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GURE BESTE HARRA
Euskalerriaren zoritxarra ai-

patzean euskeraren mugak di-
tugu gehienik gogoan. Hori da
1 e h e n i k agertzen; inguruko
etsaiak izaten dituzte askoren-
tzat hcben guziak. Zenbat ne-
gar-putz eta errepika merke!
Otso maltzurraren atzapar odol-
duritako bildots txuria ote ge-
ran!

Euskeraren mugak estutu ta
zimurtuz joan dira, noski, az-
ken aldian. Hogeigarren mende
hcntan, hirurcgei ta harnar ur-
tez bakarrik, Naparroko ehun
ta laurogei auzo-herritan ixiidu
ta mututu omen da Aitorren
hizkuntza goxoa. Esaten erreza-
go da. Baina, nere galdera:
Kanpoko etsaiak izan ote ditii-
gu kaltegarrienak? Ekaitz gogo-
rrenei mendez mende bum
eman dion gaztain haundia ez
ote ginuen barneko harrak jo-
tzen hasia?

BASAPISTIEN LEGEA

Noizbaiteko herri zaharra du-
gularik Euskalerria, garai har-
tako basapistien ipuia datorkit
gogora. Berekoitasunaren eredu,
gutxi gera eta bakoitza bere
aide dabil gure artean. Azpija-
na merke eta gezurra par-par.
Inoren izen onak ez du ezer
asko balio eta egia esaten due-
na gaiztoa da; edo arina. Ez
dakit atzetik datozenak zer
esango duten gutaz; ezer onik
ez beintzat. Elkar larrutzen gi-
nuela, behar ba da. Basapis-
tien legea, ongi begiratu ta;
haurtzarotik atera ez den herri
baten jokabidea.

Biharko egunean ama cna-
ren edozein serne gorritzeko mo-
dukoak dira guk sortu ditugun
istillu motzak. Hutskeriak. Zen-
bat indar alferrik galduak! Bai-
na hortzak erakutsi nahi dituen
txakurrari bere sudurreko aizea
ere okel gertatzen dakio. Gure
harra.

Hobe izango zen, noski, zi-
murtzen dijoan euskal lurralde-
ari esolak ezartzen alegimdu ba
gina...

BESTE HARRA

Halare ba du beste har bat
gure herri gaixoak. Euskera
aitzaki, eta Euskalerriaren ajo-
la gutxi agertzen duten batzue-
na. Ez naiz eritzi ezberdinen
bildur; uste dut aberasgarri ger-
ta laizkela. Ustelkeriak nau kez~
katzen. Jendetasun gutxi ikus-
ten da batzuren jokuan.

Nik ba dakit herrialde bakoi-
tzaren etorkizimak garrantzi gu-
txi duela, beresi bcruak aerre-
ratutzat dauzkaten gazte ba-
tzuen asmotan* Orokartasuna
(unibersalismoa, diote berek)
Izango OMen da gizadiaren abe-
rri zabala. Eta gu besieak be-
zala.

Jainkoa zuten lehenik beren
traba eta oztopo haundiena.
Gaur edozein perejiltxok jan-
tzia bszalaxe aldatzen du bere
sinestea. Lehen ere bototara
atera omen zuten Madrilen
Jainkorik ba zen erabakitzea...

duan euskaltzale sutsuen papa-
ra egiten? Nun da jatortasuna?
Marxismoa bere jokabidetzat
nahi duenak, hartu beza; esku-
blde du bakoitzak. Hortik aze-
riak artaldea zaintzera!!!

Ez dakit esan behar nuken;
entzun berri dut baserritarraren
ipuia: bere egunean hiltzeko,
lehenik ondo gizentzen omen du
zerrama. Hori al da gure arte-
ko txoro askoren helburua?

Hauxe da gure beste harra.
Euskera, foal, ahoan, erdai mor-
doOokeriz oratna besterik ez
bada ere; baina esan ez laiken
beste jokabide baten aitzaki be-
zala. Hortarako malizurkeria eta
gezurra.

J. M. Satrustesi

Euskalerriko marxistak teori
berria atera digute orai: eu$-
kerak ez omen dio gizonari nor-
tasun berexirik ematen. Eta ez
hori bakarrik, euskera bigarren
mailako arazoa dutela aitortu
berri dute. Zertako dabiltz or-

ARALAR'ko AIZEAK (Ipuia)
Aspaldi aspaidi artan, abereak

eta basapixtiak elkarrekin izketan
aritzen ziraneko denbora aietan,
axeri batek eta arrano batek be-
realdiko burruka egin omen zuten,
ardi i! bat zela ta, «Artxu&ta»ko
iparraideko ospelean, «EzeItzeta»
iturri inguruan,

—Nik iS diat eta nerea duk —asi
zakion axeria arranoari fi ta fu.

—Nik arrapatu dinat, eta ez dinat
iretzat utziko, ergel alain orrentzat
—bota zion agotik ortzera arranoak
bi umedun axeriari.

—-Ergela ni? Etortzen banakik,
este Qorria aterako diat, lepoziksn,
kakontzi orri!

—Ago sxilik, lapur zikina!
—Memel arraioa!
—Urde zerria!
Ez daizke paperean jarri ortik

aurrera elkarri bota zitiotenak. Ain
ziran zikinak eta laidozkoak,

Itzetatik egitetara ere laixter
joan ziran, burrukari bortizki lotu
ta bereak eta bost eman zitioten
eikarri, ler eta zapart egiteko zo-
rian geiditu artio. Arranoak moko-
kada batean ezkerreko begia ustu
zion axeriari; onek aldiz, ozkaka
ta atzaparkaka, lepoa bilixgorrian
utzi zion arranoari (Arrezkeroz jaio-
tzen omen dira arranoak leposoil).

A ren batean zebiltzen eta etzan
nagusi geiditu ez bat ez beste.
Noiz baitere, nekearen nekez, zein
bere aide jo zuten: axeria kilikolo,
ikurka makurka, «Ubidegain»eko
aitzulora; arranca, trinkilin tranku-
lun, «Bsaitzpe»ko malkorretara.

Jesusamen batean zabaldu zan
burrukaldi onen berria «Aralar»ko
pixti guzien artean, eta giro txar-

-txar bat sortzen asi egaztien eta
iau ankakoen artean. Noiznai eta
nunnai, burrukak sortzen ziren topo
egiten zuten aldioro. Giroa are ta
areago txartzen zijoan ta etzite-
ken inolaz ere e!o artan bizi.

Buruzpide artaz aserik eta asa-
rretzez eta burrukatzez asperturik,
bein batez batzarre bat egin zu-
ten «Ata»ko zelaiean; eta autuatan
eta eztabaietan Itizaro jardun on-
doan, batera etorri ta erabaki bat
artu zuten: urren asteko asteaz-
kenean, eguerdi eguerdian, leiaketa
bat eginen zuten an bertan, egaz-
tiak aide batetik, Iau ankakoak bes-
tetik, burrukan zein geiago. Garai
gelditzen zana, nagusi izango zan
geroko guzian eta kitto! Gaurgero
pakean biziko ziran eta burrukarik
ez geiagoren geiago.

Lau ankakoak otsoa artu zuten
buru; bi ankakoak arranoa. Otsoa,
«EsroJdan» arri ganera itzoro ta,
onela esan zien, arroputz:

—Egazti faltsoak, entzun! Orain-
txe ikusiko da zein dan geiago, zuek
bi ankakoak aia gu laukoak. Lot
gaitezen burrukan. Ni ementxe
egortgo natzaizue guzien buru, ise-
tsa zutik. Baldin zuen artean ba
dago potxolorik neri isetsa jetxia-
razten ditenik, zuek izango zerate
nagusi geroko guzian; bestela, gu.
Ordu laurden bat ematen dizuet.
Erne, ba, denok! Bat...I Bi...! IRU...!
Aurrera, mutillak...!!

Asi ziran ba burrukan asi zira-
nez. Ango garraxiak eta orroak!
Ango ixkanbillak eta zalapartak!
Lau ankakoak ozkadaka ta atzapar-
kadaka; egaztiak egaldaka, pikoka
ta atzaparka ok ere; otsoa, ar-
tean, beti malkor ganean, arm
arro, buztana tente tente, martin-
puntxo bat egihik, egaztiai erdei-
nuzka begira, auek noiz akituko.

Bat batean (inork ez jakin nun-
dik) erlamin bat agertu zan, airean
burrun burrun, jira ta bira denen
inguru. Zer gertatzen zanez laixter
konturatu zan; ta egazti gaixoai
iagundu naiezkoa eginaz, ara zer
egin zuen: joan zakion atzetik arri
gainean zegon otsoari, isats pean
geldituta... zizt! eztena ondoraino
sartu zion ipurtzuloko aragi mal-
putzean.

—Aiei...! Aiei... asi zan otsoa
minaren minez, eta, isatsa ankar-
tean, an joan zen, gizajo aundipu-
tza, eriosuber, saunkaka ta garra-
xika, auskalo norano.

Arrezkeroz egaztiak geiditu ziren
nagusi ta pakea sortu zan «Aralar»
mendian, ezpaitira basapixtiak geia-
go elkarrekin burrukatu.

—oOo—

Ipuiak ipu-i, ez ote da gure ar-
tean olako zerbait gertatzen? Edo-
zein zirtzilkeria dala ta, beti asa-
rre gabiltz euskaldunok elkarrekin,
beti fliki naka, ikastoletako aurrak
bano makurrago. Eta badatorkigu,
Jainkoak daki nundik, zorripalda
edonor bat eta eztena sartzen digu
auskalo nundik eta nagusitzen zai-
gu oarkabean.

Negargarria bano egia!...
Noiz artio?...

ARTXUETA'ko UNAIA



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

E U S K A L H E R R I K O L E I O A

SEGUNDO OLAETA IL ZAN

Euskal Ballet lanari ainbeste ur-
tez lotuta zagon Segundo Olaeta
jauna il da. Sortzez Gemikatarra
zan. Esan daiteke bere bizi guzia
Euskal Dantzari, obe esateko Eus-
kal Balletari eskeindu ziola.

Olaeta zanak Euskal Ballet es-
kola sortu zuen. Eskola honek be-
rak ibilitako urratsei jarraituko diz-
kiolakoan nago.

EMILIO JOSHE ESPARTZA
ZANAREN LEHENBIZIKO
URTEBURUA

lie hontako emeretzi garrenean
(Urrilaren 19an) Jose Emilio Es-
partza jaunaren eriotzaren leheen-
go urtemuga betetzen zan.

II zaneko urte buru hontan bere
arimaren aldeko otoitzak gure ira-
kurlei eskatzen dizkiotegu. Goian
bego.

NAFARROKO IKASTOLA
BEBRIAK

Berriro irakurle, Nafarroko Jkas-
tolei buruz berri pozgarriak azal-
tzeko natorkizu.

Aurtengo kursoan bost ikastola
berri idekitzekotan daude gure Na-
far-lurraldean. Bost Euskal Esko-
lategi gehiago gure Nafarroan idi-
kitzeko prest daude. Bost «Eus-
kera mindegi» euskeraren azia
ereintzeko. Uzta ederra bere ga-
raian bilduko dutela zihur nago.

Hona hemen Ikastolak idekitzeko
dauden herrien izenak: GOIZUETA,
ALTSASU, LAKUNTZA, AOITZ ta
OTSAGI (Otsagabia).

