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JAHI|\|OARRIAl{
AT()III()-INDARRA
Gizonaren a¡makizunak, iuar€D --4do

obeto esanda- beroaren bitartez lortu
dira. Baroarcn indarrari eskerrak, piztien antzeko bizitzatik, gaur dogun izakerara eldu gara. Berotasunaren bitartez lurpeko gaiak aldatu, biurtu ta onduta, zenbat asmagarri eder eckuratu
doguzan!

Asieran, egurra zan errekin bakarra,
gero egurriketze; olan, nekez etozan aurrerapenak. Azken gizaldian, bultzakada
aundia egin eben arrikatzak, arrorioak

eta ibai-boliñetatik jatorkun indarrak.
Gaur, atomo-indarra eten eta askatu al
izan dogu, ta beroaldi neurri aundikoak
lortu. Danok gndatzen ez bagara, eun
urte azken onoeten aurroratu gareena,
urtebetean cdo ariñago betetzera ga.
tozke.

Lurpeko errekiñak, aintxiñako zugatz

cte mamarroen usteltze aldaketak dira;
baiña, daroagun erreharra geitzen doa.
la, gizaldi onen azkenerako cz da olako
errekin a¡korik izango.

Atomo barruko indarra dogu,

arenak), edo alkartu neurri txikikoak
( batezbere deuterioak daukazanak ).
Oraiñarteko atomo-indar olak, lenengo bidea darabille. Ez da baiña egokiena.
Orretarako darabilguzan gaiok, laster
amaituko dira; ta okerragoa, lantegiak

betiko kutsatuta geldituko jakuz, eta
ezin izango dira iñoiz bere eratsi. Kutsu
orregaitik, lantegietako ondakiñak eurak
be, kaltegarriak dira; eta ez da erreza
izaten, ondakiñok ezkutatzea.

Orregaitik ba, jakitun asko bigarren
bidea aukeratzeko asmoan dabil. Alde
batetik, erreza da deuterio ori lortzea
'-¡txasoko ureten ogei bat milloi urte

tan aerreteko> aiña ei daukagu-,

AU ESAN DA:

lzkuntza ba'kotxekoak, guztiak
alkarregaz egin bear dabe lan li-

Bizkairako egin dan euskerazko
Mezako Kanona, batek bakarrik
egin dau, praille batek, beste iñor
lagun artu barik, bear eben lez.

tur¡iarako itzulpenetan. Oso bardiñak izan arren bere, alik eta ber-

barik bardiñenak erabiltera egin
bear dabe, egunero esatekoetan ba-

tezbere. Orixe da Eleizeak jarrita
daukan legea, eta orixe zentzunak

BAIÑA EGIA BESTE AU DA:

eskatzen deuskuna bere.
Orixe esan eban, udan lruñara

Kanon ori euskeratzen askok
egin dabe lan, lau probintzietakoak egin bere: Bizkaiko, G¡putz,

etorri zanean, Bugnini iaunak. Besterik bere esan eban: Euskerazko

Maiatzean asi ziran atarako ba-

tzarrak. Lenengo, lau probintzi
orreitakoak, era batera; gero, pro

bintzi bakotx orretakoak, eurak
euretara. Garagarrillean eldu ja-

ta

ondakiñak eta lant€i inguruak kutsu
barik gelditzen dira. Baiña beste aldctik,
ez da erreza, alkarri bultzaka dabizan
era bateko gun txiki orreek alkaruea.

,,.baiña eg¡a beste au da

Napar eta Baionaldekoak.

ba,

urrcngo berogaia; ta indar ori askatzeko
eta ortik beroa lortzeko, era bitara jokatzen dogu: edo zatitu neurri aundiko
atomogunak (uranio, tor¡o ta plutonio-

itzulpena, guztion artean egiña zan
ezkero, naiko izango zala probintzi

batetik Erromara bialtzea, baim+
na atarateko. Baionaldekoak bialdu eben, eta zemendiaren óan artu
ebezan ango oneretxi ta baimena.

Dr¡¡¡gm€ss (Eskozd¿)

Atoíro.itrd8 lgalegletoko berglñen ielae4

IZARRETATIH DTIHA
Onezkero, irakurri dozue. Or goian
nunbaitetik irrati taupadak e¡ datoz, eta
izaki jakitunen batek bialtzen ete deus.
kuzan siñi¡teraiño iarri gara.
Ez da baiña orrcnbestekorik. tlle one-

tako Nature aldizkarian, Cambridge,ko
jakitun batek azaldu dau nundik cta
zetet¡k datozan taupadok. Ona emen,

lebur labur esanda, jakitun orrek diñoa.
na: Taupada orreek izar baten eriotzea
edierazoten dabe, izar urdin baten azk+
na.

