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PLATA IBAIRANT Z

Koldo Ordozgoiti Juanenea

Mendiola jatet xearen lehen solairuko jantokian 

egin zen eta argazkia gela hartan bertan egina da. 

Despedida bat zen. Argazkiko lagunetako bat – oso 

oker ez banaiz, gure amaren at zean eserita dena– 

Ameriketara zihoan, Plata ibaiko Argentinara.

Argazkiko gizon horrek Ameriketarako bidea 

hartu zuen at zerritik bueltatu berritan. Beste askok 

bezala – jatet xeko Mendiola familiak, esaterako– 

lagun horrek at zerrirat zea pairatu zuen 1936 eta 

1939 urte tartean. Gure amak argazkia egin zenean 

urte bete baino gut xiago zeraman herrian bizit zen, 

Berastegitik Errenteriara etorrita, Mendiola taber-

nan zerbit zari. 1939ko madalenetan hasi zen 

lanean. Ez zekien argazkiko lagun hori noiz 

E
zin diet izena jarri argazkian azalt zen diren 

15 gizasemeei, Terry pattar botila eskuetan 

argazkitik begirat zen digun neska gazteak, 

gure amak, ahaztuak baititu haien izen-deiturak. 

Datorren urtean 75 urte beteko dira argazkia egin 

zenetik. Ahanzturak bataila irabazi aurretik, argaz-

kia egin zenean 18 urte zituen gure Felik irudiko 

hainbat lagunen izena eta nondik norakoak esan 

zizkidan. Orduan nik ez nion kasu gehiegirik egin, 

orain damua.

Hamabost gizaseme horiek Omega kafetera 

fabrikarekin lotura dute. Irudia 1940. urtean hartu 

zen, afal ostean, eta litekeena da Figurski argazkila-

riak egina izatea. Afaria Biteri kaleko Mateo et xeko 

Omega kafetera lantegiaren langile taldea. Mendiola jatetxean, 1940.
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bueltatu zen Errenteriara, ezta haren historia ere. 

Duela urte bat zuk, argazkia erakusten eta bertan 

azalt zen zirenen berri ematen zidanean, amak oso 

gogoan zuen argazkia egin eta gut xira, pasaportea 

eta irteteko baimena eman aurretik poliziak at xilotu 

egin zuela Plata ibairako bidea hartu behar zuen 

gizasemea, bere lehenagoko erbestaldia argi zezan. 

Arazoak nahiko azkar, eta berarent zat egoki, argitu 

ziren eta argazkiko gizonak Argentinako bidea 

hartu ahal izan zuen 1940. urte hartan.

Argitasun gut xi eman dit zaket, beraz, argaz-

kiko lagun horiei buruz. Jakin badakit, amak horrela 

kontatuta, Omega kafetera et xearekin zerikusia 

zutela. Gauza gut xi. Aldiz, Argentinak bere lurretan 

hartu zuen lagun horrek egindako ibilbidea konta 

dezaket eta ezin ukatu historia honek bere garrant zia 

duela. Munduan gerra zen, naziak Frant zia hartu 

berria zuten. Alemanak Hendaian ziren. Ipar Euskal 

Herria nazien esku eta Francoren faxismoak bere 

mende zuen Hego Euskal Herria eta Espainia. Ale-

maniaren eta ardat z nazi-faxistaren agindupean bizi 

zen Europa. Urte horretan, oraindik, Stalinen Sobiet 

Batasunak hit zarmena egina zuen Hitlerren Alema-

niarekin, eta une hartan bakarrik Bretainia Handiak 

segit zen zuen gerran. Eta gerra hori, neurri handi 

batean Atlantikoan borrokat zen zen.

Egoera eta garai horretan Ameriketara joan 

ahal izatea askok eta askok zuten esperant za eta 

nahia zen. Nahia eta ezina, denbora hartan Ame-

rikako ateak it xirik bait ziren gehienent zat. Omega 

lantegiko gizonak ont ziz egin zuen bidea. Litekeena 

Bilbon hart zea baporea, garai hartako transatlan-

tikoak, paileboteak baporearen indarrez mugit zen 

ziren. Hamabost eguneko it sas bidea gerra gorrian 

zen Atlantikoa zeharkatuz egin ondoren, Buenos 

Aireseko Hotel de Inmigrantes-en egin zuen eskala 

ont ziak. Argentinarako sarrera ate hartatik pasata 

sartu zen Platako herrian, eta hori euskal herritarra 

zelako egin izan ahal zuen. Euskal jatorriak Argenti-

narako sarbidea eman zion.

