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                                                     dira Banderaia,   radetan  bi  eratako  zas    tan,  goiko  indarraren  eza-    ditugu,  balta  euskaldufl  ja-                                       1
                                                     Kantineira, Gatuzaina  ta  Za-   meak  azaltzen  zaizkiuIa;    garria  bezela  ageren  da.    tonrak  ere;  kalean.  aurrak,
malzaina.                  batzuek gorriak,  egitazko    Jainkotuflarefl  darra  a    gazteak  ta  adiñakoak  danak
                                                     Irrigarrizko garala  dator,  dantzak  egiten  dituztenak    Iii  bZe1a.  Ezin  dei  azt,    euskeraZ.
                                                     bi buhaneak  arlotekeriak  eta  beltzak  irriparra  eragi-    Asirian  ta  Egipton  ja  b€ti      Aurten  gutxinaz,  amar                                       1
                                                     egiten eta  esatn  djtuzte  ta  fíazteko.  Gorriak  ea  cura  no     JjnkotS11T1  aniniIj  gor-    erritan  egin  ituzte  Maska
euskeraz  ta  frantsemz  mint-   lanaikoak,  bakoitxak  bere    pUtZ  batekin  agertzefl  chi-    radak  ta  izan  da  Xiberoaren
zatzetl.                    nortazufla, jantzi  berexia,    tela  ta  burua  gizonezkca.    rpiztea.  Ortaz  oartu  naiz.                                                       Txorrotxak zutik  bi  abot-   bere  lana  a  bere  zer  osan    Gure  .Zamalzainek  gaua    Talde  egokia  degu  azuk’

*                                                      etan abestutzefl  dute  ta  g&  flaia  du.  erreroak,  zaldien    herberaren  itxura  da  aia  .    en.  Bestea  ba  dago  beiz                                                     ro txorrotXa  tresna  lurrean   iliekin  endako  errat  es-    Zaldia  gaiñera  ugarisuna-    Azai’en,  Aurten  Maskara
                                                     jarri ondorean,  xorroxten  ta   kUan daramaki  Gathuzainak    ren  ezaugarria  bezela  dago    dak  ez  dituzte  egin  bete                                       1
                                                     kantatzen jarraitzen  diva.     egurrezko  aixturren  antze-    toki askotan  artua.  Kukul]e-    bear  bat  bze1a,  beren  nor

                                                      ero igitoak  (buhaneak)   ko  tresn  bat  du.  Kantinie-    roak  za1a  altxa  eten  u-     a  s u  n  a  ta  bereixtasuna                                       1
*                                                      agertzen zaizkii  ta  alkar  ra,  gizonezko  nesk  pra1    bere  nortasuna  danez  agerize  arten  baizi1  Egua

                                                     izketan aston  dira  beren  ar-  ta  gana  motzeldn.  sejna-     azaltzeko.              ortan ikustri  zan  garbuo                                       1                                                    tean.                     ria, Xiberoko  ikurriñarekin.        . Katuzaiak,  a  i z  tuirarrl    Eusa1rria  bizi  dala  ta  1o
Ondotik  Godelet  dantza-  Zamalzain,  errezko  zakiia-     tresnarek,  bat-    zorroan  zegoen  Xiberoa  es-                                       1

             ANDEREA 4ASKRADETAN    km.  egizko  jauziak  eten   bum  antzeko  tresre-     diote,  tximistaren  ezcu-    natu  zai1a.

ditnzte;  edontzi  baten  ingu-   km  ta  buruan  loreako  ko-    garria  dala,  enria  ekartzen
      Xlberoa, uskalerrian,  lii-  riak  erriko  antariak  airt-  ruan  ank  aiñean  jarri  roja  dula.  Ku1leak  Za-    ddna  ta  enriaren  bitartez      Etxahun  ta  Cate,  txirula-                                       1

