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EUSKALTZA1NDIKO
Euskalerriaren
Adiskideak» Elkarqoa

Fiartu  ditugu  ‘lruña’ko  US
kalherriaren  Adiskideak”  El-
kargoaren  Aidiskaria:  “AX1J-
LAR”  da  izenez  euskal  izkribi
tzaile  klasikorik  onenaren  orol
men  eta  onorez,  izan ere, Pedr0
Axular  Urdzubi’ko  herriari  or
tu  zan  155  urtean  eta  gure

-  euskera  zaharrean  idatziz  bere
oroirnena  irauteri  du  b-etikoz.

“AXULAR”  aldízkaria  o s  o
apain  eta  a-rgia  argitaratu  da.
Gai  interesgarriak   dakarzki,
hauen  artean  aipagarrienak  di-
ra:  “Iruña’ko  “Ikastolak”  be-
rriak.  Zubero’ko  Maskaradak
(Karios  Olaberia  jaunak  ida-
tzia)  ,  Jumelageak,  Nafarroko
ek0norniari  buruzko  lana  (jal
flie  Azkona  jaunak  prestatual,
EuCkal  Mintzaera.  . .  eta  abar,

Ecker  aUflitz  “lIrufla’ko  Elu
kalherriaren  Adiskideak”  El-
kargoaren  Zuzendariar  ematen
dizikiogu  am  aldizkarl  eder  eta
jaklnts-ua  hartzegatik,  eta  au
rrera  Joan  ditezela  “Adiski
deak”  Nafarroa,  eta  Euska-l  He-
rriaren  alde,  desiatzen  diogu.

«Perrelxikoak» Iiburua  Euskaltzaindiaren

berriak
Euieii  Akademiareri  azken

i)j  1-eran.  beste  erabaki  aipaga  -
i1iefl  artean  hauelu  izan  ziran
ocre  ustez  nabarrnenak:

lJrte  hontako  biliera  bereziak
iru  izanen  dira:  B a t  a  Nafa
rroa’n,  ez  dakigu  oraindik  Au
nitz’en  edo  Iruñean  ospatuko
den  (zergatik  aurten  Fermin
Inigara?  “  Larreko”  zenaren  k
zanetik  egun  unte  betetzen  bait
dijO  eta  om-enaldia  egitekotari
beue  sorth-erni  zen  Auritz’en
u Burgete  erderaz,  eging0  da).
Beste  bat  Bilbon  eta  Irugarre
na  Arrasaten  (Mondragón  er
deraz).

Aurten  ere  lan  Sariketak
izango  dina.:  “Altzaga”,  Teatro
Sana.  “Agirre”,  N obela  Sana.
“Lizardi”,  Poesía  Sana,  e t  a
“Xeiipe-lar”,  Bertso-paper  Saris.

“Andirna  Ibinagabeitia”  Saris
Euskera  Lagunen  Elkartearep.
‘senean  emana  (Caracas  en  da-
gonal.  Luis  Egia  Retolaza  jau
riak  iehenengoa  irabazi  du  be-
re  NEÍEJRRIZTIA (Geometría)
]anarengatik,  e t  a  Benantzio
Otaegi  iaunak  bigarrena  bere
GIZA  .3 AKINTZA  (Aritropoin
ia)  lanarengatik,

liluckal  Akademiaren  Luburu

BATZAR RA
reño  jaunak  bi  milla.

Ehiskal  Aditz  (berboa)  batua
ren  lanak  aurrera  d-ijoaz  eH
izendatu  zen  Batzordeak  iri
tzi  nagual  eta  azken  erahaku
ematekotan  d a g p.  Garrantri
haundiko  gansa  da  eu.skera  II-
terario  batu  OS  bat  tinkatze
1ro.

