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Marcelino Oreja jauna, Informazio eta Turismoko m¡.
nistruaren idazkari* izandakoa, euskara ikasten ari ornen
da. Dakikegunez,* Oreja jauna «Tácito»etariko bat zen
eta irekitasunaren aldeko porrokatua.
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IR A K ASLE TALDE BA TE K

X irinachs jaunari Nobel Bake Saria?
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Kataluniar eskolapio hau ezaguna da oso. Goseari,
emana. Gose grebatan berezitua* déla esango genuke.
Gizon zapalduek eta herri zanpatuek ba dute harengan defendatzaile bat.
Barcelonako irakasle talde batek haren izena aurkeztu
du, Nobel Bake Saria eman diezaioten. Oraingoz ba dakigu behinik* behin, jaso* dutela eskea Oslon.
Sari hori jaun honi emango baliote, harritu egingo nintzateke. Sariztatze horrek, ezarritako egoera gehiegitxo
hauzitan jartzea esan nahiko luke eta. Eta Norvegiako*
Parlamentua, ez dut usté horren* gogo bizirekin dagokeenik.* Ez dezagun ahantz, Luis Mari Xirinachs oso engaiaturik* dagoela, zapalduen eta herri tipien alde. (Joanes LEKERIKA.)
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Aurrera, irakurle età ikasle!
Hemen gaituzue berriz ere EUSKALDUNTZEN
metodoarekin, guztioi aukéra emanez, geure hizkuntza noia ikas, zabal età irakats jakin dezazuen.
Liburu hauetan arras ongi azaltzen dira hitzak
età esaldiak. lkasleak, gehienik, gauza ezagunak
aurkituko ditu, baina polliki polliki joko du zailago
diren gauzetara. Honetaz gainera, hiru liburuotan,
irudiak, eskemak età esaera zaharrak agertzen dira.

P olitik Elkargoak eta eskualdeak

Hiztegiaren klasifikatze bat ere egin dugu. Hitz
batzuk besteak baino garrantzitsuàgoak direlarik,
kontutan hartu dugu haien noiztasun età maizta-

Politik molde berrien trena galdu nahi ez duten politikari jaioberriek — orain jakin dugu hori ere!— denek onartzen dute nonbait, Espainiako eskualdeei* berezko nortasuna aitortzea età politik egintzetan ere haintzakotzat*
hartzea.“ Denek dituzte hitz ederrak; orain artean sortu-edo egin diren Eikargo Politiko guztiek aipatzen dute
eskualdeen arazoa; baina horietatik batek batez ere nahi
du problema hauxe bereziki ukitu.*
Gipuzkoako prokuratore den Manuel Escudero jaunak,
Nafarroako Goni eta Zubiaur tartean direla, eskualdeen
alde lan egiteko Eikargo Politiko bat eratu nahi du, «Social-Regionalismo» izena eramango lukeena. Taldearen
norabidea, gizarte arazoaz eta eskualdeen nortasun politikoaz arduratzea izango litzateke. Dagoeneko,* bai
omen dituzte laguntza zabalak hainbat probintziatan. (Joseba ERREKALD E.)

suna.
Ba dituzte liburuok elkar hìzketa età istorioak
ere. Hizkuntzak eguneroko tresna bat izan behar
duenez gero, haren zerbitzua agerian jartzeko jarri
dìtugu istorio età elkar hizketok.
Geure hizkuntza ikasteko, hemen duzue prest,
hiru mailatan, EUSKALDUNTZEN metodoa. Eska
ezazue helbide honetara: Ribera, 6. Bilbao-5
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baliote, baleutsoe
dezagun, daigun
dezakegu, daikegu
dezan, daian
diezaiogun, deiogun
diezaioten, deioen

HAMABOSTEROKOA
JABEA:
San Frantziskoren Hirugarren Ordenako Batzarre Nazionala.
Batzarburu: Miguel Zapata (Goya, 25. Madrid-1).

digute, deuskue
zaie, jake
zaizkigu, jakuz
zigun, euskun
zioten, inoen
zitzaigun, jakun

ZUZENDARIA:

O H A R R A

Joan Mari Torrealdai.

Urteko abonamendua:
Bertorako .........................................
Latin A m e rik a ra k o .........................
Europa eta Ipar A m e rikarako ........

ANAITASUNAren abonatuei
300 pezeta
320
»
330
•
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Bulegoko lana errazteko eta irakurleak hobeto zerbitzatzeko, aurrerantzean abonamendu
guztiak urtearen haseran ordainduko dira.

Ale bakoitza: 15 pezeta.

Beraz, 1974.ekoa urrian ordaindu duzuen oi,
orain berriro joango zaizue aurtengo e rre n b o ltsua. Ezkerrik asko aurrez!

