
ERRIGINTZA

LERIN' GOAREN OINORDEKOAK

Aspaldion dabilz, Emilio Gebara
eta Joseba Arregi, Lerin'go kondea-
ren oinordeko pilitikoak, jo ta ke an-
or-emenka bazterrak astinduten, Iegi-
timisten aurkako ekintza amorratu
bizietan sartuta.

Bertoko semeak izanda, errege
arrotzaren mirabe guraritsu biurtuta,
euren bidelagun eta senitarteko izan-
dakoen asmo eta elburu guzti-guz-

tiak, amorruaren amon•uaz, txikitu, ezabatu gurean jabilkuz,
artega eta sutsu, ezpatari zeatz eta maratz. Arerio.

Edozein foro edo aukera darabile, areei egurra emoteko.
Eta ez da makala, ez, orretan dauken laguntzino mediati-

ko-politikoa, nagusiaren esku interesatua, atan be.
Zertan egon dira, bada, urte askoan gure artean? Zeri ekin

izan dautsoe gure ondoan bidelagun izan doguzan artean?
Ez dabe jakin izan euskal abertzaletasuna zer izan dan,

ala? Ala, beste zeozergaitik egon dira gure artean barru-barru-
gino sartuta?

Ez daukat, orain baina, ezbai txintik be Espainiako erre-
gearen interesen arabera gure artean izan diran bitartean joka-
tu dabena.

Espainiako erregearen gizonak izan dira eta badira.
Satorrak euskal abertzaletasunean.
Lerin'go kondeari legez, oneei bioi be ondo baino obeto

ordainduko deutseelakoan nago. Eta alantxe izango da, den-
porea lekuko.

Jeltzaleetan izan dira bitzuak, urte askoan, eskoi soziolo-
gikoa eta kulturalaren printzerik musturrenekoak. Eskoitia-
rretan eskoitiarrenak.

Azken urteotan, euren pentsabidea azaleratuteko gogotsu,
bein eta barrian erabili daben El Correo Españolaren (E1 Dia-
rio de La Falange izanekoaren) leio monarkiko-unionistan
argitaratutako idazlanak irakurtea bino ez dago. Eguzkia nora,
zapiak ara.

Azken baten, espainiar eskoitiarren arteko merkatua.
Baina betiko aurpegi atzerakoi ori ostendu guran-edo, gar-

bitu guran-edo, luzaroan ustelkerietan azitako Gal-politikoa-
ren edota baita neofrankisten eskutik be dabilz arro-arro
aspaldion.

EAEko estatutuaren ustezko "aldezlerik" itsuenak ei dira-
nakaz alkartu dira.

Sasi-aldezle orreek inoz ezelango ezbairik estatutu ori
indargetuteko edo ez beteteko edozer egiteko errukirik eta
lotsarik euki izan ez daben arren. Burlazar. Elburu zital orre-
gaz, estatutua betetearen aurkalkoagaz, gure Emilio-Joseba
goitik beera bete-betean datoz bat, aurki.

Alan bada, EAEko estatuaren 25. urteurrenean antxe ikusi
genduzan, errege ordezkaritzan. Mirandako kondea, erregeor-
dearen ondoan egozan Albako dukea generala eta Villalba
koronelarengandik ur be urtxu Lerin'go kondearen oiñorde-
kook, gogotsu, irribarretsu, pozik. Zelango ez, bada! Errege
ordezkaritzan, erregearen gizonak.

Itauna, iruntzietara baina, auxe litzake: Zilegi ete da esta-
tutua bete ez izana ospatuteko prest egotea?

Arako euskal olerkariak idatzia jatort gogora: "Txakur
txarrak jango aal abe erribako zaldun dongea".

Abertzaleen aldarria baina: Gora Euskal Errepublikea!

INIAKI MARTIARTU

IPUIN-SARIKETA
(BILBAO'KO UDALAREN BABESPEAN)

EUSKARAZALEAK ALKARTEA'k, urte guztietan lez aurten be, ipuin sariketea iragarten dau, oiñarri-
arauak oneik dirala:
Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan euskalkia erabilliaz idatziak izan bearko dabe eta idazkerea,
EUSKERAZAINTZA'k argitaratua eta ZER aldizkarian erabilten dana.
Ipuiñak asmaturikoak edo errian batuak izango dira, ez idatzita dagozanak edo itzulpenak.
Luzeera iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez idatzita eta bitarte bi dirala. ZER'en argitaratuko dira.
Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren etxean (Bilbao'ko Colon de Larreategi, 14,
2." eskoia) egon bear dabe. Abenduaren azkenerako emongo da maikoen erabagia eta Zer'en agertuko da.
Sariak bost izango dira:
1." 300,50 euro.
2." 240,40 euro.
3." 180.30 euro.
4." 120,20 euro.
5." 60,10 euro.
Ipuiñak izen ordeagaz bialdu eta karta-azal txiki baten barruan izen-ordea ta izena.

Abenduaren azkenera-arte luzatzen da epea.
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