«Gofzou Canilanoaindia»
Sana

BiIbo’ko  AGUR  izeriek0  Al-
dizkariak  “Gotzon  Garitanoin
día”  deritzan  Sari  bat  antolatu
roen  Bizkau’ko  euskaltzale  - su-
tau  eta  euskal  idazlarj  famatu
zenaren  omnez.

Sana  Manuel  Estomba  apez
jaunak  irabazi  du  “Eusko  Arra
noa”  izenbuni  daukan.  euskal
nobelarengatik.  Ogeitabost  mi-
la  pezetako  Saria  Jaso  du.
Elstanis  Urruzola  jaunak  biga-
rren  Sana  hereganatu  zuen  tic-
re  “p1a1”  izeneko nobelare
lçin  bst  ndla  pezeta  hanturi  Ir.

IKUS-LE

Agertu  bern  da,  bizi  diran  euskal  idazie  askoen  Lorategi
edo  Antologia  bat.  Irurogei  izkiriazaieen  idazki  laburrak  sart
sen  dira,  Saninartin  eta  Basauri  euskalzainek  osatu  liburLt
onian.  “Hegatsez”  izeg  arkaikoa  darama  lib-uruak  eta  lumaz
edo  halako  zerbait  esan  nai  izan  bide  zuen  LEIZARRAGA
zaharrak, itz  bitxi  horrekin.

Itxaropena  Argitaldariak,  371  orrialdeko  bildunia  bat
agertu  dii,  bertan  dirala,  oraingo  idazle  asko  (ez  denak)  sart
sen;  altabada,  batzuen  tokia,  beste  idazle  garbi  eta  errikoiek
airoski  beteko  zutela  gaude;  Abeletxe,  Gregorio  Eppherre,  La-
rre,  *.  Lantziri,  Zabala  eta  halakok;  bainan  sartu  direnekin
ere,  naiko  andia  da  liburua  gelditu.  Presentatzen  diran  60-en
artikuioen  artean,  batzu  onak  dita,  gaien  aldetik  oraitiarrak
eta  izkuntzarenetik  berriz,  garbiak.  Autespena  egitea  itsusi
da,  bal  zailla  ere,  baina  aiparragarrienak,  hauek  iduri  zaizkigu:
biz-kaieraz,  Akesolo,  Unamunoren  bizitz  alderdi  batzuekin;  Cha
rritthon,  kulturaren  balioa  eta  gure  arteko  eskasia,  lan  jakitun
batean,  lapurtar  euskera  sendoan;  Diharce  eta  Bastearretxea,
ipuin  bana;  azken  honek,  hungaro  edo  rusoen  antzeko  kontu
jostakin  eta  realista  bat.  Bozas-Urrutiak,  gizonaren  etorki
urrUfla  kontatzen  du,  eta  oraiarterainoko  bilakatzea  edo  ebo
luzioa.  gamelu-aren  zertzelada  batzuekin  batera.

Arrue,  sukalde,  janari  eta  edarietaz  niintzo  zaigu.  P.
Altunak,  Giltza  haurrak  izeneko  neskatxa  baten  Diario  edo
egunkari  baten  gisako  irakurgai  sakona.  Viena  hiriko  etxe
efa  famelia  behartsu  batean,  egunetik  egunera  gertatzen  diran
gora  behera  penagarriak,  etxeko  alabaren  kuaderno  batetik
artuakú  amalaba  pobre  eta  dohakabe  batzuen  bizimodu  gor
din  eta  hitsak,  xinpleki  hondatuak.

Artikulo  oberenetatik  bat,  Lafittek  dakarra,  guare Litera--
turs  zentani  dagoen  esplikatuz,  eta  zer  beharko  genuken  orain

AMULAR $ARI
LORITO ETA PRAILEA

Lorito  bat  ha  zuen  doña  Kornelisk  Sukaideko  idean
ibiltzen  zan.  Han  pasatzen  zen  guzieri  zerbait  esanbeha
rra  izaten  zion.

