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N E U R R I K O A T O R R A
Haur guziek jantzi berriak maite izaten di-

tuzte. Jazteko poza ba da, soinean begiraka
ibiltzekoa ere bai; baina lagunei erakuste hu-
ra, haundiena. Yestu samurra, polita: haur kon-
tua.

Gogoan dut oraiko euskal giroaren hasta-
pena: ikastolak, aldizkari berriak eta burua
jaso nahia. Denok poztu ginen, haurra anke-
tako berriekin bezala. Urte gutxiz gure haurra
asko hazi da; jende haundi baten nortasuna
hartu du. Jantziak motz gelditu zaizkio eta,
mini-short guzien aitzekian ere ez diote balio.
Gauza bat da, gure artean, jantzi laburra; eta
besterik, atorra bere tokira ezin heldua.

ALDIZKARIAK

Euskal aldizkarietaz nahi nuke mintzatu. Zen-
bat dira? Ez dakit. Ugaritasunaren neurriko
nortasuna ba ginu!! Nik ikusten ditudanak:

a) Herritan, teila azpiko eliz-txoriak.

b) Ibar eta bailara osorako biligairuak.

c) Euskalki bateko oilagorrak.

Egileen aldetik, berriz:

d) Elkargo ofizial batengandik datozenak.

e) Ekintza edo taldie berexi bati lotuak.

f) Jauntxokerien lokarritan galduak.

Bakoitzak berea egin duela ezin da ukatu.
Besterik ez ginuen garaian aberasgarri izanak
dira. Gure herria euskeraz irakurtzen hasia de-
la ikusi baizik ez da. Baina, haurra bat-batean
haunditu zaigu eta jantzi guziak labur eta ba-
rregarri gelditzen ari zazkio. Gure gaurko gi-
roaren mailako aldizkari zabal baten beharre-
tan gera: Euskalerri osoari dagokion aldizkaria.

O1NARRIAK

Nere ustez, idazleekin kondatu beharko da
lehenik. Oilorik gabeko oilategia, hutsa da.
Eta idazlea ezin da zuzendari baten jostagailu
edo morroi izan; gaur bai eta biar ez, ostiko
guzien atze-mami. Idazleak sakabanatuta ez du
herriak ezer irabazten. Hizkuntzak ere ez du
mesederik hortan.

Idazlearen ekintzan, beste aide, ba da neu-
rri bat: etika esaten diogun jatortasun bidea.
Nor bere gaiari lotu beti eta norkeriak baztar-
tu. Hori gabe ez da elkar-hizketarik, ez ba-
kerik. Hortarako araudi bat behar da.

Zuzendari kementsu baten gidaritza da zai-
lena ikusten. Ongi ordaindua izan beharko lu-
ke, eta hortatik biziko litzake. Albistari agi-
riakin (karnetakin) batera, bere ekintzan neu-
rritsu izana, eskatuko ginuke.

Sortu laizken istilu larrienak erabakiko di-
tuen batzorde batek, asko arindu lezake zu-
zendariaren eginkizun latza.

Ba dakit nik ez dela bat-batean egiteko
gauza. Dim aldetik ez da, noski, eragozpen
gehiegirik sortuko: bakoitzak bere aldetik xa
hutzen dugun hamarretatik birekin egina ginu-
ke. Eta etorkizun berrien iturriak ere lortu
laizke. Elkar-hizketa sakon batzuk sortu gine-
zazke eta geroak esango du bestea.

Giroa ona da; gaurko esnatze hay jatorra.
Ez dezatela gure atzekoak haur polita egin
dugula esan; baina, atorra bere tokira heltzen
ez zaiona. Itxura gaiztoko gauza da.

J. M. Satrustegi
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E U S K A L H E R R I K O L E I O A

EUSKAL HERRIKO
TXISTULARIEN ELKARGOA
DONOSTIRA

Aurten Euskal Herriko Txistula-
rlen Elkargoaren Bulegoa edo Ofi-
zina Irunetik Donostira pasatu da.
Ohitura denez bi urtez urte Euskal
Herriko Uri Nagusi batetik beste
batera aldatzen da. Orain Donos-
tian egon beharko du bi urtez 1973
urtean berriro Bilbora pasatzeko.

Donostian Euskal Herriko Txistu-
larien Batzar Nagusia honelako
moduan osatu da:

Lehendakaria: Xabier Bello Portu.
Lehepdakari ordezkoa: Xabier

Hernandez Arsuaga.
Idazkaria (Sekretarioa): Ibon Na-

bascues Ugarte.
Diruzaina: Martin Rodriguez Mi-

randa.
Eta bokalak: Ganuza, Galdona,

Arocena, Izagirre, Lizardi, Montes
Astigarraga, Bandres eta Altuna
jaunak.

«Txistulari» agerkariaren zuzen-
daria: Luis Bandres Unanua jauna
bokala ere dena. Frantzi aldeko
Euskal Herriko ordezkaria: Narkis
Ibarrondo jauna.

Nere agurrik beroenak denei
txistu soinueta Euskal Herriaren
aide ongi bafio obeki Ian egin de-
zatela.

AITA OLAZARAN
OMENALDIA LI2ARRAN

Beranduegi izaten bada ere Li-
zarran (Estellan) Aita Olazarani egin
zltzaion omenaldia aipatu gabean
ezdut utzi behar. Pasatu den Maia-
tzaren 23 egunean Lizarrako he-
rriak, bere sortherriak, bere seme
zintzo eta farnatuari omenaldi bio-

tzkor eta jator bat eskeindu zion.
Egun hartan Euskal Herri guziko

txistulari, dantzari eta euskaltza-
leak Lizarrako herrian bildu ziran
bertako Aiuntamenduaren inguruan
Aita Kaputxino jattorrari bere omen
eta txalo emateko.

Zorionak Aita Olazaran biotzez!

EUSKAL ALFABETATZEKO
«UDAKO IKASTALDIAK»

Gure Euskal Akademiak badu be-
re barruan euskaldunei euskeraz
alfabetatzeko (euskereaz irakurri
eta idazteko erakusteko dagona)
goraberak eta aferak bere gain era-
maten dituen Bulego edo Ofizina
bat.

Ofizina honek ondoren argitara-
tzen dugun agiria igorri digu he-
men azaltzeko.

Badakizute euskeraz gehienek
euskeraz mintzatzen besterik ez da-
kitela inork, inoiz eta inun erakutsi
ez diotelakoz. Txikitatik erdal es-
koletara joan beharrak dira erde-
raz mintzatzen, irakurtzen eta idaz-
ten ikasteko, hau da erderaz al-
fabetatzeko. Bano, euskeraz alfa-
betatzeko nun?

Hizkuntza, dena dela, osoan rnen-
deratzeko, osoan iakiteko mintza-
tzen ez ezik, idazten (izkribitzen)
eta irakurtzen (leitzen) ikasi be-
har dala gauza argia da. Honeta-
rako ikastaldia, kursoak eman be-
har dira.

Hona hemen unda hontarako Eus-
kal Akademiak antolatu dituen
«UDAKO IKASTALDIAK»:

«Azken iru urte hauetan bezela,
aurtengo udan ere, urtean zehar
egindako ikasketak huru nahirik,
Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoan
eginen ditugu udako ikasketak.
Euskal Akademiaren, edo Euskal-
tzaindiaren babespean dira Uztaila-
ren amargarrenetik Abuztuaren
amalaugarreneraho, Abuztuan, bes-
te ogei eguneko saio bat izanen
dugu, zenbaiten eskabidea betez.

Orain artekoak bezela internado
osoan eginak izanen dira.

Lehenengoaren kostua bost milia-
pezetan ipihi dugu; bigarrena iru
milla pezetan. Prezio honetan ego-
na ere ordaintzen ezdenez gero,
ahal duanari laguntza handiagoa es-
katzen diogu; ezin dutenentzat be-
kak eta erdi bekak bilatzen saia-
tuko gera.

Mailak:
A) Altunaren lehenengo zortzi

ikasketak eman dituztenek edo ur-
te batez euskera ikasten aritu di-
renek osotuko dute.

B) Altunaren metodo osoa ika-
si dutenek.

C) Euskera ongi ulertzera iritxi
direnak, baina hitz egiteko erraz-
tasunik gabe.

D) Hitz eg it en txikietatik edo
ondo dakitenek, baina gure hizkun-
tzez sakonkiago jakin nahi dutenek.

Matrikula bezala, milla pezeta
bidali behar dute. Ekainaren 20'ean
bukatuko du matrikulatzeko beta.
Argitasun gehiago eskatzeko: AL-
FABETATZE BULEGOA. Academia
de la Lengua Vasca. Ribera, 6.
BILBAO (Telefonua: 212745).

EUSKAL LIBURU BERRIA
«ETOR» delako editorialak «IZA-

TEAREN MALURA» izeneko euskal

«ST0fiKI» dantza eta bantu
batasunarefl deia

«ETORKI» dantza eta kantu batasunak dantzari bat eta 3 soi-
nulari billatzen ditu 9 illabeteko itzuli batentzat, bi Ameriketarik
gaindi, Braziletik Kanadaraino, Argentina, Chile, Venezuela, Me-
xico eta bestetarik iraganez, datorren urteko (1972) urtarrilaren
31 tik goiti iru soinulari hoik izan ditazke bi txistulari eta ata-
balari bat, bainan bertze eskual soinu (dulzaina, alboka] balakite,
bereziki dulzaina edo gaita, hobe.

Gainetik Ameriketarat joaiten diren bertze 20 «etorkitarrak»
(9 lapurtar, baxenabartar bat, 3 xiberutar, 5 gipuzkoar, bizkaitar
bat eta arabar bat) dantzariak izan arren, kantuz ere ari dire:
beraz dantzaria eta 3 soinulari hoik galdegink izango dire kantuz
aritzeko.

Igor ahal bezenbat xehetasun izena, adina, sort-herria, eus-
kera mintzatuz edo ez, zer soinu joa, koruan parte hartzeko zer
boza (lehentenor, bigarren tenor, baritono edo bajua) eta abar,
zuzenbide huntarat

FILIPE OYHAMBURU
96 Rue Raynouard

PARIS 16 - FRANCIA

Berak behar diren xehetasunak (kondizioneak eta abar) eman-
go ditu, idazkiak eskuratu-ta.

liburua argitara eman berri du.
Egiiea: Xabier Azurmendi.