rr  arrigarria  dei.  Naiz  txi-  ¿era  clijoaz:  Li  n  t    1   arte,  zauliak  ta  azkarrak  malzainen  lantzal1eak  di-  ugatuna  Txerreruak  be-  ri  ta  atabaleroekifl  egon  gi
ena  izan  ta  euskalkietafl   agurtzen  dituzte.            agertzen dira.  Auxe  da   tugi.  Kerestua  txikirata-     erratzan  antzeko  gau-    flan.  Acarre  ta  keakati  mu-                                       1
     azkea  bere  barrengo  nor-     Dantzariak  bi   ta1dtan   dantza  liraña  ta  doñu  alaia.   ileak  dira;  maretxalak  be-    za  batekin,  bide  garbiketa    den.  “Nai  genuke,  Xiberoko
tasima  aberatsa  du.  Ba  ditu   eratúak  daude:  gorriak  eta     Gero  kauterak  zapelakin   rna  perratzalleak.  Oraindik,    antzeko  gauza  t  eten  du,    dantza  garbia  azaldu.  Ez  di-                                       1*      gauzak, ez  daudenak  beste   beltzak.  Gorriak,  gizon  ego-   datoz.  Batek  besteai,  xibe-   Laboraria  baserritarra  bere    jaj0tasan  a U r  r  e  u    ra  oldarra  ta  beste  dantza

ri  talde  oienak  Kiberoko                                       1
*      probintzietan, adibidez,  Mas-  kiak,  garbi,  apain  ta  zuzen  rotar  euskaraz  esaten  dio:  emaztearekin  ta  Jauna  belt-    eiri  bear  dana.              dantzak eta  Maskaradak.               BIBANEAK MA1ARADETA

     karadak  eta  Pastoralak.      dantzatzen dira.  Beltzak,  tra-    Zuk  ilun  izan  zite?”  Belt-  zez  jantzita  sonbreruarekin      Txintxarriak,  gajtzak  baz

*       A unarneendiko  tal  t  h-  ketx  xamarrak.  ostopoak  ta  z  farsa  bat  egiten  dute;   eta  emaztea  ZUlZ  lurreral-    tertzeo  indarra  zeukateia,    Nai de  irea  izan  dedilla.          .                             1
  ,  tean  sartUa  degu  gire  Xi-  .  irriparla  egifiazton  dute.  parra  eragifiazteko  gaxo  ba-  oko  gonakin.     .        uste  auten.  Mgi  bide  anek,    Gurea  k  azaldu  bear  de- idaz  Iara  bat  egiteketan     bezela  zegoztefl,  jantzlak

heroa;  mendi  tontorrak  uga-  Zanialzaifleri   enbasoa  egi-  ten  ebakurit7•a  egiteil  dio  TN  izaten  zan  ere  artza,  geienak  ea  dira.nereak,  Vio-   L  Len  Rumania,  Austria ornen  daude.  arrigairiak  dira,  antzerki*  1
     rl, etxe  gallurrak  arbelaz-  ten  diote.                 sendagilleak. Pitxua,  opera-  Arkunea  ta  Artzaia;  auek    let  ford  andere  Jakinu    eta  abar’era  joaten  giñan. Xiberoan  zerbait  gertat-   irrikoia,  bizia;  abestiak  gu
     koaI  aldapan,  alaitasima     Amaiketan.  erriKo  Mpza,  tuta,  itz  auen  bukatzen  du  ga1  ziran•                 ta ospetsuen  baizik.        Xibero’ko dantza  emen  al- ;,:en  ari  dala  ikusi  degu  aUr      re iturrietako  ura  bezin  go  1*      nabari. dantzak  txorien  au-  abesti  zoragariieklfl  eta  bu-  sendagilleak  bere  1 a n  a,     Beltzen  artean  ba  dira:      Erdi Garaiko  oitirak  ere    txik  da” len.  Maskarada’en  bitartez      zoak; alaitasuna  neurririk
     zicn antzekoak  eta  kant   kaerarl,  dantzariak  jendea-   —sarria  obeki—.            Buhamiak (igitoak),  Kaute     sartuak  aude  Maskarade-      Gate’k  Alzai’ko  t  a idea     beiei  nortasuna  berexia  ta     gabekoa  tu  garbia.  Lst  ga