Egun  batean  neskamea  bere  sukaideko  lanetan  aru z.
la  saltatu  zan  majan  gainera  eta  jan  zuen  han  zegon tse
rixua.

Neskamea  ohartu  zelarik  artu  zuen  loritoa  eta  sarta
zion  burua  ilr  beroan

Handik  egun  ba,tzuetara  Ioritoaii  burua  “soilI-soilla”
jarri  zion,  lumak  danak  juan  zazkion.

1ita  egun bates  leioan  zegQlarik  han  pasatzefl  zan  pra
le  bat  bere  otoizak  eginak  liburua  leituaz ...  eta  harrel
ere  burua  soiila  zaukan.

Loritoak  hori  ikusi  zueiarilr  asi  rau  parren
—Ja,  .JaI,  jal ! . . . egiten. zuen.
Prailea  ohartu  zali  harreri  egiten  ziola  eta  begira  jan

sltzaion  loritoari;  orduan  loritok  esan  zion:
—Ja’  ja!. . .  txorixua  Jafl  duzu!!

Mireis  Lourdes  Marltxalar

Aniabi  uitekoa

L e e a k a

KONTUE
azeu  errl  batean  gizon  bat  lapurra  aunhtz  gauz eta.

ten  zitueli.  Egun  batian  ebatsi  nai  zuen  kopa  elizekua
Sartu  zen  Mesperatara  eta  atela  zirelaik  yendeak  ien  zen
pulpitora  eta  han  egon  zen  apeza  atera  artaño.  Apeza man
ao manso  atera  zen  eta  gizon  hure  gelditu  zen  lota  hartua
Tdetzarri  zelaik  Ikusi  zuen  bi  bela  berak  pizten,  eta anietee.
tan  zealako  ustean  arraskatu  zituen  begiak.  Orduen  ikus
zuen  apoz  bat  ateratzen  aklarera  eta  alde  guzietara  begi.
ratuz  galdegiten  zuela:

—Baela  norbait  Meza  lagundu  nai  duenik?
mor  es  zuen  erran  eta  berniz  gan  zen  biragunean  eh.

rara  eta  lapurra  gan  zen  apezarengatia  bere  bizltza  guzies
ebatal  zite.ien  gauz  guziek  aitortzera.

MARIA  DOLORES  GORTARI

ERRAZU.  99  erIe.

KONTUE
Ni  Luis  Maria  Bidegam,  sortu  nitzen  ui-rian  195T.an

Urriaien  20-an  batayua  egiteko  nitak  nai  zuen  Uesi  pisia
bat  egin  eta  etzuen  sosik  -eta  pen.satu  zueri  o-ura  juata 1
eta  ikusi  zituen  arbol  adar  batean  amabi  uco  eta tal  zi

toen  denak  hil  eta  erín  pensatu  nola  arrapa  deink  
pensatu  zuen  posta  bat  kartutxoari  sartzea  eta  tiratu  ada
rrari  eta  ada-r  hura  arraildu  eta  an  amabi  usuak  anik
sartu  eta  trabaturik  gelditu  ziran.

Pesta  h-ura  gan  sen  bertze  aldeko  mendira  eta  han e  U

si  aundi  batean  bihotzetik  basurde  bat  pasatu  zuan,  basar-
rica  amelka  errekara  juan  zan  eta  han  bufeka  putzua aga
tu  zuan  eta  han  arrepatu  zazpi  kilo  arrain.  Karrl  sitar
etxera,  orduan  bal  egini  ornen  zutela  besta  ederra,  eta og
ien  partez  egin  ornen  zuten  bi  dozena  talo,  arduaren  pa’
t’z  l)arni.bra  bat  piten,  pestrearen  partez  gazta  eta  kafeniu
et-zen,  bainan  ongi  besta  edema  egin  ginuan.

1.15,15 MARIA  BIDIIGAIN /

AR1ZKUN.  14  erIe.

