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REQUIEM ANTZUA?
Ez da iehenbiziko aldia, Na-

parroko ezin hilez bizi diren
herrixka hoien deia orri hau-
etan entzuten dena. Bildur naiz
hitz huts eta, nunbaiteko ezkil
burrunba bezala hartzen ote di-
tugun. Folklorekeria, gure arte-
ko jakintxu askorentzat eta,
gau erdiko ahuntzaren eztula
soziai gaien jabe agertzen zaiz-
kigun beste batzuen uste haun-
ditan. Bitartean, Naparroak ipar
aldean galtzen dituen herriak,
aragi bizian larrutzen dituzte
Euskal Herriaren mugak.

Lurralde jator eta zabala da
gure begien aurrean gorputz eta
arimaz betiko ixiltzera dijoana:
Aoltz aidea. Urrauldik Abaurre
gainera, eta Artzibarretik Orria-
ga-ra euskal nortasunik bere-
zieneko herri aldeak.

EGOERA

Naparroko berpizteak ez di-
tu ikutu. Nekazaritzatik bizi
izan dira eta lurgintzan hiltze-
ra dijoaz, bizibide berrien ar-
nas astingarria zer den jakin
gabe. Zonbaitzun iritziz, aita-
men ume bastartak izan dira;
Iriinen ez omen da haien ajola
haundirik izan. Bai eta ez; egi-
aren erdia dela esango nuke nik.
Laguntza asko izan zuten garai
batez. Argia eta ura ez ziren
beti herritarren lokarri gerta-
tu; karrikako lokatza kentzeak
hiritako ametsa ekarri zien as-
kori gogora, eta bideberriak be-
ren etxetako puskak errexago
aldatzeko bakarrik baliatu zu-
ten. Negargarri, baina hala da.
Hortik dator azken aldi hon-
tako utzikeri antzeko aginta-
rien jokabidea.

Nere ustez gaitza barneago
datza. Euskera galduz bezala
beren herri giroa ere joan da.
Euskaldunak bere gauzak mai-
te ditu; nere etxe pobrea erre-
gearena baino hobea, esan oi
du. Min ematen dio bere gura-
soen kabia hutsik ikusteak. Er-
derak hasi diren euskal herri-
tako umeak, berriz, hirira be-
gira jartzen dira; beren herria,
herri txar bat baizik ez da eta
lotsatu egiten dira nungoak di-
ren esafen; beren etxea oso za-
harra da eta laguneri nola era-
kutsi! Askoz hobe hirtko bizi-
tegi bat... Negar malkorik asko
begitara ekarri dtien txorakeria.

ETORKIZUNA

Zer egin laike? Ez ote da
beranduegi izango? Orai arteko
jokabidean jarraituz, noski, erre-
mediorik gabeko gauza da. Gu-
re euskaltzaletasuna herri hus-
tu hoietako argizai-ola eta ar-
marriak jasotzera (ostu ta ere-
matera) igandetan joateko bes-

terik ez ba da, gurea joan da.
Euskal Herriko mugak zimur-
tzen joango dira, eta euskaldu-
nok pozik arrapakinen bila as-
tean behin ateratzen joateko.
Nahi eta ez, errudun gera de-
nok. Nunbaiteko hil-ezkila be-
zala hartu izan dugu Euskal
Herri gaixo honen heriotz ixila.
Zer egin ginezake?

I.—Bizibide bat sortu.—Ez
dut itxaropen haundirik. Euskal
Herriko dirua, dim da; nagu-
siak dira euskaldun. Dirua es-
kutan ibili oi dute eta mihiaren
puntan euskaltzaletasuna. Biak
uztartuko dituen erremenlaririk
ez da gure artean. Halare, eta
diruaren izenean, neke haundi-
rik gabe eskuratu laizken lurral-
de zabalak ba dira Naparroan.
Behitegi emankor eta arlalde
aberatsak sortu laizke. Arakin-
degi industrial batentzat bizia
izango litzake. Euskaldun lan-
gilei ogibide egokia eskeini eta
gure muga estueri esolak sar-
tzea, Euskal Herriko dirudunei
gehiegi eskatzea ez ote?

II.—Opor etxeak.—Aize idor
eta iruzki bila dabiltzen euskal-
dunentzat da bigarren deia. So-
rian eta Errioxan duzuen ame-
tsa ez ote litzake Aezkoa, Artzi-
bar edo Urraul aldean beteko?
Ikus lehenik zer dugun, eta ja-
kin zer gero galdu dezakegun.

III.—Ikastolak.— Azkenekotz,
haurren udatea. Harrizko etxe
ederrak pixkana pixkana eror-
tzen joateko zorian utziak di-
ra. Udaberriko txorien pare
gerta laike Aunamendiko men-
dientzat haurren iskanbilla poz-
garria.

Gure eskuan dago heriotz
ixilari txerto bat sartzea. Beste
guziak ((requiem» antzuak bes-
terik ez dira.

J. M. Satrustegui

LUSARRETA
ARTZIBAR'KO ERRIXKA

Lirain gallurraren babesean, Ipete mendi azpian daukagu, Artzibarko
ipar aldeko mugan dagon errixka txiki hau. Gaineko aldian mendia, az-
pian basoak ditu ta egutera aldera begiratzen du. Erria aldapan daukagu;
azpian eliza, gainean etxeak. Gaur bi sendi bizi dira. Orain dala be-
rrogei ta amar urte amaiau. Lurgintzatik ateratzen dute bizitza; batez
ere abel gorriak dituzte eta lur segarrak. Diputazioakin eztabaidetan da-
biitz baso kontuengatik. Erritarrak basoa bakotzak berea duteia diote,
bainan Diputazioari inpuestoak ez dizkiote ordaintzen. Diputazioak be-
rriz basoak errienak direla, esaten du. Ixtillu honengatik, indar argirik
gabe daude. Diputazioak bidalitzen du bere morroia, argi aria, nundik
nora joan bear duan markatzeko ta errikoak, beldurrez, ez diote uzten.
Horre-gatik argia gasezkoa daukate. •_•,,•

Erri hontan ikusi dugu, Eliza galanta ta oso garbia. Dorre luze bat
dauka gotikoa, sarrera erromaniko garbia. Elizak Donezteben rzena da-
ramaki ta barrena erromaniko gotiko bitartekoa dauka. Ondoan erretore
etxea dago, bi bizltzakoa, ederra, utsik. Hau bai dala told egokia ta
paketsua udarako ikastola batentzat. Erretoraren etxeari, bertakoak aba-
dia deitzen diote. Aldare nagusian gurutze gotiko bat dago. Bataio
pontea erromanikoa du. Ba daude ere iduriak errenazimientokoak eta
bairokoak ain txarrak ez diranak, batez ere Doneztebe erdian dagona,
San Anton eta Santa Barbara; bazterreko aldarean Errosarioko Amabir-
gina, zutik bere ayrrakin, Korua eusten duten egurrak, bukaeran aldare
aldera, gizon eta abere bury batzuek dauzkate. Mere iritziz Euskalerrian
erri artea ezagutzeko ikusgarriak diranak; batzuek katu antzekoak dira,
besteak gizonezkoak, Hauek egin zituan artilaria etzan nola naikoa, ar-
pegi hoiei ikaragarrizko indarra ematen jakindu zuan. Inungo liburuetan
aftxatuak ez ditut ikusi; ta merezi luteke egotea. Ikusterakoan arrltuta
gelditu nintzan. Sakristian ere gordezen dute zurezko kopoi bat oso ede-
rrs dana, gotikoa. Nunaiko museon bateau izango luke bere lekua.

Erri honek ba du gainera frontoi eder bat, oso atsegina dana. Pis-
zina bat euki balu ondoan, a ze tokia oporretako.

Lusarretan, gizaldi onen asieran danak mintzatzen ziran euskeraz. 73
urteko gizon batekin topo egin nuen, euskeraz hitz batzuek bakarrik
zekizkin. «Nola zare?», izan ziran arrera egiteko hitzak. Bere gurasoak
ez omen zekiten euskeraz kantatzen eta bera txikia zala apaizak elizan
itzaldiak danak erderaz egiten omen zituen. «Berriz ikusi artio», itz
hoiekin eman zigun bere azken agurra. Aspaldi artan, gurasoak aurrei
dana erderaz mintzatzen zitzaien. Euskeraz egitea atzera joatea zala
zioten. Gaur bizi diranak euskeraz ez jakitearekin mina hartzen dute,
bainan berandu. Gainera Erro ta Baztango euskaldunak, beiekin zetozte-
nean, alkarrekin ulertzen zaila izaten omen zan, emengoak erderaz eta
besteak euskaraz ari ziralako. Lenago beiak, Auritzeko (Burguete) pe-
rira eramaten zituzten ta ardiak Urrotzera.

Naiz bi sendi bizi gaur, orain dala gutxi arte zazpi ziran. Eliza oso
garbia idukitzen dute, ikusteko modukoa. Egunero bi sendiak elizan
biltzen dira errosarioa errezatzeko. Urte barrenean egin bear diran
nobenak eta elizkizunak, berak egiten dituzte. Egunero elizako kanpaiak
ezkila jotzen du. Oraindik erria bizi da.

. ...
UGAIN BORDA

Lusarreta-ko Egur Landuak (Aida Argazkiak)
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f l fiilingiiismo 7 la realidad bistdrica
El presente articulo unicamente

pretende ajustar algunas precisio-
nes al articulo que con el mismo
titulo vio la luz en «Hierro», el 4
de julio del presente ano, firmado
por S. Gutierrez Arechabala, en
la seccion «Plaza Nueva».

Sin elevar el tratado a las altos
adjetivos que se emplean en la
introduccion sobre «ia economia
de las lenguas, deberia haber tra-
tado mas llanamente, desde un ni-
vel de organismos oficiales inter-
nacionales y de modernos trata-
distas, que nan emitido en epoca
reciente opiniones de divulgacion,
basados en ultimos estudios, y no
valerse tanto de conclusiones de
autores a veces ya pasados, o
desfasados, en sus conceptos lin-
guisticos. Es decir, valerse de opi-
niones mas actuales. Y no preci-
samente de los consejos que la
UNESCO emitio en su obra El uso
de las lenguas vernaculas en la
ensenanza (1954), labor de un
equipo de especialistas, aunque
cuyas normas no se han cumpiido
en nuestros medios; sino, mas
blen, de conceptos aun mas mo-
dernos sobre lenguas; por ejem--
plo, lo que ha emitido B. Malm-
berg en Spraket och manniskan
(Estocolmo, 1966), o la linea a
seguir que aconseja Denis de Rou-
gemont en su Carta a los Euro-
peos (1971), cuyas opiniones ha-
llaremos en los numeros de oc-
tubre y noviembre (de 1970) en
el Boletin de la Comunidad Eu-
ropea, entidad nada sospechosa en
lo que respecta a intereses de
tipo economico. Para emitir opi-
niones en conceptos actualizantes,
son indispensables para la puesta
al dia de las ideas. Y da la ca-
sual idad de que estos tratados
propugnan ayudar a las lenguas mi-
noritarias, para la mejor conviven-
cia de los europeos. De lo con-
trario, si una lengua ha de juz-
garse por, como asegura el senor
S. Gutierrez Arechabala, «de !a
inexorable ley historica que va-
rios tratadistas han denominate
«la economia de las lenguas» pur
la que, con la frialdad y objeii-
vidad de los analisis cientiticos,
se justifica la adopcion o asimi-
lacion de aquella habla de mayor
riqueza expresiva y poder cultu-
ral, en eleccion libre que se trans-
forma en hegemoma por liberrir.io
y multisecular plebiscito, ^quiere
indicar acaso que si Espana entra
en el Mercado Comun tendriamos
que prescindir del castellano para
acoger otra lengua que reune me-
jores condiciones sobre lo expues-
to por el? Pero sabemos que no es
este el piano desde donde con-
viene argumentar sobre el tema.

