horren ikasteko, gizata-
sunaren kondairan sartu beharko
ginake, eta egun artio eten gabe
dirauen prozesoa aztertzen asi.
Erran gabe doa, gizona prozeso ho-
nen itur-buru, medio eta helburu
dela (sarri, iielburua denik nehun-
dik ikusten ez bada ere). Gizonik
gabe ez baidaiteke ez ekonomiarik,
ez eta deusik ere. Bainan urrengo
batez mintzatuko gara honetaz.

Anko Sendoa

Textualmente dice asi:

«CONSIDERANDO»: Que aunque
sea digna de elogio la erudicion
que muestra la resolucion apela-
da, dictada por el Sr. encargado
del Registro Civil de Guecho, hay
que tener en cuenta que en la
legislacion espanola no rige el sis-
tema del numero cerrado en la
imposicion de nombres y que tra-
tandose de los regionales deben
permitirse, como se desprende de
la resolucion de la Direccion Ge-
neral de Registros y del Notaria-
do de 19 de noviembre de 1969,
cuando su signification tiene el
valor de nombre propio de perso-
na en el lenguaje o en recuerdo
vivo de las familias o de los pue-
blos, o la palabra designe perso-
naje historico o ente con relevan-
cia cultural suficiente, siquiera en
la region, como nombre personal".

«CONSIDERANDO: Que en el pre-
sente caso tratandose de palabra
que carece de traduccion al cas-
tellano como tal nombre propio,
segun acredita el informe o dic-
tamen de la Academia de la Len-
gua Vasca, no pueden tener apli-

(2*gn orrialdean asiera)

E U S K A L
HERRIKO

LEIOA
DISKO BERRIAK

«Herri Gogoak» delako euskal
disko Etxe honek Benito Lertxun-
diren disko bat atera berri du. Lau
kantu dauzka eta lauak Lertxundi-
ren disko aundi batetik atereak
dira.

Kantuen izenak: «Ezin uka»,
«Umeek ere jakin dute», «Triste jar-
tzen nauzu», eta «lliunpetako gszo-

EIBARREKO «EUSKERA LAGUNAK»
ELKARTEAREN BERRIAK

Elkarte hau Eibarren sortu zan
euskeraren laguntzeko. Orain el-
karte honek gure mintzaeraren aide
bere Ian egiteko asmoak agertze-
ko agiri bat zabaldu du. Hona he-
men agiri honek esaten dituenak:

«Herri agintariengandik euskera-
renganako begirapena eta lagun-
tasuna lortu, bai irakaskintzan, bai
herri bizitzan.

Gure euskal hizkuntza irakasteko
tokiak gehiagotu, eta orain horre-
tan mintzatzen diranei lagundu.

Gure umentzat, hizkuntza bitako
eskolak sortu eta sortu erazi, eta
daudenei lagundu.

Euskera ikasteko metodu berri-
tuak eta egokiak argitaratzea lor-
tu; eta beste ikasgai guziak ere
bai.

Irakasle berriak behar dan beza-
la gertutzeko laguntasuna eskeini,
irakasle egokien premia aundia da-
goelakoz.

Euskal Kulturaren aldeko joera
guziei indarra eman; hitzaldiak, tea-
tro jaiak, zine erakusketak, litera-
tura lehiaketak, liburuak, aldizka-
riak, eta abar...

Eta, gainera, gure hizkuntza mai-
te hau indarberritzeko, legeen ara-
bera egin leiteken guzia egin».

Eibartarreek hitz garbi eta argi-
kin zer egin behar dan gaurko egu-
netan euskera bizitzeko esan dute,

Ikusle

cacidn sin mas las prohibiciones
del art. 54 de la Ley del Registro
y 192 de su Reglamento y lo que
hay que comprobar es si dicho
vocablo es usado como nombre
propio de persona o tiene alguna
otra significacion popular dentro
de la region y a las que antes
se ha hecho referencia digna de
perdurar; y como en el caso pre-
sente no solo de los informes de
la indicada Academia —Centro de
prestigio en el Pais Vasco—, sino
del mas elocuente del Arzobispa-
do de Pamplona se deriva que la
palabra «Aintzina» corresponde al
termino popular de una advoca-
cion mariana que se usa como
nombre de mujer en algunas par-
tes del pais vasco y que hace re-
ferencia a la advocacion de Nues-
tra Senora de la Antigua, no hay
inconveniente alguno en incluirlo
en el Registro Civil, aunque sea
poco usado y conocido, de la mis-
ma forma que se han incluido otras
advocaciones marianas regionales».