LESAKA  -

langille  eta  bihota  onekoa
lakiña.  gizona  bai-zan, a es
aingerua,  gizon  guztien ut’
giteak  berak  ere  bazeuzksn

itzal  oneko  ostatu  rin
baten  iabea,  makia  bat es
de  ezagutu  zun;  ta  anal.
batek  ezagutu  genun. Han
km  lagun, harekin  adixhdh’
denekin  konpontzera  ahIte
zan,  denentzat  bromatxo 
bazeukan.  Nork  etzuen e’
g:utu?  Iflun  iñoiz,  iñoil 
rre  suniatu  al  zuen?

Lesakar  bikaina,  pilhotaza
arnorratua,  euskaldun jatzrr-r
berak  es  ornen  zuen rd
“tinto”  rik  ezta  “clarete” rl
bere  ostatuan  ateriko jira
“beltxak”  eta  “gorriak” l
ordea  ugari  ordu  guztietan

“ADIXKIDE  AVNDIAKI 
ORDVAK  LABVR’ hdatzi n
nuen  egun  bates  ostatuko CO

liberan.  Bai,  Mikel, elia: d
neo  adixkide  aundia izaiid:
haiziñan,  zurekin  onduak he
burrak  egín  zaizkigu.

Agur,  Mikel.  Gene ar

ial,  mementoan,  euskara  o.ra  eta  ernagarri  batean  azaldurul
Aranberrik  URRUZUNO  idazie  zenaren  bern  jakingarriat
dakartzi  ;  Letek,  izkuntza  jator  eta  errezean,  Kafka idazhC
sonatuaren  gertakari  gogorrak.  A.  Valverden  artiku!otxoal
irakurtzean,  inapresionismoari  buruz  eman  zuen  itzaldi bate’
o-roitu gara,  goratik  eta  errazki  taxutua.

Liburuan  dauden  beste  idazleen  artean  ere,  badira onal
bainan  geien  izkuntza  -aberatsa  eta  gai  oraitiarra  dituztenat
aipatu  horiek  dirala  iduri  zaigu,  ALFABETATZE-koen ikaC

U   taroetan  batere  eraberik  gabe  usatu  ditezkenak.  Eta Alfahe
‘   tatzea  aipatzen,  zillegi  bekit  esatea,  egun  hauetan  bidegabeke

zenbait  irakurri  izan  dugula,  -Anaitasunean  (227) adibideo
aifabetatze  egiteko  propioari.  arneka  eginbide  arrotz eraster
diozka  artikulista  batek;  ...  zeren  analfabetoak  ezbaitira baka
rrik,  irakurtzen  eta  idaztea  ez  dakitenak,  aitzitik analfabete
hestekariari  (?),  alienaziuari  emana  ere  da...

Baina  Euskalzaindiaren  nienek0  dauden,  eta propio dituer
Alfabetatze  taldeek,  irakurtzen  irakastearekin  txoilik cali
lan  badu  tela,  berriz  ere  esan  beharra  dago  eta  gure Akad
miak  ezdu  beste  ikasterik  billatzen  oraingotz:  Clcuio isfisi
tesimala  edo  Ekonomia  polltikoa  ere  irakatsi  naiko diral
badakigu,  babia  hauek  Euskalzaindiaz  kanpokoak  dira zehar
eta  b-akoitza  bere  tokian.  Oraingo  aldian  gure  artean jakints -
asko  azaltzen  zaigu,  euskal  ikaskizun  desegokiak  asniatzen
Baina  gure  aritik  baztertu  gara.

Liburuaren  azken  orrialdetan,  iztegiñ0  luze bat dakarr-r
itzena  eta  aditz-for-meena;  hala  ere  beteago  zitekeela rret
dugu  itzeei  ondoko  esaldi  zenbait  sartu  balute, eta  adui
formen  erdal  itzulpenak  ere.  Eibartar  euskalzainek. n4’
handiko  arrobi  aberats  bat  apailatu  dute.