XX. mende hasieran, handia zen Argentinan 

bizi zen euskal gizataldea. Panpako hainbat herri-

tan euskal jatorriko jendeak biztanleen gehiengoa 

osat zen zuen. Tambero izatea, esnezale ogibi-

dea, euskaldunaren sinonimoa zen garai hartako 

Argentinan1. Lehen karlistada amaitu ondoren hasi 

zen harant z aldeko euskal jende oldea eta euskal 

herritar haiek berezko izena irabazi zuten Platako 

ibaiaren bi aldeetan, Argentinan eta Uruguain. 

Argentinan vasco esaten zaio Ipar zein Hego Eus-

kal Herriko etorkinei eta hauen ondorengoei, ita-

liar jatorrikoei [napoli]tano esaten zaien moduan 

edo eta gallego espainiarrei. Gizatalde horiek, 

frant sesekin, rusoekin (juduak) edo eta turcoekin 

(ekialde hurbiletik joandako emigranteekin, eta 

Europako beste pobreekin batera Argentina 

1. “Gaur egun, bertako [Argentinako] esnearen industria eta 
esnekien salmenta euskaldunen esku da, ia osorik. Horrela, 
ziurt zat jo dezakegu nazio horretakoa izango dela auzoko 
esnezalea, Buenos Aireseko zapata garbit zaile bat napolita-
noa [tanoa, italiarra] besterik izan ezin daitekeen moduan.” 
KOEBEL H. W., L’Argentine moderne, Pierre Roger et cie edit, 
París 1909, Pierre Lhandek La emigración vasca liburuan 
egindako aipua.
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populatu zuten. Zer edo zerengatik, eta beraien 

jatorri europarra azpimarrat zeko, urguilu puntu 

batekin los argentinos descienden de los barcos 

diote oraindik argentinarrek.

Ez da harrit zekoa, beraz, 1937an Euskadi 

frankisten esku erori ondoren, Agirre Lehendaka-

riaren Eusko Jaurlarit zak lehentasunezkoa jot zea 

Argentinako euskal jatorriko kolonia beraien alde 

jart zen saiat zea. XIX. mende amaieratik Euskal 

Herriarekiko zaletasuna nabaria zen Argentinan, 

La Baskonia bezalako aldizkariek zabalpen handia 

zuten, Laurak Bat (Buenos Aireseko euskal et xee-

tako bat) munduan sortutako lehenetakoa dugu eta 

Sabino Aranak eragindako abert zaletasuna ia garai 

berean piztu zen Plata ibaiak ukitutako lurretan. 

Baina 1936ko gerra hasi zenean euskal argentina-

rren artean askok, gehienek agian, mat xinatu fran-

kisten aldeko jarrera izan zuten. Eta horretan zer 

esan handia izan zuen Argentinako eliza katolikoak.

Argentinatik jatorri euskalduneko aber t zaleek 

lagunt za eskatu zioten Euskadiko Jaurlarit zari 

egoera horri buelta emateko. Erbestean, Bart zelo-

nan eta Parisen kokatua zen Agirre Lehendakariaren 

Eusko Jaurlarit zarent zat Argentina, New York-

ekin batera, lehentasunezko helburu bilakatu ziren 

Ameriketan eragiteko. Horregatik, Agirre Lehen-

dakariak Ramon Aldasoro, Jaurlarit zaren sailburu 

errepublikarrari agindu zion hara joateko, Ixaka 

Lopez Mendizabal, Santiago Cunchillos eta Pablo 

Archanco osatutako taldearen burut za hartuta.