«CONSIDERANDO: Que por ello
procede la estimacion del recurso

Vistos los articulos citados y
demas de pertinente aplicacion al
caso de la Ley y Reglamento del
Registro Civil, y de conformidad
con el dictamen de la Fiscalia de
esta Audiencia Provincial.

S. S.a por ante mi, el Secre-
tario, DUO:

Se estima el recurso de apela-
cion interpuesto por don Pedro
Agustin Enbeita Ealo, debiendose
practicar en el Registro Civil la
inscripcion interesada por el mis-
mo y en la forma solicitada, con
declaracion de oficio de las cos-"
tas causadas.

Con certificacion literal de la
presente devuelvase el expediente
original al Registro Civil de su
procedencia que debera acusar
recibo de su llegada.

Notifiquese al Minislerio Fiscal
y al interesado».

Euskal izenak

7.-AINTZINA
Esan dezagun, hasieratik, izen

berria dugula gure izendegian.
On hartua izan da, bai elizaz,
eta bai gobernuaren lege-gizo-
nen aldetik. Era hontan gertatu
dira gauzak: Guecho-ko Ormae-
txe baseman neskatilla bat sor-
tu zen 1969-ko San Juan au-
rrean. Bere aitak Aintzina ize-
narekin bataiatu zuen; baina,
Herriko Etxean atzera bota zio-
ten.

Lege-gizonaren arrazoiak hauek
ziren: 1) erderazko «delantero»
ta «tradicional» esan nahi due-
la Aintzina hitzak; eta hori ez
dela jende izen egokia. 2) Ez
dela orai arte izendegian eza-
gutua eta ez dagola Euskale-
rrian izen hortako Andra Mari-
rik. 3) Ez dela ikusten emaku-
me izena edo gizonena izan
laiken; eta nahasketa sortu le-
zakela. Beraz, ezezkoarekin ba-
tean, erderazko Maria Teresa
eman ta utzi zuten Enbeita-ren
haurra.

OZTOPOAK

oarreko «Aintzile» herriarekin
nahastea oso beste bat. Nun-
dik zuzendu nahasketak?

Bilbao-ko auzitegira eremana
izan zen eztabaida. Guecho-ko
legegizonak beste. arrazoi asko-
ren artean, hau zion: «Berez,
ezin laike nola nahi izen berri-
rik on-hartu. Euskeraz ditugun
jende-izenak oso gutxi dira, eta
oraiko asmakizun guziak berri-
keta bezala jo laizke».

Aitaren erantzun jatorra: «lzen
euskaldunik ez dugula? Berri'z
ere Pedro, Juan eta Fernando-
rekin gel ditu beharko dugu geu-
reak erabiltzen uzten ez ba zai-
gu».

IRUNEN

Kontuz ibili beharra izaten da
euskal izenen kontuan. Ustez ai-
de gabiltzen, kaltegarri gerta
gaizke. Hori ekarri zigun Eus-
kaltzaindiaren agiriak. Erdal itzul-
pen jatorrik ez duela esatea
bat da; eta «Aintzina», Baxe-Na-

Bilbao-ko auzuegian ez zuten
ezer erabaki nahi izan eta iru-
he-ra bialdu zuten. Iruneko epai-
leak ez zekien «Aintzina» edo
«Aintzile» hitza zen zalantzan ze-
bilena, eta Kardenalaren eritzia
eskatu zuen. Elizaren aldetik
eragozpenik ez zegola esan on-
dorean, erderazko «N.'d S.a de la
Antigua* zekarrela gogora adie-
razi zion (Antzina-koa): eta arra-
zoi horrekin baliatuta, " A i n -
t z i n a " euskal izena, on-har-
tua izan da «Registro Civil»
delako Herriko Etxean.
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