Bost ikastola berri hauek gure
Diputazioaren geriza ta estalpea
dute, baita herri bakostzaren Aiun-
tamenduaren iaguntza ere.

Ikastola hauetaz gainera igazko
Ikastola guziak idiki dira. Ikastola
duten herrien izenak hauek dira:
Irunea (bi), Burlada, Lizarra (Es-
tella), Tafalla, Etxarri-Aranatz, Olaz-
goitia, Elizondo, Leitza, Lekunberri.

Hau zerrenda ederra gure eus-
keraren bizia indartzeko!

IPAR AMERIKETAKO ESTAOU
BATUETAKO GIZON
FAMATUA EUSKALDUNA

Peter Thomas Zenarruzabeitia
Ipar Ameriketako Estadu Batuen
IDAHO Estaduko sekretarioa da.
Jaun honen gurasoak Bizkaiko Mu-
nitibar eta Gernikan sortuak dira.

Jaun honek 53 urte dauzka bere
bizkarrean eta inglesaraz gainera
euskera iaioki mintzatzen badaki.

Gizon euskaldun hau ez da IDA-
HO Estaduan arrunt eta ez ezaguna,
aitzitik Estadu honen gizon fama-
tuen eta ezagunenetatikoa. Peter
Zenarruza (berak honelaz dio la-
burrago esanez) Estaduko Sekre-
tarioa da. SEKRETARY OF STATE
ingleseraz. Bere toki nagusira ez

zuen nolanahiko moduan eldu, he-
rriak, botoz, aukeratua baizik.

Euskal Herrian egon berria da
bere gurasoen sortherriak ezagun
eta ikustatzeko.

Hona hemen Ipar Ameriketan
sortu eta bertan bizi bada ere be-
ti biotzean eta ahoan euskaidun-
tasuna gordetzen duen gizonal
Agur Zenarruza jauna, biotzez!!

FRANTZIAKO TELEBISIOA
ETA EUSKERA

lie hontanxe (Uriian) Frantziako
Telebisioak euskeraz esandako pro-
gramak ematen asiko da. Berri
txalogarria benetan eta gaurkoz
gutxi izaten bada ere zerbaitetik
asten da. Espaniako Telebisioak
beste ainbeste egingo baluke... Us-
te dut eskari hau, noizean behin
gutxienez gure euskera Telebisioan
azaltzen astea, «deusetza» dela ba-
no euskeraren aldeko deus egin-
go ez dutela nago zoritxarrez, zer-
gatik kaso gutxi gure euskerari
Madrildik egiten zaiolakoz...

ORIOKO ARRAUNLARIAK
TXAPELDUNAK BET!

Orain amar urte gutxi gora be-
hera «Espaniako Fubolaren Kopa-ri
buruz nere lagunekin hizketan geu-
delarik batek esan zuen:

—Badakizute zer dan "Espania-
ko Fubolaren Kopa»?

—Bai, aixe —erantzun genion
aho batez denok—. Espaniako Fu-
bol-ekipoak— urte bakoitzan ko-
pa bat irabazi nahiez, binaka ei-
kar iokatuz, ta galtzaileak bazter-
turik, azkenean irabaztaile bakarra
gelditzen denak kopa hori bere-
ganatzeko txapelketa da.

—Bai, halaxe da; ondo esana
dago, bano esana gauza bat da,
eta izana beste bat, eta neretako
egi egia da «Espaniako Fubo!-Kopa»
Bilboko Atietik eta beste edozein
ekipo baten kontrako partidu fi-
nala dala.

Traineruen arraunketaei buruz,
estropadaei buruz alegina, gauza
berbera esan daiteke, bano Bilbao
Atietik esaten dan tokian ORIOko
ARRAUNLARIAK, edo ORIO TRAi-
NERUA jarri dezakegu.

—Zer dan neretako «Espaniako
Traineruen Txapelketa»?

—ORIO BETi, edo gehienetan
behintzat, TXAPELDUN GERTATZEN
DAN ARRAUN LASTERKETA.

Aurten ere oriotarrak garaitu.
Zorionak!

DONOSTIKO «JORNADAS
INTERNACIOMALES DE
FOLKLORE*

klore»n hizketaldiak Donostian egin
dira. Hizketaldi hauek «Euska! He-
rriko Dantzarien Biitzarra»-ren la-
guntzarekin emanak izan dira. Do-
nostin bildu dira Euskal Herrikoez
gainera Israel. Bulgaria, Inglaterra,
Suiza eta abar.

Dantzei buruzko mintzaldiak
hauek izan ziran:

«Sentido Reverencial de las dan-
zas de Aiava», Jimenez jaunak
esandakoa.

«La tradition dans la danse po-
pulaire», Bulgariako Rayna Katza-
rovak emana.

«Danzas rituales de Vjzcaya=>,
Inaki Irigoienek emandakoa.

«Tradition et creation dans ies
danses foikloriques d'lsrael», Gu-
rit Kadmane Israelekoak.

«Danzas de Navarra», Patxi Arra-
rasek,

«Tiroler Wolkstanze», Karl Hark
Austriarrak.

«EI Calendario festivo vasco»,
Julio Caro Barojak.

«Quelques observations sur le
Psalterion populaire suisse nom-
rne Hackbrett», Helene Cherbuiiez
Suizakoak.

«Aspecto religiose de las dan-
zas de Otsagabia», Antonio Urbel-
tzek eta «Mascaradas de Zuberoa»,
inaki Urtizbereak.

Hitzaidi tartetan Donostiko «AR-
G!A» dantza taldeak Euskai Herri-
ko dantzak dantzatu zituen.

Arrakesta aundia «egun hauek»
izan dute.

Ikusle

Eliza gaurko munduan
Gizadiaren gaurko eguneko batasunak eskatzen du nazio arteko
iaguntza bizkorragoko bat ekonomi arazoetan.

Herrialde gehienak beren buruaren jabe egin dira, banan ez-
berditasun gehiegizkoak eraman behar, frankotan itxura gabe
makurtu behar, baita barrengo zarata ta nafrasketak a&kotan ezin
zuzendu.

Gizonez ta diruz iagundu behar dakio nazio bati, aurrera ate-
razitze ezkeroz. Bertako semeak ezi behar dira, ta landu, beren
herriko goraberak, itxuran jaso aha! dezazten.

Nahi ta nahiez hortarako, nazio aurreratuetako tekniko ta ia-
ksotsuek ekarri behar erakustera baftO' ez jauntxo arro, laguntzaile
ta zerbitzari bezela baizik.

Hortaz ganera diruz Iagundu behar dakiote, I ana gaurko au-
rrerapenakin egin dezaten eta saltzera aterafzen dutena erosi
behar den salneurrian haien bizkarretik aberastu gabc, bakoitzari
berea eman berexkuntzarik egin gabe, atzeratuetatik eldu direla
ta elkarren Iaguntza hontarako.

a) Herri atzeratuek billatu bezate, guzicn ganeiik beren he-
rritarren gizontasun bete betea no la lortu. Konturatu ditezela be-
ren Ian ta talentuakin, gizonki iokaturik, aurrera aterako dala nazioa
ta ez atzerriko laguntzari begira bakarrik, bertako srabazpide ego-
kienak urratuz, ta espiritua landuz herritasuna galdu gabe.

b) Herri aurreratuek beren gain artu behar duten eginkizu-
nik nagusiena izan behar du lehen aipatu ditugun herri atzeratuen
egin behar hoieri laguntzera ongi betetzen ta herri hoiekhi egiten
dituzten tratotan begiratu zenbatenaz arloteago ta atzeratuago di-
ren, erosten dizkioten gauzei begira daudela jateko, jazteko ta
bizitzekQ.

c) Askotan soziologi ta ekonomi ko erakunde edo estrukturak
aldafu beharrak izango dira, kontu aundiarekin ordez, gizonen
egiturari ta espintuari kalterik sortu gabe, ez baita ogitik baka-
rrik bizi gizona, Jaungoikoaren ahotik datorren hitz guzitik bai-
zik (Mt. 4, 4).

Pasatu den Irailan Gipuzkoako
Diputazioaren «Junta de Coopera-
cion Cultural» delakoak antolatuak
«Jornadas internacionales de Fol-

vasconSca

EN EL CENTENARIO DEL ESCRITOR Y
VASCOLOGO JULIO DE URQUIJO (1871 10)

En este ano se cumplen los cien,
dei nacimiento de una sabio investi-
gador, coterraneo nuestro, que bri-
116 en las Letras de nuestro Pais.
con luz propia. A Urquijo le han
dedicado algunas Revistas, varios
trabajos de firmas competentes.

Ultsmamente citaremos tres Con-
ferencias en el Seminario Urquijo
de la Diputacion guipuzcoana; una
del linguista y antiguo Rector de
la Universidad de Salamanca, pro-
fesor actualmente de la de Tubin-
gen (Alemania) Antonio Tovar, so-
bre «Ei Vascuence y la Linguistica»;
otra del Presidente1 de la Acade-
mia de la L. Vasca, Luis de VsSSa-
sante, sob re «Urquijo y la unifica-
cion del euskera literario»; y la
tercera, «Una sernbianza» del fina-
do vascologo, por Julso Garo Baroja.

Urquijo fue un caballero de abo-
iengo tradscionalista, que dedico
su poderosa inteligencia (asi como
su saneada hacienda) al ©studio y
cultivo de la vieja lengua (que el
iogro aprenderla a fondo, ya de
mayor) y de la Historia de su pais
euskaro durante toda su vida.

En Navarra, a la que dedico mu-
chos trabajos, no ha aparecido un
recuerdo, que sepamos: razon por
la cual nos ha parecido oportuno,
escribir esta breve noticia.

Casado con dona Vicenta Olaza-
bal, de ilustre estirpe tradiciona-
lista igualmente, de joven se ini-
cio en los estudios bibiiograficos
de la lengua Vasca, logrando reunir,
a costa de muchos desembolsos y
otros tantos viajes y exploraciones,
una de las mas ricas bibliotecas de
libros euskericos o relacionados con
este Pais, emuia de las ya famo-
sas de Bonaparte, Vinson, Lacombe,
etcetera.

Fue fundador y Director perpe-
tuo de la conocida Revista Interna-
tional de Estudios Vascos, que apa-
recio en 1907, interrumpiendose de-
finitivamente con ocasion de la
guerra civil. Esta R.I.E.V., que cons-
ta de 24 gruesos tomos y aigunos
voiumenes aislados, correspondien-
tes a los anos de la guerra (1914-
1918), es una selecta Enciclopedia,
donde se pueden encontrar los tra-
bajos de mayor garantia, debidos
a firmas nacionales y extranjeras,
acreditadas en Lingufstica vasca,

asi como tambien en Historia y Bi-
bliografsa de las siete provincias.

Hasta entonces a menudo se tra-
taban esos temas con cierta fanta-
sia: desde Urquijo, que tema do-
tes de linguista y un criterio de in-
vestigador cientifico, cambio bas-
tante el panorama, porque en su
Revista no admitfa mas que traba-
jos de solvencia cientifica.