En cuanto a la realidad histori-
ca, ha de saber el senor Gutie-
rre que no ha habido ni hay esa
eleccion libre en su plenitud, por
lo menos desde que Carlos III
nego la oficialidad de las lenguas
nacionales que no fueran el cas-
tellano, en lo que a ensenanza se
refiere, cortando la hegemonia li-
berrima que debia de haber para
ese multisecular plebiscito a que
el alude. Pues en Real Cedula de!
23 de junio de 1768, declaro: «uni-
camente en lengua castellana», las
escuelas espanolas.

No quiero decir con esto que
admita los errores que en su dia
cometiera el senor Alejandro Man-
zanares, en las mismas columnas

de HIERRO, si es que los come-
tio. Aqui, unicamente pretendo
aclarar algunos conceptos del se-
nor Gutierrez Arechabala que sa-
lio al paso, cometiendo impreci-
siones en su afan de corregir.

El concepto «Vasconia» dejo de
laao, mas bien para que aclaren,
si asi les place, los tratadistas
que ven el pais desde su lengua
casteliana. t l que suscribe, es
«eusKa:iaun» y especialista de! vas-
cuence, y solo puede aportar los
conceptos que en este orden se
apiican desde el interior de ta
lengua vascuence, y que no viene
ran al caso. En la terminology
y su matizacion, siempre trope-
zaremos con traducciones mas o
menos fidedignas. Y, que me per-
done incluso si en el presente
articulo no empleo un casteiiano
muy castizo, pues es traauccion
de mi pensar a traves del vehicu-
lo de lengua vascuence, lograda
con la mejor voluntad y con todo
mi amor a la lengua casteliana y
a su rica literatura. Para mi, el
vascuence, es de «mayor riqueza
expresiva», aunque le cueste creer
al senor Gutierrez Arechabala. He
de aclarar, que por esta razon,
soy escritor en vascuence y no
en castellano. Y, como Jose Maria
tspinas: «Para hacerme entender
por los demas yo puedo utiiizar
cuaiquier u..^.na; pero para 'crear'
solo puedo utiiizar mi idioma. ti
idioma es la fuente de creacion
de las ideas y no viceversaw (Pa-
niker, Conversaciones en Gafalu-
ha).

Pero el senor Gutierrez no pa-
rece haber leido bien a alguno de
los autores que el cita. Ue otro
modo es incomprensible su atir-
rnacion, tan categorica: «En Pam-
plona se habla castellano desde
tos siglos medievales, dice Me-
mendez Pidal». Es posible que en
alguno de sus tratados haya lle-
gado a decir, aunque el articu-
lista no especifica donde. En ho-
nor a la verdad y para dejar mas
claro sobre lo que opinaba Me-
nendez Pidal del romance (no cas-
tellano) de Pamplona, traeremos a
colacion una de sus importantes
ooras, El idioma espanol en sus
primeros tiempos, donde afirma:
«...desde Tafalla a Estella para el
Norte, no fue nunca romanizada;
ta cjudadi de Pom pel one, Pamplo-
na, no tuvo fuerza para irradiar
romanidad, sino apenas para abri-
garla en sus calles y en sus arra
bales, como en un islote rodeado
de poblacion de lengua vasconica;
la penetracion del romance en es-
ta zona es tardia, como vemos
por las comarcas de Tafalla y Este-
lla ..».

En cuanto a las escuelas de
vascuence en las llanadas de Ala-
va y de Navarra, segun me han
informado, ya hay algunas funcio-
nando, por voluntad expresa de
algunos padres de familia. De mo-
do, que aqui esta planteado el pro-
blema del bilinguismo, en el de-
recho que ejerce a cada ciuda-
dano y a los padres en particu-
lar, para educar a sus hijos.

Pero, dado el caso, sin irnos por
los cerros de Ubeda, ^por que no
plantear desde otro piano mas
constructive? Por ejemplo, en el
planteamineto propuesto por uno
de les linguistas que el articulis-
ta saca a colacion: Antonio To-
var. Autor este que en su obra

Aita Olazaran
Berriz ere Aita Olazaran

gure agerkarira ekartzen
dugu. Lehen Lizarrako Hi-
riak bere seme zintzoari
omenaldia eman zion, eta
orain «Euskal Herriko Txis-
tularien EIkargoa»-k bere
Urrezko Medalla berari
ematea erabaki berri du.

Zorlonak, berriro, Aita
Olazaran biotzez!

La lucha de lenguas en la Penin-
sula Iberica, dice: «En un mundo
moderno, solo los medios moder-
nos (escuelas, grados superiores
de educacion, radio, television, et-
cetera), pueden asegurar la con-
servacion de la lengua».

Como se vera, difiere mucho de
las exposiciones del senor Gutie-
rrez Arechabala.

Y yo me pregunto: iDesde las
esferas periodfsticas, principal res-
ponsable de la opinion publica,
por que no se trabaja mas en
pro de estas ideas, para la buena
convivencia de los espanoles? Se-
rfa mucho mas viable para abor-
dar problemas de bilinguismo, sin
levantar aca y aculla opiniones di-
versas, y a menudo peregrinas;
que seria bastante mas edificante
y no sembrarfa tanto confusionis-
mo.

Juan San Martin

CISNEROS MUS1KA
IRAKASLEA IL DA

loan berri den Ekainaren lehen-
go egunean Cisneros Musika Kon-
pontzaile ta Irakaslea il zan. Eus-
kal Herrian, batez ere Bizkai al-
dean, oso ezaguna zan bere eus-
kal musikaren aldeko lanenkatik.

«Columbia» Disko Etxean gogo
onez Ian egin zuen euskal folklo-
rearen diskoak grabatzen.

Beraren oroimenez Jaun Manuel
Ares esandako hitzak ekartzen di-
tugu: Zuk egin duzun lana, Cis-
neros adiskidea, ez dugu euskal-
dunok ahaztuko».

Goian bego.

BAIONAKO ccEUSKAL
KULTURAREN EGUNA»-REN
BERRIAK

Bere garaian hemen esan genuen
bezela, ioan berri den Uztailaren
irugarrenetik zortzigarreneraino Bai-
onan «Euskal Astea» delako bat
ospatu zan. Aste horren lehenbi-
ziko egunean, larunbatan, «Euskal
Kulturaren Eguna» zan. Egin har-
tan euskeraz idatzitako liburu eta
beste gainerako artikulo eta idaz-
lanen Sariketak egin ziran. Jendea
ugari eta egun horrek arrakasta
aundia izan zuen.

Hona hemen «Euskal Literatura»-
ren Sariketeen xehetasun eta argi-
tasunak:

Liburuen arteko Sariketa: Lehe-
nengo Saria «lostatuz mintzaira
ikas» lizeneko liburuak irabazi zuen.
Bere Egilea: Aingeru Irigarai Na-
farroko seme, sendagile famatu
eta Euskaltzaindikoa dena. Liburu
hau euskeraz erakusteko oso ego-
kia da (Sari hau aur gazteendako
irakurgaien Saillean eman zan).

Hontaz gainera Kultura gaia har-
turik beste Sariketa bat izan zan
eta hemen lehengo Saria Xabier
Garmendia jaunak bereganatu zuen
«Lurraren Kondaira» deritzan libu-
ruarengatik.

Euskal Artikuloeen Sariketan Le-
hengoak Erguin Donostikoa, eta
Udo Mauletarra gertatu ziran, Be-
re Idazlanaren gaia: «|par euskal
Herriko ekonomia zertan da, eta
nola, Hego Aldekoak laguntzen
ahal duen».

ZEPAI BERTSOLARIA IL
ZAIGU

Etengabean berri alai edo tris-
teak, onak ala txarrak etortzen
zaizkigu. Oraingoa Akilino Eizagui-
rre «Zepai» izen ordez ezagutu-
aren eriotzarena.

Zepai zana bertsolari on ta ja-
torra zan, abotsa sarkorra, ozena,
zola zaukana.

Gaztetik asi zen bertsoak kan-

Eliza gaurko munduan
Pakea eraikitzeko, gizonen arteko asarreak sortuerazitzen dituz-

ten zerak, zaiz-zainetatik atera behar dira, eta lehenik guduak
ekarrierazten dituzten okerkeriak, frankotan diruaren ezberdintasune"
tsk sortzen dira okerkeri hauek, baita beranduegi zuzentzen asten
diralako ere.

Zenbat aldiz, besteak menderatu nahiak edo aintzat ez har-
tzeak eta oraindik sakonago aztertu nahi badegu, besteren es-
kuaren ezin eramanak, emandako itza jateak, aundinahikeriak eta
beste oSako grina zatarrak, holako litxarkeriak ezin jasan-cia gu-
darik gabe ere, asarre ta gogorkeri franko gizartean ugaritzen
dira.

Gisa hontako zitalkeriak ernetzen dira nazio tartean ere, eta
beren garaian mozteko nahi ta nahiezkoak dira nazio arteko era-
kundeak, alkarrekiko itzala gordetzeko, gogorkeria lehuntzeko ta
pakea piztuerazitzeko.

Herri tarteko hartu emanak ugaritzen dijoaz gaurko egunetan,
ta guztien onerako, itxuraz, antolatzeko aurrerapide hauek, neurri
batzuk hartu beharrean gaude gaurko eginbeharretan batez ere
txirotasunik lotsagarrienean iraulka datzaten ainbeste lurraldeei
bisruz.

Lanbide hoiei ekiteko, herri-arteko erakundeak, giza bizibidei
bideak zabaldu behar dizkiote: janean, osasunean, ezieran, lanto-
ksetan, esku bat luzatuz, baita goraka dijoazten herri atzeratuei,
beren aberritik iges dabiltzanei ta Ian bila herritsk ateratzen di-
renei, ta hoien sendiei.

Gaurko egunean lanean ari diran nazio arteko erakunde edo
instituzioak, gizadiari on aundiak dakarzkiote, ta gizonen eraba-
teko batasunaren oinarriak tinkatzeko lehenbiziko ekinaldiak dira,
batasun horrek bakarrik urratu baidezazke gizarteko gorapiloak,
aide guzietan aurrerabidea bultzatu ta guda mota guztiak estierazi.

Sail hoietan guzietan, Kristauen ta ez diranen artean senidetza
bikain bat sortzen dala, oso begi onez ikusten du Elizak, ahal
guztik bateratuz gizonen arlotekeri gorri hori aizatzeko.

Euskal Herriko Leioa
tatzen. Bazuen Sona Euskal Herri
guzian, batez ere bere Gipuzkoa
maitean.

Zepai Errexilgo herrian 1907 ur-
tean sortu zan bertako izen bere-
ko baxerrian, hortik bere izen or-
dekoa zetorkion. Errexildik urte
aunitz baduela Idiazabalgo herrira
bere bizi tokia aldatu zuela eta
Etxegarate ondoko herri eder hon-
tantxe bizi izan da il arteraino.

