Koldo Ormaetx ea eibartarra joan zaigu X
,'

Argentinako Castelar-en, 73 urte betetzeke* hil da
Luis Ormaetxea Arraie,'bibartar jatorra. Tekniko industriala eta aparejadorea, ogibidez; gudurarte Eibarko Armeri Eskolaren zuzendaFi ordezkoa izana, eta geroztik
Argentinan bizi zena.
Abertzale zintzoa eta euskaltzale sutsua. Argentinako
puntan sortu zitzaizkión seme-alabak ere, euskaraz hazi
éta hez¡ zituén gizona.

Hor azaltzen du bere gogo eta izatearen zati bat.
ldeia diferenteak errespetatzen zituen eta dogmakeriak
uxatzen,.nahiz ezker nahíz eskuín. Eibarren ere ematen,
dira eibartasunik gabeak, demokratb zentzurik gab'bak;
baina Kóldo Ormaetxea ez zen gutxi hoietakoa, baizik
pentsamen zabalekoa, diferente pentsatzen zutenei ere
leku egitekoa. Euskararerr bízitzak eta euskal literaturáren indartzeak gehien kezkatzen zuen.
Baina bere adiskiderik handieha eta laguritzailerik
hurbilena,* bere emazte Maritxu zuen.'euSkaran, aberri
minetan eta bizitzako poz . eta larritasun' guztietan ldgundu diona.

Noizbehinka, euskaraz idazten zuen, gehienetan "lsa-

si, izenordepé?n, Argentina eta Mexikoko *Tierra Vasca'n eta Buenos Airesko "Eüzko-DeyaDn; eta inoíz ANAITASUNA, honetan 'ere argítaratu zituen bere artikuluak.

'Eibartarrontzat

'

Azken úiteotan euskaraz argitaratzen zirén libururik
gehienak irákurri zituen; eta idázle berrien eragiha ere
gogo onez -ikusten. zuen eta jarraitzen. Adinekoa..zenez,
H f etra ez zit2aion hain gogoko; baina ez zuen uxatuko.
Eibartar jator.bezala, oso gizon pragmatikoa zen, ekintzazalea.' Alferrikako eztabaídetan denbora galtzerik gustatzen ez zitzaiona. Praktikotasuna non, bera han. Alde
batetik, honexegatik ez 2uen H-rik gogoko: bere üstez,
praktikoa ez zelako.

ezezik,t Euskal Herriarentzat ere gí-

zon zintzo bat galdu da, eta pertsonalki ezagutzera heldu
ginenontzat adiskide on b3t.
Bego, bere fede sendoák espero'zuen egun handian.
J.UAN SAN M,ARTIN
daramat, daroat
dlo, deutso
zaigu, jaku
zidan, eustan
zitzaion, jakon
zitzaizkion, jakozan

Azken urte hoietan, bizpahiru aldiz hemen izdria ien.
Gure éuskerbren galeragatik asko sufrltzen zuen. Herr¡z herr¡ egin zituén ibileretatik, samina eta oinazea besr
terik ez zuen jaso. ltxaropen izpi bat ikusten zuen euskaltzale gazteen artean. Bere ustez, inoiz ez ziren izan
gazterian hain euskaltzale kartsurik. Bere Eibarren aurkitzen zuén "onenetarikoa ere, hori zen: gazteen artean
hainbebte euskaltzale eta euskal idazle izatea. Gainera,
hauetako ba¡, bere emaztearen lehengusu den
"Amatiño". gazi-geza.

'

''Be.re.ad¡sk¡derik bihotzekoena
Edorta Alberdí zuen,
eta Tór¡6io Etxebarria ere bai; neurri handi batean bera
izan zen, Toribio euskarazko lanetara bultzatu eta animatu zuena. Nik Toiibio eta Edortaren'bidez hartu nuen,'
aspaldi déía, berarekiko harremana; eta ez naiz damutzen adískidetasun honetaz, orain doluminaren parte bat
bádaramat ere. Aurtengo otsaileko,r gutunean,r- hara zer
esaten zidan: "ANAITASUNAn 'Euskaldungoa' idazten da_
benakin* ez nagok konforme, ba beti burruka billa agertzen dok, arrazoi guztid berak bakarrik baleuka lé2.r,
Danok batu egin behar gaituk, ez aldendu. Euskeraren
alde lan egitén diar.duen* guztiak goraltzekoak dituk neretzatu.

Emakume, gizonezko eta umeen jantziak

Oihal, izare eta etxean behar dir,en
gainerakoak

OPORRALDIAK
Tren, untzi eta hegazkin
'

Bai emakume eta bai gizonezkoentzako
jantzi aukerat.uenak, azken

txartelak

Ezkonberri. bidaiak
Arazo bidaiak
Xofer gabeko automobil alokatuak

modara eginak
!
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