En los distintos voiumenes de
la rica Coleccion, nos encontramos
con trabajos de las siguientes fir-
mas de calidad: Telesforo de Aran-
zadi, Mariano Arigita, Jose M. Az-
cona, Bahr, Bonaparte, Dodgson,
Dubarat, Eleizalde, Farinelli, P. Fi~
tay Giese, Herelle, Lacombe, Muna-
rriz-Urtasun, Schuchardt, Leo Spi-
tzer, Uhlenbeck, Vinson, Campion
y ei propio Urquijo; entre otros.

Contiene reproducciones de edi-
ciones agotadas de libros de gran
interes para la Lingufstica, como el
Dechepare (1545), facsimil del uni-
co ejemplar existente (Bibliotheque
Nationale, Paris); ios Refranes de
1596 (edicion de Pamplona, ago-
tada), con comentarios comparati-
vos de Urquijo; el Guero de Axular
(1643), entonces muy dificil de
consuitar, se publico hasta la pa-
gina 438, es decir mas de las dos
terceras partes; etc. En su gran
Bibiioteca (hoy en la Diputacion de
Guipuzcoa) se guardan otras mu-
chas obras rarfsimas, en dicha len-
gua.

La coleccion de ia R.I.E.V. ha
estado muy solicitada por Ios bi-
bliofilos, por estar agotadas sus
ediciones. incluso en alguna Bibiio-
teca pubiica del Pais, faltan nume-
ros de dicha Coleccion, que algun
lector desaprensivo se ha olvidado
de devolver a sus estantes; hoy
existe ia oportunidad de reparar
la mutilacion, porque la Gr. Enci-
clopedia Vasca, de Bilbao, esta re-
editando la R.I.E.V. en facsimil.

Quiero llamar la atencion de los
estudiosos, que en esa Bibiioteca
hay una Seccion del mayor interes,
poco menos que desconocida; me
refiero a los Manuscritos euskeri-
cos anonimos, asi como los refe-
rentes a conocidos autores, como
Joanes de Etcheberry, Oihenart,
Pouvreau, etc.

Aunque esta en marcha la Cata-
logacion de la misma, convendria
asimismo completarla con un Indi-
ce de los tftulos de dichos Manus-
critos, guardados en las carpetas
de !a Bibiioteca de Urquijo.

Dejemos para otro, contar su
perfil humano que serfa de gran
atractivo: de humor alegre y senci-
llo; a su extensa cuitura y cono-
cimiento de idiomas y Pafses, unia
un espiritu de una finura y correc-
cioii, desusadas por aquf.

De caracter abierto y tolerante,
entre ios colaboradores de su
R.I.E.V. nunca hizo distincion de
credos ni colores; solamente aten-
dio, con criterio liberal, a la se-
riedad y a la correccion de sus tra-
bajos.

Su confortable despacho de la
Plaza del Centenario de San Sabas-
tian, estaba abierto a los jovenes
que querian iniciarse en los estu-
dios euskaros, y los que tuvimos la
fortuna de disfrutar de su amistad,
no Oividaremos aquellos animados
e instructivos diaiogos, m^s bien
Monologos, sobre los mas diversos
temas del Pals.

Para retratar el noble y caba-
iieresco caracter de Urquijo, termi-
nare contando una anecdota perso-
nal. Al encontrarme un raro ejem-
plar de la Doctrina de Beiriayn (edi-
cion pamplonesa de 1626) m© falto
tiempo de mostrarselo a mi ilus-
tre Maestro; quien quedo asombra-
do, por tratarse de un ejemplar
unico, que solo se conocia por
alguna referenda bibliografica. Al
cabo del tiempo me manifesto vi-
vos deseos de adquirirlo, ofrecien-
dome a cambio, otra obra euskara
importante.

Al cabo de muchas dudas, cedi
a sus instancias; pero anos mas
tarde, adivinando que yo estaba
pesaroso de haber perdido una jo-
ya bibliografica, me comunico su
voluntad de devolverme algun dia
el chamuscado ejemplar: voluntad
que cumplio gratuitamente su viu-
da dona Vicenta, al fallecirniento
de su esposo. Asi era don Julio
de Urquijo.

A APAT-ECHABARNE

(Diario de Navarra egunerokotik
hartua)
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Zanlsotzako lore - lolsu'en
Eusfcera - Sariak

Hile hontako amairugarrenean, astelehenean, atsal-
deko zazpi t'erdietan Zankotzako hiriko «Enrike La-
brit» Teatroan aurtengo «Lore-Ioku»-en Sarien bana-
keta egin zan.

Aurrera doha guretako, gure euskal agerkari honta-
rako, Euskerazko Sariak besteak bano interesenteagoak
zaizkigula. Honengatik Euskera-Sarien xehetasunak
besterik ezditut emango.

Euskera-Sarien Maiburukoak hauek izan ziran:
Arrue, Satrustegui, Estornes (Joshe), Izeta ta Diez
de Ulzurrun.

Maiburuko hauen iritziz eta denak batean zeude-
larik iru jaun hauek gertatu ziren irabaztaiieak:

1.—Iruneko «Caja de Ahorros Munizipab delako-
aren Saria, Poesiaz, Leitzeko seme den Patxi Zaba-
letak bereganatu zuen «DOMUIT VASCONES» zeri-
tzan poesiarengatik, 5.000 peztakoa. Gala: Nafarroari
eskeindua.

2.—-Baztango Bale eta Unibersidadearen Saria, hitz
lauz, Ondarrabiko seme den Manuel Larrartek irabazi
zuen, ITXAROPENEZ GANEZKA lematzat zeraman la-
narengatik, 7.000 peztakoa. Gala: Nafarroko Gazte-
dia 1971-1980 amar urte buruan.

3.—«Jose Agerre» Saria, hitz lauz, Auritzeko se-
me eta Be Nafarroko Donibane Garaziko Hirian bisi
den Juan Battssta Etcharrenek altxatu zuen. 5.000
peztakoa. Gala: Nafarroari buruzkoa.

Azken Festa hau polliki bururatu zan. Euskera Sa-
riak banakatzean eta Teatroa betetzen zuen gende
guzia zutik zeudelarik Txistulariek «Gernikako Arbo-
la» ren sonue jo egin zuten.

Deneiri gure zorion ta goresmenak.

Ondoren argitaratzen dugun poesia Iehenbiziko
Saria irabazi zuena da. Bere Egiiea Leitzeko Patxi
Zabaleta jauna. Gaia: Nafarroari. Izenburua: DOMUIT
VASCONES.

Romanoek "Ager vascomum"
deitzen zuten Nafarroa-ko Erribeberan

DOMUIT VASCONES
Negu
luze
luze
luzea.
Hazia
lurpean
gordea
elur eta izotzei
gogor egina:
udaberrian
berpiztuko dena.
Negu
luze
luze
luzea.

Diotenez
«domuit vascones»
godoen errege batek
«domuit vascones»
hurrengo erregeak
«domuit vascones»
beste errege batek
«domuit vascones»...
eta azkenekoak ere
hezi zituen
diotenez.

Negu
luze
luze
luzea.

Bukatu da.
Desegin ziren.

Ez dira.
Domuit.
Hezi zituen.
Requiem.

Godoak orduan
godoak orain
godoak hernen
godoak han
godoak
leku guztietan.

Negu
luze
luze
luzca.

Godoa datorkigu gudari
guda datorkigun godoari
godoa gudari
guda godoari.

Hezi
hazi
hezi
hazi
hezi
hazi...
kurpila
kurpila
ahulen txorabila
gu
gezur horren bila:
ala hezi
(domuit)

ala hazi
(ba gera).

Hamaika aldiz domuit
ez al gera?
Hamaika aldiz domuit
ala ba gera?

Negu
luze
luze
luzea
bukatzean,
udaberrian
izango da
epaiketa;
bitartean
kurpila
kurpila
arren ez eman
azkeneko bira!

Aukera gogorra
kondairak dakarkiguna:
hi! ala bizi
hezi ala hazi
izan
ala ezean etzan!

Hamaika aldiz domuit
hamabi aldiz bizi
hamairu aldiz domuit
hamaiau aldiz hazi...
kondaira honen kurpilak
dakarren txorabila

ahulentzat dedila.

Herriak
emanen ditu
behar hainbat seme
eta luze
luze
otsaileko eguzkiak
izutzen badu
negu luzearen hotza
gure ahotsa
Nafarroa-ko Erriberan
entzungo da.

Eta traktoreen soinuaz
zelai eder hauetan
langileen izerdiaz
jaiotzen bada
hobiratu zenean
ereindako hazia
izanen da
hamaika aldiz hezia
hamabitan hazia.

Otsaiiean ere
izan liteke
eguzkia!
Negu
luze
luze
luzearen ondorean.

Erribera-ko bazter
batean.
Gauden 1969-ko
neguan.

uskalfzaindiaren Bafzarra Aramaion
Irailaren Sean, goizeko hamabie-

tan, Euskaltzaindiak batzarra egin
zuen Aramaioko Ibarran (Araban),
Batzar hau agiria deitzen dien haie-
takoa izan zen, Aramaioko herriko
etxean —Alkate jauna eta Araba-
ko Foru Diputazioaren ordezkaria
zirelarik— bildua.

Euskaltzaindiari eskatu zitzaion
urte oroz Araban egiten duen ba-
tzarra, aurten Aramaion egin ze-
zan, eta batzar hori ospetsua eta
idikia izan zedilla, Araba barman
euskaldun den bailara hau ohora-
tzeagatik. Eta bai agintari bai apaiz
eta bai herri osoak ere gogotik la-
gundu zuten gertaera honi behar
bezalako itzala eta ospea ematen,
elizkizun, jaialdi, eta abarren bi-
tartez. Era hontara, euskeraren fes-
ta zoragarria bihurtu zen egun hu-
ra.

Hona hemen Euskaltzaindiko ba-
tzarrean erabilitako gaien laburpe-
na:

1.—Aita Villasante, lehendakaria-
ren agur hitzak. Araba Euskal erri
zaharrean ezin utzizko zatia dugu-
la, euskal literaturari hainbat au-
tore eman diola eta abar gogoratu

;. Eta bizirik dagoeit bailara
hontan euskera gorde dedin bera-
rizko besta bat egin zuen, aginta-
ri eta arabarrei del eginez.

2.—Gero Idazkari Nagusi den
Joan San Martin jaunak har-emanen
berri eman zuen. Beste zenbait
gauzaren artean, Bszkaiko Diputa-
zioak eman berri duen diru laguiv
tza aipatuaz. Arabako Gobernaria-
ren Eskutitz bat ere irakurri zen,
ezin etorria adieraziz.

3.—Ondoren Patxi Uribarren, Ara-
maiko semeak, hitzaldi bat eg In
zuen gai hontaz «Aramaioko eus-
keraren berezitasunak, euskal idaz-
leak eta euskera egoera eta eto-
rrera». Jendeak agitz txalotu zuen
hitzaldi hau, eta euskafizainburruak
Aita Patxi Uribarren karmeldarra
euskaltzain izendatzeko eskatu
zuen, bere eta Arabako euskaltza!-
nen izenean.

4,—Gero Luis Mitxelena euskal-
tzain jaunak bidalitako txostena ira-
kpjrri zan bera min harturik dela-
ko, ez bait zen etorri. Hitzaldiaren
gaia: herri eta herritarren izenak
euskeraz nola finkatu eta erabaki.
Gure herri eta erritarren izenak

K
Ameriketan lanean ari dan le-

sakar seme jator batek agertze
labur bat egin digu orain berriro.
Berak, orain dela iau urte utzi-
tako herria ikusiko zueia uste ta
gaurko Lesaka a,rkitu ta bertso-
etan asi zitzaigun, negar ez egi-
ten gaitik.