Xabier Azurmendi esistencialista
antzeko euskal poeta dugu. 1970
urtean Donostiko «AGORA» deri-
tzan Elkartearen Euskal Saria ira-
bazi zuen.

Liburu honen egiieak badu bere
nortasuna. Bere euskera errikoia
da, entenditzeko erraza.

Liburuaren azala Agustin Ibarro-
lak egin du. Txukuntasunez argi-
taratua dago.

AITA JESUITAK ETA
EUSKERA

Bizkaiko ANAITASUNA delako
agerkarian Xabier Gereno jaunaren
berri pozgarri hau irakurri nuen:

Biiboko Indautxu Ikastetxeko Ai-
ta Jesuiten Zuzendaritzak bere bi
milla ikasleen gurasoei agiri bat
bidaldu die esanez datorren kur-
sorako EUSKAL GRAMATIKA nahi
ta nahiezkoa, derrigorrezkoa ikas-
teko izanen dela. Hontaz gainera
galde egiten die ia EUSKAL AR-
TEA, eta EUSKAL HISTORIA ira-
kasteko nahi dituzten.

Zorion bereziak merezi dituzten
Biiboko Aita Jesuitek eta esperoan
gaude ia Bilbon bezala Euskal He-
rrian dauzkaten beste Ikastetxetan
beste ainbestekoa egingo duten.

IRUNAKO IKASTOLAK
Gure Nafarroko Uri Nagusi den

iruha zahar eta berrian jendea eus-
keraren aide gero ta prestuago da.
Begira zazute eta irakurri ondo esa-
ten ditudanak:

Orain iru urte gutxi gora behera
Nafarroko «La Verdad» deritzan Eliz
Barrutiaren agerkarian Irunako Ikas-
tolei buruz idazlan bat agertu zan
izenburu honekin asten zena:
150 AUR EUSKERAZ IKASTEN,
ERREZATZEN ETA ESTUDIATZEN
iRUNAN.

Ordutik honera gauzak oraindik
aldatu dira euskeraren onerako.
Orain Irufian bi Ikastolak dira, Zi-
zur Txiki herriko «San Fermin» de-
lakoa, eta «Paz de Ziganda» deri-
tzana.

Bien artean pasatu den kursoan
450 neskatto eta muttiko euskal-
dundutzen egon dira, hau da le-
hen bafio iru aldiz gehiago.

Eldu den kursorako, hemendik
bi iliabetera beraz, gure Ikastolak
aunditu, zabaldu izan beharko dira
zergatik zazpiehuneko aur multzo
eder bat bildu bai da hauetara joa-
teko.

Eta nere berriak makurtzen ez
badira Iruneko «Larraona» izeneko
ikastetxeak datorren kursorako ere
Ikastola bat bere barruan nahi du
iriki. Oberena delako Elkarte jato-
rra beste Ikastola bat jartzekotan
dagola esan didate.

Orduan nork esan orain iru urte,
1967 urtean nahi dut esan, Iru-
nean ainbeste aur eskaldundutzen
izango lirakenik?

150 aur orain iru urte euskal-
dundutzen zeuden, aurten 450 izan
dira, urrengo Irailan 700 gutxienez
izango dira euskeraz ikastera joan-
go direnak edo ehunen bat gehiago
gauzak ongi gertatzen baldin ba-
dira... Laister MILA BAT AUR iRU-
NAN EUSKERAZ IKASTEN, ERRE-
ZATZEN ETA ESTUDIATZEN ARI
DIRELA esan ahal izango dugu.

Aurrera Iruna euskeraren aide!!
Ikusle

N0MBRES REGIONALES

U IXI /\ I
La Direccion General de los Registros y del Nota-

riado con la tecna 1 de junio de 1V/1, na admitiao
oticialmente la mscripcion del nombre vasco UNAI en
el Registro CIVIL El recurso correspondiente tue tor-
mulaao en Pamplona contra resoiuciones sucesivas, tan-
to del juez Municipal Encargado del hegistro, como ael
Juzgado de Hrimera Instancia, que io recnazaron.

La histona no es de ahora. Unai esta presente en la momia
reseca de los pe.gaminos meoievaies y en ei testimomo sangranie
de nuestra viaa rural. Uonstatabie en nueve siglos de perviven-
cia histbrica, se le ha querido privar ahora de ia carta de ciu-
dadania en su propia casa.

Todo comenzo hace escasamente dos anos y coincidio con ia
entrada del invierno, pocos dias antes de Navidad. Un honrado
padre de familia se sintio hendo en algo tan intimo como su
acendrado navarnsmo al prohiDirseie para su hijo el nomore ae
Unai. hrancisco baranoatia, tino barranques (.q.e.g.e.J que tue
pionero de una causa que solo despues de dos targos meses
ae iaboriosas pesquisas y con gravoso balance economico que
para un obrero suponen doce viajes a la capital, con menoscaoo
de otras tantas jornadas de trabajo aparte de inevitables ges-
tiones y gastos complementarios, consiguio que su hijo pasara
ai hbro de tamilia con el nombre de Unai. Es curioso el detalie
de que nunca llegara a figurar en la relacion diaria, que los
hombres de ia estadistica demografica facilitan a la prensa. Creo
estar viendo una sonrisa, con rictus prenado de intencion.

Lo maio no es eso, sino que la buena disposicion de los
sehores jueces de Pamplona fue poco duradera y quedaron mas
cerradas que antes para Unai las paginas de ios mamotretos oti-
ciales. Vinieron dias muy movidos en el quehacer de marginar
solicitudes no gratas a los hombres del veto, sin escatimar he-
ridas en un chma tenso de revuisiva comezon. Lamentable.

Muchos cedieron. Otros, en cambio, optaron por inscribirlos
en sus propios lugares de origen. Hubo quien tormulo recurso
de alzada a Madrid; y varios mas nan esperado sin prisas el
resultado final de las gestiones.

Hay que advertir que la actitud restrictiva de los funciona-
rios que actuan en territorio forai apenas ha trascendido a las
provincias hermanas, que seguian admitiendo el nombre de Unai,
sin problemas de casuistica legal. Se da, incluso, el caso de
que de las partidas que avalaban el expediente aprobado, pro-
cedia del madrileno Registro Civil de Buenavista. Sin comen-
tarios.
PRINCIPIOS JURIDICOS

En todo caso se ha actuado con estricto rigor juridico, y
resulta instructive constatar como un mismo precepto legal
puede derivar por vertientes muy dispares e incluso contrarias.
Sabido es que el art. 54 de la Ley del Registro Civil establece
que tratandose de espanoles, los nombres deben consignarse en
castellano. Y por el art. 192 del Regiamento, se permite el uso
de nombres regionales, cuando estos no tengan traduccion usual
al castellano.

El Juzgado de Primera Instancia, de Pamplona, aplico con el
maximo rigor estos principios juridicos, llegando a decir textual-
mente: «...debe estimarse que al ser esta norma de caracter
excepcional hay que interpretarla con caracter restrictivo». Tam-
poco muestra mayor escrupulo por el principio de concordancia
de ia Ley civil con el Derecho Canonico, cuando dice: «y sin
que obste para llegar a esta conclusion (negativa) el hecho de
que el hijo del Recurrente haya sido bautizado con el nombre
en cuestion puesto que ello no tiene trascendencia al no coin-
cidir las r eg I as del canon 761 con las civiles, y aquellas no
pueden impedir ni mediatizar el ordenamiento civil sobre la ma-
ter i a...».

Difiere notablemente este criterio con la declaracion que en
un caso similar formulo el Director General de Registros, Excmo.
Sr. Escriva de Romam: «Considerando que las prohibiciones de-
ben interpetarse en sentido restrictivo, maxime cuando el re-
sultado a que se llega seria contrario a la deseada concordan-
cia entre el nombre canonico, ya impuesto y el civil...» (febre-
ro de 1966).

La resolucion actual, volviendo al principio de que la permi-
si6n reglamentaria de los nombres regionales, dado su caracter
excepcional no admite interpretacion extensiva, hace suyo otro
pronunciamiento sobre lo que se entiende por «traduccion usual».
«/-/a de interpretarse tanto en el sentido de que la traduccion
en si misma se haga comunmente por el pueblo, sin especial
investigacion filologica al respecto como en el de que coincida
con un vocablo que usualmente se admite en la actualidad como
nombre propio castellano.

Mas singular resulta todavi'a en derecho la actitud de desau-
torizar una intervencion del propio Juez. Ello supone, tal como
puntualiza el recurrente, una clara violacion del Principio Gene-
ral del Derecho, a tenor del cual nadie puede ir validamente
contra sus propios actos.
PUNTO FINAL

Con el solsticio de verano viene para Unai el deshielo de
un tempano de invierno. El documento del maximo organismo
nacional pone termino a una tension conflictiva, que dentro del
territorio foral rechazaba un termino autoctono, paradogicamente
aceptado en otras latitudes.

Hoy tienen plena vigencia las palabras que el padre de aquel
primer Unai, publico en «Diario de Navarra» como si presa-
giara que el destino le iba a impedir constatarlo en su dia:
«cualquier navarro —decia—, podra desde ahora llamar Unai a
un hijo, sin absurdos problemas legates que pueden ser correc-
tos, pero por su ritmo parecen un atentado a la paciencia del
ciudadano mas asentado*. Y prescindamos del problema econo-
mico, que tambien cuenta lo suyo.

(«Diario de Navarratik» hartua). J. M. Satrustegui
de la Academia de la Lengua Vasca

Jose Maria Iribarren nafar er-
dal idazlari famatua il zaign. Es-

tetako minbizi batek Tudelako se-
me zintzoa ioan berri den Ekaina-
ren amaikagarrenean gure artetik
kendu zigun, irutan ogei ta lau
urte zituelarik.

Iribarren zenak Deustuko Uni-
bersidadean bere lege gizonetako
ikasgoak egin zituen. Ordudanik
Irufian bizi izan da il arterano.

Gaztelaniazk* Hizkuntzaren eta

Historiaren Akademiko Laguntzai-
lea zan baita Euskal Hizkuntzaren
Akademiarena ere.

Gure Nafarroko Diputazioaren
"Principe de Viana" Elkargoa sor-
tu zutenetatik bat zan.

Tudelako herriak bere Seme Ku-
tuna izendatu zuen.

GOIAN BEGO.
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teas - Errietalso arraldietalso olarruals
Itxas kanpotan ere arrapatzen dira OLARRUAK.