*      eztiak askotan  bi  abotetan.   rau.  billa  urbiltzen  dira  ta     Berrik,  Godelet  dantza   rak,  pertza  konpontzalleak.    tan. Agertzen  dizkiguten  es-    prestatu  du  eta  zion;  “Egiz-     indart  ortaz  oartu  dira.     beko  gauza  ikusi  genue
      Xiberoko M a s  k  a I  adak,.   oguerdian  plazaia  Arribada   rgitefl  dute.  Ondoren  xibero-   Auek  ontziak  konpontzen    ku  lan  geienak,  kauterak,    ko  dantza  xiberotarrk  ez     Euskaie!ria   zerbait  aundia     Iduri • zuan  nunbait  lurral

     iskaierriko  urtearen  be-   rfteta.  L  p  n L   un    tar  kantiak  bi  abotaetan  ta   dituzte.  asarretzen  dira,  la-    onrzi  konpontzalleak,  txo-    genuke  nai  besteak  kentziak.     ta aberatsa  ta  berea  dala     di arrotz  ta  aspaidikd  zai
     rritzea  guie  udaberila  di   ieiak.  Antzina  Pika.  Xoiro-   azkeneafl  jauziak  inguruka,   ntzalle  berriari  parra  egi-     i’otxa  eta  abar.  ar1oen    Gure dantzak  dira  ta  ez  ge-     loiituratu  dira.               di batean  giñala.  Benet
     ra: antzarie1I  jauziak  geb   txen  kantuak  ta  Bazkaleta,   biribillean,  gazteak  ta  za-    diote  ta  auberflat  miní-    lanak  ziran  orduan  ta  beti     U  rial  ebtxiki  izat.       Esan bearra  ere,  datorren     anriarrizko  gauza  ta  zora•
     ditzen ez  dirala,  txirularefl   dantzatu  ruten.             rrak, erriko  gizonak  tartean   zatzen  dute.  Txorrotxak  zo-    uskalerrian  lana  oiek  eta    Esan  zuten  emengo  dantza     ikastaroan,  Maule’n  ikasto-     garria,  gure  ena.  Tama.

*      txori otsa,  irriparra  la  da-     Atsaidean,  iiuterdi  ingii   sartzefl  d  1 r  eta,  urraak   IrOztfl  dabiltz;  biarno  iz-    zon  oiefl  izlmntzak  etzeu-     zala.  Ez  da  egie.  Len     la  irikitzekotan  dabiitzala.     lez eta  gure  erruz  askota
     na ai’ia1efl  oua  )ze  asa    :uan  as  viran  egitazko  la-   ematen  dituzte  alde  btera,   kuntza  mintzo  dira.  Senda-    den  am  onda  ikusial  Or-    baiflo  geiago  degu  orain”.       Gaul’ gauza  aimdi  baten     euskalduflak  arrotz  iza

1972’ko  otsaillaren  ogeita  nean  ta  laskaradak  agert-  ostera  atzera.  Erriko  lau  gillea  ba  dago  ta  gaxoari  dan  parra  egin  arazteko  Berria  Xiberoko  dantael  asiera  ...  biar  beiiz  uzta.       Euskaierrian.  Gainera  aur*      zazpiafl  IGANDEA  ZALÁ.   ¿en.  Lendabízi  Barrikada   gizonak  pozik  beterik  oñut-   ebakuntza  en  ondoren  bi-    sartu  zituzten  fa  zerbaiten-    buruz  eskatu  ezkero,  edo       Guk Maskaradak  ikusten     ten Maskarada’en  giroa  ik

Maskaradak,  A u  z u  r  uk’en  egin  ruten,  gero  Muñaina,   zik  dantzatzen  ziran.  Erri   zja  ematen  dio.              gatik enda  ezberdiñekoa.      zbait  galdetu  ezkero,  go-     zoragarrizko  eguna  bat  iga      alta, oartu  gera  zerbait  ga•
‘      egokitu  ziran.  Erri  au  oso  danak  ingurUia  mutil  dant-  baten  barrena  ta  arnasa  an-     Goizet  asi  ta  illunaba-      Gero, alkar  ketan  joan    go txarrez  erantzUtefl  ziiten     ro genuen.  Ea  da  arrltzekoa.     rrantzi  aundikoa  geatzea
‘

     polita degu.  Eliza  irLi  t’u   zaren  antzera,  Zamalzain  er-   Ixe agertu  ztefl.  Gero  ini-   rraraiño  irauten  d.ute  Mas-    dan  gizaldiko  zati  aipat-    zuzendariak.  Berak,  xibero-     Dantzariak,  askotan  jauzika,     en zala  Xiberoan.
rreko  dorrearekifl,  eg-i  gab   dian  zegoela  ta  ogeita  bost   ruetako  gaztentzat  festa  ze-   karadak.  Zer  dii’  ...      zen.  djtue.  Ta  antzerIa    tarrak,  Maaradai  buruz     lurra utaita  goien,  txintxllik                LATXAGA