I

loan zan astean, Lesaka aldera
egin det ibilli aldia
ikus naizik noia zegoen
ni sortutako herria;
lenago zinan amets kabi bat,
arkitu det itsusia
ermitatikan gora asita
karrika danian !oiu,
galdetzen nuen norbaitek saldu
ai du Lesakako herria.

Naparroko herri politenakin pare
gihan. Lesaka: herri garbia, egokia,
jator ra; «La pequeha Venecia*.
Gaur, nun da gure kabe poiita?
Txori auiak bezela, kaiol zikin ba-
teau sartuta gaudez. Diruen kaio-
lan, lotuta. Nork zapuztu digu ka-
bi a?

II

Lesaka zinan txori polit bat
guztiok zizuten maite,
zure magalean azitako
danak ezaguna dute;
orain orreia itsusitzeko
ze gorroto artu'izute,
lengo kabia urratu eta
diru kaiolakin bete
txori aundiak igeritzeko
txikiak itto bitarte.

Ta herria lo. Zaharrak ixillik, ika-
ratuak. Gazteak arm, zer penisatu
ura egin; bear bearrezko ianak ta
geiago ez, Haurrak, haur erneak,
zer ikusi ura ikasi. Bakoitza bere
lekutik, banatuak, artzai gabeko ar
taldien antzera.

Bahan zertarako alkar ioka ari?
Ez aha! dira, ba, zure etxean za-
kurra ta katoak sukalde berean
bazkatzen? Nik zu errespetatzen
zaitut zuk ni errespetatu nazazu.
Lagunak; banan agintzera zatoz ne-
re etxera? Nork aglntzen du Le-
saka n?

Nun zera lengo Itur-Benea,
nun zera lengo ONarta,
gure amonak joanak dira
makin'bat lixibak iota;

nun zera lengo Nabaz bidea
lengo tokitikan falta,
berririk eingo ezbada ere
lengo serbitzen duna bota;
«gu gera emengo jaun eta errege
diru degunak gera-ta».

Izan ere, ez du kardelihak arra-
no zakarrentzako kabirik egiten...
Ez dira gure kaleak «tankeak» ibi!-
tzeko egihak... Ogei ta amar milla
kiloko kamionak, erran nai dut.
Noizko urrezko bide berri hori?
Edo bukaerik izan etzuen «Jorre de
Bahehen antzekoa degu?

— IV —
Gure lurrera goxotasunik
berriz ez bada etortzen
ien ixilikan zeudenen batzuk
asiko dira aspertzen;
bakoitza geren lurra ez ai degu
aski maitia izaten?;
bakoitzak bere tokiak iene
ortxen izandu zituzten;
gure guraso zan haien lurrak
ori merezi al zuten.

Eskeintz ederrak, baiezak, itz po-
litak. Aizeak daramazkin itz utsak.
Egia gordeta. Nor dabil alkar sal-
tzen? Nork saldu nai du Lesaka?

Abestiak dion bezeia:

«lbi!!iko gera
alkarri kalte eginaz,
ustez lagunik aundienak
aurrez ondo itz eginaz...».

Bilbao'ko Abra'n, estropak,
iru probintzietako txalopak
Uda-Azkena sasoi onetan
estropak dira izaten
gaur, biar, emen, an eta nun nai,
naiz DONOSTI, naiz Zarautz'en.

Larunbateko ioka aldietan
marka onena egin zun
ASTILLERO'k, eta ORIO'tarrak
bigarrenak an ginitun.

nola esan eta idatzi behar diren
euskeraz ez dago oraindik eraba-
kirik, eta hargatik zalantza eta na-
haspila franko sumatzeo da idaz-
leen artean. Eremu hontan zer is-
tslu eta problema diren azaldu zi-
gun Mitxelenak. Eta Sana aurrera
eramateko irizpide nagusi batzuk
eta segitu beharko den prozesura
zehazki adierazi zituen. Euskaitzain-
diak badu axola handiko puntis hau
aztertzeko asmoa.

5.—Ondoren Mondragoeko Ayun-
tamentuaren eskabide bat irakurri
zen, daterren urtean Euskaltzain-
diak biSera bat Mondragoen egin
dezan.

6.—Eta azkenik, mugaz beste al-
dekoen izenean Aita Xabier Dihar-
tze (Iratzeder) euskaltzainak agur
hitz batzuk esan zituen, euskalta- J
sunarekin batean sines tea eta kris- j
tautasuna gorde dezagun eskatuaz.

Arratsaldean «Goikoetxea» are-
toan euskal jaialdi bat egin zenv
«Araba» abesbatzar, bertsoSari,
kantari eta ikastolako umetxoak
parte hartuz.

(Euskaltzaindiko Prensa Bu-
legoaren Agiria)

BILBAO urian izan barriak
ditugu bi egunian.
Irail! iiiaren emezortzia,
ta emeretzi garrenian.

Premiuak zitun BILBAO uriak
era onetan jarrita:
Lenenguarentzat, sedaz'ko ikurrih,
eun ta ogei milla pezeta.

Estropalarik, zortzi kuadriiSa
jokatzeko bi aidietan.
Lau ienenguan, ta Iau bestian
sartuz sortio legetan.

Lenengo egunez, ienengo aldian:
ASTILLERO ta LASARTE,
CORUNA eta CIERVANA'rekin.
Mutill pizkorrak dirade.

Bigarren bota aldian, ola:
ORIO PEDRENA'rekin,
eta laukotia osaiutzeko,
ziran CASTROPOL KAIKU'kin.

Au ere gendun iaukote trebia;
gazte bikaifi ta indarsuak.
Orrelakotxek azitzen ditu
gure Kantabri itsasuak.

Igande eguna, emedetzian,
lenengo aidia onela:
PEDREN, CIERVANA, iagun ziralik
CASTROPOL eta CORUNA.

Bigarrenguan: ORIO, ASTILLERO,
KAIKU, LASARTE-MICHELIN.
Orra beste lau ongi prestatuk
indar izugarriakih.

Danen kontua azterturikan,
ikusirik jaiekua,
ORIO gendun lenbizi zana
ASTILLERO bigarrengua.

Larunbatako diferenziaz
baiiaturikan gero,
ikurrin eta diru pill aiek
zituzten denak etxe'ako.

Argazki abekin bukatzen dira
BILBAO estropzerzeladak
geienak, beintzat t'aundienak,
ixilldurik arinenak.

ESPANIA'KO TRAINERUA'REN
AURTENGO KANPEONATUA,

BSLBAO'KO ABRA'N

Iraill ill onen emedetzian
jokatu zan estropada
BILBAO uretan, izanik onek
ikusgarria agerketa.

Ortako bakar bakarrik zuten
eskubidia sartzeko
azken jokuan ango uretan
atera ziran lau «gailok».

Joku bikana egin ondoren
Ien esana dan bezela,
ORIO'tarrak garaille ziran.
Aupa, danori zorionak!

Ixilldu dira aurtengoz jaia
eder-eder urekuak.
Agur, Uda, ta, Uda-Azkena,
zuretzat leku guztiak!

Joaquin Aldave
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Aezkoa aldian, Eliza zer?

QMeko ardi zalsurren
teapelbeta

Onateko artzain zakurren nor-gehiagoka horren fama mtindu guzian
barreiatua dago. Aurten Alernaniatik ere etorri zaigu artzaina bere
zakur ederrarekin, hango hoberena eta ianean ongi erakutsia. Zakurra-
ren izena «Assie» eta bere jabearena Christian Smietana Stuttgart-koa.

Bizkaitik iru zakur: «Riks», Serafin Etxanobe IVianariatarrarena, iru
aidiz Onateko Txapelketa irabazi izan duena, 1968, 1969 eta 1970 ko
urteak. «Txato», Axpe-Martzanako Julian GalSasfegarena, harnar urteko za-
kurra eta aurte-ngo Bizkaiko Txapeidun. «Txakur», Yurretako Rufino Ja-
yorena, aurtengo Euskal-Herriko txapelduna.

Arabatik bi: «Turko», Aramayonako Pedro Mari Zubizafretarena, Ara-
bako txapelduna. «Txabala», Tertangako Jabier Okerantzarena, Arabako
bigarrena.

Nafarroatik bi: «Lista», Arbizoko Jose Lakimtzarena, aurtengo Na-
larroako txapelduna. «Txiki», Lizarragako Zsrilo Azkargorta bere jabea
eta Nafarroako bigarrena.

Gipuzkoatik bi: «Sol», Ezklogako Anjel Aranzadlrena aurtengo Gipuz-
kcako txapelduna. «Kane!», Ofiateko Migel Arregirena, Gipuzkoako bi-
garrena.

Kataluinatik bat: «Muriila», La Pobla de Lilleteko Jose Gutierrezena.
Kataluinako txapeidun iru urtez, 1969, 1970 eta 1971.

Lapurditik bat «Lika», Azkaindar Jose Mihurarena, aurtengo Frantziko
txapelduna.

Amabi zakur, denak onak eta hoberenen artean aukeratutakoak. Bes-
taren zuzendari edo gidari Jose Mari Agirrezabalzategi yauna.

Eguraldia guziz ederra, batere berorik gabe, yendearentzat ongi eta
ardi ta zakurrentzat hobeki, ikustekoak ziren ardi zenbaitzuen lasterrak.
Jendeak bozkarioa nabari zuen, ortzetan irria eta biotzak alegera, dudik
gabe nan bazen zerbait maitagarri. Ameketan eman zitzaion hasiera
festa eder honeri eta lenbiziko saioa hauxe zuten: Zakurrek behar zu-
ten belai osoari itzulia eman eta artzaiaren agircduz bi aidiz gelditu ta
exeri eta gero artaldearengana Joan,

Saio hontan «Txiki»k atera zuen puntuaziorik aundiena, gero «Turka»,
«Assie», «Riki», «Lista» «Txato», «Txabala» eta «Murilla». Zortzi zakur
hauek aukeratu zituzten aintzinerako beste lauak kanpo utzirik.

Belaiaren erdian bazen kertxola bat eta hunen bi saietsetaro hi esi
erdian ateka batekin. Zakurrak behar zituen ardiak sartu esiaren ate-
katik. eta hori zen bigarren saioa. Lan zalla dudik gabe bainan iru za-
kurrek ardietsi zuten artzaiak agindutako lana. «Txakur», «Txato» eta
«Turko». Iru Zakur hauek ardi guziak sartu zituzten esiaren atetik eta
beste gainerakoek, batzuk sei, beste batek amabi eta beste zenbaitzuk
baterez. Esan dezagun artaldeak bazituela berrogei ta gehiago ardi.
«Turko», «Txato» ta «Txakur» gelditu ziren azken saiorako. Azkenengo
saio hontan zakurrak behar zuen artalderano joan eta gero ardiak ker-
txolaren barnean sartu. Lehenik «Turko» aritu zen eta neke aundiarekin
bai baina den denak sartu zituen. Gero behar zituen kertxolaren bar-
netik denak kanpora atera. Lan hau aisa egin zuen. Gero «Txato» ren
aldia, hamar urteko zakurra. Honek polliki poiliki biidu zituen densk
kertxolaren barnean sartu bait-zituen. Gero bere nagussak «atzera» esan
ta zakurra kertxolaren gibelera joan zen eta artzainak orduan «salto»
ta zakurrak yauzi bat egin ta kertxolaren barnera sarturik ardi guziak
tximixta bezala atera zituen. Hango txaio ta esku-zartak... Gero Maibu-
rukoek erabakia eman zuten.

