
ARAZOAK 

JAUNTXUKERIA 

Aspaldi ontan, ez dot ezertxo bere idatzi, bear bada, nagike-
riz edo baita be baleiteke zerbait bereizkeri bat naizelako, 
edo...!! 

Dana dala, emen nabil burubideturik zerbait idatzi-naian, 
eta, ona emen ba, illeroko "ZER" 105'n zenbakian, nire adizki-
de dan Latiegi jaunak, zelan zirikatu nauan, bere EUZKADI: 
EAJ-EA lan orrekin. 

Egia esan, sarritan eukiten dot nire gogamenetan, guk edo 
gu, duintasunekuak izan geinken, edo, gure zorigaitzak, zer dala 
ta jarraitzen dauan gure lepoetan. 

Euzkalduna, eskubidetutzen danean, geienetan, burura igo-
ten jako nagusikeria ta olan etortzen dira etortzen diranak. 

Nire ustez ba, euzkaldun izakera, ez da Arjentina'n esaten 
dan añako lez "palabra de vasco" baizen, gure kondairak ager-
tzen dau beti gu, burrukan gagozala, batez bere, jauntxokeriko 
norkeriagaz. 

Olan galdu doguz ba Latiegi jaunak esaten dauan lez, lurral-
de zabal eder asko, batez bere Akitania'ko itxas-ertz galantak, 
ba, "Golfo de Vizcaya" lez esagutzen dan itxaso guztia. 

Euzkaldun izan zalako dator izen ori. Orren lez, Huesca, 
Errioja ta abar ta abar, eta, arriskun gagoz beste lurraldeak be 
galtzeko, Naparru berbera. 

IRUÑA'KO BATZARRA 

EUZKADI: EAJ-EA lan ortan, iru zatitan argitaratzen dozu 
zure lana; "EL BATUA"rtn asmaketa; ALDERDTaren ZATI-
KETA eta EUZKO ALKARTASUNA'ren JAIOTZA; Iru zati 
orrein gaia, ontzat arturik, nik, zerbait geiago be esan nai neuke. 

Gure gaitza, nire ustez, IRUÑA - ANAITASUNA'n egin zan 
zoritxarreko batzar nagusitik dator. 

Batzar ori asikerako, bizkorregi egin zan, ez geunkan ez ba-
tzokirik, ez genkian nor, nor zan, abertzaletasuna baño "ANTI-
FRANQUISMO"tasun geiagoko giroan gengozan, kristautasu-
na baño ezkertasun geiagoko giroa egoan,y..E'.L.kidetasuna, oso 
gitxi ezagutzen zan, Alderdi'a EUZKO ALDERDIJELTZALE 
lez baño P.N.V. lez ezagunagoa zan, abertzaleak ezkerrakin 
nastuta kalerik txaide ibiltzen ziran, gutarrak, Franco'ren aurka 
aurrez-aurre ebizan bitartean, ezkerra, bere Revolucion Cultu-
rafa oñarritzen saiatzen zan, gure gazte asko, abertzale lez 
espetxeratuak izan arren, komunista egin ziran abar eta abar. 

IRUNA - ANAITASUNA ortako ponentzi, txosten edo era-
bagia, oso kaltegarrizkoa izan da gure ALDERDIARENTZAT 
ba, egun ortan egin ziran asmo-azterpenak, ezker arauak baño 
ez ziran, batez be, JA UNGOIKUA ta LEGE-ZARRA J.E.L. lez 
jarraitu ala ez. 

Baita be esan ziran "sobre la explotacion del hombre por el 
hombre" ta beste anvzerako ezker-asmoak. 

Bai, Latiegi jauna, gure gaitz madarikatua ANAITASUNA'-
tik dator, or erabagi zalako ate aundiak zabaldu bear zirala eta, 
sartu ziran danetarikoak, "Poesia al Baztan" etik "Social 
Democracia"raño, sasi "abertzale" bada ezpadako guztiak. 

Garai artako gure burukideak esaten eben lez "vascos recupera-
bles". 

JELTZALETASUNA 

EUZKO ALDERDI JELTZALE'ak, bene benetako J.E.-
L.tzaletasuna egiztatzen ez dauan bitartean, gitxien uste danean, 
eukiko dau beste gorabera bat. 

Bearrezkoa da ba, gure aita Sabin'en gogamenaren bidetik 
jarraitzea ta, lotsa barik, lau axetara deadarkatu ta, bear dan lez 
zabaldu JAUNGOIKUA eta LAGI-ZARRA'ren araua. 

Aita Sabin'en nortasuna, lotsa barik erabilli bear dogu ta, ez 
noizean bein aitamendu, ba lotsagarria da, aita Sabin'en azke-
nengo bere 122 gn, urtegun zoragarria ain isilik eta igarri barik 
joatea. 

Sabin maitiak, ziur nago parkatuko dauskula, baña, guk 
zer?...!! merezi al dogu asketsi? Sabin...!! 

GORRI 

BARREGAIAK 
ZEIN ASTOAGO 

Periko Fortuna makurra zan. Periko Fortuna astoa dogu: 
asto-astoa izan be. Oto eta bere Periko Fortunak urunetan joan 
bear eben errotara. 

Errotetan beti izanten da zubiren bat. Zubi azpitik ura. 
Errota-Txiki'n be alatxe egoan eta errotatik uruna ekarriko ba'-
zan, zubitik pasa bear nai ta nai ez. 

Egun artan, ordea, ego-aizeak jota edo, Periko Fortuna ez 
zala zubitik pasako. Oto'k baietz, pasako ebala. Eztabaida latza 
zubitxoaren ertz batean. 

— Tok! Pasaadi eu-iñoan astoak. 
— Pasa bearko dok! Arre, arre, arre...! 
Arre bakoitzeko Perikoren bizkarra berotzen eban Oto'k 

makillaka. Baiña, Periko Fortuna makurgaitza izan eta ez eban 
ezelan be mogitzen bere artatik. 

Makillakada bakoitzeko, Periko sendoago ezetzean. 
—Enauk, ba, teman irabaziko. Oraintxe ikusiko joguk zein 

dan astoago...! 
Sartu da Oto astoaren tripapean, sorbaldan astoa artu eta 

tapa, tapa or doa beste alderaiño. 
—Neri Periko Fortunak ezertan irabazi...? Ez orixe- Aupa, 

neu kanpeon! 

ZORIONAK 

Andra Joxeparen lagun bateri aita il jako Donostian. Topo 
egin dau andre orrekin Otok, tabernatik urten eta gero. Ardoa-
ren alegrantzia dau barruan; baiña, oso kunplitua izanik, bere 
samiña agertu nai dautso! 

—Jakin dot aita il jatzula! 
—Bai, alan da. Min-biziak artuta bere menpean, il jaku giza-

joa! 
—Bai, ba, ortarako jaio giñan, iltzeko. Zer egingo dozu? 

Tokatzen jakonan tokatzen jako, eta abar, eta abar. 
Azkenean eskua emoten dautso esanez: 
—Zorionak, zorionak. . ..__ 
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