Zepai etxea oso famatua da. Os-
tatu egokia bazkari, edo afari on
bat egiteko baita txurruten bat har-
tzeko ere. Jantoki ona, izen aun-
dikoa ongi jaten gustatzen zaio-
nari.

Gure bertsolari zana umore one-
koa zan; gatza ta piperra beti be-
regan zauzkan. Bertsolari jatorra
berez eta sortzez. Benetan!

Far egiteko gizona, ateraldi ede-
rrak beti ahoan ateratzeko prest.

Hara hemen orain buruan dau-
kadan Zepairen agindakoetatik bat
esan dutenaren senalea dena: Be-
re Jantokiaren komunaren atean
berak asmatutako hitz hauek ager-
tzen dira: EGIN ZAK LASAI. Le-
henengo aldiz irakurri nituenean ez
dut ain sabeleko minik nere bizian
sentitu gela horreri komeni zaiona
alegia, eta oraindikan etxe horta-
ra joaten naizenetan ezdut farra
geldierazi izaten ahal.

Goian Bego Akilino Eizaguirre
«Zepai» bertsolari maitea.

«HERNANI» EUSKAL
LITERATURA SARIA JOXE
ANTXON ARZAK IRABAZIA

Aurten Hernaniko herrian izen
bereko euskal Literatura Sari bat
antolatu zuten. Sari hau Usurbilgo

Joxe Antxon Arza txalapartari,
euskal kantari ta poeta ezagunak
bereganatu zuen, bere «SABELA
TA LURPEA» deritzaion poesiare-
kin. Amabost mila pezetakoa zan.

Gure irabaztailea «EZ DOK AMAI-
RU» euskal kautari talde famatuan
ari izaten da. Zorionak.

BILBOTIK ZUMARRAGARAKO
TREN BIDEA

Oso interesgarria da Euskal Herri
guzientzako «Zeruko Argia» euskal
agerkarian Bilbotik Zumarragarako
trenbideari buruz Bernardo Mesan-
za luz —injenieruak idatzi duen
idazlana.

lakingarria izanik nere ustez, ber-
tan diona hemen laburki agertzen
ausartuko naiz; Aurretik esango dut
Mesanza jaunak trenbideari buruz
diona:

Bilbotik Zumarragarako tren ho-
nek «EuskaI Herriko geroko har-
emanen giltza» daukala.

Eta orain tren honen argitasunak
alpatuko ditut euskaldun guziek
iakin ditzaten:

Lehenbiziz Bilbotik Donostirako
«Tren estuak» ez du ezertarako ba-
lio. Etorkizuna Bilbotik Zumarraga-
rako trenbidean dago. Tren honenau
egitekoak Ian hauek behar ditu:
Bilbotik Duragorako eta Durango-
tik Elorriorainoko zatiak aldatu be-
har dira, eta gero Elorriotik Elge-
tan herriko azpitik Bergarako An-
giozar auzora trenbide berria egin,
eta handik Antzuola herritik zehar
Zumarragainokoa egin ere RENFE-
kin elkartzeko.

Holako trenak Bilbo gure Irunera
irutan ogeitamar kilometrotan ur-
bilduko du.

Denok dakiguna da autopistak
behar beharrezkoak direla, bano ez
dugu ahaztu behar trenbideak obea-
gotu, gaurkotu, berritu eta beha-
rrezko direnak altxatu ere bai gau-
za zuzen eta bidezkoa dela.

Bilbotik Zumarragarako sugurdia
egin ezkeroz Euskal Herriko Iri Na-
gusiak elkarri orain dauden bano
urbilago egongo lirake.

IKUSLE
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Esku Langintza Zaharra (1)
Beranduxe ba da ere, azken aldi hontan argita-

ratutako liburu batez mintzatu nahi nuke. Tolosa-ko
Juan Garmendia Larranaga-k gure herritako Esku Lan-
gintzaz dakarkigun bilduma jakingarria, galtzen ari
diren lanbide askoren oroigarri izango da. Gertaki-
zun baten lekuko izateak bere arriskuak ba ditu:
axalkeria beintzat ikusi oi da zonbeit lanetan. Es-
kutan dugun bilduma beste edozein gauza izan daike,
baina ez da irruti bateko ezkil hotsa. Herririk herri
ibili da egilea, behin eta berriz esku latzen Ian ixila
ikusi eta ezpain askotako jakinduria jasotzen. Ez da
hau idazlearen emaitzarik makalena.

Donostiako «Diario Vasco» irakurtzen dutenak ba
dakite ongi tolosar honen berri. Egunoroko lanaren
gurpilatik atera eta igandetan herritik iges egitea
gero ta beharrezkoago du, tresnari eta orduei lotu-
tako gizonak. Baina, nun da nere gogoa han da nere
zangoa, begi belarriak bere tokian direla ibili da
Garmendia jauna eta ez zaizkio ibilketa an':zuak ger-
tatu. Donostiako egunkarian jalkitzen joan den ikus-
gaiak bi liburutan dira orai denon ikasgai.

Liorreko gaiak ditu lehenbiziko zenbakiak; itsas
lanbide eta arrantzariekin zer ikusia dutenak sartu
dizkigu bigarrenean. Ugariago dira baserriak eman
dizkion berriak eta hauekin berdintzen du urekoekin
liburuan zuen zuloa. Oso Ian apaina eta polita.

Juan Garmendia erderaz saiatu zen lehenik, idaz-
ie bezala. Erderaz eta euskeraz datozkigu orain, bere
bi zenbakiak. Nork esan bere euskera ikusita? Ulert-
-errexa eta aberatsa ikustean itzulpenik gabe, eus-
kera hutsean, hobeto egongo zela iduritu zaigu. Izan
ere, erdal lana egina zen eta bilduma noiznahi etorri
zaiken. Bildur naiz gaurko mihiaz kanpotiko euskal-
tzale asko eskubiko orriarekin geldituko ote diren;
Garmendia-ren euskera iastatu gabe, alegia. Bere bu-
ruz baliatu ezin denaren txakur txikia bezala zait,
euskal iiburutan itzulpena. Itsuaren bidezaina. On da
gaur euskera edozein jakintza-burubide bere hortzez
murtxikatzeko. Hontara heltzeko beharrezkoak izan di-
tazke bitariko idazlanak; baina, gaur geure buruz ibil-
tzen ikasia dugu.

Nafarroko gaien bat edo beste ere ikusi dugu.
Zubieta-ko kaiku, oporra eta abatsaren langintza. Bes-
te aide ba dakigu Beteluko erloju egile eta Luzaide-
-ko eskalapinelia ere jasoak dituela. Zer edo zer
gehiago aiegindu ta, ez ote litzaioke hirugarren zen-
baki batentzat gaia sortuko Garmendia-ri Naparroan?
Bihotzez poztuko ginaizke.

(1) «EUSKAL ESKU-LANGINTZA. Artesania Vas-
ca. Juan Garmendia Larranaga. Coleccion Auiiamen-
di (San Sebastian), n.° 79-80.

LUR Editorialaren Asmoak
LUR Editoriala liburu interesga-

rriak euskeraz argitaratzeko sortu
zan. Hau da euskaldunei euskeraz
gai iakingarri eta interesdunak
gaurko eguneko biziari eta kultu-
rari dagozkioten guzia (Ekonomi-
koak Politikoak, eta, eta) beren es-
kuetara eramateko jaio zan.

Oraingoz euskal liburu multzo
eder bat argitaratu du, eta hemen-
dik aintzinean bere Ian txaloga-
rriari jarraitzen ari zaio.

Hona hemen urrengo liburuen
izenak aurki argitaratzekotan dire-
nak. Aurretik doha bigarren liburu
multzoaren lehenbizikoa agertu be-
rria dela. Donostiko GAUR Taldeak
eginikakoa dago. Izena: EUSKARA
GAUR. (Goian dagon potretan (Fo-
toan) liburu berri honen azala ikus-
ten da).

Beste gainerako liburuen izen-
buruak eta egileak:

KANIKO ETA BELXITIN, zubero-
tar pasturala.

KANDIDO, Voltair'rena.

SOZIALISMOAREN F R O G A N -
TZAK, Dobb'rena.

LEHEN EUSKAL GIZONA, Baran-
diaran'arena.

LAN ALOKATUA ETA KAPITA-
LA, Marx'rena.

KAPITALA, ALOKAIRUA, PRE-
.ZIOA ETA IRABAZIA, Marx'rena.

XIMiOA. Dominique Peillen'rena,
eta

MUNDU ZORIONTSU BAT Hux-
ley'rena.

Liburu bakotxak 75 pezetako ba-
lioa izanen du suskribidoreentzat,
eta Liburutegitan saltzen direnek
150 pezetakoa.

Hontaz gainera LUR Editorial ho-
nek beste asmoak baditu plazara
azaltzeko prest daudenak: Hau-
rrentzako liburuak argitaratzeari
ekin. Lehendabiziko liburua antola-
tua berri d_u eta beste .zenbait

prestatzen ari da. LUR delakoak
esaten digunez haurrentzako libu-
ru hauek guziak orijinalak dira eta
erdal hizkuntzetan ezin aurkitu !i-
tezkenak.

Liburu hauetan erabiliko dan
euskera erraz eta aberatsa izanen
da haurrek errazki entendituko du-
tena.

Haur liburu hauen prezioa 110
pezetakoa izanen da suskritorren-
tzako, eta 190 pezetakoa liburute-
gietan saltzeko.

Zenbait haur liburuen izenak jar-
tzen ditugu:

BALEAREN ARRANTZA (argitara-

tua).

AMAZONETAKO INDIOAK (in-
prentan).

IPARBURUAREN KONKISTA (bi

tomo).

ZIENZIEN SORRERA.

NILOAREN ITURRIAK.

E U S K A L HERRIKO BAJURA
ARRANTZA.

WIKINGOAK, eta

EUSKAL HERRIKO SORGIN ETA
KOBA ZULOAK.

Suskritorea edozein izan daiteke,
horretarako idatz dezake zuzenbi-
de hauetara: Editorial LUR. Bilia
Zutik. Pa$eo Arbola. Do.nostia.

EUSKALTZAINDIAREN
B A T Z A R R E A

Abuztuaren 4ean, arratsaldeko 4etan, Euskaltzaindiak bere hileroko
batzarra eg in zuen Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

Hona hemen batzarrean erabili ziren gaiak:
Euskaltzaindiko laguntzaile zen Jose Maria Iribarren jaunaren he-

riotzearen berri eman zuen euskaltzainburu jaunak. iribarren jauna, «Vo-
cabuiario Navarro» eta beste zenbait Ian aipagarriren egile da.

Jose Luis Lizundia idazkari ordeak, E. Erkiaga diru zainaren izenean,
txosten bat irakurri zuen, Apiril-Maiatz eta Ekaineko diru gcrabeheren
berri emanez.

Juan San Martin, Euskaltzaindiko Idazkariak, Deustuko Unibersida-
dearen eske bat irakurri zuen. Eske hortan hauxe dator: euskal irakasie
izateko gaitasuna frogatuko duen agiria Euskaltzaindiak eman dezaia.
Aita Altunak, Anaia Berriotxoaren laguntasunaz, azter beza arazo hau.
Berebat, Kintana jaunak beste txosten bat ekarriko du, euskeraz ira-
kasteko gaitasuna zer nolako azterketen bidez egizta ditekeen erakutsiz.