Ba dakizue. lzar beroenak, zuriak di.
ra. Otzituten diranean, ori ta gorri agertzen jakuz. Berotasun aundiagaz, opil
bat lez puztute egoten dira; otzak era.

ginda barriz, igartu ta zimeldu, batu,

gogortu ta txiki egiten dira, ta azkenez
....eriotza aldian- urdindu. Burdin ole
tan ikusi izan dogu orrenbeste: Suaren
erdian dagoan ageak, begiratu ezin aiña.
ko zuri dirdiratsua artzen dau; su ertz6
runtz dagoanak, oria ta gorria; eta esku
¡ldera daukegun zatiak, urdiña.

Urdintzen danean, izarrak, barruko
molekulen aldaketeagaitik, taupada orro

ko eukan baimenaz, emon eban ar-

ek sortzen ditu, irrati maillako taupada
labur eta neurri batekoak, gure asmakizunen bitartez lortu doguzanen antze-

bat, garillaren 2Orarte.

gitaratu ta erabilteko baimena; eta
alantxe argitaratu zan.

du

Urretxun asi ziran batzarrok, eta
Donostian amaitu. Batzar orreitan,
Bizkaitik zortzik artu eben parte
gitxienez, bein geiago, bein gitxia-

kero ba daki guzurra zabaldu
dauana; eta oker ori zuzendu ez
dauan ezkero, emen dauko nai

vv.

dauanak egia esanda.

kon, danen artean, azkenengo eskua ezarteko lanari: astean batzar

Bien bitartean Bizkaiko Lituriibatzordeak, Obispo jaunak atara-

Besterik zabaldu dauanak, onez-

koak. Alatabere, burudun norbaitek bial.
leikezala-ta, azterketa sakonak egin
dira. Gauzak gndo arakatuta gero, jaki.
tunak diñoe, taupada orreek izar urdin
batek bialtzen dituala.

erriaK askatasun bidean
$utunouKo
o
o

Aspaldiko urte oneetan naziño askok lornr dabe eu¡en asaaatasuna,
bai Asian eta, batez be, bai Afrikan. Ainbat Aberri
eder
sorn¡ dira. Oraiñarte Europako estadu kolonialislarri

Europan, Suiza ta Alemaniako erriak lendik dagoz bata.
sunenn bananduta (au esan al bada); lendik dira konfederaziñoa bata ta federaziñoa bestea.

j

Belgikan burruka gogona sorn¡ da (aspaldikoa), flamcnkoen eta valoien artean, eta buruka orren sustraiak sakonak
dira. Azkenean estadu federal bat egin bcarko dabe, bakea

Qn

azpian egon dira erri orreek; iru eáo hu osatcgi edo hosQital eta beste orrenbeste ikastolen ordez, lurralde a¡eetako
OFrastasuoik geienak Europarunrz eka.ten izan dzbez emenkapitalistak. Hospitalak eta ikastolak ziñeko dokumenta,!tan makiña bat bider ikusi doguz, orreta¡ako cgiñak izan
!ira-ta. Baiña andik ona ekarri d^ñu zarata lanegi barik, es-

lüldr..t. ekarri da ¿dminis632fioko batzorde batzuen

es-

Qlr"trt".

O

Dana dala. saur. banan banan eldu da erri areentzat asQatasnnerako ,"rái", iaiña e" beti bakerako, ez beti oztopo
Grik, ez odol asko ixuri barik.

? Zegaitik ori? Alde batetik, erritar geienak eskola bakoak
G*tá, kulturaduo gizonak gitxi dfualako. Ta kulturarik ez
Qagoo errian ba dakigu z.er gertatzel. dan. Beste alde bateG, estadu ba¡ri orreek, lengo kolonial denporako mugaren
3iñean oiñarrituta dagoz eta muga orreek izadien aurka ia¡ita egozan. Bakotxak ainbat abenda edo arraza, beste orrenlcste izkuntza, alkarregaz gud¡n beti egon diranak ta gaur,
Eki¡a" estadu askatu baten egonarren, ezin alkarrcgaz batuta
It i. ór dagoz Katangako go¿r" gi.fr.koa ta abar. Aurrera
Gaz apurka apulk4 baiña zenbat odol ixu¡ia doan be iñok

C
O

daki.

g"iñ" guk ez doguz Afrikako goraberak emen azaldu gura
Oen. Guk, Europa ta Sn'erikako estaduen bam¡an egon di1]n naziñoen bar¡ia emon nai izan dogu., zdan askatasuna
frnrten asi diran adierazo gura izan dogu. Ikusi daigun,

late

Erriz

C-i"

o
o
o
o

na¡ bada.