Banon, geien arraldietan ugariago. Olarru auek nola
arrapatzen diran, ta gero beoien antolaketak ta ja-
teak ta gora-berak, emen idaztea nabaitu det. Egun
auetan artu det lenengo aldiz «PRINCIPE de VIANA»-
ren suplementua EUSKERAZ. Beonek eraginda, ona
ni emen.

Olarruak arrapatzeko itxas mareak oso betik bear
izaten-du. Marea betik dagonian, arri ta aitz-tarteko
potsuetan egon oi dira. Lenen esan dezagun, ola-
rruak amarrak, txangurroak eta era ortako guziakin
janaz bizi dirala.

Zoaz arraldera. Artu bi metroko makil bat. Epifii
muturrean txardin edo beste arrai txikiren bat. Ama-
rratu ondo, ta sartu potso oietako suloetan. Baldin,
oiarrua barman gordeta badago, beren erruakin be-
reala elduko dio makil muturrari.

Eltzen dionian, alperrikako aleginak egingo dituzu
oiarrua arrapatzeko. Naiz ta bere erruakin eldu, erru
batekin edo bestekin, ala ere bai dauzka beste lau
edo bost erru arriari eltzeko, zuk atera ez dezazun
oiarrua. Zer egin orduan? Ortako beti norberak eduki
bear du KAREA, lejez ta autsez egindakoa. Auts ori
beste makil batekin amarratuta, sartu soloan, ola-
rruak beste makillari elduta dagon lekuan, gero, Aze
aixa irtengo du orduan olarruak.

Olarruentzat, ez da txarragorik, bere begiak erre-
tzea banon kare orrekin.

Orain esan dezagun, olarru ori nola antolatu ja-
teko. Ez da jaten beste arraiak bezela berealan,
presku dagonian. Ustelduta banon. Ustelduta, galde-
tuko dirazu! Bai ala da.

Begira zer egiten zaion olarruari; Utzi ontzi ba-
tian usteltzen, lau edo bost egunian ongi estalita.
Gero joan zaitez itxas ertzera edo kaiara. Atera
ontzitik, ebaki erdiz-erdiz, ta zabaldu. Kendu begiak
eta ortzak. Ongi garbitu itxasoko urez ta, gero ixeki
makil batian zintzilin. Ortan egon bear du bi illabe-
tean gutxienez. Egun batzutan eguzkitan, bestetan
gabe. Oiek guziak egin ondoren, oiarrua zearo legor-
tuta, ta gogortuta arkituko da. Gero, erropa artian,
amarratuta utzi, zeuk nai dezun txoko batian. Ar-
mario edo kajoi basterrian. Negu aldian, egualdi txa-
rrak daudenian, itxasorako joan ezinian zaudenian,
oiarrua da jateko arrairik eder ta gozuena.

Nola antolatzen da? Begira; Ebaki apur txikian,
tipula balitz bezela.

Egosi irakitan ordu bat edo geiagotan bigundu
arte. Aparte sartainan prejitu tipulak olio onakin,
tartean piper gordin ta beakatsakin. Guziak goritzen
diranian, sartu oiarrua, berealan ur pixkat, ta pata-
tak. Baita ere, ortako dauden espeziak, koloreak eta
ardo zuri ta patxarra. Ordu erdi barm, patatak bi-
guntzen diranian, sartu alako ogi tajadak. Ondoren,
baita ere irin apur bat saltsa loditu deien. Gero,
kendu sutatik ontzia, eta utzi su gabe edo epel su-
kalde albuan.

Ikusiko zenduke irakurle, ze nolako mokarl goxoa!
Olarru jan oiek askotan egin oi genduzen lagun

artean. Ez da au oraingo kontua, baizik aspaldikoa.

Gaur egunean ez dakit olakorik egiten duten. Gu
orduko gazteok, sagardotegian, edo txakolintegian, edo
ardotegian egiten genun. Sipoia ederki bete olarruz,
busti sagardo, txakolin edo ardoakin, ta gero bete-
-bete egin-da guziakin, abeztu estarriak urratu arte.
Ze kantu aiek!! Ze laguntasun anaikorrak aiek! Ze
lagunartea! Bai, aiek joan ziran eldurik ekaitz mada-
rikatua ta elkar sakabanatuaz Onasinoak eta Ganboa-
tarrak bezela...

Olarru antzeko arraiak, potak txipiroiak, potarrak
eta abar dira. Auek, ez ordea oiarrua bezela ain
gogorra, baizik, bigunago dira. Auen antolaketak ere,
esan geinke, berdintsuak dirala, naiz ta era askotako
moldaketak egin, ta baita ere bere TINTAKIN estali.

Marmitakoak egiten dira arrai klase oiekin. Da-
kigunez, marmitakoa atunakin egin oi-da, banon, egin
leike olarro ta txipiroiakin ere. Noski, olarruakin egi-
ten dan marmitakoak, olarru usaia izango du, atuna-
kin egiten danak atunena bezela.

Baita ere itxar ertzetan, kanpotik bezela bai dira
arraiak, itxaskabrak izena dutenak. Itxaskabra oiek,
barrukoak esan nai det, gixau ederrik antolatzen dira.
Makinaldiz janak gera. Auen gozotasuna izanik ber-
dingabea, nola patatakin edo beste saltzetan. Nik
uste det, itxas ertzetako arraiak, kanpokoak banon
indar eta gozotasun geiago dutela. Mamia naiz ta
gogorrago izan, geiago irakin sutan eta bein bigundu
ezkero, mokari ederrago da noski. Ziur-ziur egon zai-
te irakurle. Ortako, norberak maniatu bear sukaldean.
Neuk makina aldiz egina naiz.

Eta, onekin gaurkoz bukatzen det. Urrengoan ia
beste zerbait idazten degun, ortako zuzendari jauna-
ren baimenez...

Eguzklzar

«ZERUKO ARCIARI* ESKUTITZ IPEKIA

ETIKA ALDIZKARIETAN
Z.A. eskuetan daukatela, beste edozein euskal aldizkari bezela, ez

dut nolanal artzen. Gure kulturaren iturri ta bide egokia bezela ikusten
dut. Orregatik ain poza aundia ematen dit. Gure nortasuna azaldu naian
dakarzkigu berriak, beti agurgarriak diranak.

Jakina, batzuetan gure artean dauden gaitzak ere azaltzen zaizkigu.
Nola ez? Gaia batzuek agertu ezkero, norkerietan sartzen gera, mamiati
uzten diogu, onekin edo arekin asteko. Arrazoiak etzaizkigu orduan
ajolik, gizona astintzera goaz. Garai oietan ateratzen ditugu zapi zikin
guztiak, «zu au edo bestea zera», triunfalista edo klerikala, edo mar-
xista, edo ezjakina, txikia edo aundia, gaztea, zaarra edo arina. Nai gabe
gure gaitza aitortzen degu. Orra nolakoak geran. Maila batera iritsi
ezkero etzaigu gaia geiago ajolik, eztena baizik eta azpi jokoa.

Zer jokabide artu bear luteke beti aldizkarietako zuzendariak, orrelako
eztabaidetan edo gertakizunetan? ETIKA bat sortu. Ez dana ain zaila,
errexa baizik; orreri eutsi. Auxe esan nai dut, jator jokatu. Idazlariei
beren asmoak gaieri begiratuaz idazten dituztenean aiek azaldu, aurre-
ratutako arrazoiak ezagutu arazi. Bainan ez utzi bestien nortasuna urra-
tzen edo lurperatzen. Eta au norbaiteri egiten uzten ba diote, ba dakite,
gaizki utzitakoak ordaina emateko eskubidea dula.

Lendabiziko gauza egin bearra da, izenak agertzen diranean, aiek ala
edo ola zikintzen galerazi. Ortik aurrera joanezkero eskubide berdinak
daneri eman. Aldizkari batek ezin dio bateri arrazoia eman eta bes-
teari kendu. Ezin du bateri bestea zikintzen utzi eta gaizki utzitakoari
itza kendu. Orregatik aldizkariak ETIKA baten babesean lana egin bear
luteke.

Jolasetan izaten dan berbera idazleen artean gertatu leike. Giza jo-
kabide guztiak beren legeak dituzte, gutxinaz alkarren errespetoa. Jo-
lasetan jokoaren legeari ez diotenean begiratzen geiago, epaile bat bear
tartean. Orregatik ez dago epaile gabeko jolasik. Aldizkari batek berdin
bere legeak ditu. Zuzendaria ezin da alderdi batetik edo bestetik jarri.
ETIKARI begiratu bear dio, onekin esan nai dut alkarren errespetuari.

Idazleak gaiak erabilli bear dituzte eta ez esan zuk arrazoirik ez
dezu edo ba dezu. Norberak bere arrazoiak agertu ditzala ta aurrera,..
baina ihoren izena zikindu gabe. Ez du ihorrek ortarako eskubiderik.

Askotan aldizkarien zuzendariak idazlekin batean lana egin bear luke
ta ez bakoitza bere aldetik. Askozaz gutxiago oraindik atzetik ziria
sartzen diotela asi. Gauzak aurrez ta garbi agertu. Lanak argitaratu
aurretik garbitu, arrazoiak eman ta bere garaian aoz esan. Orrela zen-
bat ixkanbila baztertuko lirakenak. Bi idazlen artean ezin ikusia ba dago,
ez da bearrezkoa irakurle guztien aurrean azaltzea. Aldizkarien lana,
arrazoiak aurreratzea da ta ez norbait bere izenakin zikintzea. Orregatik
garaia dala iduritzen zait, idazkiak egillekin batean aurretik aztertu ta
garbitzea; arrazoiak beti azaldu, norkeriei utzi eta bide ortatik bakarrik
ERRIA ezi.

Au dana aldizkari batek ez badu betetzen, arrazoiakin injustiziak da-
nen aurrean sortzen dira ta asarreak ta ezin eramanak jaiotzen... Idazle
argi ta buru onekoak lanari utzi egiten diote eta gure kultura bakarra
galtzaile ateratzen da. Batzuek lanari uzte orrekin, danak zerbait gal-
tzen degu.

Aldizkari baten aberastasuna ETIKA aldetik dago. ETIKARI nola be-
giratzen zaion au ikusten da, aldizkari baten maila. Aldizkaria ez da nai
dana esaten uzteko. Ezta ere arrazoiak emateko, azaltzeko baizik. Al-
dizkarietako zuzendarien lana epaile izatea da, arbitro erderaz deitzen
diotena; alkarren ganako errespetuari begiratzen diona. Orrelako joka-
bideak bear ditugu gure artean, ez besteak. Gaur ihoiz baina geiago,
Euskalerriak jokabide jatorren bear aundia dauka.