*      enparantza. Mauie’tik  berea-   Matxalena.  emen  ostagallu   perra  xahun  ta  Gate,  txi-   sartuak  daudela:  erri  antzer-    tartean,  gaurko  gaak  ta  z*      nean, inguiafl  illeria,  beko   dantzari  in1ruan  biribi-   goen,  toki  iztietan  bezela.     Zer esan  dezakegu  itz  -    beela  benia  da,  dantz  za-     aldean  jauregia  ta  ondoan   1 lean.  Ondotik,  Menae  ta   iheroko  festa  iztien  pi-   txikin  ?  Gauza  acko  batean    eren  ta  Jantal  arrigarri  oien     laxe sartzen  da,             bezela Kerexluak  Zamalzal-   rulan  ta  atabaleroa  antxe     dantzaldi  berexia.    ntza  sartzen  dituzte;  al-
       (loizeko arnarretan  Barri-   ria  txihiratzen  dute.  Cleio   zeuden,  bizitasUfla  emaflaz.   irripar  aldia  ta  abar.  Batean    karizketak  &z dauka  neurri

     kadak egin  zituzten.  Dantza-   Braule  Jabria;  daritzatzefl     Esan hearra  degu  Maska-   sartuta  daukaii  gizaldi  as-    rik,  batzuetan  parra  eragi
1k                                                                kotako gizoflaren  izakera  ta  fiazteko  cia.  bestetan  ikusie

                                                                             bizi bidea,  oso  antziÑako  ge-  km  artu  eman  motzetan
                                                                             raietatik asita  garn  arte,  nal  •  sCrteefl  dira  :muga  gabe  la-
tresnatan,  iantzietan,  .  izke-  .  na  egiteii.  dute.
                                                                             tan. dofluetan  eta  abar.  •        aiak  oso   anCzifíkoak,

                                                                              Maskaradetan a  g e  r. t  sen   usteak  oso  zarrak,  dantza

¼                                                                              dizkiguten zati  cien  bidez  •  arrigarriak,  gure  mendieta                                                                            egagutzen ditugu  aint’iñak•  •   ko  kantiak  ta  gainera  oso
garaietako  gizonen  oiturak,  antzerki  errikoia,  errera,
                                                                             pensakerak eta  giron.  Mas-  soilla,  alail  ta  lasaia.  Oil
karaden  bitartez  antzifiako  dana  batean  da  Xiberoko
                                                                             gizoflaren usteak,   arte  Maskarada.  Es  da  nolaflai
datozkigu.  Orregatik,  Mas-  •  ko  gauza  oso  aberats  bal

*                                                                              karaden esan  nala  ta  xeeta-    zii.  .                                                                              sunak dira,  am  aberateak.      Auzuru’ko  erri  zoragaírL

*                                                                               Artzaintza garaiko  gira-    ortara  joan  giñan  bertakobidea  ezaguteen  degu.  Art-    dantzariak,  Maslzaradak  egL
‘                                                                              zaialt iurgintzafl  en  dan  gi-    ten  zitutelako.  Erri  ai.  Xi-

                                                                             zonari parra  egiten  diote,    beroan  dagoen  kristauena
‘                                                                              zaldia txikiratzen  ta  perrat    daukagu  ortik  apaiz  ta  ze

                                                                             zen dualako.  Artzaiak,  al-    rule asico  atera  dira.  Igande-  .

                                                                             dia osorik  dabilki  ta  gaine-    tan  atsaldero  bezperai  di                         ‘    

-                                                                              buizko  zatarik  gabe.      bisto. Ezko  istauak  b*    .                      JAIJZIAK MASliAEA)E1’A  N  .