Iclazkari jaun berberak Antonio Zabala euskaltzainaren ian bat ira-
kurri zuen. Bertsolarien txapelketak era berri batez antolatzeko zer no-
lako urratsak eman diren azaltzen du.

Ondoren euskaltzainburuak Idatzaruetazko batzordeak prestatu duen
txostena irakurri zuen: «Loturik ala bereiz idatzi behar diren hitz, aumzki
eta atzizkiak». Luze jardun zuen batzarrak txosten hau aztertzen. Ba-
tzarra gehiegi ez luzetzeagatik, punturik zailenak hurrengorako utzi ziren
eta gainerakoak onartuak izan ziren.

Jose Maria Lojendio euskaltzain jaunak Araudia berriztatzeko batzor-
deak egindako lanen berri eman zuen.

Luis Mitxelena euskaltzain jaunak Aditz batuaren batzordeak Baionan
abuztuaren 3an egin duen bilkura eta lanaren berriak eman zituen.

Juan San Martin idazkari jaunak Etxegintza Hiztegia prestatzeko ba-
tzordearen lanen berri eman zuen.

Idazkari jaun berberak Gaur-ekoek Euskaltzaindiaren aginduz euskera-
ren egoeraz egin duten lanaren berri eman zuen. Elgoibar, Errenteria
eia Pasaiari buruz da oraingo Ian hau gero Euskal Herri osoan egingo
dutenaren aurrerapen gisa. Lan hontatik lerro batzuk kentzeko Gaur-
-ekoei eskatzea erabaki zuen batzarrak.

Ruiz Urrestarazu laguntzaile jaunak xehetasunak eman zituen Euskal-
tzaindiak Irailaren 5ean Aramaion egingo duen batzar agirikoari buruz.

«Andima Ibinagabeitia Saria»rako deia berriz hartu dela, eta sari
honen xehetasunak eta oinarriak, idazkari jaunak jakin arazten ditu. Sari
hau Caracasko Euskera Lagunen Elkarteak jartzen du.

Azkenik, Literatura sarirako lanak hartzeko epea bete dela iragartzen
du euskaltzainburu jaunak. Sariketa hau Euskaltzaindiak berak Bizkaiko
Aurrezki Kutxaren laguntasunaz jarria da. Batzarrak, orduan, lanok azter-
tzeko mahaia hautatu zuen. Haritschelhar, Irigoyen eta Aresti jaunak
izan ziren izendatuak.

(Euskaltzaindiko Prensa Bulegoaren agiria).

VI PREMIO
1971-

«Diario de Navarra», Iruna Iribu-
ruko egunkariak sari bat eratzen
du, leen maillako Nafarroko Esko-
lategietan, 1.500 eta 750 pezetako
AXULAR izeneko bi sariekin eus-
karazko artikulo edo erri kontu
oberenenendako, euskal idatzlari na-
gusi aren oroitzapenetan.

Sarietan parte artzeko, baldinki-
zun ok bete beharrak, dira:

I. Sari hontara sar ditazke es-
kolategiko adinean dauden aurrak.
Euskeraz idatzi lantxoak igorriko
dituzte. «Diario de Navarra», Pam-
plona. «Para el concurso de relatos
vascos» izenburuarekin.

II. Lanak, goienaz, bi orrialde
edo kuartillako edadura izan behar-
ko du. Maisuak, Apezak edo adi-
neko batek beharko du, bere ize-
nekin lana baietsi, aurrak izendei-
turak ezarriko ditu erriaren eta
etxearen izenekin batera.

III. Kurso azkenean lantxo obe-

AXULAR
1972
reneri Axular Saria emanen zaiz-
kie, bai aurrari, eta bat maisu edo
gidariari ere «Diario de Navarra»
egunkariaren Euskal orrialdean, al-
di bakotx argitaratu diran ipuin al-
pagarrienek ere, 150 pezetako sari
bana izanen dute.

IV. Sarirako ipuinaz baino, edo-
zein gaiaz izan ditazke: ala kontu,
erri oitura edo kanta, iosteta, ibi-
llaldi edo gertakari. Aurrek berek
idatziak izan bear dute, inoren la-
guntzarik batere gabe.

V. Aurrek behar, dute mintzo di-
ren bezala idatzi. Geiago konta da
sarirako errateko, airea edo gatza,
utsik gabeko ortografia era baino.

VI. Sari huntarako idatziak igor-
tzeko epea. Garagarrillaren 15 egu-
nean bukatzen da, Saria emanen
da, eta argitaratuko, Nafarroko-
-Zaindaria den, Jaundone Fermin
bezpera egunean.

«ETOSK1» dantza eta Jsantu
batasunaren deia

«£TORKI» dantza eta kantu batasunak dantzari bat eta 3 soi-
nulari biliatzen 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 galdeginik izango dire kantuz
aritzeko.

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

FILIPE OYHAMBURU
96 Rue Raynouard
PARIS 26 - FRANCIA

Berak behar diren xehetasunak (kondizioneak eta abar) eman-
go ditu, idazkiak eskuratu-ta.
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Mundua zabaia zela uste zenean, ziudade nagusienetan —Erroman,
Parisen, Madrillen...— bizi zirenak. zioten, munduan erdi erdin bizi zi-
rela; eta aiengandik aparteko erri koxkorretan bizi zirenak, mundun
ipurdin... Grain ba-clakigu, mundua biribiila dela eta bakoitza bizi dela
mundun erdi erdln. Ala ere, nazio bakoitzak, probinrtzi bakoitzak ba-du
erdiko puntua. Espafiiako erdiko puntua, Madrilgo "Puerto del Sol» dela
dsote; Naparroako erdi erdia, Irufieko «P8aza del Gastilio» dela. Nere-
tzat, Naparroako erdiko puntua, Iruneko Autobusetan dago. An, eskutan
bezala, ikusi ditzakezu gure erri guztietako gizon eta emakumeak.

Neri —erritarra izan bear!— gustatzen zait garaien Autobusetara
joatea. Beti arkitzen da ezagunen bat. Eta, zenbat aldiz, «IKASI-MIKASI»
idazteko gaea sorfu izandu det Autobusetan... Ara, emeu, nere aspal-
diko ezaguna den Martina eta biek eranegun izandu gendun elkar-izketa.

—Beorrek, sermonetan bezaia, «IKASl-MIKASl»n, kontu polithek jar-
tzen dizkiu, bafio...

—Bafio, zer?
—Sermonetan bezala, gizonaakin maiteki eta emakumeekin asarre.

Lengoan, «LUZIA, MiNGAllM LUZIA», emakumeentzat jarri zun bezala,
zerbait jam bear luke gizoneentzat. Edo, uste du, gezurrak, marmariak
eta esamesak, emakumienak bakarrik direla? Gizonak, asarretzen deenin,
ez aldithute botatzen agoaldi ikaragarriak?

—Zuek, emakumeak, ez-bazinuzte axekatuko...
—Guk axekatu? Gu ez gara tabernara joaten, eta an, bakarrik deenin,

zaiaparta earrak ateatzen thute baa, Urrengo «IKASI-MIKASI»n, jo gizonai!
—Jo bearko diotet. Bafio, egi osoa esateko, aurretik esan bearko

det, euskaidun gizcnak mundu guztian estimatuak direla beren zintzota-
sunez. Ibilii naizen leku guztietan, ala esan didate. £banakaen bat ez
dela ola izan? Orrek ez du ezer esan nai. Mere ustez, ba-dakizu zein
clan euskaidun gizonen eragozketa aundiena?

—Ez dakit baa.
—Bordarien, baserritarren, errixkakoen bizimodua...
—Nik uste nuan, erri txikietan bizitzea bentaja zela. Kaletarrak jitoak

bezala bizi dira. Ataritik atarira, leiotik leiora, beti marmariz, beti erris-
tan, beti oiuka...

—Egi da, Martina, diozuna. Bafio, kaletarrak «kalean bezala» bizi
bas dira, baserritarrak geiegiko bakartadean, satorrak zuloan bezala, bi-
zitzen dira. Zoaz erri koxkor oietako batera. Ez duzu inor ikusiko, ez
atarietan, ez leioetan. Bafio, zirrikuon batetik, denak ikusiko zaitute.
Bizimodu ori ez da egokiena gure gizon eta emakumien izakerako:
geiegiko bildurtasuna ematen bai diete. Ortik, susmoak; ortik, aditzen
dena, ikusten dena, bamen gordetzea. t:ta barnen gordetzen dena, den-
boraz usteltzen d!a eta noizpait indlar geiagokin botatzen da. Ostotsketa
boiadaz asten den bezala, gure errietan, noizpin bein, asarrealdien bat
ikusten da beti pakean bizi direnen artean. Orduan adituko dituzu aokal-
di ikaragarrienak: —«Uste duzu ez dakitela zer egin zinun mutikoa zi-
nela, nola ezkondu zifien; zure athe ta athuna; ama ta amama...». Egin
zazu, edo esan zazu, errixkakoei ongi iruditzen etzaiena. Ez dizute ordu
artan ezer esango, bafio noizpait ostikoa emango dizute! Nai duzu
kaso bat?

—Konta beza, jaune.
—Orain ogeita bosten bat urte, nere lagun bat eta biek juam gifian

misiotara Alaba'ko erri koxkor batera. Apez-etxerik etzelako, em an zi-
guten ostatu nekazalgo famili batean. Garai artan, kostako zen gure
egonaldia egunian bosna duro... Ale ere, erriko batzarre izan zutenean,
esan omen zion alkateak gure gizonari: —«Zenbat eman bear dizugu
misiolariak idukitzeagatik?» —«Zeorrek jakingo duzu guardazibillei os-
tatu emategatik kobratzen duzuna...». Eta, ixil-ixil, egun bakoitzerako
amabosna duro eman bear omen zizkioten: alkateak guardazibillengatik
kobratzen zuena...!

—Ala, arpazak oi!
—Elitzake obe izango, zerbait ikusten denean, zerbait aditzen denean,

bereartan gaidetzea eta azterkatzea zer esan den, zer gertatu den:
nere ustez etzinuke oiakorik esan bear, etzihuke ori egim bear...?

—Bafio?
—Beste gauze bat. Gure gizonak, ain zintzoak eta apalak, norbaitek

zirikatzen dietenian, arroak biurtzen dira. Ez dakit nor I aditu nion, bafio
egi biribiila da: «EUSKALDUNA EZ DA JOKULARI, BANO BAI APUSTU-
LARI...». Bein «EZETZ», edo «BAIETZ» asi ezkero, jarriko du galtzeko
zorian, bear bada, artalde guztia. Eta, zer esan pleituetaz? Euskalduna,
maizeki, esku garbikoa da, ez da gezurti ez du maltzurkeririk. Bano,
bein asi ezkero, bein berotu ezkero, berdin galduko ditu ogei, edo be-
rrogei milSe duro... Egiakin, edo gezurrarekin, adiskidetaz balioz, edo
gezurrezko testiguak erosita, gauze bat bakarrik nai izaten du bere
itsutasunean: KUKURRUKU kantatu! Majinabat pleitu ikusi izandu dira
gure errietan, amar duroekin konpondu litezkenak, eta etxealde obere-
nak ondatu dituztenak.

—Oi, bai, egi garratza dela. Gue gizonak aithuko ba-luteke!
—Adituko dute, Martina, adituko dute. Bifiepin, urrengo «IKASI-MJ-

KASI»n, argi eta garbi esango dietet: «pleitua irabazten duena, atorra-
kin bakarrik gelditzen dela, eta galtzen duena, larru gorrin...!». Ezdaite-
zela itsutu, eta konpondu ditzatela pakean beren gora-berak.