LATXAGA

"IRAKUR SAIL"
Euskaltzale askok ez daki xeheki*, «lrakur SaiU zer den eta

zertan dagoen; eta hoientzat prestatu dugu ohar hau.
Gaur arte sei liburu argitara ditugu:

1. Larresororen «Sustrai Bila», euskal gramatikari buruzko Ian
bat.

2. B. Russell-en «lritziak», filosofo famatuaren libururik funtsez-
koena*, J. Forcada andreak itzulia.

3. Zubikarairen «Bizi Garratza* eta «Mendu Zaharrak* antzer-
kiak.

4. Albert Camus Nobel Sariaren «Arrotza», filme ezagunaren
oinarria, J. M. Agirrek euskeratua.

5. Zakharov rusiar jakintsu ezagunaren ideia bilduma bat, «Lu-
rraren Kondaira*, X. Garmendiak prestatua.
Ondoko asteetan, bi liburu hauk* agertu dira:

6. XVII mendeko* Oihenarte zuberotarraren euskerazko denen
bilduma* («Atsotitzak» eta «Neurtitzak»). Prestaketa eta eus-
kera osatuzko itzulpenak, Larresororenak dira; eta kondaira-
-hitzaurea E. Goihenetxerena.

7. Mikel eta Amaia Lasaren «Olerki Bilduma».
8. Levi Strauss estrukturalistaren «Arraza eta Kondaira* liburua,

beste bi saiakerarekin batera, X. Apalategik euskeratua.
9. Jules Verne-ren «Munduaren itzulia 80 egunetan* nobela eza-

guna, zinemara eramana.
10. J. L. Davant zuberotar ekonomistaren «Euskal Nekazaritza».
11. «Hego Amerikako literatura gaur», Mikel Lasak prestatutako

lana.
12. Larresororen «Hizkuntza eta Pentsakera*. Estrukturalisten ide-

ien azalpen bat.
13. «Zuberoko Pastoralak». Gure teatro zaharrari buruzko bildu-

ma bat; eta Iruriko Etxahunen «Berterretx» pastorala erakus-
garritzat.

14. Freud-en «Totem eta Tabu* liburua.
15. F. Mauriac-en «Genitrix» nobela ezaguna.

Liburu hauk bi preziotan saltzen dira. Banako* normala Ira-
kur Saileko abonatuei* 70 pezetatan saltzen zaie; eta den-
detan 115 pezetatan.
Lanari diru trabarik gabe eutsi ahal izateko, abonatuen ko-
pura* haunditu behar. Gure Ian hau begi onez ikusten duten
euskaltzale guztiei egiten diegu dei bat, beren abonamen-
duaz lagun gaitzaten.

IRAKUR SAIL
Ferrerias, 1
San Sebastian

Aldez aurretik mila esker.

Oeun Oro - ren gotun iretari erantzuna
loan berri den Maiatzaren ogei-

tagarrengo «ANAITASUNA» ama-
bosteroko maitean neri zuzendadu-
tako zure «gutun idekia» leitu dut.

Han esaten dituzunak on zaizkit.
Azaltzen dituzun iritziak zureak be-
zin nereak izan zitezken. Azaltzen
dituzun asmoekin ados nago.

Nik ere bertsolarieek elkar la-
gundu behar luketelakoan uste dut,
eta baita ere bertsolarieek gure
euskerari bizi sendo ta bizkorra
ematen dizkiotela.

Badakit ere euskeraren arnasik
dagon tokian bertsolaria ongi har-
tua izaten dela, bano jakinean na-
go ere Euskal Herrian egonik ere
euskera mintzatzen ez den herrian
bertsolarieek ezdutela ezer egiten
gure bertsoiarieek euskera bere
baitan baidaramate aurretik.

Bertsolari esatea euskera beti
ahoan erabiltzen duen gizon bat
dela denok dakigun gauza da. Eta
badakigu ere bertsolari bat ikus-
teak berarekin batean euskeraz adi-
tzea dakarrela.

Hau bakarrik izaten bada ere
euskera maite dugunei nahikoa zai-
gu Bertsolaritza iraun, indartu, za-
baldu, goraldu eta gaurkotutzeko
ahaleginak egin ditzagun.

Arrazoi duzu esatean bertsola-
rieek elkarren arteko laguntzeko
Elkarte bat behar dutela bano...
Zu bertsolaria izan arren, eta amar
urtez Elkarte honen aide ainbeste
Ian eginez «gutxi, edo ezer gutxi
egitea lortu» zuk diozun bezelako
horrek nahi dit esan ez zuk ezta
nik ere zerbait egingo dugunik.

Ganera ni ez naiz gauza afer
hauek guziak aurrera eraman eta
lortzeko. Nere eguneko lanak, fa-
meliak, «Euskal Principe de Viana»
aldizkariak «Diario de Navarra»ren
amabostean behin agertzen den
euskal orriak... eta... nere den-
bora kentzen didate beste gauza
maiteei arpegia emateko.

Uste dut, nere iritzi apal eta
umilean, bertsolariak lagundu ta
batutzeko, bertsolari berriak sor-
tzeko, bertsolaritza bere gaurko
eguneko molde, joera, kultura mo-
da eta nahiei jarraitzeko gure Eus-
kaltzaindiak, Bertsolaritzaren aide
egiten duen guzia harturik ere (ber-
tsolarien Txapelketak, eta bertso-
-paperen Sariketak), Bertsolarien
Elkarte hori asmatzen, eratzen eta
sortzen lagundu behar lukela. Ora-
indik gehiago Euskaltzaindiak ber-
berak bere barman Bertsolarien
Elkartea Sortu izan beharko luke.

Euskaltzaindiak bere nortasuna
eta ahalmenarekin, bere Jakintasu-

na ta berezko eginkizunarekin, be-
re agintaritza ta nagusigorekin,
Euskal Herri guziko Bertsolarien
Elkartea sortueraziko lezake.

Elkarte horrek «Narbarte» ren
izengoitia eraman lezakela esaten
didazu. Neretzako oso atsegingarri
izango litzaidake.

Bano Narbarte ainbeste bertso-
lari izandakoen artean bat beste-
rik ez da eta lehengo bertsolari za-
harren oroimenak ere nik uste bes-
teek ere aurrean izango dituzte-
nik.

Dena dela, zurekin nago eta
Euskaltzaindiak, nere iritziz, lehen-
yo eta azken hitza eman behar
ditu,

Besterik ezean, eta beste esa-
tekorik ez izanik, Agur bero bat
bialtzen dizut, eta agindu zuk ere
nahi duzun eran zure lagun berri
honi.

Diez de Ulzurrun
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LUZIA, MINGAIN LUZIA • • •

Nekazalgo etxe aundi ta aberats batean, pozik bizi 21 ran xagu batzuk.
Denentzat ba-zen janari naiko: arto ta gari pikorra, intxaurrek, gazta...
Katu beltz eta bum aundi bat ez ba-zen... Ze laisterketak eta estual-
diak! Zer egin? Batzarrean bilduta, artu zuten asmo au: « Jarri bear
gifiioke katuari girgil edo kaxkabiitxo bat». Denak txaloka zeudeia, txu-
tttzen da xagu xar bat, eta dio: «Kaxkabille, kaxkabille... Bano nok jarri
kaxkabille katu beltzari?».

Ori bera erantzun bear nien nik, emakume goraberale batengatik
erri guztia naigabetuta zegoala gaztigatu zidatenai. Ala ere, esan nien
bidaltzeko neregana mingain luze ura... Ara, emen, bien elkar-izketa:

—Esan deete, beorrek zerbait ba dula neetzat.

—Zu al-zera Luzia?

—Ni naiz, jaune.

—Luzia bakarrik? Abizenik ez duzu?

—Apellidoz, Etxeberri naiz, baho azpitik eta irrigarriz: «Luzia, min-
gain luzia» deitzen naute.

—Ta, ori zergatik?

—Nei estalkirik gustatzen etzaitelako; gauzek garbi esaten didutalako.

—Ongi, jakinen ganean zaudela, izango da?

—Nik, aitzen dutana, esateot.

—Ta, egi ezbada, esaten dizutena?

—Baten-batek gezurra esaten ba-dit, beak ikus zala...

—Begira, Luzia. .! Neretzat erraxago iitzake zuri ezer ez esatea.
Egtnbear zail eta nekagarri ontan sartu bai naiz, zure ta zure errian
onerako sartu naiz. Barkatu bearko nazazu bada, orain arte ez ezagu-
tuta ere, ausartu naizelako zu neregana deitzea...

—Barkatuik dao nee aldetik.

—Mille ester, eta orain entzun mesedez. Zuk diozu, dakizun guztia,
tntzuten duzun guztia, non-nai eta noi-nai, esaten duzula.

—Ala da, jaune. Nai ez dunak ez jakitea, etzala ein... Nik ikasi
nun, beti egia esan bear dela.

—Gaizki ikasi zinun.

—Ordun, batzutan gezurra esan diteke?

—Ez, ezin da beifiere gezurrik esan. Bano ez gaude bearturik BETI
egi esateko. Askotan, obe da, egi dena ere, ixiltzea.

—Jar beza ejenplo bat.

—Ejenplo bat? Noe, uste-gabean, mozkortu zenean, bere seme batek
ikusi eta esan zuelako, Jainkoan asarrea bereganatu zuan. Beste bi
seme zarrenak, ixildu eta estali zutelako, Jainkoan eta beren aitaren
onespena bereganatu zuten. Zuk naiko zinuke, zure familikoen ergel-
keriak, naiz aspaldikoak eta aztutakoak, non-nai eta noiz-nai barratzea?

—Familiko trapu zarrak, obekio dee izkutun. Ortan, arrazoie du.

-—Ta, ez gera denak anaiek, ez gera denak Jesukristoren senideak?
Ez diagu Eskritura Santuak «ZURI EGITEA NAI ETZINUKENA, INORI EZ
EGIN»?

—Nik ez det uste inoi kalte egin diotenik.

—Ez luke beste ainbeste esango Bixenta gaixoak...

—Mari-matxarda ori, keja diteke! Nok kendu zion senargaie nere
alabari ?

—Loentxok, berak dionez, etzuan izan andregai bat besterik, eta
ori Bixenta izandu zen.

—Festetan eta, nee alabaakin ee dantzatzen zun baa.