A.  APAT-ETXEBARNE

Li!4.  :  IZKUNTZAN  ORillA

LATXAGAri  erantzuna

LEITZAKO HERRIA PA
.  ‘  BERE PROBLEMAK

Orexako pai:a  den D. Jo    vriona, Qn  dana Patx  Arra-     zolak nonahi esango; eta bes
é  M.  San Sebastián-Latxa    oJaren emaitza da»  Eskerr-    teUk e  da  oso  itxurazkoa:
95  jaunak. DiARIO DE NA    kasko LATXAGARI! Nonbati     Papeeran euskafdunak IanI
VARR4KO  azkeneko NA    ez gatu  Ieltzarrok asko am-     le eta erdaldunak nagusi bait
FAR  ZKUNTZA  ORRAN    tzat hartzen!  Eta  P. Arrazo     daude!
(btzeko  hogeitazazpikoa)     a berriz jainkotxo bat  bihur-      Aurreragoan, beti  P. Arra
artkulo  luze bat  datz  du,    tzen du..  eta Santiagok Kon-    zotaz, Latxagak dio:  ..,OAL
LEITZA  BERRIA TA  PATXI     postelan bost urtetan hartzeri     DE jantok  eclerra  osa  tu
ARRAZOLA tftulatzen duena.    duen baiño nzentsu gehiago    zuep». Ez launa. OALDE Ie

Leitzan  ehienak  harrituta     botatzen dio  Ba ez, LATXA-    tzako guraso e!kertearena da.
ulzi  gaftun artiku!áa.  Bene-    A,  ez. Gu Ieitzarrok P. Arra    Eta honek Caja de  Ahorros-
tan  harrigarria! Cauza asko    zola etorri  baño  ehen  zer-    ek aurreratuarekn egn zuen.
esaten  du.  Baina  gehienak     baft ba giñen;  eta hfl  ondo-    Oran PapeJerak hamar urte
oker  eta batzuk maltzur. (Ho     rean ere zerbait ba gera; eta     rako hartue dauka, zorrak pa-
rra  arg  t  garb  hasi  nere     hura gabe ere zerbat  zango     gatzekotan... Baina guraso el
erantzuna  LATXAGA jauria).     9’                      kartea flguratxo bat  bakarrik
Dudarik  gabe LATXAGAK ez      Ondorean LATXAGAK dio     zandu bada  Caja de  Aho
rJakjzkj ong  Leítzako berriak.     p. Arrazolari buruan sartu zi    rros-tik prestarno bat  atera
Eta  hori  nik  ederki  ikusi     tzaiola .lanteglak  sortu  be-    tzeko esan dezatela argi  eta
nuen,  eikarrekin hitzegin ge    har zitula  euskadunentzab.     erantztmgo zaie garbi!
nuenean orain dala zortzj bat    Eto ez dago ukatzerik Leltza-      Ondorean LATXAGAK esa-
 !abete  ckorte»  etxeart. Bal-    ra Papelerak lana ekarrl due-    t e fl  d u  «Langifleent z a t    ra. Azkeneko  hontaz esate    larrial Urbanismoa behar de-    da... urbanismo  onk  ezin
a  nik  ez dizkiot  kulpa guz-    la. Baina ana  ekarrl  du,  la-    etxeak egiten  salatu  zam’.
tiak  bere  .informadorearl’.,    naren bitartaz  dirua  Irabaz-     Nongo etxeak  dlra  hori e k,    baterako hau  dio  LATXA-    la? Bel, behar da;  baifa  Ur-    izan ditekelal  Gauza haueta
botatzen.  Ez.  LATXA A K    ten duelako berak ere;  (ea     LATXAGA Jaufla? eta  Iraba-    GAK: Nekazarl  galak aurre    banlamoak betiko  lotzen du    ko bakoltzaz  erakutslko diot
ere  ba  ditu  plxka  batzuek.    rioiz basten garan plusvaliaz    zi gabe  egin zituen  ala  Ira-    ratzearren kooperatiba b a t    herria; herriaren  geroa da;     nahiko Ilburua  LATXAGARI,
Ez  dakizkin gauzetaz ez luke    hitzegiten paternaflsmoz en     baziaz?, (Irabaziaz salatzea ez     du  gura  Patxl  Arrazo-    horen gatik eta  Leizan duen     nahi badul
idatzi  behar.  Edo  gaiñe r a-    beharrean). Eta  hor  garbi     da oso harritzekoaD, eta ez    Iak» Kooperatibako naguslel    hlstorlarengatlk eIn  dlteke      Eta LATXAGAREN bt g a-
koan  lehendabizi ikasl!  •Jn-    ikusten da bosta lantegul ba-     al dauka honek zer  Ikusirik    galdetu beharko  hori  egla    nolanahl gal hontaz hltzegln,
formadorea’.  nor  den  berriz    tzuek ekarrl  nahi  ¡zandu di-     LATXAGAREN artikuloar e n     den ala ez LATXAGA! Eta es    -erge!keríak (edo  malurke-     rren kezka  nekazarl eskola
edozeiri  leitzarreak errez as-    tuztenean, ahal  dituen  era-    bukaeran «kaiolak dirudi,  ez     nuka hasi  nahl  gal  hontaz    riak) osan  nahl  ez  badiral     da... praktlkar!k  ez  ote  du
ki  asmatuko luke...             gozpenak jarri  Izan dítuela-     bizitZak» dion harrekin?         trapu zaharrak ateratzen. Eta     Bal oto  daki  LATXAGAK    ten egiten, euskerarlk ez oto