Bi tolosarrek eta bi nafarrek osatua, oso 

delegazio sendoa zen. Ramon Aldasoro Galarza, 

tolosarra jaiot zez nahiz bere ibilbide politiko eta 

profesionala Bizkaian egin, esperient zia eta ibilbide 

politiko handiko gizona zen. Agirre Lehendakaria-

ren Jaurlarit zan sailburua zen, Izquierda Republi-

cana ordezkatuz. Euskadi frankisten esku geratu 

zenean, Izquierda Republicanak Aldasoro alderdi-

tik bota egin zuen, Agirre Lehendakariak sailburu 

gisa eut si, Argentinarekin hartu-emanak zabalt zeko 

agindua eman eta Jaurlarit zaren ordezkari izendatu 

zuen. Ixaka Lopez Mendizabal dugu euskal ordezka-

rit zako beste tolosarra. Euzko Alderdi Jelt zaleko 

burukidea, euskal pizkundearen eragilea, idazlea 

eta argitaldaria. Ixakak harreman zuzenak zituen 

XX. mende hasieratik Argentinarekin. Taldeko bi 

nafarrak maila handiko politiko eta profesionalak 

ziren. Santiago Cunchillos Manterola abokatu eta 

intelektual nafarra, EAJren zinegot zia izana zen 

Iruñean. Pablo Archanco Zubiri, irakaslea eta inge-

niaria, Eusko Abert zale Ekint za alderdiaren sort zai-

lea izan zen eta Iruñeko lehen ikastolaren sort zailea 

dugu. Frankistek at xilotu egin zuten Iruñean gerra 

hasi berritan, baina Ipar Euskal Herrira ihes egitea 

lortu zuen.

Euskal ordezkarit zak 1938ko azaroaren 

15ean pasa zuen Hotel de Inmigrantes-eko atea, 

Plata ibaiko Buenos Aireseko ipar moilan. Helburu 

zehat za zuten, Argentinan bizi ziren euskal jato-

rriko jendearen babesa lort zea, zatiketa politikoa 

gainditu eta euskal argentinarren lagunt zarekin 

erbesteko bidea jorratu beharko zuten euskaldu-

nent zako Argentinako ateak zabaldu ahal izatea. 

Gauzak zailak baino okerrago azalt zen ziren hasie-

ran, Ramon Aldasorok Manuel Irujori idat zi zion 

moduan: 

cuando llegamos a la Argentina nos encontramos 

con que lo único que estaba a nuestro servicio era 

Acción Nacionalista [pero, eran escasos] y esta-

ban divorciados de las demás entidades vascas. 

(…) Casi todos los vascos de dinero no querían 

ni oír hablar de los “rojos-separatistas” y los que 

pudieran sernos afectos estaban con la República 

Española2.

Ramon Aldasoro buru zuen delegazioak ezin 

izan zituen emait za hobeak eman eta oso denbora 

gut xian, gainera. Lehen fruitua, Euskalerriaren alde 

- Liga de Amigos de los Vascos elkartearen sorrera 

izan zen. Frant zian Eusko Jaurlarit zaren aterpea 

zen Ligue Internationale des Amis des Basques 

Argentinako adar gisa sortu zuten erakunde berria 

eta Sebastian Amorrortu, Sabino Aranaren edito-

rea izandako euskal argentinarra, izan zuen lehen 

burua.

Ondoren, Liga de Amigos de los Vascos elkar-

tearen babespean, euskal delegazioak Euzko Deya-

La Voz de los Vascos en América aldizkaria sortu 

zuen. Lehen zenbakia 1939ko maiat zaren 19an 

kaleratu zen. Argentinako Euzko Deyak Parisen 

argitarat zen zen Euzko Deya La Voz de Euzkadi. 

La Voix des Basques Eusko Jaurlarit zaren bozera-

mailea zen aldizkaria izan zuen eredu. Aldasorok, 

2. Ramon Aldasorok Manuel Irujori 1939ko abuztuaren 
16an idat zitako gutunean, Abert zaletasunaren Agiritegia, 
GE-119-4.
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Cunchillosek, Archancok eta Lopez Mendizaba-

lek sortu zuten aldizkariak, Ixaka izan zuen lehen 

zuzendaria, 

López Mendizabal fue artífice en la planifi-

cación de cada número, pues sus compañeros 

mencionados sabían muy poco de ello y natural-

mente confiaron en él al lanzar el decenario, que 

ha vivido hasta 19753.

