
GIZARTEA

LAGUNEN ARTEKO ALKAR-IZKETA

Gaur ere arritu naz Zornotzako gizon bategaz, euki
doten alkarizketaren bitartez. Bera Bilbon bizi da eta
Zornotzan sarri egoten da beren etxeko gauzen gora-
beran.

Nire lagunaren adiskide eta auzoa da, abertzalea dala
eta Eusko Alderdi Jeltzalea'ren bazkide badala esaten
dau: "gure alderdia baiño oberik ez dagoalako Mundu
osoan, berak daukan zentzunezko morala eta jatortasuna-
gaitik".

Baiña artean, Espainola ba-dala esaten eustan, eta gure
alkarrizketa ez neban luzatu gurako ortik aurrera, jakin ez
ba-neban beren gurasoak abertzale jatorrak zirala, langi-
lle onak eta beroneri be senidetasunaren maitasuna ain
sakon bere sentikeran sartu dautsoela.

Len esan doten lez bera Bilbon bizi da ezkonduta.
Alaba bi daukiez ikasketa nagusiak eginda eta bat osagi-
llea dana. bestea esan eban zer zan baiña ez naz gogora-
tzen. Dana dala, baleiteke berak Ingelesa Gaztelera baiño
obeto jakitea. Euskera ere badaki, baiña ez dabe berbarik
egiten, eta or dauka arazoa. Europa guztitik ere asko ibili
da bere lana egiteko. Ikusten dogunez, goi-maillako
jakintza da sendi orretan dagoana. Orregaitik aztertu bear
dogu, zergaitik ain oiñarri onak eukinda, agertzen dan
bigarren Nortasun ori gogamen orretan.

Orretarako iru egi-irudiagaz aztertuko ditugu beren
adieraztasuna, gitxi gora-beran jakiteko, gure erriko
seme-alaben gogoetan nola sartzen diran gezi-pozoitsu
oiek:

1'go.- Sendiaren eredua.
2'gn.- Bizi dan ingurua.
3'gn.- Nor beraren Erri-jakintza edestitik zear.

Lenengo etxeko eredua obeagorik ezin izan, len aitatu
dodan lez, gurasoak fededun eta abertzale zintzoak zirala-
ko.

Etxe nagusian edo Errian ere, ondo baiño obeto senita-
sun artean bizi ziranak guda aurretik eta osteko denbora-
tan. Ume izan zala guda aurretik ikastolara joaten zan
ikasketak euskaraz ]antzeko, eta guda ostetik, benetako
erriaren miña beren Askatasunagaitik.

Bigarrena, ikasketa nagusiak amaitu ebazanean, Bil-
boko banketxe batera sartu zan lan egitera eta andik
Madril'ko banketxe batera: erbesterako merkataritzaren
nagusi urte askotan.

Gure alkar-izketan: Euskalerriak gaur baiño aska-
tasun andiagorik ez dauala sekula eukin; Berezitasu-
naren Abertzaletasuna eskakizuna dala beti; eta arri-
tuta dagoela bera dauan zain-dardararekin, bizitzara-
ko ainbeste ontasun eukinda Espaina barruan, iñundik

iñora ez dagoalako irten-biderik ortik aurrera, esaten
eustan.

Eskalerriko edestitik ikututen ibili nintzan, merkatari-
tzaren arloan batez-be, eta emen argi ikusten neban, gure
Erriko merkataritzaren eginkizunetan Iortutako elburuak,
Espainolaren izenpean biurtzen ebazala. Gaur, PP'koek
esaten dabe ber-bera.

Gure solaseko alkar-izketaren une batzuetan, berotu
eta ia asarratu egiten zan, baiña nik oiñarriaren azalpena-
kaz erantzuten neutson, eta ikusten neban urduritasun
aundiagoan sartzen zala, minduta lez; geiago beren burua
jakintsu lez emoten ebalako.

Gure alkar-izketa ezin amaitu, eta gu biok baskaltzera
joan bear genduela esan enutson. Berak gu-biokin egon
gurako ebala, Zornotzara sarri etorten dalako. Guk baietz
esan ondoren banandu gintzazan.

Baiña emen galdera aundi bat, ez dalako lenengoa,
aidean geratzen da: "gogamen ori, diruz ondo jantzita
dagozelako izango da?":

Olan balitz ez zan ainbeste
bitasun on bat egitea, beren
gogoratu ez gero.

"Madril'goakaz eta erbestetik
dalako?":

Ori ere laster menperatuko geunke, gure Erriaren ale-
gin onak azaldu ez gero.

"Espaina-menperatzaillearen arauen artean denbora
luzcan ibili dalako?":

Ori izan leike. Guzurraz apur bat zikinduta urtetea,
denbora luzcan lupetzartean ibili dalako. Baiña ori ere
garbitzen erreza edesti apur bategaz igurdi ez gero.

Dana dala, ni urduritu egite nauana, lenengoa ez dala,
nik olan dagozenak ezagutzen dodazelako, eta jakin Erri-
jakintzaren mailla ortan erdi-purdika dagozenak. curen
Berezitasunaren Nortasuna oztu edo galdu egin dabezela-
ko bizitzaren ekintzatik zear.

ORREGAZ APUR BAT GEIAGO ARDURATU
BEAR GEUNKE TRESNERI ONA DAUKAGULAKO,
ETA EUSKAL-GORPUTZAREN OSASUNA BEAR
DOGULAKO.

Argi-gorri onen diztira da idaz-Ian onen arrazoia edo
eragillea.
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asarratuko, eta erreza gar-
sendia gurasoakaz batera

denbora luzean ibili
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