Lurgiritza  asieraren  garai
                                                                             zar aietako  bizibidearen
                                                                             tasunak ere,  nolakoak  ziran

ugaritasUnarfl  gurtzarenak.                                                                              jakiten ditugu,  batez  ere     ropa haundiko :  AXULAR  SAIIH
                                                                             Gizorta zaldizko  irudiarekin     lta  burilan  korol  bat  ddla,    ‘

zerbait  garrantzi  aundikos

1                                                                         1esan  nai  du.  Zaldin  garai  ar-        esI,:-LJ. 1cIei_Iz                 K O N T ti A
Europa  hitza  ezitzun  eskasiarik  ez  dute,  azken  urte  hace-

 tan,  gure  belarriak.  Bagerala,  eta  bestean  ez;  gure  salmentak
gora,  cta  gero  saitzerik  ez;  sartzea  koineni  dela,  eta  kaitega
rri  cte  den  . .  .  Nere  haur  denborako  geografian  itsasoz  muga
tua  zen  hiru  aldetatik  Europa  zaharra,  eta  lihorrez  bestetik;
muga  berriak  sal-erosketako  esolez  eginak  bai  dira,  ez  dakigu
Europa  geran  hala  ez.

Baina,  Europa  ez  da  diru  kontua  bakarrik:  txakur  go-
searen  ametsak  bezala,  pasabide  ona  eta  seriostaSufla  dakar-
kigu  gogora   Onak  gaude  gu  Jiuropan  sartzeko!  esaten  dugu
denok,  arrai  usaitua  sartzen  ba  digute  dendan.  Eta  lantegi
berriren  baten  gaurkotasuna  adierazteko  “enropa-mailan”  da-
gola  esan  0hi  da.  Ez  dakit  aski  konturatzen  geran  hala  ez;
zerbait  haundi  egosten  ari  zaigu  Europa  hitzaren  inguruan.
Egosi  ondorean  kouturatuko  gera  gure  pertzekoa  zela.
GIZONA

Bildur  naiz  diru  ta  tresneri  ajdetik  gehÍago  begiratzen
ote  deñ  Enroparen  etorkizuna,  gizabide  aldetik  baino.  Zer
izango  da  “gizon”  deitzen  dugun  basapisti  hontaz  Europa
benian?  Tramankulu  haundiagoko  baten  txirriketako  lokatza?
Nortasunik  gabeko  artaldea?

Aurtengo  apiriiaren  lehenbiziko  egunetik  eskualdeen  ja-
betasunari  bidea  einan  zaio  Italian.  Bern  hau  ez  da  behar
hainbat  zabaldu  eta  argitu  gure  artean.  Etorkizunaren  argi
izpia  izan  laike’  erabaki  garraantzitsu  hau.  Europa  haundiaren
ametsekin  -nola  uztartu?  E.skualde  txikien  askatasuna  ez  ote
da  batasunaren  etsai?

Eugenio  Gatto  da  italiarren  askatasun  ametsa  bete  duen
gizona.  Bere  esku  utzi  dute  agintariek  hogei  eskualde  hoien
jokabide  berriari  dagokion  guzía.  Hirurogei  urte  ditu.  Hara
zer  dion:  “herria,  jendeak,  agintariengandik  gertu  egon  eta
elkarren  arteko  bar  emanak  sortzea,  behar  beharrezkoa  kus
ten  da  Italian.  Agmntaria ez  da,  ordiían,  han  buruan  dagon
irrutiko  zerbait;  anipegi  ezagun  bat  baizik.  Ratzun  eta  beteen
ar-emanak  jende.  giroan,  konfiaiitzan,  joan  dazke  eta  denek
parte  harte  dezakete”.-   Zapalgarri izan  zaiken  . Eúropako erresuma  baten  etorki
zunean,  bide  argi  argia  piztu  digute  italiarrak.  Beste  euro-
kideak,  begi  belarri  han  zer  gerta  zai  daude.  Ezin  dugu
ahaztu  eskualdeen  arazoak  bota  zuela  De  Gaulle.  Inoiz  hamo
biziago  senditzen  1u  gaurko  mundoak  herrialde  gnzienganako
begiramendua.’