Argentinako euskal gizataldea sendot ze 

aldera, 1939ko abuztuaren 30ean Jose Urbano de 

Aguirre jauna buru zuen Comité pro Inmigración 

Vasca elkartea sortu zuten. Euskal jatorriko edo eta 

euskaldunen aldeko argentinarrez osatua4. Hauek: 

3. Nota necrológica de Ixaka López Mendizabal, Andres Irujok 
idat zia, Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, 
109 zb. 1977ko ekaina. 

4. Talderaren eragileak hauek izan ziren, Euzko Deyan azal-
dutako moduan: José Urbano de Aguirre, Iván L. Ayerza, 
Adolfo Bioy (Sociedad Rural Argentina bazkuneko presiden-
tea), Juan B. Ibarra, Juan Esperne (Club Vasco-francés eus-
kal et xeko presidentea), Elpidio Lasarte (Laurak bat euskal 

“A los vascos radicados en Argentina. A los argen-

tinos de estirpe vasca y a todos los que simpaticen 

con los vascos” agiria argitaratu zuten eta honek 

Euskalerriaren alde Liga de Amigos de los Vascos-

en at xikimendua jaso zuen. Ramon Aldasoren 

hit zetan, el Comité pro Inmigración Vasca, ade-

más de mantener vivo el sentimiento de solidari-

dad hacia nuestro pueblo, nos permite incorporar 

en nuestra acción a personalidades destacadas de 

estirpe vasca que, de otra manera y por los resen-

timientos causados por la guerra civil española, no 

hubiesen estado dispuestos a mantener contactos 

con nosotros5.

Euskal herritarren emigrazioaren aldeko 

ideia Diego Joaquin Ibarbia jaunarena izan zen. 

Buenos Aires probint ziako Instituto de Coloniza-

ción agent ziako idazkaria zen; postu horretatik, 

Ibarbiak nekazarit za lurraldeak kolonizat zeko, 

populat zeko, probint ziako legean oinarrituta 

euskaldunent zat Argentinan sarbidea irekit zea 

pent satu zuen, 

holandarrak egiten ari zirena ikustean bururatu 

zit zaidan. Argentinan asko dira euskaldunak eta 

euskaldunen ondorengoak, eta oso egitasmo 

ona iruditu zit zaidan. Gainera, Buenos Airesko 

erakunderik garrant zit suenek beren lagunt za 

osoa eskaini zidaten: Laurak Batekoek, Euskal 

Et xekoek, eta, batez ere, Sociedad Rural Argen-

tina-koek. Azken honetako presidentea Adolfo 

Bioy biarnotarra zen, oso gizon euskalt zalea, bere 

koinatu Miguel Casares bezala, Kolonizazio Insti-

tutuko nire ikuskat zailea6.

et xeko presidentea), Ramón Mendizabal (Gure Echea elkar-
teko presidentea), Nemesio de Olariaga (Confederación de 
Asociaciones Rurales de la provincia de Buenos Aires y de 
la Pampa erakundeko presidentea), Fermín Ortiz Basualdo, 
Martín Pereyra Iraola, Saturnino Zemborain, Isaac Ayerza, 
Mariano Olaciregui, José Digorraga, Enrique Amadeo Arta-
yeta, Aurelio Payssè, Florentino Ayestarán, Raúl M. Puchuri, 
Bautista Elola, Félix Loizaga, Vicente Colmegna, Pedro Imaz, 
Raúl Chilibroste, Luis de Ibarra, Diego Joaquín Ibarbia (Bue-
nos Aires probint ziako Instituto de Colonización erakunde 
publikoaren idazkaria), Pedro Goicoechea (Santísimo Sacra-
mento elizako bikarioa).

5. Ramon Aldasorok Miguel José Garmendiari 1940ko ot sai-
laren 24ako gutunean. Abert zaletasunaren Agiritegia, 
GE-119-3.