-—Orrek ez du deus esan nai. Ganera, «Musin» eta «Oitamikan»
bezala, joku ortan joka diteke nor dan garaille, modu onean, ori jakine.

—Oain ikusiko dute. «Zurekin, ogi eta tipula...» ez da naiko.

—Berak pozik ba-daude...

—Pozik ba-daude, daudela, daudela!

—Zergatik ari zera, bada, Bixenta gaixoaren izen ona beztu naien?
Len, zure alabarekin aizpa bezala zebillenian, erriko neskatx oberena
zen Orain, Loentxo berarekin ezkondu delako, moxkorra dela diozu
Ikusi duzu noizpait moxkor?

—Ekusi dot thinthe eosten.

j-Baaa! Erramala erosten ikusten ba-duzu, esango duzu bere burua
il duala sokatik zintzilika ..! Zure alaba aide batera utzi dutelako Bi-
xenta-taz bekaizkeriz leporano zeudelako, mintzo zera ola. Ez da 'ala?

—Ba-diteke, ba-diteke! Eta, bear bada, esango det orain...

—Ez duzu deus esan bearrik. Bixentaren partez, barkatua zaude.

—Bear bada... Mundu ontan, dena konpondu diteke...!

—Geiena, bai; dena, ez. Baso bat ur, bein lurrera bota ezkero, ezinda
JS" »«•"» garbi jaso. Olio bat lumatzen ba-duzu erri guztia barna, nekez
bilduko dituzu luma guztiak; ezta erdiak ere

—Ori, egi da.

dez^na
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9 ' s e n d a t z e n d ] r a - E z b e r r i t u ' o^ da egin bear

k e J a i k i

—Denakin pakean ba-zeraf Jainkoakin ere pakean izango zera.

i f n l i t ! ^ ? ^ ^ I I A S U N A D A ; E T A MAITASUNEAN DAGOANA, JAIN-
KOARENGAN DAGO, ETA JA1NKOA ARENGAN» (Juan, MV-16).

A. ASTIZ ARREGi

BAZTANGO BERRIAE
Eztakigu nondik eta noiztik datorren «akordeon»

edo auspo-sonua, baina bai erran dezakegu gure Eus-
kai-Herrian aspaldiko urtetan aunitz erabiltzen den
sonua dela eta arrakasta aundikoa euskaldun yen-
deen artean. Euskal-Herritik kordion yotzale onak ate-
ra dira, orai eta bai lenago ere eta hemengo so-
nulariak Espaniako hoberenak edo hoberenetakoak di-
tugu.

Orai berriki egina dute Madrilen «Teatro de la
Comedia» detzen den Etxean, auspo-sonu yoileen Sa-
riketa aundi bat, «Premio Nacional e Internacionai
de Acordeon «TROFEO GARRIDO» deritzaion Sari-
keta. Leyaketa hortan Espaniako hoberenetakoak ari
izanak dira, zortzi sonulari nor-gehiagoka beren ya-
kitateak ongi negurtu dituztela.

Bilbotik iru, Nafarroatik bi, Arabatik bat, Barze-
lonatik bat eta Kordobatik bat denetara zortzi auspo-
-sofiu yotzale. Silbestre Almandoz baztandarra ere
hoien artean ari izana da eta denen gainetik eta
merezimendu guziekin Sariketa aundi hori irabazi du,
«TROFEO GARRIDO» eta TROFEO DE GENERALISI-
MO» ohore guziekin bereganatuz.

Silbestre Almandozen garaipenak aunitz poztu gai-
tu, Baztanek badu Txapeldun bat eta hori goragarri
zaigu. Silbestre mutil gaztea da, 20 urte ditu, Arra-
yotzen sortua eta aspaldi hontan Elizondon bizi dena.
Orain «AMAlKAK BAT» batasunak omenaldi bat egin
beharra dio Donostian eta Donostiako «RADIO SAN
SEBASTIAN" etik ere sonualdi bat eman beharra du.

Zorionak Silbestre eta yarraiki urte aunitzez beti
malla berean Baztango izena aipatua izan dedin.

Bertze Elizondar batek ere merexi izan du ome-
na. Jose Antonio Zaldua fubolari famatua Barzelona-
ko ekipan amar urtez ari izan danari orai berriki
omenaidi aundi bat egin diote Barzelonan. Egun hor-
tan eta bere ohoretan fuboleko partida bat yokatu
zuten «Barzeiona» taldea eta «Standard» Liejakoa ari
izanak direla.

Zalduak merexi duen omena ukan du, Sari ta oho-
rezko edergailuak hartu zituela. Orain Sabadellko eki-
pan ari beharra da eta suerte on bat desiratzen
diogu.

oOo

Bertze bi baztandar gazte behar ditugu aipatu,
hauek ere gorasko ezarri baitute Baztango izena. Eu-
jenio Maritorena arizkundarra eta Jesus Man" Eugi
eiizondarra bizikletari gazteak joan den Ekainako Ila-
betan aritu ziren Irunen «Trofeo Masferrer» deitu-
tako bizikleta lasterketan eta denen gainetik eta ben-
taja aundiarekin ganera Eujenio Maritorenak irabazi
zuen bigarrena Jesus Mari Eugi sartu zeiarik. Garai-
pen aundia bi mutil gazte hokena. Bi gazte hauek
-aficionados* deitutako malian ari dira eta igandero
Frantzi aldera joaten dira hango karreretan kurritze-
ra eta dudik gabe han ikasiak hemen ederki agertu

Silbestre Almandoz

dituzte Iruneko lasterketa hortan denak garaiturik.
Zorionak txirrindulari baztandarrei eta segi aurrera.

Eztugu utzi behar aipatu gabe bertze bi baztan-
dar gazte. Juan Mari Burgete eta Migel Mari Lazaro
Espaniako «Campeonato de Empresas» deitutako pi-
Iota Txapelketan Nafarroaren aldetik Xapeldun atera
zaizkigu. Pilotari hok palaz aritzen dire eta Nafarta-
rren arteko partida guziak irabazirik gure lurraldeko
palazko pilotarien gaina erdietsi dute.

Orai ari beharrak dire Bigon bertze probintzietako
pilotarien kontra eta badugu uste Nafarroa eta Baz-
tango izena leku onean ezarriko dutela.

M. IZETA

Gure Osasuna' ren osasuna
Orain urte bat bano geiago gure

Osasuna bigarren salletik irugarre-
nera jetxi zan. Orduan Osasuna'k
bigarren salleko (dibisioko) jokalari
garestienetakoak zeuzkala esan zu-
ten. Berri ona etzan bana kirol
zaleak (deportistak) konformatu be-
arra izan zuten Osasuna bere jeis-
tiakin. Urrengoan igoko gera pen-
tsatzen zuten.

Orduan Osasuna'ren zuzendariak
zorrak kentzeko edo zorrak aun-
diagoak ez egiteko jokalari one-
nak eta garestienak saldu egin zi-
tuzten. Ganera pentsatu zuten eki-
poa napartzea napar jokalari gaz-
tiekin. Orixe ere etzion geizki. As-
kok esaten zuten: «Jokalari auekin
aurten ez gera bigarren sallera igo-
ko bana urrengo urtean ba leite-
ke». Ala zeuden gauzak txapelketa
edo kanpeonatoa asi zanean. Asi
zan bas, bana nola? Oso geizki.
Azkenengotatik zebillan eta Goni

Romero entrenadoria utzi erazi edo
bota egin zuten. Pazienzia gutxi zeu-
katen bai zuzendariak bai tare Osa-
suna'ren zaleak. Pixkaka, pixkaka
asi zan gero eta obekiago joka-
tzen. Gauzak ala ikusteakin geienak
gora igotzeko asmoakin zebiltzaten,
Emendik ilia bete baterako txapel-
ketan edo kanpeonatoan bum ibi-
Iliko gera askok bein bano geiago-
tan esan zuten, bana etzan bein
ere bum jarri.

Azkenengo egunian gauzak etzau-
den oso geizki. Ekipo txarrenetako
batekin jokatu bear zuan beraren
etxean. Irabazteko asmoakin jende
asko joan omen zan partidua ikus-
tera. Esan dedaten bezela gauzak
etzauden geizki. irabazten ba zuan
egun ortan bertan bigarren sallera
igotzen zan. Berdintzen edo enpa-
tatzen ba zuan oraindik igotzeko
asmoa ba zeukan. Bigarren salleko
ekipo batekin jokatuko zuan jaki-

teko ia Osasuna igoko zan edo bes-
tea goian geldituko zan. Egun ar-
tan itxaropen denak bera joan zi-
ran Osasuna'k partido ura galtzea-
kin.

Orain zer egin? «Gure Osasuna'-
ren osasuna» titulua jarri det. One-
kin esan nai det, nola dago gure
Osasuna? Edo obekiago oraindik,
datorren txapelketa edo kanpeona-
toan, nola ibilliko da? Ongi? Geiz-
ki? Osasuna'ren zuzendarien es-
kuetan dago ori. Jokalari onak eta
gazteak dauzka edo onak egin ze-
zakenak beintzat. Osasuna'k zer
aundiak dauzka eta zorrak kentze-
ko jokalari onenak saltzeko bea-
rrean dago? Zor aundiak ba dauz-
ka eta zorrak kentzeko jokalari
onenak saltzea pentsatzen ba du
galduta dago. Jokalari txarrakin
ekipoa geizki ibilliko da eta inor
partidoak ikustea joango. Orduan
zorrak aundiagoak egingo zaizkio.
Jokalari onak saltzen ez ba ditu
ekipoa ongi ibilliko da, jende asko
joango da partiduak ikustera eta
ezta zorrik izango. Bana onena, bi-
garren sallera ziur ziur igoko da.
Osasuna'ren zuzendariak: jokalari
onenak ez saldu eta orduan Osa-
suna'ren osasuna ona izango da.
Osasuna'ren osasuna zuen eskue-
tan dago ba.

Iruna'k eta Sadar bezelako kan-
po batek bigarren salleko ekipo
bat merexi du. Emendik urte ba-
tera bigarren sallean ez ba dago
zuena izango da errua edo kulpa.
Kirolzale edo deportista denak eta
Osasuna'ri berea bezela maite dio-
tenak nai dute len bai len gure
ekipo au bigarren sallean ikustea.
Orain dagon bezela ez, al dan go-
rago eta obeki. Egin ditzagun gau-
zak al dan obekiena kirol eta ki-
rolzalien onerako.