Europa  berdare  aurpegia  agertzen  hasi  zaigu  hodei  ilu
nen  artetik.  Tresna-burnien  pentsabidez  ez  baino,  bihotz  giroz
eta  giza-moidez  abiatzen  hasia  de  la  esango  nuke;  eta  pozik
esan  ere.  Nortasuna  ez  da  diruz  erosten;  etxea  baino  gehiago
da  gizona  eta,  ogia  baino  lehenago  bizia.  Eskua1deer  nortasu
na  zapaltzen  duen  Europa  bat,  txori  gabeko  oihana  edo  arrai
gabeko  ibai  pozointefla  izango  litzake.  Arimarik  gabeko  gaz
telu  hotza.  Askatasunaren  urrezko  kaiola.  Hauxe  da,  nere
ustez,  Europa  haundiaren  izenean  egosten  ari  zigun  lixiba.
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TXEILREROAK  MASKARATJE’FAN

EUSRALERRIAN
SARNA.

N$ko beniak
LIZARRAKO  DT.JLTZAI

NERUAZ  izeneko  disko  be-
rri  bat  ar.estifl  atera  zaigu.
Beri  izenburuak  ongi  esan
riahi  duen  bezala  disko  ho
nek  LizarrakO  Dultzainak
lotako  soifiurik  famatUeflal
dakarzkigu  grabatuak.

.    Dultzaina  taideak  Liza-
rraga  altak  eta  bi  semeek
iatzerz  duje.  Edigsa  Etxeal
argitara  eman  du,  Eñaki
Beobide  .iaunaren  ardura
pean  eratu  da.

Edigsa  Etxe  berberak  bes-
te  euckal  disko  bat  atera
bern  du:  ZtJBEROA  izene
koa.  Disko  hontan  Zubero
ko  kantu  batzuk  azaitzen
dira,  denak  herritik  diskora
eramanak  iñork  lanclu  eta
zuzendu  gabean  Zuberoko
herri  txiki  bateko  ardotegi
hatean  artzainak,  nekaza
riak,  eta  herrikO  heste  gal-
rierako  jendeak  afaltzen  di-
relai’ik  hereTn  kafltu.  bertsu,
eta  Zuhezoku  folklorearv
iagokiorl  guzla  diio  honet
-.tarii  dizkigLl

Rl  disko  nauek  Euskal
Kutui’a-ri  huruz  txit  egokiai
itrS.

»((  JEAN ELI.$$A[OE
apezarea eskutitia

erezietatjk,  Buruilaren  11  ati.  19O
Tjstegabeko  adichide  jauria,  

Ez  naiz  guti  hax ‘ ritu  atro  Pragatik  Irailaren  6  eko  zu
re  esuutltza  Geresietako  chokorat  ethorri  zaitalarik.  Ita-
kualzaletan  nork  ea  dali  segurki   Tauer-tar  Norbert  jaun
jakintsun  eta  langilearen  bern,  bainan  es  nuen  den  ge.i
tienekorik  asmatzen  ni  bezalako  langilechka  baten  entsein
ttikieri  behatzefl  ahal  ziniotela!  Ikusazu  beraz  zer  ataegina
ukhan  dutan!  Mllesker  eta  miletan  milesker,  jauna,  zure
hitz  maitagarriaz.

Hain  chueheri,  atro  joan  behar  izan-  dut  Gereztetako
hegal  urrunenerat.  Bada,  mendiari  kontra  badugu  eraikia
Ama  Birjinaren  egoitzatto  bat.  Garaidako  Aman  othoitz
kartsu  bat  egin  cliot  balhauniko  —Garalda  mendiaren  ira-
na  da—  zure  chedetarat:  zire  ehede  guzi-guzietarat.

Chahartua  nair  eta  nekhez  izan  dezaket  iurrean  zure
ezagutzarefl  egiteko  zorion  eta  ohorerik  Garaidako  Amak
elgarretara  gaitrala  zeruan.  . .  .

Eta  berritz  ere,  uste-gabeko  adichkide  jauna,  miles-
ker:  milesker  guzietan  kart.suena.  Hemendik  goiti  ataegin
handienarekin  har  netzazke  zure  berriak  ausartegia  ez  bu-
nair!  .

J  ean  Eliasaide  apheza
“Zerbitzari”

.    (Iarta  han  Pruga’ko  Erakasie,  enakaidun  bern  eta
Eu.ka1tza1e  Oil  dan  Norbert  ‘faner  jaunak.  bidaldu  digu  eus
ka!  orn  hontan  argjtara  dezagnu.  Esker  aunita  Tauer  jaun
biotzez).