6. “Guk sortu genuen Argentinako Euskal Inmigrazioaren 
Aldeko Bat zordea”, Gonzalo Auzak Diego Joaquin Ibarbiari 
Euskonews-en egindako elkarrizketa, http://www.eusko-
news.com/0205zbk/elkar20501 
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Comité pro Inmigración Vasca eta Liga de 

Amigos de los Vascos elkarteek bilera egin zuten 

1939ko azaroaren hondarrean Argentinako pre-

sidentea zen Roberto M. Ortiz jaunarekin. Unión 

Cívica Radical alderdikoa, Argentinako presiden-

teak aita eta ama euskal herritarrak zituen. Euskal 

immigranteen semea zen aita eta amaren aldetik. 

Aita, Fermin Ortiz Saracho, Zallakoa zuen eta ama, 

Josefa Lizardi Semper, Igant zikoa. Presidentearen 

emaztea, Maria Luisa Iribarne, euskal jatorrikoa 

izateaz gainera euskalt zalea zen. Argentinako 

lehen agintariarekin izan zuten bileran euskal 

immigrazioa ahalbiderat zeko ideia gauzat zea 

eskatu zioten.

Bilera haren emait zak bi hilabete pasatu 

baino lehen gauzatu ziren. Roberto M. Ortiz pre-

sidentearen eta honen gaixotasuna zela medio 

aginte exekutiboa hart zen ari zen Ramon Casti-

llo presidenteordearen aginduz, Nekazarit zako 

ministerioak 1940ko urtarrilaren 20ko Dekretua 

onartu zuen non Argentinan euskal herritarren 

sarbidea legeztatu zuen. Ortiz Argentinako pre-

sidenteak Nekazarit za ministerioari agindu zion 

baiment zeko: 

el ingreso al país de inmigrantes vascos, residentes 

en España o Francia, con la documentación que 

posean y bajo la garantía moral y material en cada 

caso, del Comité Pro-Inmigración Vasca, o la que 

en su defecto puedan suministrar los funcionarios 

consulares respectivos, sobre los antecedentes 

de buena conducta y aptitudes físicas y morales 

de las personas en cuyo favor interceda el citado 

Comité.

Gobernar es poblar, ut zi zuen idat zita Argen-

tinako konstituzioaren aita pontea den Juan Bautista 

Alberdik. Baina, hit z horiek XIX. mendekoak ziren eta 

1940rako hori aspaldi ahaztua zen. Argentinak lehen 

mundu gerraren ondoren ateak it xi zizkion immi-

grazioari, bertan sartu ahal izateko muga zorrot zak 

ezarriz. Ia debekat zera irit si ziren, bereziki errefuxia-

tuei. Politika horren araberako salbuespena izateaz 

gainera, Eusko Jaurlarit zaren delegazioaren eraginez 

euskal herritarrek lortu zutena garrant zi it zelekoa 

gertatu zen, unea eta testuingurua kontuan izanda.

Euzko Deyak azala osoa eskainiz argitaratu 

zuen Dekretua, onartu zen egun berean, Argen-

tinako Agintarit za Aldizkarian argitaratu baino bi 

aste lehenago.

Decreto de 20 de enero de 1940 [Boletín 

Oficial de 12 de febrero 1940]

Buenos Aires, enero 20 de 1940

53.448-Expte 625/1940 Visto las gestiones 

iniciadas por el Comité Pro-Inmigración Vasca, a 

fin de que se permita el ingreso al país de una 

cantidad de familias vascas residentes en España 

o Francia y

CONSIDERANDO 

Que los propósitos que persigue el Comité 

Pro-Inmigración Vasca son los de mantener y acre-

centar esa corriente de inmigración que desde la 

constitución del país ha representado un vigoroso 

aporte a la población y al progreso de la Nación, 

por las cualidades de laboriosidad y adaptación a 

nuestro medio económico-social;

Que estas finalidades pueden alcanzarse 

dentro de las disposiciones que reglan la entrada 

de inmigrantes al país adoptando todas aquellas 

medidas que permitan asegurar los extremos exi-

gidos sobre buenos antecedentes y aptitudes de 

las personas que entren a la República;
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Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina

DECRETA

Artículo 1º. El Ministerio de Agricultura, 

permitirá el ingreso al país de inmigrantes vascos 

residentes en España o Francia, con la documenta-

ción que posean y bajo la garantía moral y mate-

rial para cada caso, del Comité Pro-Inmigración 

Vasca, o la que en su defecto puedan suministrar 

los funcionarios consulares respectivos, sobre los 

antecedentes de buena conducta y aptitudes físi-

cas y morales de las personas en cuya favor inter-

ceda el citado Comité.

