- 174 GOIKOETXEA iosulagunak t
"...M&rraskiak oso politak,egxm-egungoak. "Ze
penie"(aBpeitiarres5 esateko) onela ibilli bear au! (ifiultikopistaz~eta ibilli bear iaatea). Bestela, gere kasa,geren es~
kuz ba'genbiltza,MYakin" "rautikoa" aterako zen&uten plazara,
Nere iriteia (besterena bosto)"YakinHek obe luke
olerkirik edo literatur-idaatirik ea artu? alde bat©tik?ori
filosofi-teologi sallari ez dagoMolakof eta bestetik, ©ta
batez eref ®\3rek©raren onari begiratutaf "EGAN"i ©ta EUZKO-GOGOA
GOGOA"ri kalte egin de^aiekelako. Euskereakiko, gure
da guetiak zuzenbide bat eta jomuga bat bear dutela
Eusko Pizkundea,al©giña. EGAN eta EUZKO-GOGOA beren orrlak
bete eziriik ©ta "beren egunean irten ezinik dabiltie.ala emat&n
du, eta ori ez da gaia geiaegizka dutelako izango Iñolass er@}
orre^tikan» ba, YAKIN§k bere igitaia aien gaillean es sar—
taea obe, nere iritaia» Gai oiek g o r a g o t i k,"ERTI"
diraden aidetik,filosofiak begiz eta "txirikartetikf%dagoakio " Y A K I N t berric sre, nore iritzia.. M
A.B BERRIOTXOAK i
"...Irltaia YAKIN"eri burue» dibujiiak egokl eglte» yatas» Modermaak eta egokiak., .Bibliographilari "!>eaela?
Oi dart T^esselako portadarik estsukola konturatzea »ais» Ssta
konbehi isango 'be&xh&ña,* Esstu ipi.nts5en nun argitaratzen • daB.
Urt-arik ere es. Egp&da konbs»it©st'a Inportai blbliographilari
I2©a»la k.oninz xtzen na±» gausatxo onekin» 3aiak,oso ederr&k
eta tetssuk sakonak ex*© bai,oado pentsst-a eta ondo egiñak»
Onela jarraltaen ba-du,laister ectsute aundiko aldizkaria
isan^o da YAKIN dudarik gabe. Zenbat-eta Ordena eta Congregaziño
zifto geiagoren praile isenak agertu,obe isjang'O da. Balore
edo entautr aunaiagoa emaago dautso orrels,eta danen artea»
propaganda, geiago egingo genduke.., '*
A. ZABALA iosulagunak 5
M
. ..YAKIN11 ,jaso genduan.Tzit gusstokoa zaigu.
Kit ii-akrac-ri r'aan eta ordabil g«laa~gel& emeago euskaldunei
atwegi?), goaoena Motae?n EC^X t'ojriicaa». ,Sere ix^taianj YAKIN*
en lanskfgeien&fe: beint»at,oker txiki bai aeukaten izkeras,
Geieigi igertzen saie easkeraren gramatika ikasi-bwpriak
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nak edo geienak daukagun gaitza. Nere ustean probetxu aundia
artuko zuten gure serraolari zarren itzaldiak ta beste gaienerako idataiak irakurriaz. Kontrako gaitza daukate aiek sa~
rritan,zea: graraatika exkasa. Gramatika exkasa ta bizia oparo, Gramatika ta bizitasuy» ori dirade,ba, izkera baten
gorputz ta aniraa. Orregatik airnra --.undis *gingo dute.Ba—
ñ&n dana dala,nere ustez denbora izango da gaitz orren raedil'ur-ik abillena arkitzen. Urte asko gabe gure erriaren artu
emarek-'r? aldatuko dw nork bere iakera pixksi bat beste legera.
Onszkero pentsatuta zaude emengo nere esanak konforiaetxo daudela nere orko itzaldiaren asraoekin. Alaxe da.Atiek esan atirretik pentsatu det gaztlz errexa litzaidakela goralpenak besterik ez esateasba5a nere iritziaren kontrako itzak ez lirake
izango joko-gar'foi ta znzenaven legeak. Oaitz txiki ta txepifel
au eB~r,iksdanak dira txalogarri. Ta oraindaño konfiantza
osoarskin raint«atu ba'naiajez naia noski orain asi mingaña—
ri geaurresko trabak ipintasiu.,M
DONOSTIKO apaizgaiak t
"YAKIN'en A L K A R - I Z K E T A saillerako.
"Euskerari txertatiariko raentu ernegarria"
gerta dedin eran YAKIN moldatzea,oso asrao bikaña. -Txalo ta
txalo zueri! Garo-usaij gañera»jakinta-usaia bear du ©uskerak, Egi~egia» Nola,ordea, lorjto?
Jakin—mintzairari "bxrrazko auzia gerorako utziaz»
"asraoa"ren alderdia astertu nai genduke ta "asmo" orl bera
Mentxt-berri-txertatzess gañera,ta bidc batezfegin
genezaken zerbait adierazi nai ^enduke. Izan ere YAKIN'en i~
dazleokfEliz-glson edo Jainko-gizon gera, naiz- erlijio-etxeko ta naiz ez. I3a'dugu,beraz, basterrera ezlñezko eginkxzxuia
erei elistarreri,erri-xumeari erakutsi. Au oriela i?"! S-idera bats ez al genezazke geroko apostolu-langintzarako tresnak aaildn,goxot«,legundu? Jtz batean,gertutu? Au teolo giaz mintzi geranean,baitikbait. Jakiña,ezin askatu erri ezikasiarl ulertu dezaigukeneraño xamurtzea guaia da betl.
Bañan alderdi au gogoan artuz,beti beti izkeraz ere go?.eniiogoien ibiltzea -au beste sailleterako- baño bidezkoago