Felipe Arana
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BERTIZARANAKO BESTAK

Ekainako illabetean gure eskual-
deko zenbait herrietan bestak os-
patu dituzte. Besta-Berri egunean
(10ean) Almandoztarrek beren he-
rriko festeri hasiera eman zioten.
Lenbiziko egunean soka-tira yokoa
egin zuten Almandoztarrak Elizon-
darren kontra, aide bakotxatik bi
laide ari izan zirela (A eta B).
Lenbiziko mallakoen artean Alman-
doz irabaztale eta bigarrengoen ar-
teko proban Elizondarrak garai. Ti-
raldi ederrak eta aski atakatuak.

Igandearekin (13an), alzkora
apostua yokatu zuten, Astibia ba-
karrik, Urkia eta Iturrarten kontra
(bi hauek txandatuz). Astibia Txa-
peldunak neke aundirik gabe yo-
koa irabazi. Almandoztarrek egu-
raldiakin suerte txarra izan zuten,
eurie yautsi ahaia eta giroa ere
aski latz. Halare yende aunitz bil-
du zen Almandozen eta bestak izan
dute arrakasta.

Sanjuanetan Arizkundarrek ere
beren bestak egin dituzte. San Juan
egunean pilota partida ederra eta
bertsolariak izan zituzten. Bengoe-
txea eta Txoperena buruz-buru ari-
tu ziren eta Bengoetxeak irabazi
22-18. Gero Mattin eta Xanpun ber-
tsolariek, kantaldi ederra eginik
egin dituztela gazte ta zahar no;-
yendea loriatu zuten. Yende aunitz
ibiii da Arizkunen eta erran beha-

Z I 6 A (BAZTAN)

Urtero-urtero bezela, aurten ere, Mayatzaren bederatzigarren egunez,
Zigako aurrek Lenbiziko Yaunartze Ttarra eta Bigarren Yaunartze Aun-
dia izen ginon.

Arrituko zera naski, irakurle, bi Yaunartze aipetzen ditutelakoz. Bana
ez arritu! Zigan bertze zenbat errietan bezela, aintzineko oitura yarrai-
kitzen dugu. Eta zazpi-zortzi urtetan «Komekatze Ttailla» egiten dugu
eta ameka-amabitan berriz, «Komekatze Aundia». Olaxe egiten dute baita
ere Bayona eliz-barnean: Premiere Communion eta Solemnelle erraiten
diote.

Artarako gure Apez Yaun D. Leandrok, len bere anai D. Jabier zenak
bezela, urte luzietan egunero prestatzen daku.

Or duzu zure begien aintzinean egun zoragarri artako iduri edo
erretratoa. Bertan ogei-ta-zortzi neska-mutiko zigarrak, beren Yaunartzea
egin berriak, ikusi eta ezagutu dezazkegu. Amalauk Yaunartze Ttarra
edo Lendabizikoa eta bertze amalauk Bigarrena edo Aundia eginak dire.
Berekin dago baita ere gure errian berrogei-ta-amabi urtetan gure Ar-
tzain maite daukagun D. Leandro Lazkoz Yaun Erretora, eta egun eder
artan gure artian izan ginun «gure mixiolarU Aita Zubiaga ere.

Une emen bi Yaunartzeak egindako aurren izenak:
LENENGO YAUNARTZEA Elena eta Mari Sarratea Etxenike, aizpa bi-

biroak, Petrineakoak. Joxe A. Lakosta Uarte, Arotzenekoa. Martin Etxe-
nike Irigoyen, Kalaineneakoa. Inazio Aizpuru Goyenetxe, Etxezurikoa. An-
geles Aldabe Goyenetxe, Berekoetxeakoa. Angeles Jaimerena Sarratea,
Larraldeakoa. Pilar Irigoyen Zelayeta, Elizaldeakoa. Anatxo Yubera Iri-
goyen, Iringoakoa. Mari Biktoria Yubera Azpiroz, Mandezeneakoa. Bik-
toria Etxalar Etxaide, Etxeberriakoa. Teresa Gortari Oteiza, Indarteakoa.
Martin J. Agirre Irigoyen, Etxandiokoa eta Joana Agerrebere Iturralde,
Iturraldekoa.

YAUNARTZE AUNDIA: Jexux Mari Urrutia Sarratea, Legaletakoa.
Arantxa Gortari Oteiza, Indarteakoa. Pedro Irigoyen Igoa, Kalanenea Zaa-
rrakoa. Asunzion eta Mari Eugeni Aizpuru Goyenetxe, bi aizpak, Etxe-
zurikoak. Erroxariotxo Elizalde Osakar, Etxenikiakoa. Pelixa Yubera Iri-
goyen, Iringoakoa eta bere anai Joxe Inazio. Joan Inarrea Ibarra, Be-
rrondokoa. Santiago Arretxea Elizalde, Arrontxeakoa. Xoan P. Agerre-
bere Iturralde, Iturraldeakoa. Joxe L. Antxorena Elizalde, Alkatenekoa.
Mari Teresa Osakar Agerrebere, Sabatenekoa eta Mari Luisa Jaimerena
Sarratea, Larraldeakoa.

Elizbesta ezih obea izain genduala Zigan egun ortan erraten zuten
arrotz aunitzek. Bateri entzun nion neonek Donostian ere etzela eliz-
kizun oberik egiten Zigan bano. Ori aituta pixket arrotu nintzen eta
gure erritxo tailla etzela «edozein gero!» burura etorri zizaiten.

Egun aundi artan arantzatxo bat izain genuen. Erriko zaarrena, gizon
zintzo eta elizkoia bere, Gorrieneko Faustino Igoa, adin aundikoa naski,
eri eta nolabait zegoen. Arrezkero yakin dugu polliki dagoela bere
lautan ogei-ta-amar urtetan. Asko poztu gera berri au entzutez. Udako
iguzki beroak indartuko du gure aguretxo maitea! Ala gerta bedi.

Ziga-zale

rrik eztago mutil-dantza ederrak
-gehiagoka.

trraczuko herrian ere Sanpedroak
ospatu dituzte. Pil'ta partida ede-
rrak, bertsolariak, antzara yokoa
eta naiko sonu ta dantza. Hemen
ere Xanpun ta Mattin ari izanak
dire eta Arizkunen bezala gure ko-
Diarien kantaidia atsegingarria izan
da. Bestak bake ta elkartasun ede-
rrean igaro dira eta yendea kon-
tent.

boneztebarrek ere Sanpedroak
ongi ospatu dituzte. San Pedro
egunean arratsaldeko seietan eus-
Kai-dantzarien nor-gehiagoka egin
zuten, fandango ta drin-arifi zenek
hobeki dantza. Zortzi bikote aun-
dietakoak eta amar txikietakoak
erakutsi zituzten beren abildadeak
eta Juradoak Auzia gisa hontan
erabaki zuen:
Bikote Irabaztelea

Etxaburu-Bilbao Ondarrutarrak
Bikote Bigarrena

Larrea-Albizu Lezotarrak
Bikote Irugarrena

(Jarramiola-Beitia Ondarrukoak
Aurren arteko leyaketa, holaxe

Bikote Irabaztalea
Ugartemendia
Artetxe Ondarrutarrak

Bikote Bigarren
Zubigaray
Arantzamendi Ondarrutarrak

Bikote irugarren
izeta-Lopetegi Lezotarrak

Txistularlak Iruheko Ibanez anaiak.
Bikote irabaztaleak eta bertzeek
ere Sari ta Edergaiiuak hartu zi-
tuzten. Yende aunitz eta denak
kontent dantzarien ekihaldiekin.

Bigarren egunean piiota partidak
«profesionalen» artean. Bergara ta
Gartzia Arino, Berasaluze ta Az-
karaten kontra. Partida atakatua
eta ongi yokatua lau pilotariek be-
ren ahalmen guziak erakutsi zituz-
tela. Bergarak eta Arinok irabazi
zuten 22-20.

Yende aunitz Doneztebeko fes-
tetan.

Orain Elizondoko bestak gainean
ditugu eta urtero bezala mota gu-
zietako yostetak ukanen ditugu.
Aurten Santio bezperean «Ezdok
Amairu» taidekoak ari beharrak di-
tugu eta hortaz gahera izango di-
tugu dantzarien nor-gehiagoka, pi-
iota partidak bizikleta lasterketa
eta bertze zenbait ikusgarri. Pla-
zan mutil-dantza ederrak eta di-
bersioa.

Aurtengo «Baztandarren Biltza-
rra» Abuztuaren lenbiziko egunean
egin beharra dugu eta urtero be-
zala egun hortan yende aunitz es-
pero dugu. Orain gauzak gerta dai-
tzila guk nai bezala.

Anzanarri

IRUNA

«Principe de Viana»ko 62 garren
zenbakian, J.A. Gorritik zekarren
LARROCHAPEA orain esaten da-
kion itzaren esan nahia LAR +
ETXE + PE, edo «Etxepean ziran la-
rreak».

LAR+ETXE + PE, edo «ETXEPEAN
ZIRAN LARREAK» (euskerazko jos-
keran), ori esan nahi balu, izan
behar zuen: ETXE + PE + LARREAK,
^ETXEPEKO LARREAK.

Jaun horrek itz hori jasotzen du
gaurko irunarrek esaten duten be-
zela eta nere ustez ez da hala,
asierako hori erdalkeria da.

Larraundarra naiz eta gure erri-
tan euskeraz mintzatzen direlarik
ez dio itz horren esan nahia da
ARRESI+PE = ba/o las murallas.

Nola aldatu da s hori tx itzean?
Aldaketa hori oso erreza da, s

me horrek tx itzakin aide guti du.
Ikus ESEBERRI = ETXEBERRI.

ESARTE = ETXARTE, e.a.
Ta u hori nola sartu da / le-

kuan?
Bakarren bati entzun izan diot

ARRETXI-PE, nola nahi dela txikia
da vocal horren gorabera nere us-
tean.

Irurzungo sarreran dago LAS
DOS HERMANAS esaten dakiona.

Lehengo izena Bi AITZPE = bajo
las dos penas, BI AIZPA = Dos
hermanas erderaz jarri dute.

NEKAZARI ESKOLAK
Ez gera kanpora begira ibi-

Iliko. Gure etxean gertatzen ari
danekin ba degu naikoa. Eus-
kalerrian baserriak ustutzen di-
joaz; ez trabetx edo kazkarre-
nak, baita ere ederrenak. Ori
bakarrik ez. Naparro zabalean,
erri osoak daude utsik.

