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Euskaldungoa
tnffitulr'::"t"tÍ"n,

Eusl
ko

zan bezala, o*o,ror r NA honen zuzendaritza lmanol Berriatua jaunaren eskuetan gelditzen da. Aurrerantzean, bada, A. Zelaieta honen
sinatzea* beronen firma soil soliarekin baino ez da elkartuko.
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Kooperatibismoa gehitzen-

.Caja Laboral Popular" ekonomiaren aldetik eta "Lan-

-Aro, zerbitzu sozialen aldetik, euskal kooperatiba

be-

rriak sortzen eta indartzen arduratzen dira, euskal ekonomiari giro berezi bat emateko asmoz. Mugimendu honen kondizio funtsezko* bat zera da: .Se ayuda a quien
ayuda, en cuanto esto último lo acredite en la puesta en
juego de todas sus posibilidades en ordenada promoción,. Joan dan udan, C.L.P. dalakoaren sozio kolektibo
bezala parte hartu izan dabenak, jarraiko etxe honeek
izan dira: Lizarrako* "Embega", Ondarroako .Cikautxo",
Bilboko .Cisidil,, Gasteizko "Evagraf ' eta üGoros', Gernikako "Tintorería Guerniquesa, eta Eibarko .Mendi'.

Euskal Herria pobretzen

.lnformación Comercial Española' agerkariak, uda

honetan, Euskal Herriari buruzko ale berezi bat prestatu
dau, Sáenz de Buruaga ekonomilariaren gidaritzapean.
Bilboko "Ciencias Económicas, fakultadean maisu diren
Mateo eta Galarraga jaunek idatzi dábe artikulu bat, gure
af derdi honetako hirigintza* sistema aztertuz. Hareek dinoenez, geure problemarik behinena* ganorezko* komunikabiderik eza dogu: Bilbok ez dauka trenb-ide egokirik,
ez Gasteizekin ez Donostiarekin ez lruinbarekin elkartzeko. Bestalde, gure autobideak ere zeharo hestu eta eska-

sak dira. Eta mundu guztiak daki, zein lotsagarri

dan

.Burtzeñako korapiloa" dalako hori. Bideok hain eskasak
ditugularik, itsasportu haundiaren etorkizuna ere oso iluna da. Bizitza etxeak eta industriak nahasturik jasod' dira;
eta Bilboko aeroportua toki desegoki batean daukagu.

Bilboko
Herriko- burgesia nagusia kezka-Euskal
tzen (?) dauan
egoera honek, ondoren bezala bederen,*
gu ere ikutzen gaitu, dudarik ez.
behartzen
"Eroski" euskara
euskal denda'! kate

indartsu bat da. Orain"Eroski",
tsu,. Ermuan zabaldu dabe denda handi eta berri bat.
Bertan zerbitzen ihardungo dabenei esamina bat egin
deutsee. Beste balio batzuen artean, euskara jakitea esijitzen eben. Ez dago holako ikastolarik ez alfabetatzerik!

Amatiñoren lau kaleak Hv-iS
Amatiño jauna, lau kale* egin dituk

ZERUKO AB-

GlAren 500. alean.

1. "Kasualidadea eta kasualidadea,. Nik kasualidadea eta kausalidadea esaten najoan. Antzerakoak dituk
hitz biok; baina batetik bestera, egunetik gauera da-

goen ainakot diferentzia jagok. Ezberdintasun garrantzitsu hori ondo bereizten. filosofian ikasten dok. Hala ira-

kasten joek batxileratuan ere. Eta, azkenez, hala ikasten
o jok,
kabutan* ezer ikasi nahi dauan edozein gizoo nek. bere
Horrenbeste ez bereiztekotan, hobe, ba¡, .cognac
o kopgk edaten" jarra¡tzea (ikus Z. A., 463 eta 458. zenb.).
o "g2. .Ley de prensa e imprenta, dalakoak dinoan beo zala, aldizkari baten zuzendaria dok bertan agertzen direnen arduradun eta errespontsable. Zenbait .lege posio .tiborik"
o hori. ikasteko gogorik badago, irakur dinodan lege

o
o

o
o

3. Ni ez nok jesuita izan, apaiza baino. Hareek regularrak dituk; bigarrenak. berriz, sekularrak. Historia

klerikalik ezer dakianak, ondg ezagutzen jok bion artea¡
zer burruka egon dan eta dagoen. Ni, orain, laikoa no¡i kalt
hi, berriz, urte beteren barruan ondo demostratu doa¡ Agerl
bezafa, seglarra (ikus batez ere Z. A., 486. zenb.). Kon. ions'
*ud
tuz, ez nahastu hitzok. Nork eta zeren konplejoak?
featro
4. .Berak nahi lukeen editorialaren alde" (artikulu
en,
determinatuarekin), dinok nigatik. Eta ez deuat permit¡.
dag
ol
tzen publiko egin gabeko ene intentz¡oarekin sartzerik,
zeren eta .de internis neque Ecclesia', El¡za ama sant¡.
m(
simak irakasten eta esijitze,n dauan bezala.