Irabaztale ta Txapeidun «TXAKUR»
Bigarren «Turko»
Irugarren ... «Txato»
Laugarren «Murilla»
Bostgarren «Riki»
Seigarren «Txiki»
Zazpigarren ... «Assie»
Zortzigarren «Lista»
Bederatzigarren «Sol»
Hamargarren «Kane!»
Hamekagarren «Txaba!a»
Hamabigarren «Lika»

Irabaztaleak eta beste gainerakoek ere Sari eta edergailu onak hartu
zituzten. Baziren beste sari gehiago ere. Zakur arraza hoberenekoari.
Sari hau aiemandarrak eraman zuen. Yauntzs jatorrena> zauken artzaina-
rervtzat bi sari eta hauek, lenbizikoa katalandarrarentzat eta bigarrena
Zirilo nafartarrarentzat.

Mundu bat jende bildu zen eta besta izigarri ederra, Onatiarrek ba-
dakite gauzak ondo egiten. Zorionak artzai guzieri eta gure goresmen
bizienak bestaren antolatzaleeri.

M. I.

Mingarria da Prinzipe de Bianan, Aurten Maiatza-
ko zenbakian, Anko Sendoak agertzen ditun berriak
jakitea. Euskeraz egiten den zenbait herri ez da li-
turgia kontuan euskaldttntzat hartzen. Ni nerau egun
hauetan Nafarroan barrena ibili naiz, eta zenbait he-
rritan horixe ikusi dut: euskeraz askok jakin, eta
elizan bat ere, bat ere ez. Gehiago ere: apaizek eus-
keraz ez jakitea. Batez ere Aezkoako ballaran ikusi
nuen hori: Aria, Viflaraueva, Abaurrea goikoan (Abau-
rre gainen)... askok daki euskeraz: eiizan bat ere
ez da egiten. Apaizek ez dakite euskaraz.

Euskaldun bezela eta apaiz bezala asko minbera-
tzen nau horrek. Ba dakit askotan euskaldunek berek
nahiago izaten dutela erderaz egin, gurasoek ez die-
tela haurrei euskara irakasten. Urtetako heziketa txar

batek gutxitu egin die euskararen maitasuna. Hiri
handietan eskolan, telebistan eta abarretan, euska-
rak ez entzunak kendu dio prestijioa. Bainan ala
guztiz ere, Herri txiki hoietan gure izkuntza bizirik
egonik euskaraz ere zerbait egin behar da elizan.
Eta areago lagundu behar diogu euskarari, euskal
kultura sufritzen ari duen zapalkuntza eta herriak
agertzen ari dun bizi nahia gogoan hartzen ba ditugu.

Zer egin eta nola? Egokiena Sitzake nork bere
eliz barrutian lan egitea. Nafarrak Nafarroan eta Ara-
barrak Araban. Bainan guk ere emendik zerbait egin
dezakegu noski.

JUAN MARI ARTOLA
(Oyartzungo Apaiza)

UDAZKENA

1.—Udazkena. Bein bat geiagoz.
Azkenik. Ta ain laister. Udazkena.
Berriro goiz argia berandu; illun
ezkilla zazpi-terdietan. Berriro gar-
delin txoritxoak ixilik; itsas bazte-
rrak orroaka, asarre.

2.—Ain laister, udazkena. Ta aur-
txo elbarra amari galdezka:

—Zergaitik, zu, atariko aritza la-
rrurritzen ari da? Atzoy amatxo,
gure etxe azpikaldea lorez ta os-
toaz beteta zegoan. Zer poliki!
Gaur, zergaitik ezdago beriala?
Nork moztu ditu loreak?

—Neguko otzak, seme. Goizeko
izotzak; eguzki ordu-motzak; illu-
nabarreko aize zorrotzak. Gizonen
asmo zotzak; neskatillen «ez-lo-
tsak»; pakearen eriotzak...

Aurrak ez du ulertu, banan, ama-
ren erran-naia. Ta iostaketan ja-
rraitzen du. Uda ioan dala, negua
datorrela, pakearen eriotzak: egi
oiek ez diote oroi. Gizonok berri-
ro aur f̂ atea ahal bagenduke!!

3,—Udazkena. Azkenik! Ta argi
ezkilla io gabea dala oraindik, or
doa, eskopeta bizkarretik, ezturi
(eiztari) amorratua, txakurrari dei-
ka. inork ez dio artara beartuaz-
ten. Inork; bere naiez doa. Aurpe-
gia argi, txistua sonuan, gogotik,
eizira.

Ez darama zakutorik. Ezta zato-
rik. Ezdu, ez, goserik ez egarrerik
eukiko...; edo, bai. Nola ez? Bai
orixe. Zer ikusi gosea, zer altxa-
tu egarrea, eize amorroa. Ari ere
pakearen eriotzak ez dio oroi.

Danbada!, tiro bat arakan. Ta
altxa mendi gotti. Begiak zabal;
belarriak erne; belaunak bizkor.
Ordu bat. Ta bertze bat... Nork
daki zenbat?

Ta igande illunabarra dala, or
doa ezturi bera. Ontan ez darama
eskopetarik. Ez txakurrerik. Garbi
iauntzia, onekin edo arekin alkar-
tuko da. Ta, baxo ardo batetik zu-

rrupaka, eizien gora-berak batek
bertzeari kontatuko dizkiote. An,
ostatu zulo artan, egi ta gezur
nahasiko dituzte.

Amargarren aldiz berretu gerta-
tuak ta gertatzea naiak. An, eizia,
ezturiak.

4.—Or, an, ta batez ere emen
udazkena. Ta ametsetan gaztea.
Egiazko maitasunaren gosea dau-
kan gaztetxoa ametsetan. Ta gal-
dezka:

Nun ote zaudete udaberriko goiz
alaitsuak?, udako eguerdi bero-
tsuak?, ta illunabar zoriontsuak?
Nun udaberriko eguzki berria?,
aprilleko arrosa gorria?, maiatza-

ko lore garbia? Sorturik txikia, bi-
zirik zoragarria, zaharturik zimel-
keria. Bai eder, rnotz baizik zure
bizia. Mundutarrok ikusirik, gizo-
nok mozturik, il zera gure arnas
zikinaz zapuzturik. Zuk eraman de-
zuna, berriz ekarri nai degu gure
gana. Ezin..., udazkena.

5.—Ta ala gatetxzoa amets sa-
minetan ari dala, aize epelak dio
munduko eritasunak sendatu bea-
rrez datorrela, ariztegi zokoetan
orroaka. Gaztain ta ezkurrak lurre-
ra. Txerriak mendiz-mendi; aiek lo-
karrerik gabe. Ta gu, gizonok, ain
lotuak gure egoismo zimelari. Udaz-
kena tristea.

Anton

Jose Artetxe idaz-
laria il da

Jose Artetxe Gipuzkoako idaz-
lari ospetsua bere Donostiko
etxeko lan-aretoan ioan berri
den Irailaren 21 garrenean il
zan irutan ogei ta bost urte
zituelarik.

Bere alabetatik batek biotze-
ko min batek jota bere lan-
-mahian eroria aurkitu zuen.

Artetxe zana Azpeitiko he-
rrian sortua zan. Aparteko idaz-
laria, erderaz bereziki liburu
aunitz idatziak zauzkan. Erdal
iiburuaz gainera agerkari eta
egunerokotan erdalartikuloak au-
sarki idatzi zituen. Euskeraren
aldetik ere jo zuen eta azken
urte hauetan «Zeruko Argia»-n,
«Arantzazu»-n eta berriki Gipuz-
koako «Astelehenan Orria»-n ere
euskeraz idazten zuen.

Bere erda! liburuetan aipaga-
rrienak dira: «Loiolako Inazio
Saindua», «E!kano», «Urdaneta»,
«Legazpi», «Xabierreko Frantzis-
ko Saindua», «Nere Gipuzkoa»,
«Saint Cyran», «Lavigerie», eta
«EI Abrazo de los muertos».
Azken hau orain urtebete ingu-
ru besterik ez du argitaratu
zuela.

Oso interesgarria, bere libu-
ru guziak bezala, da. Gaia: Es-
paniako azken gerrari buruzkoa.

Artetxe zanak bere Gipuz-
koa asko maitatzen zuen, bai-
ta ere gure Nafarroa eta gure
Euskal Herri osoa ere. Erro-
tik euskaiduna zan eta bere
denborako gizona izan bazan
ere, gaur eguneko gazten pro-
blemak, kezkak, asmo eta gri-
nak konprenitzegatik ahaleginak
egin zituen beti.

Goian bego.

Pedro Diez de Ulzumm
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LUZ&iDE

akaragam horrekin gelditu bere
etxekoak. Jainkoak saritu dezala
haundizki baste batzungatik bere
bizsa utzi duen gizona.

Enizunak

BkZTkU

Azken udan errekontru haisndi
baten herri ukan du munduak. Lo-
zaideko Juan Pedro Sroz zuraz kar-
gaturik zetorrela Frantziatik, ka-
mionarren arrastak hautsi zaizkion
Sauveterre Biarnekoan. Gain be-
hera zuta bai da karrikan eta jen-
dez beteak bazterrak goizeko ha-
marretan, barnean gelditu nahi
izan zuen jendea lekutuarazteko.
Ehun ta hogei kilometroko abiadu-
ra hartuko omen zuen, hango egun-
kariak diotenez. Auto, jende ta
aurrean zituen guziak libratu on-
doan, bi haur atera omen zaizkion
azkenean; eta haiek ez lehertzea-
gatik ondar saetskada eginik, be-
rrogeitamar bat metro behera zen
sakan zulora joan zen bere tres-
narekin. Arbol zahar bat xehekatu
omen zuen, oraino, lurra jo baino
lehen. Zer erranik ez, bizia han
galdu zuen Juan Pedrok; baina
zenbaten ez diote zor berena Sau-
veterreko karrikan?

Ongi ba zekien hango berri eta
ikusten zuken zer heldu zitzaion;
eta halare barnean gelditu! Goraki
mintzatu dira Frantziako egunka-
riak Pantxoren kuraiaz. Hemengoak
ere eman zuten berria. Nik usie,
Naparrokoak gutienik...

Bere herria ohoratu du jokabid'e
honekin, nahiz befeko ez den huts

Urtero bezaia Donostiako Turis-
mo Etxeak antolatunk, SraiOako ila-
betean Euskal-Festak ospatu tiituz-
te Donostiako hiri ederrean. Bes-
tak aste bat iraun dute eta hor
izan dituzte mota guzietako eus-
kal yostetak, dantzariak, kantariak,
sonulariak, kirol eta kulturako
gauzak ere. Besta hauetan bi baz-
tandar ari izanak dire, Maunzio
txistularia bere atabalari Pelixekin
ê a Silbestre Almandoz auspo-sonu
joalea. Berriz ere gure sohulariek
beren sor-lekuaren izena gorasko
ezarri daukute dakiten guzia era-
kutsi dutelarik. Trinitateko piazan
eta yendez bete bete eginda, gure
fviauriziok bere ahalmen miresga-
rria erakutsi du Baztango sonuak
ederki agertu dituela. Lehenik ioiak
eztai-sonu zoragarria bere bertsoak
ere ederki kantatu zituelarik. Gero
fandango ta arin-arin bat eta on-
dotik bi mutil-dantza, «muxikoak»
eta «teliarin», gero kale-jira bate-
kin akitzeko. Yendea loriaturik txa-
lo luze ta beroekin aritu zuen gu-
ra baztandar txistulariaren joaidia.