I
I Ez nolanaiko erriak gainera,
| lurra aberatsako erriak ere bai.

Joan dan urtean ohez Artzibar
osoa egin degu. Ogei ta bi errie-
tatik, amar utsik zeuden. Beste
orrenbeste gertatzen ari da
Uraulen, Erromanzadon, Longi-
dan, Orban, Izagaondoan eta
abar. Erri oiek biderik etzitzuz-
tenian antxen bizi ziran patxa-
ran.

Bideak egindakoan danak joa-
teko eginak zirala iduri zuan.
!rl aundi bazterretan makina
bat gizaseme erri txiki oietan
baino gaizkiago bizi dira ba. Nunbait ez dute gelditu nai, ku-
tsatuta bezela daude. Joan diran oietatik makina bat negarrez
eta damututa ikusi ditut, bainan beti berandu. Egiha beti, egina
dago.

Bide berriekin ez da naikoa. Gure baserritarrak beste zerbaiten
bearra daukate. Nun dago ba gaitza orren oinarria? Nik bat ga-
lanta billatzen det. Baserritarrak lurgintzarako prestatuak ez dira
izan. Gaurko ludian zernai egiteko, eskola aundia bear da. Gauza
txikienari eusteko ere eskola bear da. Nekazariak ere bere lanari
eusteko eskola aundia bear dute.

Nafarroako erriak ustu ba dira ez da arritzekoa. Orain arte
Nafarroan lurgintzan lanean ari ziran geienak. Etzegon nekazari
eskola bat bakarrik ere. Baserrietan gelditzen ziran neska muti-
i!ak etzeuden eskolatuak. Orduan ondorengoak eta utsune orren
fruituak noizbait biidu bear. Gaur Nafarro csorako ba dago ne-
kazari eskola bat. Leitzan degu, Nafarro bazter batean. Eskola
au gainera gipuzkoar baten bidez sortua izan da. Dana dala oso
gutxi Nafarro osoarentzat. Nekazari eskolak nai ta naiez ugaritu
bear dira. Bat ez da naikoa, bi ezta ere...

Gaia oneri buruz gure gizarte osoa lo zorroan zegoan. Uste
zan orain arte baserritarra izateko etzala buru lana berexirik
egin bear. Ingeniero ikasteko asko ikasi bear; lurran lana egi-
teko ez. Orrela pentsatzen zuten geienak. Guk berriz uste dugu,
erri txikiak eta baserriak bizi berritzeko ta pixtutzeko baserriko
semeak eskolatu bear ditugula. Baserrian ikasiak bear dira; gaur
bezela ezjakinik, ez. Baserriaren etorkizunari begiratuaz bide ba-
karra au ikusten dut.

Nekazari eskoletan prestatu bear dugu biarko giroa. Baserria
enpresa familiar bat da. Baserrietan enpresako gizonak bear di-
tugu. Enpresa ortan bi buru daude; gizona ta etxeko andrea, biak
bearrezkoak. Orrengatik mutillak eskolatuak bear ditugu, bainan
neskak ere. Neskak ez ba daude prestatuak lana ortarako, etor-
kizuna ez dute ikusten eta lana bide ori ez dute nai izaten. Gaur
Nafarroan neskentzat ez dago nekazari eskola bat. Orrek naikoa
esan nai du, nun gauden gaur Nafarroan konturatzeko.

Uste dugu garrantzi aundiko gauza bat bezela astindu bear
litzakela gaia au aldizkari ta egunkarietan gure gizartea esnatzeko.
Gaia oneri buruz gizartea lo zorroan dagola, danok aitortzen
dugu. Eliza gizonak eta ikasiak maila guztietakoak astindu egin
bear luteke gaia au, nun eta nola gauden danok konturatzeko.

Baserri ta lurrari uzte onekin danak eta Euskalerriak aunitz
galtzen du. Ixuri ori moztu bear litzake. Ortarako nekazari esko-
lak bear eta propaganda sakona bat jendea esnatzeko. Buru auste
oneri danok gogor erantzun bear diogu, ez dago beste biderik.

Ugain-Borda
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GIZARTE GAIAK
Lehengokoan, aipatutako prozesoaren eragille eta helburu, gi-

zonak direla erraten genuen. Bada gizonak, naturalezakin duten
artu-eman orokorra dela kausa eta medio, gizondu egiten dira.
Borroka dialektikoa, ordea; zeren, gizona naturaleza mota bat
izanik, beste suerte guztiko naturalezakin borrokatzen da, eta hor-
tik da lana sortzen. Horrela ditu gizonak hainbat eta hainbat na-
turaleza berri sortu, eta sortzen. Eta mendeak zehar, noiz eta
lanaren egiteko ahalmen haundiago eduki, orduan eta jabetuago
azaltzen zaigu gizatasuna. Gisa berean eta ezinbestean, akats
berri batzutaz ornitzen doa, eta are problemak haundiagotzen;
bainan, bai eta problemen xuritzeko gaitasuna ere.

Gisa horretaz, egungo egunean ezagutzen ditugun naturaleza
mota asko, gizonek sortuak eta egokituak dira.

Naturaleza erraterakoan, ez dut guztiok komunzki «naturaleza»
itzarekin ezagutzen ohi duguna erran nahi; hala-nola mendiak,
itsasoa, errekak, eta horrelatsukoak; munduan dauden gauzak oro
baizik. Hots, bai eta —arestion erran dugun bezala— gizonek
menderen mendetan sortutakoak ere: iriak, errebideak, industriak,
eta gainerako indar-produktiboak. Eta goazen aintzina.

Gizonek lanaren bitartez sortzen dituzten indar-produktiboak,
ameka eratakoak dira, bainan funtsean bi gisara izan daitezkeala
erran genezake: produkzione bera mantentzeko eta aurreratzeko
egiten diren lanabesak (eta horrengatik hauk dira, konkretuki, in-
dar-produktiboak deitzen direnak), eta bestelakoak. Hauk azken
tmean, produktiboak dira ere bai, naski; bainan, gizartearen az-
terketa mamiari lot dadin nolabaiteko zatiketa egin behar da.

Bestaldetik, gizonek beren artean dituzten artu-emanak —la-
nan zuzenki dagozkionak— lanarekikoak deritzate. (Artu-eman hauk
berak ere, indar-produktiboak dira; hala-nola gizonen elkarteak,
izkuntzak, eta abar). Lan egiterakoan gizonak, gisa berezi batez
kokatzen dira soziologiari buruz; eta kokatze horri sailkatzea da-
rraio. Gizona ez baida bera bakarrik naturalezakin borrokatzen;
beste gizonekin batera baizik. Bai eta elkarren artean ere. Borro-
ka horretatik datozi lanaren zatiketa —"division del trabajo» dei-
tutakoa— eta jabego pribatua.

Jabego pribatua aipatu dugunez gero, derradan zertxobait be-
raueri buruz. A/egia, hura aipatzen denean, ez dela batzuek uste
duten jabego partikularra erraten; edo eta nork bera ez duela
berari dagozkionaren jabego partikularra edukitzen ahal. Hori, nas-
ki, astakeria utsa da; eta ez dut uste zentzudun den nehork sos-
tenga dezakeanik. Erraten den jabego pribatua, indar-produktiboen
propieda delakoari dagokio, eta ez beste. Bainan heldu dezaiogun
ariari.

Lanarekiko artu-emanez landa, badute gizonek beste suerteko
artu-emanik. Lan egiterakoan sortzen diren ez beste guztiak: se-
xualak, gizartearekikoak, eta abar. Horiek, artu-eman sozialak de-
ritzate.

Bada, oral artio erran dugun guztia: indar-produktiboak, lana-
rekiko artu-emanak, eta sozialak, infraestruktura izenarekin eza-
gutzen da; gizartearen funtsa edo. Bestea, gizonen kontzienzia
(kultura, pentsaera-moldeak, fegeak, eta abar), superestruktura de-
ritza; eta arestion aipatutako infraestrukturari datxikola, bien ar-
tean eten gabeko elkarri-egokitze doa osatzen. Erran nahi baida,
kultura, legeak, eta besteak —azken finean eta oro ar, beti—
ekonomiko oiharrien landatzeko, aberasteko eta aurreratzeko dira.
Eta aitzitik. Dena bat baida, ezin berexi daitekeana —abstrakzione
bat eginez— azterketa baten egiteko ez bada.

Gure herrian, beste aunitzetan bezala, azaltzen ari garen gai
honetaz, jeneralean akats bitxi eta nabarmen bat antzematen da.
Sozialismoaren sinplifikatzetik datorren deformazionea; eta nere
iduriko, arras kaltegarria. Superestruktura, alegia, infraestruktura
baino gutiago dela. Bigarren mailfakoa; arbuiagarria, eta gugandik
aienatu beharko genuekana. Horrengatik hain sarri, gauza bat
iraitzi eta lekutu nahi denean, «superestruktura» dela erraten da;
«madarikatua» dagoela adierazteko. Adi-bidez, gure izkuntza (sic),
eta azken finean, naski, gure herriaren iraun-nahia ere bai.
Anatema gisa, gainerat, «burjesa» deitura paratuz. (Nonbait, ho-
rrelako «sakoneri» burjesia ez dagoela infraestrukturan iduritzen
zaiel).

Nehork ez du sekula, naski, bata bestea baino garrantziago-
koa denik erran; ez eta bati balioa emanez, bestea gizatasuna-
rengandik at odeitan dabilkean gauza balitza bezala aztertu ere.
Hori erraten duenak, nehundikako zalantzarik gabe, ez daki zertaz
ari den, eta sozialismoaren urrutiko berririk ere ez du. Hori guz-
tia, daitekean gauzarik antidialektiko eta antisozialistena baida.

Bainan omit gaitezen, horrelako «ergelkeriak» ez direla —fun-
tsean— halakoikala erraten eta egiten; ohargabean bada ere,
jokaera baten aide eta arauera baizik. Eta arestion erranikakoen
itur-buru eta helburuak, ez dira atzo goizekoak.

Anko Sendoa

G U T X I
Plast-plast-plast, sonu bakan ilu-

na ganbaran.
«Deus gutxil Zer kalte ur tanta

pizer oketatik nere etxe aundi ta
azkar oni?».

Euria iautsi ahala ari duanean
ez omen da tellatura zentzu dunik
igotzen. Samurtzen noski tellak ta
oinpean errazki puskatzen. Gain-
behera irristaldi batean erortzeko
arrixkuari ere begiratzen zaio ola-
kotan.