gauza hauek guztiak P. Arra-  orain  urte  batzuk Papalerak  duten erabiItzen... Ederkl da-Baiña  goazen artikuloaren     ko. Eta  P.  Arrazolak  beraz      Gero Patronato Amazabal     zolak egiñak  balira  bezela    egindako plan  bat  atzera
arira.  Nere ustez hiru  parte     pertsónalizki eragoztu  zuen     ateratzen da  P.  Arrazolaren     gelditzen dira. «Hori dana P.    bota zela.  herriko  gehienek     go kezkatzea! Zergatik ordea
bereizi genezazke;             (!npeditu zuen), Papelera h-    asrnoak betetzeko egifia  be-    Arrazolaren emaitza da». Ba,    txarra zela uste  izandu zute-    hortaz bakarrlk?  Profesional

LEHENENGOA. —  Sarrera     si berna  zenean  oraindik,     zela. ltxura zerukol bat ema-    ez LATXAGA ez;  iñolaz ere!     lako .exposición  púbican»    eskolan erabiltzen oto dute?
txiki  bezela, Leitzako deskrip-    Ayuntamentura joanda.  bes-    ten dio gure artikuloaren egi-       Arrazola orain urte bate    ikustean. Eta hau  baiño le-    Eta konzentrazioan? Eta ba
zio  parragarri bat egiten du...    te fabrika  etorri  nahi  zuen     Ileak. Hontaz luzo hitzegingo    hil zen  petxuko anjinaz. Ni     ben ere  izkanbila txikl  bat
orain  dala  zeribait  ilabete     baten tokiak  eta  !aguntzak     beharko nuke.  Bakarrik  go-    ez noa  ez bere  alde ta  ez    izandu zela.  Bai  ote  daki     tzarretafl?..
WE-K  egin z  uenaren antze-     ernatea. Eta  hay  edozeinen    goeraziko dizkiot  LATXAGA-    bere kontra.  Ba  dut  osaba    orain egin díren .norma sub-      Ba dira Leitzan beste maji
kos.  Leitza paraiso txikj  bat    aurren eusteko prest  nago..     Rl oraingo hontan hiru  gal-    apaiza bat  bere  oso adiski-     sidiaria batzuengatik,  (he-     ña bat  problema:  urbanis
balitz  be z e 1 a..  «Naparro     eta euskaldunentzat lana sor-    dera: 1)  Nongo dirutik  irau-    dea zena aspaldidanik. Baiña    rritarrei oraindik erakutsi ga
osoan  Leitzari  gauza arriga    tzea bakarrik  izandu • balitz    ten du  Patronato honek? 2)     bakoiza hero tokian jarri  be-    beak, beste bide batetk  ika-     moa; Ayuntamentuko tribu-
rri  baten  bezela begiratzen     bere nahia, ez zeduken hori     Nor dira  bertako agintariak?     liar da.                     si badituzte ere).  Madrid-ko    tazloa eta askatasuna; gazte
diote»,  dio.                  egin beharrik!                (ikusiko duzu nola ez  diren  •  HIRUGARRENA.  —  Agertu    Tribunal Supremora Leitzako    dlaren formazlo nahia eta be