A. Astiz Arregi

ELIZONDO

ERRETORE B ERRI A
Joan den Abuztuaren 8'an etorri bezala zaindu ditzala bere ardiak,

zitzaigun Elizondoko parrokira Mi- denak elkartasunean bizi gaitezen
kel Alberro gure erretore berria. kristoren dotrinak agintzen duen
Gure zorionik beroenak apez Yaun bezala. Berriz ere zorionak biotz
euskaldunari eta zeruko Artzai onak biotzez. Aunitz Urtez!

BAZTANDARREN B1LTZARRA
Aurten Santio ondoko igandean

ospatu dugu zortzigarren Baztan-
darren Biltzarra eta eguraldiak ere
ederki lagundu gaituela. Goiz goi-
zetik zerue garbi garbie agertu zi-
tzaikun iguzkiak bortizki berotzen
zuela. Gero eguerdi aldera goibel-
du zuen iper-aizea nausiturik bai'
nan batere euriaren beldurrik ga-
Dby ongi bait-dakigu iper-lanoak ze-
rue «mukutzen» duelarik ez duela
aisa erasaten. Hortaz bada arra-
tsalde goxo bat izan ginuen eta
besta egiteko izaten al den hobe-
rena.

Aurten befiere ez bezalako arra-
kasta izan du Baztandar Bilgura
honek, Elizondon bildu bait-dire
Euskal-Herriko zazpi eskualdetako
yendeak; hemen ikusi ditugularik,
Gazteizkoak, Bizkaitarrak, Gipuz-
koar aunitz eta Nafarroatik ere ika-
ragarrizko yendeketa, hoien artean
Irunarrak, Lesakarrak, Beratarrak,
Bidaso-Bertizaranakoak, Malderreka-
rrak, Ultzamarrak eta Baztan gu-
zia. Bai eta mugaz-bertzaldeko
anasak ikusi gintuen, denak gure
artera etorriak egun goxo bat ira-
gaiteko nahikeriarekin eta denbora
berean zazpi aurrideen arteko lo-
karriak sendbtzera, hoiek befiere
urratu ez daitezin.

Goizean Meza ederra, eskuaraz-
ko kantu, otostz eta sofiuekin, baz-
tandar apez yaun batek bestari bu-
ruz prediku hunkigarria eginik. Me-
za guziz ederra.

Urtero bezala meza ondoan ka-
rrozen ibillaldia Elizondoko karri-
ketan barna. Bertzetan bezala Ba-
lleko ikurrina Maurizio ta Pelix
txistulariekin denen aintzinean eta
hoien ondotik, karrozak, txistula-
riak, dantzari-taldeak, triki-trixak,
neska-mutil gazteak yauzi ta dan-
tza, eta denen gibeletik Iturengo
gare-joile famatuak beren bulunba
aundiekin bazter guziak inarrosten
zituztela.

Eguerdi aldean plaza zaharrean,
Hazparrengo dantzariak aritu ziren

eta hoien ondotik eta goizeko bes-
ta bururatzeko, baztandar gazte ta
zaharrek mutil-dantza eder bat dan-
tzatu zuten.

Gero merkatuko plazan bazkaria
1500 bazkaltiarrekin. Bazkalondoan
naiko sohu dantza ta kanta. Hor
ari izanak dire txistulari-taldeak:
Maurizio ta Pelix, Lesakarrak, Etxa-
rritarrak, Zangotzatarrak. Silbestre
Aimandoz auspo-sohu joilea. Haz-
parrengo kantari xarmantak. Kle-
mente bertsolaria. Irungo triki-tri-
xa. Elizondoko Ikastolako aurrak
ksntari eta bertze zenbait gehiago
ere. Bestaren zuzendari ta erakus-
tale Inaki Beobide izan ginuen.
Zer mutil-dantzak, fandango ta arin-
-arin, ehunka gazte yauzi ta irrin-
tzi.

Arratsaldean Elizondoko karrike
ta ostatuetan izigarrizko umoreakin
gazte euskaldunak kantari Euskal-
-Herriaren aldeko kantak ederki go-
raipatzen zituztela

llunabarrean, «Oskarbi» deitutako

kantariak eta Tolosako «Udaberri»
deritzaion dantzari-taldea aritu zi-
ren, hemen ere Inaki Beobide «Mi-
croan» zuzendari. Yende aunitz bil-
du zen eta denak loriaturik. «Os-
karbi» taldearen kantak izigarri po-
litak eta arras ongi moldatuak eta
dantzarien ekinaldia ere aski ede-
rra. Zorionak «Oskarbi» ta «Uda-
berri» taldeeri eta bai bestaren zu-
zendariari ere.

Aurtengo Baztandarren Biltzarra
ongi Joan da eta Baztango izena
Euskal-Herri guzian entzuna izan
da. Ehun txistulari, dantzari-talde
aunitz eta euskaidun gazteria boz-
kario sanoa agertzen zuelarik egun
guzia kantari ta yauzi «Guria da
Euskal-Herria».

Eguna gan da, arrabotsaren on-
dotik bakea, Baztango mendietan
beiti iper-lanoak, lano idorrak, eztu
erasanen. Bestak gan dire, «Bakia
ta bi sos».

M. Izeta

Naparroko Artzainoren Laugarren
Leiaketa

loan den Abuztuko azken igandean Uarte Arakilgo garrak Beriaingo arrimorru eta arkaitzetatik beititzen
GEINBERA egi zabalean Naparroko ARTZAINOREN
LAUGARREN ZEINGEHIAGOKETA ospatu zan bertako
«ARALAR MENDI» izeneko Elkargoak antolaturik.

Eguna iluna gertatu zan eta noizean behin lan-

zetozela zirudi ten. Gende izugarri bildu zan artzai-
-txakurren Ian ikusgarriak gogo onez eta arriturik so
eginez egonik.

Zazpi artzai, bakoitza bere artzainorarekin, etorri
ziran txapelketan parte hartzeko.

Denetan oberena LISTA izeneko txakurra gelditu
zan. ARBIZUKO JOSE LAKUNZA artzaiarena,

Bigarrena: TXIKI Ergoiengo Lizarragako Zirilo Az-
kargotarena.

Irugarrena: BETI, Olaztiko Pedro Bengoetxearena.

Laugarrena: PITXI Uarteko Rikardo Goikoetxearena.

Arraza oneneko SARIA LINDA txakurrarendako izan
zan.

Beste Saribat ere jarrita zegoen jatorrago jan-
tzitako artzaiarendako eta igaz bezala Zirilo Azkar-
gorta Lizarragakoak bereganatu zuen.

Jaia oso polita, euskal giroa sumatzen zalarik.
Artzai gehienek txakurrei euskeraz agintze eta zu-
zentzeak halako kili-kili pozgarria nere barman sen-
tierazi zidan, eta bide batez Uarteko euskeraren
egoerari nere begi eta biotza joan zitzaizkidan. Pen-
tsaketan geratu nintzen ia ARALAR MENDI Elkargo
maiteak bere txokoan, bere euskera galtzen ari den
herrian, Ikastolaren bidea prestatzen asten diran. El-
kargo honek Artzainoreen Sariketak inork bano askoz
obeago badakite antolatzen; Dantzari, euskal soinuak
eta euskal kutsua ere iakin dituzte bere herrira
ekarri. Orain gauz hauek guzietaz gainera euskerari
begiratzen, euskerari laguntzen, euskerari indartzen,
zabaltzen, ikasten, erakusten gogor eta nekaezinez
asi behar dira. Hemendik Diputazioaren Principe de
Viana ren Euskal Aldeko Saillaren partetik laguntza
egokia izanen dutela gauza segurua da.

Aurrera ARALAR MENDI EUSKERAREN ALDE! Au-
rrera ARALAR MENDI berriz ere Uarte Arakil eus-
kaldundu beharrez.
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GOIZUETA

Abuztuaren iruko «El Pensamien-
to Navarro» periodikoan irakurri
dut hemengo gaztediaren «Pena
Umore Ona»-k argitaratu duen ar-
tikuio bat, napartarrei adieraziaz
erri honen izatea, eta eskari ba-
tzuk eginaz lagundu nahi lukete-
nari bera aurrera ateratzen. Oso
ongi iduritu zait errebista hone-
tako irakurleak ere iakinaren gai-
nean egotea bada uste dut merezi
duela eta behar bada izango di-
rala bat bano gehiago interesatuko
lirakenak ezagutuko baluteke.

—oOo—
Erri hau Naparraren azkenekoa,

Gipuzko aidera, Leitza ta Hernani-
ren erdian dago, ogei kilometro
leitzara eta ogeitabost Hernanira.

Bertako iendea egunero beren
ogia irabaztera Leitzako Papelerara
ioan beharra gertatzen da egun ta
ogei gizon eta emakume, ordu bat-
haruntz eta best© bat honuntz au-
tobusean eta beti bildurrak noiz
erreka ioko duten bidea errebuelta
askokoa eta naiko medarra baitda.

Baserri asko beren azienda sal-
du, alor ta belarsoroak pinu landa-
re aldatu etxea ustu ta Leitzara
bizitzera.

Erriko agintariak saiatu dira ber-
tan zer edo zer industri edo lana
sortu nahiean, lurrak debalde erna-
naz, dirua aurreratuaz, eta erraz-
tasun asko ere emanaz. Bi pabe-
lloi berri ta ederrak eginak daude
bano iendeentzat laniz ez, bada
bat asi bano lehenago diruk pus-
katu eta ez zen lanean asi ere,
eta bestea asi ez balitz obe, urte
bat eta gehiago berrogei bat la-
gunekin ari eta miliaka duro mor-
dokan zorrak egin eta purrut.

Hernani aidera erritik zortzi bat
kilometrora lantegi aundi bat «Em-
balse de Anarbe» izenekoa egiten
asi zaizkigu, Artikutz aldetik dato-
zen ur guziak hortara bildu ta Do-
nosti. Hernani, Pasai ta inguruko
erri mordoska bat horko urakin
osatzeko estudioak eginak dituzte
eta hori dela-ta Hernani aldeko ka-
rretera (bide zabala, erregebidea),
kurba guziak moztu, bidea ederki
zabaldu eta oso ongi ari zaizkigu
iartzen.

Erri guzia agradezituak gaude Di-
putadu izan den Urmeneta iaunari
asko ta asko saiatu delakoz hau
honela egiten. Oraingo Ezponda ta
Irazoki iaunak ere pozik eskertu-
ko genituke Leitza aidera beste
ainbeste egiten saiatuko balira.

Plan de Desarrollo delako goiti
eta beiti ainbeste Poligono izen pe-
riodikoetan, eta... Ez ote da inor
animatuko erri honetan bertako
iendeentzat ainbat Ian sortuko lu-
ken industri bat antolatzea? Ez dut
uste oso toki aldrebesean bizi ge-
rala. Ogeita bost kilometro tren
bidera, ogeitamar bat itxasora, eta
beste ainbeste fronterara.

Sebeino

ARBIZU
Erri bakoitzak badu bere nortasu-

na, edo personalidadea, eta Arbizuk
ere bai berea.

Etzan bestela geldituko Barran-
karen bum euskeraren iraupenean;
ballara hontako erri guztien biotza
bezela, erdi-erdian jarrita dago Ar~
bizu, Euskalerriaren izatea oso-
-osoz gordetzen, naiz ta inguruko
erri geienak izkuntza galduak izan.