Ongi atertu artean, ontzi batzu-
tera biltzen da, ahal bada, ita-
txuretako ura ondatzerik etxeari
ekarri ez dezaion. Ontzia billatzea
nagitasunari zail zaionean, «deus
gutxi: zer kalte...», erran ta kitto.
Atertuz geroz berriz, nor oroitu te-
llatuko txulotxotaz?

—oOo—
Egia: bein bano geiagotan emaz-

teak ta alabek zeruleunean agertu
diren belztasun borobiltsu aietan
oharrazi dute etxeko iauna. Kon-
pontzalea etorriazteko ori ordea,
beti biarko. «Deus gutxi» baida ur
tanta bat: «deus gutxi» ta txuri-
tzeko errazak goi-leuneko belzta-
sun borobiltsu pixka oriek.

Eurite aundi batean, azken «deus
gutxi» errateakin batera lotara doa
senarra. Emaztea ta alabak berriz,
ontziak batera ta ontziak bertzera,
zetozen ur guziak ezin bilduz.

Ontzira ez zoan itatxura batek,
ain zuzen, nagusiaren goatzeko bu-
rukiaren oarean zeukan, plastaka
eroriz, bere atseden lekua.

iakiha; oholean putxukela aun-
dituz eta edatuz, azkenean sorailu
arteketatik ura belarri zulora iaus-
ten abiatu zitzaion goiz-aldera. Ta,
«deus gutxi» ziona bezperan, ur
zartakoarekin iratzarri zan biaramun
goizean. «Deus gutxiak deus gutxia-
kin» elkartuz geroz zerbait bade-

Etxarri Aranaz

N2P0LE0N IU

Napoleon prantzesaren agintaria
izan-omen zan, naiz bera prantzesa
ez izan. Ajaccio (Corcgan) jayoa
omen-zan, eta bere garaiko gene-
raletan oberentsuena, noski.

Ona baldin bazan ezbazan, ne-
regatik ala bearko zuen, ure, eta
beraren mundu guziko berdihak;
bafia... nunbait ezan nagusiena
(generala) bakarrik. Beraren esana
omen da au: «Umea jayo bano,
ogei urte aurretik dator bere eziera
(edukazioa)». Orrekin esan nai
zuen, umearen eziera, bere gura-
soaren gandik datorrela. Eta or-
tan ezdaukagu beste esan bearrik.

Berdinketa zagun: Bi sagar zu-
gaitza gazte, naiz berdinak izan,
baldin jartzen baditugu bat baratz
on batian eta, bear dituen jorra
txerto eta ganerako lanak ondo
ematen badizkagu, irugarren urte-
rako asiko da sagar gozo eder
batzuk ematen eta igartu artean
sagar asko eta onak emango ditu.

Bestea berriz, naiz berdina izan
gaztetan, lur kaxkar batian jartzen
badegu eta aide batera utzi, urte-
tan antxe egongo da, aunditu gabe,
eta sagarrik eman gabe artean igar-
tzen ezbada.

Umea, berdina da. Beraren biar-
ko eguna, gaurko ezieran dago. Ez-
dezagun erakuslearen eskutan da-
na utzi, etxean ezbada lanik egi-
ten umearen izetea zuzentzen, mai-
xuaren lanak, alperrik izango dira,
eta urrengo generazioa berdina...
okerrogokoa ezbada.

Gaur umeari, jatera ondo ema-
ten zayo —bai bear ere—. Bera-
ren begitan ikusten da, gorputz
txiki oietan dagon bizitasuna, oien
irri-par eta jolas gogoak. Jantzi
ere ederki egiten dira. Sendagillea
ganen da gaiz pixkabat ohartzen
bada. Bafia ori, ez da naikoa. Egin
zagun lana gaurko aurrari —biarko
gizonak— eziera eder bat etxean
ta kalean emateko, eta maitetu
dezagun sagar-zugaitza ona bezela,
naiz jakin beraren sagarrak ezdi-
tugula guk jan bear...

Aztu dezagun Napoleon'en ize-
tea, bano gorde dezagun beraren
esana: «Umea jaio bano ogei urte
aurretik dator here eziera*.

«Goiz»
Eta zenbat holako?

«Larraundar bat»

zaketelakoan ohartu zan orduan;
berantegi ahatik.

—oOo—
Ezdala-badala, baiote-ezote, ihoiz

erabaki on bat artu gabe, «deus
gutxiak» nai duena egitera uzteak
beiarriondoko franko, ta zinez sa-
mihak, dakarz gutartera.

«Noizean bein panparrotzea, deus
gutxi da» erranez artu zuten arno-
-oitura len, gaur nolanai ta noiznai
mozkor ikusten ditugun amaikek.

«Egun batez edo bertzez lain-
koaz ez oroitzea, «deus gutxi da»tik
asi leike sinismenean lenik epel-
tzea ta azkenik oztea, «deus gu-
txi » orrek bertze «deus gutxi» ba-
tzuekin elkartzen iarrai dezakelakoz
kristauaren biotzean, erraztasun
kaltegarriko bide zabala, gainbe-
herakoa, artuz.

—oOo—
«Lau itz erderaz etxean egitea,

deus gutxi da» unek etxetik eus-
kera arrunt botatzea berekin dakar,
itatxur ttipi arek belarrian ioz gi-
zona goatzetik bota zuen bezala,
baldin ta baldin ez badituzte etxe-

ko euskeraren aide beharrezko di-
ran erabakiak etxekoek berek len-
baitlen artzen.

—oOo—
Ez behere panparrotze utsean

iarririk daukadala nik baten norta-
suna? Ez uste, ez. Alderdi aunitz
ditu nortasunak.

lainkoaz egunero oroitze soil soi-
lean iarririk nik kristautasuna? Zau-
de pitta bat! lainkoaz oroitzeaz lan-
dara, egin-behar zail franko eska-
tzen dazkit kristautasunak: ta afe-
ra ontan garaile ateratzeko lagun-
tza eske, norat nik lehenik io gaur
ta beti?

Etxekoen erdera etxean ixilaztean
daukadala nik euskaltasuna? Eus-
kera iakiteak ta mintzatzeak ema-
ten dion erraztasunakin bertze iz-
kuntzak, ahalik geienak, dazkiena
da euskaldun jatorrenetatik bat ne-
retzat.

«Deus gutxi» batean goxoki Io
gaudela, aldika ta bai aunitzetan
ere datorkigunaz, letorkigunaz,
mintzo naiz.

Ibarrondo

Euskal izenak zuen. San Fermin egunetan le-
gez jasotako eskabidea, ez zen
Azaroa baino lehen Madrilera
helduko. Bide luzea, nunbait,
Irunetik Madrilera dijoana!

Aurten, udarekin batera etorri
zaigu euskal izen honen alde-
ko Madril-go erabakia.

IZEN ZAHARRA

Lanik asko eman du Unai ize-
nak joan deneko urte bat hon-
tan Nafarroan. Iruneko lege-gi-
zonak begitan hartu eta ez zu-
ten ezarri nahi. Izan dira Ma-
drilera jo duten gurasoak; hiru
edo lau beintzat bai. Erabaki
nagusia etorri bitartean beste
edozein izen eman ohi zieten
gehienetan. Guraso askorentzat
ezin iretsia zen izen-ordeko ba-
tekin beren haurrak ikustea eta
ez zituzten herriko-etxean sar-
tzen. Bataiokoa zuten beren agi-
ri bakarra.

Urte bat eta zonbait ilabete
iraundu digu Unai izenaren au-
ziak, eta Madril-go erabakiak on
hartzen du gurasoen eskabidea.

JOKABIDE ESKASA

Eta zinez eskasa gainera Iru-
neko jokabidea! 1969-an, nekez
ba zen nekez, sartu zen Nafa-
rroko hiru-buruan izen hau.
Egunkaritara bialtzen dituzten
haur jaio-berrien izenetan ez zen
agertu. Bai haurraren aitak idaz-
ki labur baten bidez jakinarazi
ere! Baina, gure lege-gizonei ez
zaie halakorik atsegin izaten.
Asarre omen ziren.

Unai asko baztartu zuten, jen-
dea aspertzen hasi arte. 1970-
eko maiatzaren hamarrean jaio
zen auzia aurrera aterako zio-
tena. Lehenbiziko ezetzaren on-
dotik etorri zen, Irunen bertan,
goi mailako epailearen bigarren
ezetza. Fernando Vara Ambus-
tegi, haurraren aitak gorago jo

Hamabigarren mendeko larru
zaharretan ba da Nafarroan izen
hau. Gero, mendez mende ja-
rraitzen du eta gure baserri as-
kok berekin daramate orai ere.
Hala aitortu dute erabakian. Ho-
gei ta amaseiko nahaskerien
aurretik ezarritakoak kendu egin
zituzten izendegitatik eta, azken
bolara hontan, berriz sartzen ha-
sia zen.

Iruneko oztopoak ez diote Gi-
puzkoa eta Bizkaiari traba haun-
dirik sortu. Naparrotik kanpora
goraka joan zaigu Unai izena.
Hemen bertan ere, herritan sor-
tutakoak, edo Irunen sortu eta
beren herrira ekarritakoak era-
gozpen gutxi izan dute.

Iruneko lege-gizonek itzulpe-
na eman nahian «pastor» erdal
hitzarekin berdintzen zuten. Ge-
rra aurreko aldatuak diren agi-
ri askotan, era berean itzuli zu-
ten. Euskeraz artzai bakoitzak
ba du bere izen berexia «ar-
tzai», «behizai», «txerzai» eta
beste. Ez da, beraz, itzulpen
ona. Baina, dudarik balitz, Ma-
drilgo erabakiak beste argita-
sun bat dakarkigu: erdal itzul-
penik ba duen esatean, ez dela
hizkuntzalariek eman lezaketen
itzulpenaz mintzatzen legea; he-
rri itzulpenez baizik. Eta Unai
hitzak ez duela gaurko egunean
herri mailako itzulpenik. Argi-
tasun mamitsua eta beste as-
kotan begien aurrean eduki be-
harko dena.

Iruneko istilua ongi atera zai-
gu; Iruneko istiluak gure izen-
degia aberasten digu. Unai atari
haunditik sartu da eta etorki-
zun ona izango duelako ustean
gaude. Zerbaitengatik da bela
rrientzat atsegin.

Sagi
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