Presidente Ortiz Ministro de Agricultura José 

Padilla

Euzko Deyak egindakoa ez zen harrit zekoa, 

dekretu hura sinet s ezinezko amet s gozoa zen 

Ramon Aldasorok Miguel Jose Garmendiari idat zi 

zion moduan, nuestras mejores ilusiones no podían 

aspirar al éxito que representa la promulgación 

del Decreto7. Eta hori 1940ko urtarrilean gertatu 

7. Ramon Aldasorok Miguel Jose Garmendiari 1940ko ot sailaren 
24an idat zitako gutunetik. Abert zaletasun Agiritegia, GE-119-3.

zen, bigarren mundu gerrak euskal erbesteratuak 

amildegiaren ert zean jarri zituen momentuan. 

Frant zian gerat zea zaila – edo ezinezkoa– zuten eta 

han bizi ziren asko ezin ziren Francoren esku zen 

Euskadira it zuli. Mundu gerrak, gainera, 1939ko 

lehen bederat zi hilabeteetan Ameriketara bideratu 

ziren errefuxiatu errepublikarren bidaia antola-

tuak eten egin zituen. Erbesteratu haiek paperik 

gabe geratu ziren. Euskal herritarrek, gait z erdi, 

Eusko Jaurlarit zak ateratako Igarobideak, norta-

sun agiriak zituzten, baina hauen balioa mugatua 

zen. Nahiz horrela izan, ezer ez izatea baino askoz 

hobea zen.

Igarobideetan zigilatutako baimenekin 

bidaiat zen zuten erbesteratuak ziren euskal herri-

tarrak. Dekretuko irizpideen arabera, irten aurre-

tik lortu behar zuten Argentinako kont sulatuetan 

Plata ibaiko herrialdean sart zeko baimena, Comité 

pro Inmigración elkarteak tramitat zen zuen eta 

ondoren eskat zaileak jasot zen zuen sarrera bai-

mena. Gauzak asko okertu ziren 1940ko ekainean 

naziek Frant zia garaitu zutenean. Argentinako 

kont sulatuek zailagoa zuten tramitazioa, beraz 

Pro Inmigración Vasca komiteak beste dekretu bat 

lortu zuen Argentinako president ziatik, lehen 

haren interpretazio hedat zailea egiteko. Bigarren 

Josefina Irujo Ollo eta bere alaben igarobidea Argentinako eta Frantziako migrazio tramiteekin.



36oarso2014

dekretua8 Ramon Castillo, Argentinako presi-

dente-ordeak izenpetua funt zioetako presidente 

gisa, Roberto M. Ortiz presidentea handik hila-

bete gut xitara hilko zuen diabetea tratat zen ari 

zelako.

1940ko uztailaren 18an onartutako dekre-

tuak hedatu eta erraztu egiten zuen euskal herri-

tarren sarbidea. Munduko edozein lekutatik 

aterata ere, Argentinako sarrera baiment zen zien 

a los vascos sin distinción de origen y de lugar de 

residencia, nahiz paperik ez izan. Comité Pro-

Inmigración elkarteari Argentinara irit sitako eus-

kaldunen erregulaziorako aukera eskaint zen zion, 

intervenir en la regularización de la situación de 

los pasajeros vascos que ya se encuentren en el 

País. Hau da, nahiz dokumentaziorik gabe eta 

sarrera baimenik gabe Argentinara irit si, behin 

Platako herrialdean beraien egoera normalizatu 

8. Decreto número 65.384 de 18 de julio de 1940, Poder Eje-
cutivo de la República Argentina.

zezaketen, Comité Pro-Inmigración Vascaren 

parte hart zearekin. Dekretuak salbuespen bakarra 

ezarri zuen: Argentinako portuetan desertatutako 

marinelek, hauek ezin izango zuten egoera 

erregularizatu.