Askok diote, Apaiz Jaunarenga-
tik dala hori, bana nik uste det;
ez dala hori aski, gurasoak ere
badute hortan zer ikusi aundia.

Urte asko ezdaia, sari, edo pre-
mio bat berezia izan zuan Arbizuk
bere euskera garbiari eskerrak,
ume txikiak jaiotzetik artzen duen
esne garbia bezein garbi ta oso
euskera norberaganatzen dueiako.
Ta omenaldi hori, gurasoentzako
ere etan atsegin txikia izan.

KEZKA BAT

Erriko seme bezela, samin aun-
dia artu nuen iengo egunean, errian
giza-emakumeak Kezka batean iku-
si nituanean. Ta arrazoie guztia du-
te gahera:

Erri bati edo persona bati fama
ona kentzen dakionean, benarturik
baioago gaizkiilea, fama itzuitzea
ahai aiteken bezeia.

Ta hori da Euskal Erriko fraile
batzuk egin behar zutena, baria
ez dute egin.

Fama txarreko erria bezela ager-
tu, ta gero damuturik daudela esan,
eta hortan ixiidu.

Etzigun horrelako agindurik era-
kutsi mungo fraile kaska motzik.

Lz dakit nungo liburun batean,
aspaldiko gauz zakarren bat idatzi
omen zan, Arbizungatik, ta Aran-
tzazuko ikasieak, urte hauetako
gauza balitz bezela, beren egute-
gian jarri.

Ta orduan agertu da arbizuarren
izatea. Danak oat eginik jaso aira
kalumnia horren aurka, odoi sanoa
daukaguiako zanetan, ez ur epeia.

Ta orain, on egin nai duenaren-
tzako utziko nuke ementxe, Ian bat:
eskribitu dezatela Arbizuko histo-
ria ona, txarra eskribitzea nai izan
duten bezela. Hortarako ere naikoa
gauz bilduko lituzkete, edo liburu-
etan edo erriaren biotz biotzean:

—Erriaren oitura zar pare ga-
beak.

—Erri hontako giza-ernakumeen
garra lanerako.

(Hori esan ziden gipuzkoako ba-
tek, oja galgarri ura irakurri on-
dorean).

—Erri honek email dttuan seme
alabak Elizarentzako, bai misio al-
detan, bai emen bertan.

Horra nor bestela, erriko seme
goragarria, Laterandar Kanonigoen
Nagusi aundiena, Urkia tar Fernan-
do. Eta abar, eta abar.

Ta orain, bukatu bano len, esan
nai nuke zerbait, atsegingarria
noski.

CURE «SANJUENAK»

Erriko festak indarra galtzen di-
joazela toki denetan?

Arbizun ez beintzat.
Len lau egun egiten ziran beze-

la, orain zazpi egiten dira, bezpe-
ratik asita.

Erri inguruan dagon San Juango
ermitatik asten dira jaiak. Zar eta
gazte, hantxe ginan denok, bezpe-
rak kantatzen, gero sugarretan «jira
ta jera» ibilli bano len, erriak
emandako gazta ta ogia ardo go-
xoz bustirik.

Juan Bautista Santuaren izena
duen erriko seme batek berritu di-
gu ermita. Pezta batzuk gostako
zan, bana bai ederki gelditu ere.

Eskerrak agertuaz, esaten dugu-
na da horrelako seme asko bear
lituzkela erri honek.

Meza Nagusia ere goian izaten
aa, ta erriko seme batek eman
zuan aurtengoa.

—Arbizu eiizkizunetan jatorra
baldin bada, parrandan ere ez da
atzetik gelditzen dana. Ez dut nik
horrelako jolas ta jai sanorik inun-
go erritan ikusi. Antzinako dantza
ta jolas alaitsuenak. Erri honek ez
du egun oietan «sa!a de fiestas*
hoien beharrik. «Agua fiestas»
omen dira, arbizuar baten esaeraz.

Egunero izan ditugu bientxak,
edo vaquillak, «sokamuturra» Gi-
puzkoan diotenez; bana bientxa
askatuak, soka utzita. Jolas ona
nagiak biguintzeko ta bigufieek par
egihazteko. Naparroan sortu omen
zan zezenetako txirrinta hau, ta
ikusten da oraindikan batzuen za-
letasuna.

Bana orain esan behar duten a
izango da, neretzat, gauzik ederre-
na Arbizuko Sanjuenetan. Eguzkia
jeisten asten denetik, biltzen dira
plaza inguruan gizon ta mutillak
elkartasunezko arratsaldeko - jana
edo merienda batzuk egiteko. Be-
ren mai-alkiak ekarri ta hantxe iku-
si ditugu arratsaldero, sei egunez,
armonia bikahan biotz bat bezela
eginik. Bildu gera egunero 25 kua-
driilatik gora. Aspaldiko soldado la-
gunak, txikitatik batera azi gina-

nak, urte askoz edo urtean bein
ikusten geranak, mutill koxkor ta
adihekoak, denok gaztedi bat ba-
karra egingo baginuke bezela.

Ez al da hau benetan gauz ede-
rra?

Egun hoietan Arbizura datozen
kanpotarrak arriturik gelditzen di-
ra horrelako batasuna ta oitura in-
dartsua ikusita.

Erriak ematen du egun guzti hoi-
etan ardoa, ta lagunak alkartasun
maiak prestatzen dituzte. Pozez
beterik esan dezakegu, ez deguia
moskor bat, ez asarretxo bat ere
ikusi, kanpotarren baten txorakerin
bat ez bada beintzat.

Egutegiaren orritxo batzuek be-
tefzeko ez lirake gatiz zakarrak
izango hauek. Gauz asko, geienak,
ez daude liburutan, bana bai erri-
aren biotzean. Hay Arantzazukoen-
tzako.

Gazteak ere saiatu dira euskal
festan, ta oso ongi iruditzen zai-
gu bi sozidadeak Ian batzuek pres-
tatzen astea; ez da samurra ba-
tasuna lenbizikotik irixtea. Egune-
ro ikusten da munduan zein zalla
dan batasuna; hori ez da jaiotzen
berez, zizak eta onttuak bezela, ba-
na aikarrekin ian asko egin ezke-
ro, ccrtu ta sendotu egiten da.

Jarra;':u horrela denok, eutsi gu-
re erriko kemen jatorrenei, ta da-
torren urterano.

BILLG

LAKUNTZA

LESAKA

«Lakuntzako Pertza» ren eguna
indartzen ari da urtetik urtera. Gaz-
tea oraiko jokabidean, seigarren
urtea aide batetik, eta gazteak egi-
ten dutelakoz; oso zaharra dela
esan dezakegu, gezurrik gabe. San
Miguel-go bidea gora zeramateia
astoak oztopo egin eta Uarteko
errotara jetxi ziren odolki (tripo-
ten] berri nork ez daks Euskal
Herrian!

Aurtengo festa Abuztuaren 22-an
izan da. Izaten ahal den berandue-
na, Andre Mari Abuztukoaren
urrengo igandea bai da hartua. Be-
ro gehiegirik gabe, egun ona ar-
gitu zuen. Ez du gutxi esan nahi
mendirakoan. Meza Nagusia hama-
bitan, lehenbiziko aldiz. Urteoro
garai hortan egiteko hitz hartu ta
gelditu ziren. Era hortan zaharrak
beranduago etxetik ateratzea aski
izango dute. Zaharrak eta gazteak,
gehienak beren tresnetan bai di-
jcaz. Asta-zaina eta bere lagunak
bakarrik egin zuten bide guzia
oinez,

Berri ona odolkiena izan da. Aur-
ten ez zen eskasik. Noizbait le-
hertu ta itxura txarrean atera izan
ba dira ere, Lizarragako sukalde-
lariak Ian ona egin digute. Esan
beharrik ez, Ergoy herri buruko
emakumeak esku berezia dutela
ianbide hontan. Lizarragakoak ziren
lakuntzarrak jan ditugun lau ardien
tripak ere.

EZ DOK HAMAIRU

Pi lota plazan «Ez dok Hamairu»
taldea. Tende asko eta giro ona,
neska ta haur guzien zorigaiztoko
soka-pilota txar hoien hots a ez ba
da. Garaiko haurkeria dugu ta bar-
katu beharko. Jaialdi hau utziko
ez utziko ibili ondorean, baimena
lortu zen azken orduan. Biidu den
dirua, idekitzekoa den ikastolaren
aide izan da.

Berriz esan da, «Lakuntzeko Per-
za»ren eguna, gora dijoa. San Mi-
gel gaineko festa eta atsaldean
herrikoa. Egun osoa eta egun be-
tea, beraz, aurtengoa. Ikastola au-
rrera ateratzeko bidea balitz orai!

«Entzun eta esan»

«Toberak» ikusita nauzkan.
Beti-Gazte alkartearen biidu le-
kua idekitzerakoan an genituen;
baita, igande egun batez, he-
rriko frontoian egin zuten eben
saioan. Ikusiak nauzkan; bafian
zer ziran iakin gabe, oitura za-
har honen nortasuna ezagutu
gabe.

Illunabar batez, «Tobera» iotza-
lleak ensaiatze-n ari ziralarik,
eurekin egondu nintzan. Ate es-
tu, ta sarrera gerri-mear bate-
tik sartuta, tegi itxu batean,
armiarma sare ta tresna zaha-
rrez inguraturik, «Tobera» palan-
ka, zearka, zintzillik. Dionisio
«Asteaxu», Genenbordako Bau-
tista ta Mattin Zubieta «Erbia»
ondoan. Argi aul baten argitan,
iduritu zaiten etxen bateko na-
gusi onbortua hantxen iltzera zi-
joala. Herri baten, indartsu ta
nagusi izandutako morroi etsi-
tuen azkeneko arnasi ezin ar-
tua? «Toberak» oitura zaharren
bizi naia ta ezina.

Tegi itxu batean, argi aul ba-
ten itzalean, «Toberak» berritu
naiez, iru gizon ensaioan:

—Dionisio, zer dira «Tobe»
rak»?

—Toberak?: asierik ez daukan
istori eder bat; berretu naiez
gabiltzen aspelditako oitura.
Nundik datorzkigun ezdakigu.
Ustez, JurraSde hontan, Oiartzun,
Errenteri ta Bidasoko Erreka in-
geruko herri hautako oiturra zan.
Pregoi igande illunabarrez iotzen
omen zizkioten emazte edo an-
dre-gaiari bere auzotarrak. Az-
keneko aldiz Lesakan, ain xu-
xen Onbordiko baserrian ioak
omen dira. Hori orain dela 43 ur-
te. Ezkeroztik ez omen dituzte
ifiork aditu, gu, Bautista, Ma-
ttin ta iru rok pixfu bearrez asi
geran arte.

Erran degunez, pregoi eguna-
kin iotzen ziran. Goizgoiztik
«Tobera» iotzeko burnia, lore ta
zerrenda egokiakin apaindua
iartzen zioten, txutik, neskax
ezkon-bearrari atarian. Illunabar
aidera, auzotarrak biltzen zira-
nean, batek (diotenez, auzoko
zaharrenak) «Toberak» iotzeko
baieza eskatzen dio neskatxari,
ta honek goiztik ate-an iarri diz-
kioten lore ta zerrendak ken-
tzen dizkio palankari. Beriala,
bertso batekin asitzen da «To-
bera»n saioa:

San Martin de la Monja,
Monja de San Martin;
Toberak io ditzagun
ordu onarekin;
ordu onarekin da
Birjina Amarekin,
bitarteko bat jarri
dezagun San Joaquin.