Lenago Madrilen bezaia oraikoan
Donostian ere, SiSbestre Alman-
doz auspo-sonu joiSe gazteak era-
kutsi du bere jakitatea; Euskai-
-Festa hauetan eginikako Auspo-
-sonu joileen arteko Sariketa aun-
dia bereganatuz. Silbestre ienbizi-
ko mailakoen artean ari izana da
eta oraikoan ere ohore guziekin
Lenbiziko Saria irabazi du, Oh ore z-
ko Txapela, «Kopa» eta hortaz ga-
hera 5000 pezta bereganaturik. Zo-
rionak Silbestre gazteari berriz ere
denen gainetik irabaztale atera bait-
-da Baztango izena leku onean eza-
rririk.

—oOo—
Euskal-Festa hauetan «Ez dok

Amairu», «Baga, Biga, Hsga» dei-
tzen diren euskal kanfari ospetsuak
ari izanak dira eta erran dezakegu
beren kantaldiak behinere ez be-
zalako arrakasta izan dutela. Bi
egunez ari Izanak dsra eta bietan
ikaragarrizko jendeketa bildu dute

EUSKERA IRAKUSTEN DUTEN
IRAKASLEENTZAT

Euskera Akademiak erabaki du euskera irakasten duten Irakas-
leek bere irakaskintza hemendik aintzinean bere irakaskintza ema-
teko karne bat atera behar dutela. Hona hemen Erabakia:

«Euskaktzaindiak, aide askotatik dituen eskariei erantzunez,
euskera Irakasle kametak sortuko ditu. Batez ere Deustuko Uni-
bersidadeko Euskal Kulturaren Mintegiaren eskari garrantzitsuari
ihardespenez, zeren Unihersidade honefan eta Bilboko Santiago
Ikastetxean aurtengo Irailetik asignatura bezaia erakutsiko bait da
euskera.

Hauen eskariz eta kunplimenduaz, eta hauengandik aparte Eus-
kal Heman zehar lehendik euskera erakusten ari direnei emanro
zaizkie kametak,

Deustuko Unibersidadean eta Santiago Kolejioan Irakasle c ;
go dutenei esaminak jarriko zaizkie eta hortik kanpora, F-onr
euskera irakasten ari direnei, idazkiz bialtzen duten curriculum vi-
tae baten bidez. Geroago datorren urtetik, karneta hartu nahi
duten guziak esamjnatik pasatu beharko dira.

Karnetak lehen maHako edo bigarren mailako izango dsra, ba-
koitzaren a ha! men a eta Sana aztertu ondoren erabaki ko den bezela.

Beraz, nahi duten guziek bialdu dezatela beren curriculum vitae,
sdazkiz, zuzenbide honetara: EUSKALTZAINDIA-Riberar6-Bi!bao-5.

Idazkiz bidaliko dan curriculum vitae-an baldintza hauek bete
beharko dira:

1,—Euskaldun berria den ala ezB
2.—Non ikasi duen eta zer metodurekin.
3.—Non eta noiztik esnaten dituen klaseak.
4.—Zer metodu erabiltzen duen.
5.—Zenbat ikasle duen.
6.—Astero zenbat orduko klaseak ematen dituen.
7.—Euskeraz idatzi baldin badu, zer eta non idatzi duen.
8.—Eta, jarritako pundu horiei nahi dituen oharrak gaineratu.
Azkenik, idazkiaren azpikaldean, eskaria egiten duenaren izen-

-deiturak eta zuzenbidea jarra.

beren snguruan. Hor ageri da eu-
kaSdyn gazteria, kultura-dun gazte-
ria berekin daukatela. Zorionak eta
bekaizkeri guzien gainetik segi au-
rrera!

—oOo—
Iraiiiako illabetean Elbetearrek

Santakrutzek ospatu dituzte. Urte-
ro bezaia besta hauek errekiste
aundia izan dute.

Urriko iiabetea gainean dugu
eta eiztariek hortxe dabiltza es-
pantuke uso guziek abarriketu be-
harrez. Bizkitartean nekazariek ire-
tzetan, Ian bortitz neketsu hortan,
eta landako zitue, banabarrak, ar-
toak eta gaztahak ere, denak etxe-
ra bi!.

«Gero negua, eztugu ba horren
gogua»,

M. 1ZETA

GOIZUETA

ERRIKO PESTAK

Benere ezagutu ez bezoiako pes-
tak izandu ditugu herri hontan aur-
tengo Ama-Birjin abuztukotan. La-
raunbata iiSaren amaiautik asi eta
iilaren ogetabi iganderano.

Ama-Birjin eguna nola igandea-
kin tokatu baitzen, Gipuzko aide-
tik eta baita ere Naparratik bere
biziko gendeketa sartu zen. Aiun-
tamentuak «Umore-Ona» gazte-sai-
liaren laguntzarekin antolatu zitun
programa edo diversio asko eta
gende guzia oso gustora ibilli da.
Gure Erretore Jauna D. Vicente
ere asko saiatu da mutil kosko-
rrari dantzak erakusten eta oso po-
liitak eta denan gustokoak izan zi-
ran. Gogotik txalotu genitun. Bi
Musiko-Conjunto «Rich» Ayunta-
mentuarena eta bestea. «Pena Umo-
re-Ona» bere zakeletik ordainduta
ez dira isildu txandaka erria poz-
tutzen. !ru egunez izan ditugu goiz
ta arrasalde herriko piazan Mer-
txeneko zezen eta betisuk gazteak
yostatzeko. Egunero pillota partidu
ederrak. Gauero «fuego artifizialak»
eta dantza ordubiak arte. Aizkora-
-apostu ederra, Astibia bien kon-
tra.

Geien geiena gustatutako «es-
pectakuloa» Umore-Onako gazte
hoiek antolatutako «Combate de
Boxeo». Bi gazte herrian diran biz-
korrenetakoak ofrezitu ziran, bat
Frantziko «Prntzieur Pranzesa* ehun
eta ogeitairu Konbate irabazia eta
bi bakarrak galdu «por K. T.». Bes-
tea Euskalduna «Urtain Bosgarre-
na» benere galtzekoa. Egizko
«Ring» bat bezela plazaren erdian
bere amabi sokakin, Juraduko
maia, bi bazterretan alkiak boxea-
dorentzat, toailak, esponjak eta
tresna kiase guziekin. Espikarra
microfonotik isiidu gabe adierazten
sarrera guziak salduta zaudela, bil-
du zirala ogeita amazazpi milloik
ta piko, «Combate del SigIo» eta
telebisatzen zela «a todo el Mundo
y Parte del Extranjero». Boxeado-
reak ongi disfrazatuak. Prantzesa
bizar eta bigote aundikin eta eus-
kalduna sur luze batekin. Bi nes-
katx erriko dotorenentsuenak alder-
di banatako banderakin. Asitzeko
aurrean Musikoak bi alderditako
Himnoak, Arbitroak guanteak ongi
errebisatu eta bere konsejuak ema-

U R D 1 A
Aitziber-ko Amaren baselizan

ezkondu ziren irailaren hamai-
kan, Patxi Irigoien eta Zurine
Ostiza, urdindarrak. Herriak ez
zuen inoiz halakorik ikusi eta
era guzitako esamesak ba ziren
elizkizunaren aurreko egunetan.
Senargaia, Sarabe baserriko se-
mea, Aitziber-ko baselizaren on-
do-ondoan jaio eta bizi izan da,
eta ajola gutxi zion jendeen
esanari.

Ezkongaien jantzia, eztei ba-
tzutan ezin da jantzia ixildu, Sa-
rabeko haitzak eta Urriztiko ba-
soa bezaia herrikoia zen. «Kai-
ku» urdin-gorri eta ator zuria
mutilak, pantalon urdin, galtzar-
tille ta zata larruzkoekin. Ga-
rai bateko Bizkaira joaten ziren
Urdiain-go emakumeak bezaia,
gona beltza, alderdi batetsk ge-
rrian ictua zuen andraga'ak, az-
piko gorri ponpoxa erakusten
zuela. Soin gaineko txuria eta
«baxka» beltza. Buruko zajauba
oilobegi-duna, bizkar gainean ze-
raman ezkondu aurretik; ema-
kume ezkonduak bakarrik estal-
tzen zuten burua Euskalerrian.

Udazkeneko iruzki eder laino
gabeak pizten zituen inguruko
mendi ta zelai guzitako berdeak.
Txistu doinua bar-bar ilundura
gabeko aize garbitan. Herrian
ezagutu ez den bezelako ger-
takizun betegarria.

Mezako oparigaien eskeintza
egin zuen mutilak; eta bere lo-
re sorta utzi zion, denbora be-
rean, andregaiak Aitziber-ko

Amari aldare gainean, egunoro-
ko lanaren eta amets berri gu-
zien ezaugarri (seinale).

c<Geurea hemen izanki, nun
\h\\\ gera orai arte!», entzuten
nion gizaki bati. Kupiturik ze-
gon jendea, eta ez zen gutxia-
gorendako. Aitziber, gure Ama-
ren izena, asko zabaldu da az-
ken a!di hontan. Berri honen
ondorean hau zion Bilbaoko gu-
raso batek: «ez dakit hortara-
tuko geran baina, aurki hori be-
ra egingo luken gure Aitziber-
txok!».

Zorionak Patxi eta Zurine!
Urte askoz!

Sarabe

ten erdi erdiin txuri txuriz jantzia,
berez «Yugoslaviakoa» Titokin Es-
paniko gerran ibillia, orain <*As-
teasuz* izabotzen dena. Oso eder-
ki iru asalto, ukabilkazo ederrak
batek besteari iratsiaz eta buka-
era Asteasu gizajoa sokatatik kan-
pora dozena erdi bat metro boteaz.

Sebeino

OLAZTI
Berri onak ditugu porlan herrian.

Hiragarren ikastaroa hasi du gure
ikastolak, eta guraso askoren kez-
kak arindu ditu sei urteko hau-
rrak bertan jarraitzen dutela ikus
teak. Andereno berria, Oiaya Er-
biti, Hlarregikoa da eta hamabost
haur haundienekin hasi da fanean.
Garrantziko urratsa izan da lehen-
-ikastaroko maiian ikastola sartzea.
Ongi ba dijoaz gauzak, trebetasun
haundia hartuko dute aurten za-
harrenak.

Milagros gelditu da txikiekin, eta
fVIikele hasi da Altsasuko ekastolan
erakusten. Izan ere, hogei fa he-
mezortzi haur ba ditu trenfoidetako
herrian. Oso Ian ona egin dute
Altsasuko euskaltzaleak. Eta poz-
garriena, gazteak direla gehienik
mugitu direnak. Etorkizun ona ikus-
ten da.