Hego Euskal Herria Francoren agindupean 

zen garaietan eta Europako kontinentea naziek 

kontrolat zen zuten denboran, Casablanca filma-

ren hasieran narrat zaileak dioen moduan: biga-

rren mundu gerra hasi ondoren, Europan begi 

askok Ameriketako askatasunean zuten it xaro-

pena edo desesperant za jarria. Une horretan, 

Comité Pro Inmigración elkartearen babesarekin 

Argentinan sarbidea izatea, nahiz dokumenta-

ziorik ez izan, triunfo politiko it zela izan zen. Are 

gehiago, hori euskal herritartasunaren aitort za 

zelako, noiz eta euskal erakundeak erbestean 

ziren garaian. Ulert zekoa da, beraz, Agirre Lehen-

dakariak dekretua eskertuz Argentinako gober-

nuari idat zi zion telegrama: con intensa emoción 

entéranse vascos decreto facultando libre entrada 

noble Nación Argentina.
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Agirre Lehendakariak, oraindik, 1956an Pari-

sen bildutako I. Euskal Mundu Bilt zarraren aurrean 

egindako hogei urteko deskargu t xostenean 

dekretu horiek gogoan izan zituen eta hori ahalbi-

detu zuten guztiei eskertu zien, bereziki lau urte 

lehenago hila zen Aldasoro sailburuari:

Gure Ramon Aldasoro ahaztezina gerat zen 

zaigu, bihot z oneko gizona, Argentinan gure 

ordezkari izandakoa. Haren kudeaketa-lan apar-

tari esker eta haren arraitasun eta izen onak 

lagunduta lortu genuen Argentinako Ortiz 

lehendakariaren dekretua, Euskadiko biztanleei 

herrialde horretara edozein agirirekin sart zeko 

gaitasuna eman ziguna. Hura bai lan bikaina! Hari 

esker, euskotar askok nahikoa izan zuten Eusko 

Jaurlarit zak ematen zuen agiria Argentinan sartu 

ahal izateko. Gizon ahaztezina izan zen Aldasoro 

gure Jaurlarit zan. Gizon arrai eta prestua, xede 

zint zo eta jatorren alde lan egiteko gertu beti9.

9. Agirre Lehendakariak, Eusko Jaurlarit zaren hogei urteko 
kudeaketa (1936-1956) t xostena, I Euskal Mundu Bilt zarrean 
aurkeztua. 201. orrialdean, Eusko Legebilt zarrak 2013an 
argitaratutako liburuan.

Roberto M. Ortiz Argentinako presidentea-

ren agindupean eta honek gaixotasunagatik kargua 

ut zi ondoren kargua hartu zuen Ramón S. Casti-

llo president zia garaietan, bi dekretu hauei esker 

3.000 euskal herritar sartu ahal izan ziren Argen-

tinan. Gisa honetan, 1940. urtean Argentina izan 

zen munduan euskal erbesteratu gehien hartu 
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zuen herria. Dekretua indarrean izan zen Argenti-

nako armadak 1943ko ekainaren 4an estatu kolpea 

eman zuen arte. Militarren diktadurak eta ondoren, 

Juan Domingo Perón koronelaren president ziak 

aliant zak eta lagunt zak Francoren aldera aldatu 

zituzten. Besteak beste, María Eva Duarte Ibarguren 

Etchegoien Nuñez, Evita Perónen jatorri berekoei 

bizkar emanda.

Errenteriako Mendiola jatet xeko argazkian 

azalt zen zaigun Omega kafetera fabrikako behar-

gin hura aipatutako dekretuei esker Argentinara 

bizit zera joan zen euskal herritar horietako bat 

dugu. Oiart zun ibaiaren arrotik ur gezako it sasoa 

den Plata ibiak bustitako lurraldera joan zen. Gure 

amak ahaztua du bere izena, agian zuk irakurle eza-

gutuko duzu.