Hartan, ta bi lagunek burnia
kentzen duteiarik, bertze bik zi-
ri batzuekin burnia ioka asten
dira, poliki poiiki lehendabizi,
gero eta biziago, beti neurri
edo konpas berean.

Ondotik, bigarren bertsoa:

Bitarteko bat jarri,
esan dedan gisan;
inori gauza txarrik
ezdiot gauza esan;
aurrera suerte on bat
nai baduzute izan,
apaizak zuzenduko
zaituzte Eleizan.

Berriro, dohu berean eta mi-
nutu batzuz, Toberan saioa emp!
oiua arte. Ta irugarren bertsoa:

Toberak iotzen dira
pregoi egunakin;
zuen biotzak bizi
nai dute aikarrekin;
oia jantzita dago
almoada birakin,
«noviak» Io egin dezan
«r«ovio» jaunakin.

Ta horrela bertsoak eta saioak,
sei edo zazpi aldiz.

—Mattin, nundik nora asi zi-
naten?

—Ba, Dionisiok igande illuna-
bar batez Lizardabaitako Santy-
-ri zerbait aditu ziola, ta galde-
ka asi omen zan. Bautista le-

henago iotzen pixka bat aritua
ta ni ere bai bizpairu aldiz bur-
nia kontzen, iruen artean ioan
gera saio osoa berrizten, nere
afabak zapina zaharrak konpon-
tzen dituen antzera, puxkaka.
Batek bano geiagok lagundu di-
gute, baiziran Toberakeri buruz
zerbait oroitzen ziranak. Daniel
herriko albintia izandutakoak be-
rak gogoan zauzkan bigarren ta
irugarren bertsoak.

—Bautista, zu zera iruetatik
adintuena; iakingo dezu zergai-
tik iotzen ote zituzten, zer erran
naia ote daukaten «Toberak».

—Tsoil tsoil ezdakigu zer erran
naia ote daukan oitura honek. Us-
te dugu, ta nik nere aitari hola-
ko zerbait adituta nion, auzota-
rren agur bat zala nezkatxari
ezkontzerakoan. Agur bat, bor-
tzgarren bertsoak dion bezela:
ez dezan inoiz urrikirik euki.
Toberak etziran inoiz emakume
alarguneri iotzen, lehendabizi-
ko aldiz ezkontzera zijoazin nes-
katxari, «birjihen» garbitasuna
oraindik heben barman bano be-
riala galdu bear zuteneri, bai-
zik.

—Ta azkenik, Dionisio: zer
dio Lesakako herriak «Toberak»-
eri buruz?

—Zoritxarrez, lesakarrak, geie-
nak beintzat, ez dira enteratu
ere Toberak badirela; emen,
Lesakan, orain de la berrogei-ta-
iru urte ixiidu ziran lekuan be-
rriro rixten asi dirala. Ta zer-
bait aditu dutenak uste dute gu- |
ren arteko txorakeri bat, ergel-
keri bat data. Asi gifianean, ma-
kina ezkonrgai bateri erran ge-
nien «Toberak» iotzea nai ote
zuten. Ezetz. Kontxita Agara,
naiz ez lesakarra sortzez, nai
izandu zuen lehendabiziko nes-
kaxta izandu zan. Horrengatik
haiako zorra daukagu berekin.
Guregatik, herriko neskax ez-
konrgai guztieri ioko genizkieke.
Banan, aspalditxo hontan lesaka-
rrak zuen «Laminaciones» ta
«Dolar Club» hoiekin aski de-
zue...

Egia ote?
Au izandu da «Toberak» be-

rritzearen asiera. Zallak lehen-
dabiziko pausoak. Lan latza ge-
ro ere, herria ez-baidago pres-
tatua gauz zahar hauekin aberas-
tasuna sensitzeko. Dana dala, be-
rrogei ta iru urteza hantzirik
egondutako oitura honek horra
nola berriko argi pixka bat ikus-
tea ahal izandu duen. Atzoko ez-
-jakite ta utzikeriak ta gaurko
arrokeriak, auts ta erdoi ziki-
nak, ezin izandu bai-dituzte be-
ti ko ahantzierazi gure «Toberak».

Emen ixiidu ziran ta emen
asi zaizkigu berriro. Lesakako
«Toberak».

Antxon Erkizia

(Lesako Toberaeri buruz min-
tzo naiz, ia herria konturatzen
ote dan pixka bat esku artean
daukagun oitura aberats hon-
taz).
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G IZ TE
G A I A K

Oral arteinokotan, gizartearen aztertzeko bide bat azaltzen saia-
tu gara. Oraingo honetan, gaingiroki bada ere —eta azier-bide
hura oiharritzat dugularik— gizatasuna zer garaitatik iragan den
kondairan zehar ikusten nahi genuke asi.

Kondairan —oro ar— bost lan-modu nagusi azaltzen zaizkigu.
Lan-modu batetik besterat —aise konprenituko den zebala— suer-
te guztiko erdibiderik aurki daiteke; bainan hala ere, beti bada
lan-modu bat besteak baino nagusiago dena. Garai bateko lan-
-moduari deitura paratzen zaiolarik, ez baida hori bakarrik dagoela
erran nahi, nagusiena dela baizik. Eta lot gaitezen kondairari.

Oakikegunez, azaltzen zaigun lehen Ian-moaua jencil garaiko
gizartearena da, eta «primitivo» deritza. ikus diizagun zeintzuk
diren haren zehetasun garrantzitsuenak.

Denek egiten zuten Ian; nehor ez baizen lanik egin gabe bi-
zitzen ahal. Gizonak, gudutan eta ehizetan ari ziren, eta pitta
bat lurrean; andreak, aldiz, etxearekikotan. Lanabesak, xinpje xa-
marrak ziren: ehizetako azkona, lurraren lantzeko zenbait tra-
mankulu, eta horrelatsukoak; eta bestaldetik inportantenak: etxe-
koak. Guztiak elkarrekin bizi zaiziren, etxe-txabola kolektibotan.
Eta lanarekiko gauza guztien jabegoa, oroena zen. (Etxea ere bai
naski). Ez zen jabego pribaturik.

Goazen beste alor baterat. Artu-eman sozialen artean garran-
tzirik haundiena zutenak, eta berezienak, sexualak ziren; zeren
ekonomia hain urria izaki, gizartearen antolatu ahal izateko fun-
tskorrenak ziren.

Artu-eman sexualak aske xamarrak ziren; eta andrea, gizona
bezain inportanta (edo gehiago] zen. Zeren, nehork ez zeKiken
segurtasun osoakin nor zitaken haur baten aita; bainan nor ama
bai, naski. Amak zirela medio, beraz, ezaguna zateken jatorria;
gizonen bitartez, aldiz, ez. Gainerat, etxeko lanak —arestion erran
dugun bezala— ehizea eta kanpokoak baino funtsezkoagoak ziren.
Etxea eta etxeko tresnak baiziren gizartearen aberastasunik sen-
doenak. Ez da arritzeko, beraz, andrea gizarte haretan naqusiago
izatea.

Gizarte mota hau, erderaz «matriarcado» itzarekin ezagutzen
dena da.

Amek, eta haien seme-alabek, eta alaba horien seme-alabek
sendi haundi bat osatzen zuten. Semeek, sendiaren etxetik —«gens»
deitutakoa— emazte billa atera behar zuten, azkenean beste etxe-
-gens batetan kokatzeko; beren seme-alabak eta lanaren ondo-
rioak han gelditzen zirelarik. Alabek, aldiz, etxetan jarraikitzen
zuten, senarrak, kanpotik —beste gens-etxetatik— heltzen zitzaiz-
kielarik.

Etxe-gens bateko seme-alabak anai-arrebak ziren, bakarren ba-
tzuk xoilik izan arren odolezko. Anai-arreben artean ezkontzea
(artu-eman sexualik edukitzea), gauzarik zigortuena zen; hiltzeko
modukoa. Hala-nola ama-aita eta seme-alaben artean. Bainan ez
zen egungo egunean dagoen ikus-molde moralagatik, naski; gi-
zartearen funts eta oiharria haretan zetzalakotz baizik. (Hastape-
nean, antzihagoko denboretan, «tabu» hauk ere ez omen zituzten;
bainan behar bada, gizatasuna aurreratu ahal izan da odoleko artu-
-emanik larrienak bazter utzi zituelakotz). Eta goazen aintzina.

Gens denborako ideiak, pentsaera-moldeak eta abar, oral artio
erran dugunaren arauera zihoazen. Honela, gizartearen antolamen-
dutan, denek zuten parte artzen; gizon guztiak ziren gudari, eta
herrikide guztiek zuten oroena zena zaintzen. Ertzaihik ez zegoen,
ez eta estadurik ere. Gudalditarako bazen buruzagi bat, gudaldi-
tatil at nehungo ahalmenik ez zedukana. Gizartearen buruzagia,
berriz, andre zaharrenetarik bat izan ohi zen; bainan honek ere
ez zuen botere berezirik. Boterea, herrikide guztiengan zetzan.

Bainan —aintzinago joanez— gizonek zenbatenaz eta lurra lan-
duago, ehizetan jabetuago eta abereak etxekotuago, hanbatenaz
eta giza-ahalmen haundiago. Gizonak, pillatzen ari ziren azindak,
ianabesak eta abar, andreen etxetan gelditzen zirela konturatzen
zihoazen. (Ohart gaitezen ideia hau, indar haiek gehitzen ziren
arauerako konzientziak sortzen duela). Hortik —itz bitan— «ma-
triarcado»-tik «patriarcado»-rat pasatzea sortuko da; jatorria ez
izatea andrearena gizonarena baizik erdietsi baizuten. Orduz ge-
roztik da gizatasuna jabego pribatuaren bidetik abiatzen.

Horretarako, aldatu behar ziren lehengoko oiharriak, eta hortik
dator —beste ameka gauzen artean— andreari fideltasuna eska-
tzea eta behartzea; gizonek, bere seme-alabak bereak zirela se-
gurtatu behar baizuten. Horrela, artu-eman sexualak lehen baino
ertsiagoak bilakatzen ziren, eta andreak gero eta bigarren mail
batetan kokatzenago gizonen menpean. Gainerat gizonek esku-
tartean zedukaten lanaren bitartez sortuko dira aurrerapen guztiak,
eta horrengatik andrea —jeneralki— gizartearen oiharritatik urrun
egon da. Eta dago.

Bestalde erran behar dugu, lan-modu hau ez dela leku guztitan
gisa berean gertatu; ez eta memento berean ere. Funtsean ber-
din badira ere, lekuan lekuko berezitasunetaz da ornitzen. Gure
herrian, garrantzi haundi a izan du. Arras be rant artio iraun du;
eta oraindik ere ikus daiteke han-hemenka haren zenbait aztarren.
(Andrearen egoera konparazione).

Jentillen ameka ipuin eta gertakizun puska haundi eta Intres-
garri bat gure historian) aide baterat utzirik, gure mintzairan be-
rean ere, ahaideen arteko berezitasunek badukete nere iduriko
zer-ikustekorik egoera harekin. Adi-bidez: anaia, arreba, ahizpa
(eta gehiago oraino, Bizkaiako neba —neska batentzako bere
anaia— basteetan galdu dena), horren zehatzki bereixteak zerbait
adierazten du. Behinik-behin garrantzi haundia ematen ziztaiola
seme-alaben artean ongi bereixteari. Eta hau —lehen erran dugu—
gens delakoaren oiharri nagusienetarik bat zen.