Eta azkenekotz, marrazki sarike-
tan izan dugun iehen sariak ere
merezi du aipamen berezi bat. San
Migele festak direla ta ikastetxe
guzitako haurrentzat egindako sa-
riketan, gure Loli Ruiz Askargorta,
bost urtekoak jaso du lehenbiziko
saria. Olaztiko eliza margotu digu.
Ikastolako zortzi marrazki bialdu
dituzte eta bizitasun haundikoak
izan direla zioten epai mahaikoak.

Zorionak Loli! Beste sari askoren
oinarri gerta zaizula.

Teila-txuri

EUGI (Esteribar)
Azken amabi urte oketan, putzu

aundi au dala ta, zenbat aldiz ate-
ra ote da gure erriaren izenc? iru-
heko erdal paperetan?

Ager bedi Eugui euskal paper
ontan ere; ez putzuaren berri ema-
teko, bi gertakizunen oroimena gel-
ditu dadin baizik.

APEZ BERRIA

JOAN dan larrazkenetik asi ta
apezik gabe zagon erria. D. Mar-
tin Azpiroz autatu du Gotzaiak
D. Teodoro zenak utzs zuen usgu-
nea betetzeko. D. Martin garillaren
amazazpi garrenean Euguiko eliz
lanak egiten asi zan. Bere balio
ta esperientzia aundiak baidira,

apez Ian berria ongi eta aise egi-
nen duelakoan nago.

Efxalekukoa sortzez eta Larraun-
go Aldaztik etorria danez, euskal-
dun garbs a dugu apez berria. 1942
gsrrejieek asi ta gaur artio apez
erdaldunak izan ditugu Euguin.

Aunitz urtez, D. Martin!!

MONJA MISIOLARIA

Monja xar bat xuriz iauntzirik
ikusi dugu Euguin agoztuko ille-
betean. Indiagon-Bordako monja
zan. Indiagon-Borda Latxetako zu-
biaren gaineko aldean dagon etxe
xuri pollit ura da; pentze, gaztain-
di, iturritxo ta guzi badauzka on-
doan. Monjaren izen-abizenak: So-
tera Beizarena Errea; monjeen ar-
tean ordea Sor Teodora du izena.
1885-ko azaroaren 9 garrenean sor-
tu zan. ttFranciscana® Misioneras
de Marsa» deitzen da bere ordena.
Berarekin iardukitzeko era izan
dugu. Erran dizkidan lenbiziko itzak
ok izan dira:

—Ez name uskeraz mintzetu,
arronf atzenduik dauketelakoz. Er-
deraz mintzetzeko ere franko mo-
tel nago.

—Euguiko zein etxetan sortu zi-
nan?

—Endiagon-Bordan. Nere aite erri-
ko Aramenekoa zen Indiagon-Bor-
da r a ezkontzaz joana.

—Erritik noiz atera zinan?
—Emezortzi urte nituelaik, orain

dela iruetariogei te zazpi urte. Eu-
guin D. Ruperto zagon apez; iz-
tcffa mozfu gabe zauken oranik;
bordetako eriei komekadure ema-
ten zieiaik, arronf biguin fe zalui
ibiltzen zen. Ordutik asi ta orain
artio ez nuen kusi nere errie; len-
gotik bas aldatuik dagola! Orajn
dela sei urte Irunarano torH ni-
tzen, ta Irunera joan zitzaizkiden
aurride ta ganerako aideak. Gaur-
ko egunean errextasun aundiago-
koak maten tigute gure familiekoak
kusfeko.

—Euguitik aterezkero, non bizitu
zera ainbeste urtez?

—Erroman, Frantziko Marsellan,
Argelian eta azken berrogei te zor-
tzi urte oketan Tunezen; gaurko
nere bizi lekue Tunezko Kasserine
deitzen den erri berri aundi bet
da, beitsko aldean, deserturc urbii.
Turteztarrek papera iteko fabrike
aundi bet bereartan daukete.

—Leku oietako mintzaerak ere
ikasi dituzu?

—Bai, italianoa, frantsesa eta
arabea ongieski dakizkit.

—la urbillen aldian etortzen ze-
ranean ikusten dugun elkar.

Monjatxoak eskua zeru aldera
goratu ta erran du:

—Urbilen aldien an.
—Itzuli ongi Afrikera, Sor Teo-

dora, eta an edo emen ikusi arte,
agur!

Emilio Linzoain
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Jentil-garaiko gizartean, lehengokoan erraten genuen bezala,
jabego pribatuaren azia sortzen aa; patriarcado deitutaKoa bar en
asiera besterik ez baiaa. Eta azittk oitiia... HoriiK aintzma, eien
gabeko prozeso baten barrenean abiatzen da gizatasuna. uero eta
sailkatuagoa, gero eta zailiagoa.

Nahi-eta-nahi-ezkoa zelarik Ian egitea, denek egiien zuten Ian.
Bainan lanaren ondorioak gero eta ugantzenago zmoazelank, —ian
onaoriotan soberakln bat azaitzen aeiariK— jabego prtoatua sor-
tzen da. Bada, denboretan zehar propiedad deiakoari buruz gizonaK
era fcerezi batzutan kokatuko dira; sailkatuko dira. tta gizatasu-
naren kondaira sail horien arteko borroka besterik ez da. Ez da
posible orduan, —iehen zegoen bezaia— ooterea gizon guztiengan
egotea. Horretarako, besie indar berezi bat sortuko da, estaaua-
rena; giza-saiilen arteko bereixkuntzeak moidatuko dituena, inoar-
tsu eta nagusienik denaren aide jokatuz, naski. Estaau ez baida
odeitatiK jautsiiuko deus; saillen arteko borrokaren eta indarren
aaierazpena baizik. Hots, egoeraren beraren mantentzailie eta
aberastaille.

Eta goazen kondairan barrena.

Benin eta jabego pribatuaren bideari jarraituz gero, jentil-ga-
raian gudaiditarako bakarrik buruzagi zirenak, denborakin beste
gauzatan ere gero eta buurzctgiago biiakatzen ziren. Eta horrela
sendi batzuk aberastasuna \,.r,uiien zuieiarik, beste aunitz eskas-
tasunetan arniltzen ziren; e,d lehenbizikoen atzaparretan eiortzen.
Hortik aurrera, gizartea ez ua oaoiaren artu-emanak triedio osatuko
eta moidatuko. Tribu eta sendi loiurak (ordu artio nagusienak)
deseginez, gizartea jabegoan ouruz antolatuko da.

Orduan dira Iehen estaauak sortzen; eta eredutzat bi bakarrik
aipatuko ditugu: Atenas eta Roma. Horietan, Ian-modu berezi bat
azaitzen da, antzihakoa —«tmiiguo» edo «esclavista»— dentzana.
Ikus ditzagun berauen zenbait zehetasun.

Jende pilla, nehungo analmen eta jabegorik gabe azaitzen
zaigu. Gatibuak, esklaboak oeitzen zirenak. Horiek ez zuten kon-
trato edo antzeko zerbaiten medioz Ian egiten, ezinbestean eta
bortxara baizik. «Gauzak» euo aoereak bezaia ziren erabiliiak; eao
okerrago. Bada esiadua (enperadoreak, senaturrak, armada, eta
beste) horiek egindako lanaren ondorioz manientzen zen; haiek,
doi-doia bizitzeko haina ez zutelarik. Ez zen «beharrezko» eouki
zezaten, alajaiha, «ugari» eta «merkeak» baiziren.

Bi sail horien erdian, lanik egiten ez zuen jende-mordoa —«po-
pulus romanus» ad ibid ez— gudaldi eta libertimendutarat lerra-
turik zegoena. Itz bitan, gizartea, gatibuek atera mozkinarekin bizi
zen.

Lan-modu honek garrantzi haundia izan du; eta badakigu nola
edatu zen Romako imperioa, eta zenbaterainoko zer-ikusterik izan
duen aide guztitatik Europako kondairan.

Barnetikako kontradizionek zirela medio (zedukan edadura eta
estruktura mantentzeko eta aurreratzeko gauza ez zelakotz), lan-
-modu hura suntsitzen joan zen beste berri baten azia zerraikala.
Feudal moduarena.

Gatibuak, esklabo izatetik nekazari askeago izaterat emeki-
-emeki iragan ziren (lehengoko menperatze gogorra arindu eta
suntsitzean). Eta azkenik, suerte askotako nekazarik bazegoen:
batzuk, oraindik ia gatibu zirenak, eta beste zenbaitzuk, aidiz
abantxu aske zirenak. Tartean, mail guztitakoak.

Horiek guztiek, —zein here mailian— zerga bat pagatu behar
zioten feudal jaunari: dirua, Ian ondorioaren zati bat, feudal jau-
naren lurraldetan Ian eginez, eta horrelakorik. Horren truk, eta
«ian-ordari» feudal jaunak jabegoaren egoera mantentzen zuen,
eta lurraldeak zaintzen. Horretarako bere ejerziioa zedukan bai
eta bere lurraldeak ere.

Feudal jaun horien etorrera zein zen, zailla da bi itzetan erra-
tea. Bakarrik hauxe derrakegu, batzuk tributako buruzagi izani-
kakoak zirela, beste batzuk, berriz, Romako imperioan zuten po-
sizioneari esker, eta abar. Konde, duke, markesf cia antzekoak,
ordutik datozi.

Bestaldetik, feudal jaun horiek ere, zerga bat orcalndu behar
zioten berak baino indartsuago zen beste jaun bati; eta horrela
erregeraino, (eskualde bateko feudal jaunik nagusiena). Feudal
indar horien artean, eliza inportantenetarik izan zen.

Aipatu aro honek luzaro iraun zuen, eta itzali haundikoa izan
da; batez ere Europan. Gure herrian, ian-modu nagusia bezaia,
salbu Nafarroako zenbait lekutan, eta Zuberoan, ez da feudal
egoerarik izan. Bainan utz dezagun oraingoz feudal-aroa eta lau-
garren lan-moduari lot gakizkion

Zeren, bada bestaldetik lan-modu berezi bat, Asian, Amerikan,
eta Afrikako zenbait tokitan edaturik egon zena. Erderaz «des-
potismo asiatico» oeitzen zaio, eta hau ere jentil garaiko sendi
antolamendutatik sortu zen.

Gizarte haiek, uretari zeharo atxikiak zeudezin, eta horrenga-
tik «sociedades hidraulicas» izenarekin ezagutzen dira ere bai.
Adi-bidez, Egiptoko gizartea loiurik zegoen Nilo ibaiari; hau bai-
zen haren ontasun-iturri bakarra. Horrela, Niloren r: s^ehereri
buruz jabetutako giza-talde bat osatzen joan zen; Ac:.; a berezi
bat: «sumos sacerdotes», zuzendariak eta abar. Laister, gizartea-
ren gidari eta menperatzaille izanen zena.

Erraten da, menderen mendetan kasik aldatu gabe iraun leza-
kean xixtima del a. Eta aipagarria da «izenez» ez zegoela jabego
pribaturik, dena «nazionalizatua» baizegoen (estaduaren eskutan);
bainan horren azpian, estadua osatzen zuten kastakoen jabegoa
zatzan, naski. Hots, jabego pribatuaren gisa arras berezi bat.
Beharbada honengatik ez zekarien Rusiako liburu ofizialek lan-
-modu honen berri; Rusiako egungo xixtimarekin izanen zukeien
antza nabarmen ez zedin, nonbait.