IGARRENA.  —  Patxi Arra      Gero P. Arrazolaren ahoan     berdin). 3)  Zergatik  eman     ondorean berak dionez, «Lei    berrehun eta berrogel fami-    larra; nekazaritzaren etorkl
zola  zenarl buruz da. Eta hau     esaldi hau jartzen du LATXA-     zaio Diputazioari?             tzan daucen gauza ederrene-    11k pleitu  bat  eraman duela.
da  artikuioaren zatirik  haun-     GAK: atsegiñago  zitzaiola      Urrena eskola  profesiona-    takoak», hasten  da  LATXA-    iaia herri •  guztiakl  aai  ote     zuna; paternalismoareri agio-
diana.  H’asten da  eeariez:     euskaldun jator  bat  erdaldun     la, nekazarl eskola, ikastola,     GA hutsunetaz.  Eta harri-    daki LATXAGAK herriko lur-    tza... eta glzonak, gizonak gi
Eri  su  .(Leitza)  zerbait ba    onena baiño’,  eta  honenga-     koiibentuk etxea,  esk o 1 a    tzekoa, bi  bakarrik aurkitzen    zatiketak egokitasunk ez ba-    zonak faltal
da  Patxi Arrazolarí zor  dio».    tik Papelerari nahiago zituela     konzentrazioa, batxiller  es-    ditu; eta  zein gaiñera!  Bat,    du, herriko  jarnbideei ateak
Eta  Patxi Arrazolaz hitzegitez    euskaldunak erdalduriak bai-    kolak, biblioteka. Joseba Ba-     urbanismoa! Al,  al,  al  LA-    bisten bazaizkie, habitat.  de            PATXI ZAALETA
bukatzerakoan dio  bern r o:     ño. Alde  batetik  holako fra-     rriolaren eklntzak eta  neka-    TXAGA jauna;  hemen ikus-    lakoari kausorik egiten ez ba
id.eitzako  gizasemeak dute    Se txoroa  ez  zuen P.  Arra-     zari kooperatiba aipatzen di    ten da ‘informadorearen» be .    zaio, eta informaziorik ez be-       PAKITO JOANDEGIKOA
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KONTU KONTARI

EZIEIAK «Iruña’ko

Otsaillaren  4’a.  Goiz-goiz
tik  hil  ezkillak.  Mike]  Kasi
nokoa  hil  ornen  da.

Lihuru  hau  laister  argitara-  Legla  bearutze1r5  iaguntzaz  Ban
tzekotan  dago;  D-onosti’ko  “So-  co  de  Tizkajak  amar  mila  pe
ciedad  G-uipuzkoana  de  Edizio-  zeta  eman  ditu,  eta  Xabier  C
nes  y  Publicaciones”  delakoab;
izanen  da  aterako  duena.

