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behar duguna

(Eu¡kota brtuan)

EZ NATOR BAT
Joan dan malatzaron.2¡l-eko ZERUKO ABGIA e¡kutan ¡¡ü¡.

eta hauxe lrakurten da bere edltorlalaren atel ber¡flfn: rZE
RUKO ARGIA auzltan'.

Euskaldunen arteao au¡relari edo proSresista
;ta direnek,
TITASUNA hartzen dute.
dute. - Beraz,* Éai
erabiltzeko;
ANAITASUNA
¡iai lau erabiltzeko,
aldizkari hau in¡ditu izao zait egokieo. ,-. ,..
Orain arterainoko euskal literaturari becirada arin bat
ematen badiogu, hauxe ikusiko dugu: olerki-, bertso ta erlijiozko libunr asko; ta beste gai guzüetan, ipuin, nobela,
saiakera, texto ta zientzia libun¡ gutxi.

lbt.r.ro

Honekin ez dut esan nahi, bertso ta erliiiozko liburu
gehiegi ,{agoenik. Dagozenak ondo dagoz, eta 6etoz gehiago
ta hobeago. Bestetariko gaiak erer erabili behar ditugula

esan gura dut.

udean hasi zen euskal nobelagintzaren gorakada,
urtea bide beretik doa. Hau, eu-skerarentzát, mesedegarri izanenr da, nobelak erraz eA atseginez irakurtzen
dira ta. Euskerak i¡lazls¿l behar ditu; baina irakurle masa
haundi bat beharrago, i.,l"zten dena iraku:ria izan dadin,
1969
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euskal liburuak Euskal Herriko zokondo cuztietara hel
daitezen,
dadin.

Zer

Umeentzat, l9ó9 urtean, ipuin

aska-

r:rJak a{gita¡atu bazi¡eu

ditugu kontuan eduki.*
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izan

Baina, nobelak idatziaz; irakurle klase bat irabaziko
dugu: nagusiak,
Eta gure mutil eta neska gazteak? l0.ló urtekoak?

intzien.
4

hitz batez, euskera kultura arloañ hndua

polit eta ondo

presenta-

erc,-mutü eta neska gazteak

ez

Non dirugu e'uskeraz TARZAN, GUILLERMITO, HEIDI
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talde Jakin bati saldu omen dlor. ¡Ez omon

¡tr ¡
ba¡t¡
ü brta¡.a lratr

arg¡taratzen. Euskera batuaren aurka omen daso. G¡lbd aaürt
aztertuak omen dira zenbaitzuen ldaztlakr. .ZEAUKO AnG|A¡
ez .du.- orain4ik talde laklñeko ldazlerlk bazterü¡r. ¡ld¡¡tr büt
ut¿l diote ZERUKO ARGlA.n ldaztearl..Zergaük? gcrold ¡alddrr
Baina guk ezin arg¡taratu, lrixten ez dan idazflrlkr.

'
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Azken lerroa neuk arralatu dot. BeEte hauxe berc br dlno:
"ZERUKO ARGlA.k zeiñena dan lakln nal t.aten ¿u, ¡¡n lt¡nl

tik, ezizenez

iz_enpeturik datorren lana. Arrla botr
detzen duan iño¡ ez du nair.

cL oabl| ¡s
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Nahikoa da. Lehenengo zailarl hauxe erantsuitgo ncr¡¡kto:
Ez dakit, zERUKO ARGTA-k bere burua talde Jaktn- baü cetdú
deutsan ala ez; baina ez dot oso demokrata lku¡ten, ctr noF
baitzuen lnteresei Jarraitzen deutsela uste lzsn dot oir¡l bf¡¡rc
sarrlago azken denbora honeetan.

' Bigarren zatiari beste hau dlnoisat: Batzuen tanlk c¡ üh
argitara?en? Egia andi andla da horl, nlre lan batzuk be¡c c¡
baititu' argitaratu, ezta beste batzuenlk bere. Ez daklt. cu¡kcr¡
batuaren aurka ala alde dagoan; balna zein batuaren lakln n¡lrl
neuke, ez baiteutsat' lkusien Arantzazun artu zlran'cnbrolcn
zaletasunik. Horrexegaitlk dlrudl, haln zuzen bere. erabogl-h¡,
reen.aurka dagozanen Influentziapean dagoale ZERUKO AhCn"
edo bere zuzendaritza.