INPRIMATZAILE:
Imprenta AM ADO - Mazarredo, 35 - Bllbao-10
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Detergenteen eragina* politikan ere nabari* dezakegu aspaldion. Oraindik asoziaziorik bat ere egon ez arren
Manuel Fraga, Jo sé María de Areilza eta Federico Silva
jaunen inguruan sortzen ari dena, jaio aurretik ere, su perasoziazio izenez dago bataiaturik. Ez da hor dud'arik,
hiru gurasoren artean sorturikako haur horrek superdotatu horietako bat izan behar duenik. Holaxe espero dukete* behintzat hiru jaun aitaideek,* nahiz eta, gaixtoak
beti gaixto. zenbaitzuk mendien erditzeaz* konparatu
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ia aurkeztu
goz ba dan.
sgingo ningehiegitxo
arvegiako*
ekin dagohs oso enalde. (JoaFragaren asoziazioa

jten politidenek onírezko ñoritzakotzat*
ean sortuatzen dute
íz ere nahi
iro jaunak,
¡skualdeen
ii du, «SoTa Idearen
rtasun poieko,* bai
jiatan. (Jo-

Hiru superizarrok,* ordea, politikan arituak zaizkigu
jadanik;* eta, horregatik, ñor nondik ñora dabilen eguargia bezain klar dago. Zenbait aldizkaritan agertu den
—duten— aurreprogramman, erregionalismo delako bat
proposatzen dute eskualdeen* deserdiratze* ekonomiko
batez, hots, sanus regionalism us horietako bat.
Zalantzarik gabe jaun gogoangarri* horiek beren erregionalismoan ez dute inolako gehiegikeriarik eginen. Ho
ri argi gera* bedi. Behin baino gehiagotan Espainiako lur
eta gizonen arteko batasun sakratua noraino sinesten
duten garbi erakutsi digute.
Nonbaiteko separatista okerrek ahantzi badu ere, ilusio bekatuzkorik egin ez dezan, gogora diezaiogun A reil
za jaunaren behialako* hitzaldi sutsu eta famatu hura,*
Bilboko noizbaiteko «liberazioa»gatik egina, eta, orain
guti dela, Joseba Elosegi gaixtoak — gartzelatik oraintsu
irtenak— bere liburuan birgogoratua.
Fraga jaunak, bestalde, Informazio eta Turismoko ministru zenean Gernikara egin zuén etorri batetan, «Historiak ez duela bueltarik» oroiterazi zigun; eta berak erregionalismotzat zer ulertzen duen, orain dela guti argitaratu duen liburuan errax ikus dezakegu (ikus Manuel Fra
garen azken liburuaz, 74-VI-15.eko AN AITASU N An), har
tan erregio «vasco-castellana» bat eratzeko komenientziaz mintzo delarik.
Trankil egon gaitezke, beraz; ez dagoke* erregiona
lismo horretan inolako arriskurik. (Patxi URTIAGA.)
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behar zirela zioten; eta irakaskuntza eta zergekiko* era
bakiak Madrilen hartzekoaren aldekoak, berriz, % 41
ziren.
Oso interesgarria da, bestalde, erdiratzearen aldeko
porrokatuenak pertsona zaharrak eta jende arruntak'--'
(irakur bedi proletariak) izatea; ez baitzuen alferrik esan
norbaitek — Karlek, oker ez banago— behe mailakoen
ideologia, eskuharki,* goi mailakoen oihartzuna* izaten
dela. Eta gaur egun, goi mailakoak deserdiratze ekonomikoaren aldeko agertzen badira ere, behe mailara ez da
oraindik «moda berria»ren zantzurik* heldu; eta horrega
tik oraino lehenagoko ideiologi errentetatik bizi dira berauk. (Patxi URTIAGA.)

Gentlem an aldizkariak, bere urtarrileko* azken zenbakian, inkesta* interesgarri bat eman du argitara, ar
tan madrildarrek deserdiratzeaz zer usté duten erakusteko.

Horren arauera* % 63 deserdiratzearen aldekoak di
rá, % 37 kontrakoak diren bitartean. Zifra horik* xeharo
aztertuz, ordea, % 66k politik erabakiak Madrilen hartu

Asturiasko Printzerrian* mugimendu berri bat sortu
da berrikitan,* hango hizkuntza berezia, bable deritzana,
bere betiko txokoetatik atera eta modernotasun baten
barnean bultzatu nahiz. Oviedoko Unibertsitateko irakasle gazte talde bat da pizkunde horren zirikatzaile, Alarcos
Llorach guztion gidari dela.
Jakina denez, Asturiasko nekazari jendeak ez du gaztelaniaz hitz egiten, nahiz eta berek ere hala usté, hau
da, beren hizkera gaztelania txar bat besterik ez deia.
Orain artean, laborantza giroko herri eta hauzuneetan
gorde izan da bablea; orain, gazteak dirá hizkera honetaz
gehien arduratu direnak.
Berrikitan ikastaro batzu* eratu dirá Oviedon, bablea
irakasteko. Lehen ikastaroan, izena emandako erdiek ez
zuten tokirik izan; eta bigarren bat eratu behar izan da.
Kazetari, idazle eta maila guztietako irakasleek hartu
dute parte ikastaro hauetan.
Gaur egun bablea ez da kultura modernoaren beharrizanetara iritsi;* baina, hainbat jenderen mintzabide
arrunta* izanik, horretarako ere gaitu beharra dagoela
pentsatzen da orain. Unibertsitateko irakasleok horixe
nahi dute: belaunaldi* baten buruan, bableari modernotasunerako gaitasun berri bat eman. Hori gabe, berehala
hilko litzatekeela esaten da orain.
Hizkuntzaren balioaren kontzientzia aldátu behar zaie,
lehenik, bablea darabilatenei. Alarcos Llorarh erdal akademikoak ongi ulertu du, dirudienez, egiteko hau. Alde
batetik, Unibertsitate lana premiazkoa da; baina, bestetik,
baitezpadakoa* da herrigintza bat bultzatzea. (Joseba
ERREKALD E.)
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