Bainan utz dezagun hau, ikasketa sakonago bat eskatzen du eta.
Buka dezagun erraten, gizarte-mota honen berri munduko lau

kantoietan jasoa izan dela; eta ez dela, naski, buru bero batzuen
asmakizuna; zientifikoki frogatutakoa gizarte-mota baizik.

Anko Sendoa

ALTZABARRA EDO ELORRIAGA OBE!

tUSKALDUHEnTZHNO l l i S I » f l l

Basetxean: iengo erara. Arto ta
esneakin barua autsi; babatxuri
saida goszerdian; eltzekari ta xin-
gerra faazkaltzeko; arto ta gasna,
marrakuku, atsaldez; gaztain erreak
aiaritan; lo eztitxo bat biilatzeko,
katiiuesne gain lodi duna.

Zazpi urte bete artio ongi zoan
afera. Adin huntatik asi ziren es-
tutasunak. Zerbait zerbait zailta-
sun nunbaitik zetorreia, ohartze-
koa zen bai iendik, aurrak uler-
tzea nai ez zutena izkuntz nahasi
batean zioten, bada, etxekoeK el-
Karri: eta izkuntz hura, aunditzen
zanean, ikasi beharko zueia errana
zioten behin baino geiagotan.

Gaiztakeriren bat egiten zuenean
berriz, kanpotik zetorren nork edo
nork kopeta beltzik erraten zion:
«Ago, ago! Maixtruarengana asten
aizenean, ikasiko duk, ikasiko...».

Bildurra sartuz ta sartuz zijoa-
kion. Izkuntz arrotzari biidurra:
maixtru ez ezagunari bildurra: es-
kolan arki zezaken guziari biidu-
rra: dana beitz ta ilun ikusierario.

Abiatu zan eskolarat: ordu er-
diko bidea, bidexkaz bidexka erri-
rat goizean goiz basetxetik; ordu
erdiko bidea, bidexkaz bidexka,
ilunabarrean, basetxerat; eskoiatik:
zurezko onetakoekin. Etxetik esko-
larako bidea eskoiatik etxerakoa
baino luzeagoa zitzaion beti, kol-
koan zeraman bildurrari esker. Baz-
kariaren etsia, saida ta xingar errea
arto zerrakin, guratsoen adiskide
batzuen sukaSdean artzen zuan.

Bertze franko ere baziren, hu-
nek bezaiako edo iuzeagoko bidea
egiten zutenak; hunek bezaiako
onetako ta bildurrakin,

Erriko eskolan maixtruak maiz
txandatzea zen aurtxo oki zegokien
gaitza: urte bat, gorenez bi, maix-
tru bakoitza errian: ta bat t/z ber-
tze guziak erdaldun uts utsak. Maix-
truek ziotena, aurrek e-zin ar: au-
rrek ziotena, ez on maixtruentzat:
aurrek elkarri zlotenak berriz kix-
kaitzen zituan maixtruak.

Hontik sartu zan «eraztunaren»
ixtillu beltza. Eskolako lagunen ar-
tean euskeraz itz egiten zuenari
eraztuna ematen zitzaion beatzera:
eta eskoiatik ateratzean, aur gu-
ziek banaka banaka eskuak agertu
behar atean zagon iaun ikaraga-
rri hari: aski zauii ibiiik ere es-
kuak, eraztun duna erortzen zan:
bazekin maixtruak, nork zauSiago
ken, arek zeramaia berekin «beka-
tua».

Eta «bekatuak», berekin zigorra:
ta nolakoa! Batzuetan makila au-
rraren esku edo bizkarrean autsi
arte.

Ez zagon, zoritxarrez, makil es-
kasirik eskoian: sasiak urbil aski
zeuden; ta sasietan urritz, zahats,
zumarika franko. Noiz edo noiz,
maixtrua oharketan zegola, xeha-
tzen zizaizkion zigor guziak: olako
egunean eskuz iotzen zuan eraz-
tun duna: baina bai ta aur guziak
makii bana ekartzera behartu ere.
Biaramunean, bi asto karga makil
seurik eskolako atean: altz adar
meheak geienak, lenbiziko zafra-
koan ez bazen, bigarrenekoan aus-
teko gisakoak. Baina, erderaz tr&-
be zen bateonbatek, bertzeetaz
urrikaidurik naski, gorostizkoa edo
eiorrizkoa sartzen zuen artean, ta
ez zen aurren bizkar ezurrik hura
autsiko zuenik: ta maixtruak mai-
tetzen olako makilla! Bein ahatik
bereak ta asto zaharrarenak artu
zituen gorostiagatxoa ekarri zuen
batek: ordutik ez zan zigor bor-
titzik ikusi eskolan: ikasi, bai7 ika-
si lezioa!

Goiz ta arratsalde guzian dan-

Urriaren 7an hasita, 22 egune-
tako ikastaro bat egonen da (ga-
bonak arte) astearte eta ostira-
leetan —egun bakoitzean ordu bat
t'erdi— Deustuko Unibertsitatean,
bertako Euskal Kujtur Mintegiak
eraturik

Ordua arratseko 7t'erdietan iza-
nen da.

Prezioa 300 pezeta.
Ikastald! hau euskaraz dakitenen-

tzat eratuko da, eta
elburuak hauk dira:
1. Ikasleek irakurketa eta idaz-

keta ondo menderatzea.
2. Euskal gramatikaren hastape-

nak, praktika biziaren bidez, ikas-
leari ematea eta adieraztea.

3. ikasiea hitz eta esaera jator
ugariagoz jaberaztea.

4. Euskararen estrukturak eta
itzulpenetako lehen pausoak azal-
tzea.

Argitasun gehiagorako hona idatz
dezakezue:

EUSKAL KULTUR MINTEGIA
Universidad de Deusto
Apartado 1
BILBAO
EUSKALTZAINDIA
(Academia de la Lengua Vasca)
Rivera 6
Tlfn. 212745
BILBAO

tzan zebillen eskolan eraztuna:
«Aizak, Xiimon!» ta hunek: «Zer
duk?» Joxek Ximoni eraztuna: «Ai-
zak, Mattini», «Zer siai duk?» Xi-
monek Mattini eraztuna: ta orrela
bertze geieneri. Azken orduan eraz-
tunaren iabe gelditzen zenak, zar-
tako saminak artuz, denen «beka-
tuen» zorrak ordaintzen zituen.

Hortatik sortu ziren «komplejo»
aunitz aurraren biotzean: beti be-
re barrenean daramazkin «komple-
]uak»: ezin garaituak.

Kalte ez dana kaite aunditako
iot/.ea: eraztunaren kezketan goiz
ta arratsaldeko Ian geiena gaitzea
ta orduak ondatzea: solas egiteko

bildurrez itorik bizitzea: erderaz ze-
kiena iauntxo baten antzan ikus-
tea: ...aski izan dira aur argi auni-
tzen egalak betiko mozturik geldi-
tzeko.

(Drain, gizoniasunean, ahal duan
bezala bizifzako aldapa igotzen ari
dan ta aurtzaroan merezi gabeko
zafretako franko artu zituan harrek
dio:
«Gutartean sratm zuen baino geixa-
go iraun baiu nnaixtru euskaldun
foakar harek, ez nsntzan ziurki nere
bizitzan ainbertze lokarrieksn es-
tekaturik arkituko».

JASAN

Euskal izenak (IX)

Amagoya

Izar beltzarekin dabil mun-
auan Amagoya, euskal izena.
Ez da izendegitan sartzen; Eus-
kaltzaindiak ere ez du aipatzen.
Andre zahar eroska bat behar
zuen N. Villoslada-k bere gaiari
gatza emateko, eta Amagoya
gaixoa den basa-piztia sortu zi-
gun. Lorea eta Usuaren aizpa;
Amaiaren izeba eta, Aitorren
ondasun izkutuen giltza zeukan
emakume iluna. Ez; Amagoya
ez da orai arte gure herriaren
gogokoa izan.

Munbaiteko argi izpia baletor-
klo bezafa izan da neretzat,
Bortz-hiriko ama baten deia:
«hairo gurea eta ham Euska! He-
rrikoa den izen hontaz zerbait
ikustea nahi nuke «Pincipe de
Viana»-n esaten digu. Eta ez hori
bakarrik; bi iiaheteko alabatxoari
Amagoya ezarri dio. Gure erran
guziak hutsa dira ama honen
jokabidearen aidean. izar bel-
tzaren itzala kentzeko, haurtxo
baten irrinoa gehiago da liburu
haundiak baino.

STZULPENA

Ez omen zuen inolako era-
gozpenik izan. Liburutan sartu
eta handik hogei egunera etorri
ziren lege-gizonaren kezkak:
Amagoyak, Maria Asun erran
nahi omen du eta aldatzera di-
joakio...

Astakeri asko entzuten da
munduan eta hau ere entzun
behar ginuen! Nun, eta Euskal
Herriaren bihotzean gainera!
Nundik datorkio bat bateko ar-
gidura zerukoia lege-gizon ja-
kintsuari? Guk ezagutzen geni-
tuen berriak hauek ziren:

1) Ama-goia, antzinako Ama
bezaia hartu izan da beti. Ez
mendi gaineko, edo Zeruko< Ama
bezala.

2) Viana-ko gure idazleak
Aitorren emazte eta Euskal He-

rria-ren guraso izan zirela biak,
erraten digu.

3) Zenbeit euskalkitan «amo-
na» edo «amatxi» bezala era-
biltzen dela, dio Navarro Vi-
liosladak. Ez dakigu nungoa izan
laiken.

Eta lege-gizon horren asma-
kizuna egia izan balitz ere, ez
zuen haur sortu berriaren ize-
na aldatzeko eskubiderik. Itzul-
pen herrskoia duten izenak ba-
karrik dira legez eragotziak; ez
izkuntzalarien itzulpena dutenak.
(Boletin del M. de Justicia, nu-
mero 883, pag. 5 j . Noraino hel-
duko dira zonbeit lege-gizonen
trabak?

IMORTASUNA

Amagoyak, beste aide, norta-
sun berexia ba du. Euska! mi-
tologian bere zainak sartuak
ditu, eta legez Aitorren maila
berekoa da. SVIitotogi hltza iza-
tea ez dela atzera botatzeko
arrazoia, erran zuten Madrilen
1966-ko Martxoaren 15 ean;
elendar eta erromako mitoiogi
hitzak on hartzen ba ditugu;
eskubide berdina duteia geu-
reak. (Boletsn del M. de Justi-
cla, n.° 692, pag, 45).

Ez da oso egokia lege-gizon
bati bere eginkizuna adierazi
beharra; baina, negargarri da
gure gauzetan gertatzen zaiena.
Mesedez; noiz arte?

Bitartean Bortz-hiriko ama ba- |
tek euskal kutsuz jantzitako
izen haundia eman dio bere ala-
batxoari. Gure herria bere nor-
tasun mailaren gailurrera gora-
tzen dijoa. Pozgarria. Ez du ilar-
giaren adarrik eskatzen; geure
eskubidea bakarrik, nehoren kal-
terik gabe, beste herriak beza-
la...

Haunitz urtez!

Sagi
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