Liburu berna
DonostikO  LUR  euskal

Editorialak  Etxeberri  Sara-
ko  sanaren  .IAN  HAUTA
TUAR  ireneko  liburua  ar
gitara  .  aman  diga.  Euskal
Liburu  hau  euskal  klasiko
batena  d.  Urtean  behin
LTJR  Editorialak  euskal  kia
siko  baten  liburu  famatu
bat  gure  eskuetan  jartzen
digu.  Liburu  hau  luze  xa
mar  gertatu  da  eta  bere  ha-.
iba  LUR  Edjtorialarefl  bes-
te  liburuenak  baño  •  gares
tiagO  da:  100  pezeta  suskri-.
bidoreentzat  eta  200  pezeta

.  liburu  ciendetan  saltzeko.

Beste euskal Meza
bat  Iniñean

Gura  ArtxapeZPikUal  eta
apezek  gero  eta  kasu  gehia
ko  egiten  diote  euskerarl.
Ba  zan  ordua  esan  dezake
gu.  Gura  zorionik  beroenak
ar  bitzate  denak  nere  par-
tetik!

Euskal  meza  harria  igan
de  eta  beata  guzietako  arra
tsaldeko  zortzi  terdietan  Da
mas  Apostolicas  deitutako
Elizan  ematen  da.

[RUSLE

Baziren  bi  gizon  bein  batean  elkar  lagunak.  Bat ze ie
Sun  txarrekua  eta  bertala  kluriz  ona.  Osasun  txarrekG h
ra  gan  zuten  operatzera  ospitalera  eta  harat  allagatu eS
gan  zuten  karro  zirrike  duen  batean  kirofanora  Medi
gazte  batek  eta  barberuak  han  operatzeko  lekuen  enlas n
ten  indizion  bat  operatzeko.  Operatu  zuten  buelta b&tes
iretzarri  zen,  ikusi  zuen  bere  guatze  aintzinian- op$TSl
nien  medikue  gaste  hura  eta  galdetu  zion  hareic

—Hola  zer  nodu?
—Bai  ni  ongi  arras.
—.Sufr1tuizu  aunita?—
—Es  nik  batre  eztut  sentiture,  arront  konteist Art
Zortzi  gunen  buruan  torri  zen  etxera  eta galdin ziotes
—Ta  nola?         -

—O!  ni  arras  ongi,  eztut  yerta  naaitu.
Eta  kontatu  zion  nola  gan  zuten,  zer  la  zotes, ni

ku.si  zion  medikue,  zer  in  ruten  eta  orduen  erraten dio t
gunak:

—Bal  nik  ere  aspa1ditk  sentitaen  zerbait  homCntXttl
—Oyoy!  zazi,  zazi  kuskoizu  zein  ongi  eta  1onten tui. zaren.
Egun  batean  gan  zen  operatu  ruten  baño irlelzarti za

Bertziak  erran  zion  bezala  etzuen  ikusi  mediku gazt b
ra,  ikusi  zuen  bertze  gizon  zahar  buru  te  bizar  eta era
zion:

—Hauztuk  asistiko  mediku  gaste  hura.
Eta  erran  zion  beral:
—Zu  etzera  aistiko  mediku  hura?
—Ea  ni  naiz  San  Pedro  San  Pedro.

.  .       MA]UA  iSABEL   AGIR-RE.  AIUZKIJN. 10 tete

.   KONTUA
Lehen  ornen  zen  gizon  bat  andre  tiar  baten yabe a

elkarrektn  pensatu  zuten  biar  zutela  merkatUr  gatt Ai
andrea  saldu.

Hala  yOan  ziren  biek  Elizondora.  inazUa  ysiri za
apain  apalia  alki  baten  ganean.  Gizona  hasi  zen oiiAS
erraten  zuen:

—Noik  nal  dii  andre  ttar  bat  erosi?  Anehe 1W N
saltzeko!

Hori  altuta  erran  zion  emaztiak:
.     —Arrayo  astoa  nork  nal  dik  hola,  erostea? Ollra

noz  egiten  du  kukurrUku?
—Gezurra  erraten  duenai.  •
—Eta  zergatik  kantatzen  du  goizeko  hiruetafl7
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