ZEBUKO ARGIA 500, Orixe, Batasuna
ZERUKO ARGIA astekariak "Orixeri Gorazarre, titu.

luarekin eman dau bere 500. alea. Jose Maria Aranalde
apaizak, Orixe zanaren lobak, bere osabar¡ deutson begi.
ramendua adierazteko abagadunea* izan dau; eta berdin
Larresorok, baina beste punta batet¡k. Nik ez dakit, Ori.
xeri gorazarre hau egitea nori otu* jakon, ala M. J. Azurza ZERUKO ARGlAren zuzendariari, ala aldizkariaren jabe

ta
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diren aita kaputxinoei, ala bion gainetik dagoen norbaiti. direlaI
bat.
Ez, ez dakit nori otu jakon eta nork burutu dauan. Mires.
garri egiten jat, dana dala, "la apoteos¡s del jebismo, korer
lortu eban eskritorearen izenean, ZERUKO ARGIAk disi- legin
mulaezineko ¡ntentzioa daben hitz lodi honeek eskribitzea: .Or¡xeren omenez eta gorazarrez egiten dugun bos- , Lehi
F
tehungarren aleak, BATASUNERA, alderdi guztietako BA.
hil z
TASUNERA bultz egin dizaigula denoi,. Gu ere BATA.
zon
gagoz,
SUNAren alde
alderdi guztietako BATASUNATen 'tsul'
alde; baina ez neban egundo ere uste izan, "sublimazioa.
ren' eraginez mistika zerutarretan ibili zan g¡zon baten iart:
dort
itzalak holakorik lortu leikeanik, ez eta hala gertatzea
inorentzako positiboa danik.

.(Agurr¡ aldizkaria
"Agur, aldizkaria, orain dala 19 urte hasi zan

Sai

argita.

ratzen Frantziako Bordelen.* Gaur egun 24 X 16 mrn.ko
28 orrialderekin publikatzen da. Bordele aldean argitara

ematen dalarik, lurralde hareetara emigratutakoentzat
egina da, baina emigrazioaren arazo luze eta garratza
gaingiroki eIa azalez baino aipatuz. Nik ez dakit, herbestean egiten diren lan eta eskribu sentimentalista honeek
zer balio daben, edo zer helburu izan behar daben, euskal
"sionismoa" edo .arbolismoa' -sortzeko eta berotzeko
ez bada behintzat. Zeren,,' herbestera joandako euskaldunek euskaldun izaten jarraitu daien bakarrik bada, helburu hau arriskugarri ikusten dot; edo, niri neuri behinzal, ez jat larregirik* gustatzen gure artean bizi diren
galegoek, Santiago egunez batez ere, euren jai eta manifestazioak gure artean egin daiezan.
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Hamabi ikastola lpar Euskal Herrian
Hamabi dira, lpar Euskal Herrian lanean ari diren
ikastolak: Hendaian, bi; Ziburun, Donibane Lohitzunen,
Azkainen, Senperen, Baionan, Arrangoitzen, Uztaritzen,
Doníbane Garazin, Donapaleun eta Maulen, bana. G. Lan'
t¿iri kazetalariak HERRIA astekariaren 2.156. alean berri
hau eman ondoren, honela jarraitzen dau: "Erran gabe
doa, diruketa handia behar dela ikastola horien kurria'
razteko,* ez baitugu oraino Euskal Gobernurik geure He'
rrian, ikastolako gastuen estaltzeko'.

Euskara erlijioaren zerb¡tzuan
Klaudio Gallastegi, Bilboko San Antongo parroko eta
apaiz ospetsuak zera eskribitu izan dau oraindik orain'

tsu: nEuskerea geiago eta geiago erabilliaz, kristautasuna
geiago biztu eta indartuko da". ldeia.berbera entzun neu'
tsan behin Lafitte euskaltzain't eta apaizari, "eskuara,
erlisionea eta ohidura zaharrak galduaz dotzi" inoán ba'
tean.
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