Kondairan zehar gain-gainetikako ikusaldi honetan, bi itzez
bada ere bego aipaturik lan-modu honen berri xumea. Eta feudal-
-egoerarat itzuliz, derragun bukatzeko feudal-moduan daizala ka-
pitalismoaren azia, haren barnetikako kontradizionen bitartez sor-
tuko baida hura. Bainan utz dezagun hau urrengo baterako.

ANKO SENDOA

PIKA TA USOA
Pauma (pavo real) bikaintasun

aundikoa zelako otsa zabaldu zu-
ten egaztin batzuk oianean. Au
egia ote zan beren begiz ikuste-
ko, arat doaz Pika ta Usoa. Betau-
rreko ez-berdinekin. Paumaren bi-
zilekuan ibiliz ta ango zer-nola gu-
ziak gogoan artuz, ongi ohartu zi-
ran arkitu nai zituzten xehetasun
guzietan.

Naiz bere erranari balio aundirik
ez eman, solas ere egin zuten Pau-
marekin. An luze xamar egoteko ta
inguru aietan araxe-onaxe ibiltze-
ko aitzeki bat bakarrik zan eken
solasa, Pauma ez bazan ontan
ohartu ere.

Nai zutena iritxi ondoan, badoaz
andik Pika ta Usoa beren alderdie-
tara. Eta, asten da bidean Pika:
«Adizu! Ohartu zera?... Bai ezin
negurtu halako lepo luzea Pauma
zerrendia crrena!... Bere mintzo
stsusia?... Gare zaharraren sonua
dirudi!... Ankak ere... ze anka zsn-
g;l inarrak!... Atzazkal puntatik pi-
korano, bai itsusia egaztin gai-
zoal... Ez zaizu ala, Uso?...».

Ixilik zo-an Usoa: ixilik iarrai ere
pitta batean. Pikarenak urrun era-
man zituenean aizeak, asten da:
«Paumar&si lumeen koloreak, bai
poSlitakS... Mere ustean, alo!... Ku-
kulin apafia berea, zin-zinez!... Ba-
tez ere-batez ere, ongi artu gaitu...

SOKA-TiRA

Zarautzko herri famatuan aurten
ere Euskai-Herriko Sokatirarien Txa-
peiketa egin dute. Nor-gehiagoka
hau MARKINA-ko ekipak irabazi du.
Bigarrenak Arabako Arziniegakoak
eta irugarrenak Zarautzko sokatira-
riak. Gizon bizkorrak denak ere,
hor bada indarra eta bai pisu aun-
dia ere. Markinakoak banaz bertze
120 kilo. Alafede-! Hoiek ez daude
ogi ta tipul utsean.

ESTROPADAK

Donostiako estropada famatuak
aurten ere izan dute arrakasta. Zor-
tzi traineru ari izanak dira eta oi-
tura den bezaia bi igandez eginak
dituzte, beti bezaia lenbiziko igan-
deko iau hoberenak bigarren igan-
dean Azken-sayoa jokatzen dute.
Azkenengo estropada hortan ari
izanak dira, «Orio», «Lasarte», «Do-
ncstsa» eta «Pasai San Pedro».
Beste Iau traineruak ere egin zu-
ten elkarren arteko ieyaketa,
«Arraun Lagunak», «Ondarrabi»,
<Heniani» eta «Zuberoa». Lendabi-
ziko igandean oriotarrak irabaztale
eta issrengo igandean ere ohore
guziekin berriz oriotarrak garaille
eta bentaja aundiarekin ganera. He-
men bi igandetako estropaden den-
borak:

irabaztalea: OR1O. 45 m. ta 48 s.
iKURRlNA, TROFEOAK eta 194.500
pezta.

Bigarrena: Lasarte. 46,25 m. TRO-
FEOAK eta 139.300 pezta.

hugarrena: Pasai San Pedro.
47,21 m. TROFEOA eta 104.500
pezta.

Laugarrena: Donostia. 47,26 m.
TROFEOA eta 84.500 pezta.

Bostgarrena: Arraun Lagunak.
48,15 m. TROFEOA eta 64.500
pezta.

Seigarrena: Ondarrabi. 49 m.
TROFEOA eta 20.000 pezta.

Zazpigarrena: Hernani. 50,43 m,
TROFEOA eta 15.000 pezta.

Zortzigarrena: Zuberoa. 53,11 m.
TROFEOA eta 12,500 pezta.

—oOo—

Zortzi egunen buruan BiSbon ere
estropadak yokatu zituzten, I a run-
batean eta igandean. Estropada
hauetan Espanako Txapelketa yoka-
tu zuten eta hontan ere oriotarrak
irabaztale, Astillero, Lasarte ta Kai-
kuren aurrean. Zorionak oriotar
arraunlarieri aurten ere erakutsi
bait-dute beren gaintasuna.

Anzanarri

Guk nai ginuenera etorrs da; eta
dituen edertasunekin gure begi ta
biotzak pozez bete dezkiguS... Gu-
retzat zabaidu dituen edergarriek
txoratuta utzi naute ni seurik!...».

—oOo—
Len, gertaeren berriak zaiiago

gcrenganatzen gintuenean, gutarte-
ko bakoitxok geren aferetara begi-
raldi geiago ematen ginuen naski,
bertzeen istilluak bertzeentzat aisa
utziz.

Aurrean zoanari ez ginion ozto-
porik iartzen: ezin! Atzetik nor ze-
torkigunak ez zigun bururik bero-
tzen. Aurrera ginoazin noiabaitere.
Atzera begiratuz. bai, noizean bein-
ka, ta ordu txarrean ganera, anka
gibelat pixka goratuz, gure gaStzer-
diek zurrumetan xulorik ote zei:-
katen ikusteko: ez gintuen, bada,
oraikoak bezein zallak izaten: ibili
ere, geiago ibiltzen ginen oinez.

GaStzerdiekin gertatzen zitzaigu-
na gertatzen zitzaigun garrantzi
aundiagoko gertakizun frankokin
ere.

Gerenari begiratzen ginion ordea:
geren makurrak nolabait zuzentze-
ko. Bertzeen utskerien eta utseen
arrantzan egonez orduak eta egu-
nak galtzeko astirik gabe, geurea
zuzentzeakin naiko Ian genuen. Ez
Pika, ez Uso: ta betaurrekoak, ber-
tzeenari baino gerenari begiratze-
ko beharrago. Gerenkoitasuna? Ba-
ziteken!

Ez gabiltz batzuk orrela gaur.
Gure eginbeharren zama arintzen
dugu. Lanaren goseak ez gaitu so-
berik atxukatzen. Bertzeen gain
doazila lanak; doazila ere erruak.

Berri guzietan iakintsu izateko,
nonnai dauzkagun zabalbideetaz
baiiatzen gera, Pikaren betaurre-
koak sudur ganean iarriz.

Datozeia berriak, bai: bide erre-
zenetatik ahalez: gure pakerako eta
goxotasunerako obekien zaizkigun
berriak: eta gure alperkerirako ego-
kienak.

Betorz ere, bertzeen zurrumeta-
ko xuloak zulo aunditan bihurtzen
dituzten berriak. Betorz, aren edo
orren boneta ezker edo eskuin al-
dera zeharturik dabilela salatzen
duten berriak. Betorz, il-zorian
dauzkagun gure onak zaintzen eta
ahal bada obetzen saiatzea, txar-
keritzat botaz, oinperatu dezaketen
berriak.

Gerenkoiak? Zalantzik gabe!
Pikatara Pika? Ez ote ditugu

Usoaren betaurrekoak danok obe?
Danok, Paumik aundienak ere,

danontzat on izan diteken on zer-
bait daramagu: Uso izanez, non-
nai ikus dezakegun ona.

I bar rondo

Euskal izenak (IX)

nhoa

Ainhoa, bere H ta guzti, dugu
euskal izendegiko izenik gazte-
ena. Gogoan dut noiz eta nun
sortu zen. Baina, urte gutxi ba
ditu ere, bide asko du ibilia;
nork konda lezazke gaur Eus-
kal herriko Ainhoa guziak? Zan-
gotza aldeko guraso batzuk eto-
rri zitzaizkidan lehengoan kez-
katsu; herri izen hutsa ote zen

. edo, Ama Birjinarena ere bai,
i jakin nahi zuten. Ba nekien zu-

rrun-burrun zonbait sortzen ha-
sia zela baztarretan, eta orai
jakinen duzun erantzuna eman

i nien.

HERRI SZENA

;: Garbi aitor dezagun, herri ize-
• na da Ainhoa. Dantxaria alde-

tik ibili direnak mugaz beste
aldeko lehenbiziko herria deia

| ongi dakite. Begien atseginga-
i rri, hango etxe txuri eta ezker

pareta gabeko pilota jokua eto-
rriko zaie gogora. Frantsesek
Ainhoa, idazten dute. Eta gai-
deera bat orai: Andra M ari ren
irudi gabeko herririk ba ote da
Euskal herrian? Horixe da be-
hin baino gehiagotan nik eman

[ izan dutan erantzuna.
Ainhoak ere ba du berea. Eta

Arantzazuko Andra Mari, bere
joaie ta guzti. Zonbaitzuk ez di-

ra konten, Ainhoa hernaren ize-
na bai da, eta han darjon Ama
Birjina Arantzazukoa, Ainhoa-
Arantxa behar omen lukete uz-
tartuta joan Gehiegi ez ote9

ETORKIZUNA

Atari haunditik sartua da gu-
re izendegian eta etorkizun one-
ko izena bezaia ikusten dut.
Herriak ba ditu eskubide batzuk
eta Ainhoaz da jabetu. Nork
itzuliko sakanako urak beren
iturrira? Beste aide gure izen-
degia aberasten du eta asko
da.

Nola idatzi beharko litzake?
Ainhoa edo Ainoa? Ahoz aho
zabaltzen hasi zen garaian Eus-
kaltzaindiak ez zituen oraindik
bere erabakiak hartuak. Gero,
Arantzazuko batzarretan bokal
arteko «H» utzi eta, «th», «ph»,
«nh», eta bestelakoak kentzea
on-hartu zen. Ainoa izan behar-
ko luke, beraz; ez Ainhoa. Bai-
na, traba haundia al da hori
izen jator bati ongi etorria ema-
teko garaian? Dagon bezaia
utziko nuke nik; herriak erabili
nahi duen eran, alegia. Bere
«H» ta guzti, eskubiko begitik
sartua bai da!

SagI

«Navasal» Grafikak. A. Adoain, 1 - Iruna - D. L. NA. 319-64


	Gure beste harra.
	Aralar'ko aizeak (Ipuia).
	Euskalerriko Leioa.
	Elizaren itza. Eliza gaurko munduan.
	Miscelánea vascónica. En el centenario del escritor y vascologo Julio de Urquijo.
	Zankotzako lore-Ioku'en Euskera-Sariak.
	Domuit vascones.
	Lesaka.
	Euskaltzaindiaren batzarra Aramaion.
	Bilbao'ko Abra'n, estropak, iru probintzietako txalopak.
	Oñateko ardi zakurren txapelketa.
	Aezkoa aldian, Eliza ser?.
	Udazkena.
	José Artetxe idazlaria il da.
	Erriz-Erri.
	Urdiain.
	Euskera irakusten duten irakasleentzat.
	Gizarte Gaiak.
	Pika ta usoa.
	Kirolak.
	Euskal Izenak. (IX) Ainhoa.