Liburu  honen  zai  gelditzen
gera  gauzak  iakingarriak  cha-
nriko  dituelakoan  gaude-ta.

Denak  esperogenun.  Bage
nekigun  aspalditxo  h o  o  t  a  n
gaizki  arkitzen  zala.  Ala  ere,
non  etzaio  bihotza  dardara
tu?

Mikel  Elizaide  joan  ,zaigu.
46  urte  zituelarik.

Sen-sar  .ointzoa.  aita  ore  LI
zorroiza,  herriko  sen-se sentsu,

1

EGUNGO IDÁLLEEN ÁNTOLOGIÁ BAT

Garai  bateko  ezteiak  Ikuskizun  haundiko  gansa  izaten
ziren  Euskalerrian.  Burundan,  goizetik  izaten  zen  meza,
gero  festa  haundia  egiten  baizen  bazkal  aurrean.  Anidra
gaieren  etxean  bilduta-ko  puskak  eta  arrijia  egun  hortan
erematen  ziren  senargaiaren  etxera.  Idiak  lotzen  zituzteri,
eta  kopetako  gorri  ponpoxekin  apaindu.  Bizkarretik  man-
ta  eta  kamatauiiak  (koskobillo  eta  fare  txikiz  betetako  le-
pokoak  ziren  kamatxilak)  .

Gurdia  gora  goraino  bete  eta  es-ematen  zuten  bern  gu
ruaren  begitan.  Senargaia,  askotan,  gurdian  jarririk  joaten
ren.  Bere  elizako  laguna  izaten  zen  itzaia.

Ez  zen  oral  bezala  ezkonberriak  norabelt  joaterik,  eta
andragaiaren  lagunak  prestatzen  zuten  gela.  Eztei  eguna
iSfl  eguna  zen  berentzat.  Askotan  joaleak  lotzen  zizikie
ten  olee  azpiafl.  Giltzak  askatu  es-e  bai  oherik  lurrela
rort,zeko.

Errafailaren  aldeko  nekatx  bat  ezkone±ui  outien  re-ru
rt  sorginak  ikusi  ere  bar,  heno  biziko  egunili  ederreniean.
Beste  guziak  zorionais  e-maten  zehiitzen  eta,  rius  maten
dion  sorginak.

—.Txerria  hiltaesl  den  astea  eta  ezkondu  onclokn  rartia
risa  hoberenak,  Gero  ikusiko  dinau,  gerofl!

Gaur  izan  balir,  gehien-etan  azertatuko  egingo  unen
sorginsk.

Sagi

Ercieraz  idatzítako  Pexretxi
koak”  gaiezko  liburu  bat  Ifiaki
Linazasoro  jaunak  prestatu  du.
Libura  hontan  gure  E.uskal  He
rriko  zizak,  eta  onduen  bern
eta  xeh-etasunak  azaltzen  dina
batez  ere  gure  urniei  irakaste
ko.  G.ero  eta  zaletasun  gahiago
da  gure  artean  onduen  motak
eta  klaseak  ongi  ezagutu,  iakin
eta  bereizteko.

Liburu  honek  ongi  erakus
ten  ditu  perretxikuei  dagozkio
ten  bern  guziak  irudi  ikusgarni
eta  adigarriakin  lagundurik.

Donosti’ko  Caja  de  Ahorros
de  Gipuzkoa”  deiakoa  izan  un
argitara  eman  duena

Hemen  5karri  dut  ene  u8tez,
etxean  izateko  egokia  delakoz.

Angel Iriqaray
jaunaren  liburu
berna

ku.knaltzaindiarur  Agirian  ira-
nurri  dugunez  Nafar  mediku
farnatu  eta  Euskal  Akademiko
den  Aingei-u  Irigarai  jaunak
“Noticias  y  viejos  textos  d5  b
Lingea  Navarrorum”  izeneko
gata  harturik  liburu  bat  eratu
duel5,