Londresko cTimesr %unkariak, oraig ille pare bat, Galestarrak euren askatasuna eskatu dabela esaten ebaD, eta Inglaterrako Gobernuari dei bat egiten eutson, ez z"la aurka
jarri bear, dka¡ izketaren bitarrez al zanik ondoen gauzak
zuzcndu baiño, esanez. Galestarrak Irlandesen moduko parlamentua eskatzen dabe ta Europara sartzen badi¡a klanda,
Eskozia ta Inglaterra, bakoua bere nortasun guztiagaz sartzeko eskatzen dabe.

Orain egun batzuk dirala, Italiako parlamentuak be crabaki jator bat arn¡ dau, betiko lez, eskoitarrak eta fazistak
aurka jarriarren: erri bakoua bere burua¡en iaube izango da,
estadu baten bam¡an egooarren; erri bakotxa bere parlamentu, 2akera, izkuntza, oitu¡a ta ¿dminis6¿2iff9áren ?¡zcnuaille izango da.
Ikusten dogune4 ez bakanik subdesarrollatuak deriuoen
erriak, baita erri kulturadunak be, etxea obeto gordeeen dabela agintzakeÍa orren bidez, ikusi dabc.
Irakaskintza ederrak euskaldun batzuentzat, beti kanpora
begira dagozanentzat ete batez be, gud, bu¡diña janda bizi
bea¡ko geunkela esaten deuskuenentzat.

baterako, Kanadan Quebec'egaz zer gertatzen dan. Jafrantses dan erri onek agiñak erakutsi dauz eta autoeskatzen asi da.

¡(80n. orrialdetik)

ARENAZA'Ir|OSU

Erroman baimena emon deutsoe

o

¡lzar urdin ori, otzagaitik, gure lur au
liño trikiago izatera etorten bada bere,

Ero aundikoa da oraindiño, eta bere in'
Eru"n izarbel edo planetak euki leikez.
D, d"l.-r", burur"tu egin iake iakitu-

planeta batetik bialduak ete di'
li,
""
llr taupadok. Baiña ori ezin izan leite
lla iku¡i dabe, planetak izar baten bi'
lez- dabiltzalako eta taupa'
¡tn
-lurra
grren aruntz-onuzkorik ez
ibilkera
fk

fkarrelako.
Olzar baten eriotzea dogu, ba, gizasel*ok l"n"ngoz aztertu al izango dogun

fr

o
o
o
o
o

o
o

eriotzea.

AIXOLA

Holandako llatezismuari
Gcro ta gco be, <argi berdear cmon deutsoc Erroman Holandako Katezismu Bardari. Aita Santua¡eu aginduz, komisiño espe-ial bat e¡¡argatu da katezismu ori esamiie-

tako; eta gauzak ondo a:ztstuta

gero,

komisiñokoat deklaratu dabe, üburu orrek
ez daukola ereiiarik eta zabaldu leitekela
mundu guztian ika¡a ba¡ik.

Alandaguztibe, komisiúokoaft

Florit, Journet, Frings, Jaeger eta -Bowne,
Ldébwc

Ka¡¡linrlak- eskatu egin dabc, latczismuko
pasaje batzuk beste modu batera idatzi daitezala. Nimegako Unibersidadeko Katekesi
fstututua enkargatu da, telstuareo errebisiño
ori egiteko. Katezismua lengo lez geratuko
da; baiña gauza batzuk, obeto formulan¡ak
izango dira.

f,i¡¡ $chillslecc¡.¡ famadualg latczismua.
irn 2¡¡¡tg goza¡¡en entzru¡

¡en ze¡tsorea

dau E¡romaho &omisiñoarco crabagia. rOrain
dau b€Ek- n¡ziño ¡sftgt¡n argitara-esan
tuko da laster Holandako Katezismu Barria,
traduziñoak eginda dagoz-tar.
Alemania¡ artega dago jcotca, ea aoiz
agcrtuko da¡ katezismua euren izkuntzao.
¡Noizane {iño IIamb'urgoko Die Weh

periodikuak- noizarte ukaruko deutsee üburu ori Aleulaniat<o obispoak euren fideleri, Holandako obispoak euren eleiztarrcri ai¡
gogotik errekomendetan deutseen bitanean?r
Nonamerikan, obispoeo erü baimen barik
argitaratu d¿ls i¡g16g6¿ katezismua; eta Tomas Moro 6sclaillea i¡abazi dabe pubükaziño orregaitik, r967gnean agernrriko katoUku libunrik oncna iza¡ dalako.
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