ANAITASUNA.Tcn irakurleen artean etrskal literaturaren hutsune hau bete nahi dutenei dei hau eein nahi diet:
l0-ló urteko euskaldun neska-mutilek beren méntalitaterako
egokiak diren liburuak behar dituzte. Zeuok batez ere,

ldazle batzuek bertan ldaztoarl laga baldln badcut¡oc, ounl
daklela, bai egia galanta. penagarrla -benetan, baln¡ zabiltrr¡o
'gehiago behar geunke.

ikastoletako andereño ta maisuok, zeuok zarete horretarako

' . ,; Hona

"Baina, lan hau anaitu
baino lehen.-hórréláto"liburuen
idazle izan zaitezketenoi kontseilu batá¡k eman nahi dauz-

tlak azaldu. Zeint¿uk diran

-:

:

gai interesgarri bat bautatu* eta ari¡¡
erabili.
euskera batuan eta ahal denik .errazen ulertzeko
moduan idatzi.

lana ex dadila h:zeegia izan.
. Kontuan hartu behar dugu, jendeak ez duela euskeraz
irakurtzeko erraztasunik, eta guie aldetik jende horri la'
gundu egin behar diogula.
Xabier Geieño

hemen barriz lehengo lerro honeek: rBrlnr ¡rú rúr
srgltaratu, lrlxten ez dan idaakkr. EZ NAGO KONFOñME! lt
da hori egla. Gaur ezin gaitekez horrelakoak saton lbttl. BCtln

balno gehlagotan ez dtra ZERUKO ARGIA-n neuk bld¡llt¡ko ldrr.
moübuak?

. Batean, bidali neban lan bategalük, rpolemlka, rtcnko ob.,
la erant¿un eustan ltzez itz ZERUkO ARGIA-ren buruak. Erdcrar

argitaratutako euskal usain nahlezko llburu batl buruz cslnr z¡¡r
krltlka ha. Polemikaren bildur ote gara? Aspaldldanlk d¡u-kasc¡r¡n
lege aldetiko arrazotak. be mallu bórberaz joten galtue. poljmltr
.kaltegarria dala ta, edo euien
lomuga náhlen iurk¡-&¡:¡lato
. gure ustezko arrazoiak. Jaio ginan
ezkerozilk, ez dogu bcrtc
gauzarik ezagutu. Polemlka eta eztabalda behar dogu. cta ct
lozorroa eta konformismoa edo eglaren blldur dan l¡llt¡¡unlt
Eztabaida z¡nt'zoan benetako- argla -eta arrazola blla dal6rn. Er
ga¡tezan begteen arrazolen blldur lzan.

.

Beste batean, idazkla luze zala; bosto batoan, cnntn¡nlk
ez; eta horrelaxe, gauza bategaltlk edo besteag¡1flk. ld¡r.
lanak baztertuak. Norbere ogibide estuarl lapurtzen l¡kon doo
boratxoa emonik, zeredozer lán egln nahl balüln bada. edo gurc
euskaldun bihotz kezkatuak zerbáltetara bultzatzen s¡ltu¡ilko.
bere.

horrek

;.F"',t'trPrlrl

alferrlko lanetan Jausten gara. Kasu honotan behlntzel, nlrc

lenOalkarri"n

l -" Hona hemen halako bere zatt
batzuk: .Er dlktldoro
an-arklsta, d€mokrata balzlk lzan nat tuken aldldcrl¡k b.ro

. Ez dakit ZERUKO ARGTA-k Jaktnoko talderlk b¡dcrtu d.u¡n
ala ez, baina ba¡ zenba¡t idazletedo euren lan. :

kizuet:

lat

c¡ ükh

ta maila horretako liburuak?
Ikastoletatik atera edo oraindik ikastoletan ari* diren
neska ta mutilok kontuaa eduki behar ditugu.

gai.

,jfiHkff:
ruka: maki-

. .Ez dago barrlro guztla aztertu beha¡rlk; balna b¡!,
zetako norbere buru garbltzea agerfzen dala.

merkeok egiaren lzenez bldallak lzan dlra.

Oe oriari

l¡r

',.. Benetako. demokrazlazko zentzu gub<l_lku¡ten d6t gu $¡tth
artean. Aldizkarietan, ostera, euska.i aldlzkarletan; nirc-urtct,
.PRINCIPE DE VIANA-ko euskal atalean nabarltzcno dot hrl¡ko
demokrazia edo bardintasun nahlezko glroa. Oltorrntro¡n. fnt?
reskerla gehlegl daukagu gure artean.
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lntoruomren

Egla esan, benetan llbre lzango lltzaken aldl¡karl bctcn
mlnan gara Euskalerrlan.

lflffiilpr..

gareala? H bal €ta H c¡? Eulfl
ezeü? Zorloneko H horl et¡ zorloncko c¡tabaidal Aspaldian ldatzl barik lozorroan egozan aSko bc, ld¡r,
tera. jarri d¡tu tal Zuzperraldl glroan aurrera Joan galtezan; otco
bar¡ko.zlrikatze batean Jardun beharra dogu euckaldun mad¡.
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Eztabalda garaian blzi
.batasuna
baler¿ eta
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