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EUSKAL LIBURU TA DISKOEN BIGARREN
AZOKA, EIBAR-en

Baiña izango dora, dantza taldeak, txistulariak, euskal-pelikulak, antzerkiak, etabar. Gau
za onak ba dagoz, bai.

—Nun izango dira jaiok?

— Azokako plazan bertan jantza ta euskal jaiak. Film ak eta
konferentziak “A rrate” Teatroan (Untzaga-tik 200 metrora ), eta Cassona’ren “Txalupak
jaberik ez” komeria “Am aya”
Teatroan (plazan bertan). Andoin-go “Larram endi” taldeak
egingo dau dram a au.

—Azoka ontarako neiko pro
paganda egin dozuelakoan zagoze, edo geiago egiteko esperantzarekin oindiño?

—Mille “m ural” edo ormetan
iminteko orri aundiak a ta ra do
guz, Euskal Probintzietan zabaltzeko, mugaren ango ta
emengo partetik. Euskaldunak
dagozen Unibersidadeetara be
bialduko doguz, Valladolid-era,
Barzelona ta Madrillera, tabar.
Oindiño be aldizkari ta periodikuetan geiago egin bear dogi/.

—Beste urteetan be Azokagaz aurrera jarraituteko itxaropena daukozue? Urterò ala?
Maiatzeko 19-an asita, Eus
kal Liburu ta Diskoen Azoka
ospatuko da Eibar-en. Lenengoa Durangon egin zan. Bi
g a rre ra da Eibarko au.
Organizaziftoa “A rrate” Alkartearen lepotik doa, Alkarte au "Sociedad Cultural Re
creativa” da. Asterò, “zineforum ” bat emoten dau. Ekonomi, Politika, Erligifto ta beste
kultura-gaietako konferentziak
be sarri. Ontan, laister barru
antolatuko dau 4 egunerako
“Emakumearen A stea”. Euskalklaseak be antolatuten dauz,
oraintxe be eun dabiltza ikasten.
Indar aundikoa da. 350 kide
ditu, 3 pixuko etxea, ta zile-leku
bat be bai.
Azoka au egiteko Komisifto
bat eratu dau! T a guk, talde
ortan bierrean dabillen Xabier
Zubiaurre-ri egin deutsaguz
itaunok ANAITASUNA-rako.

—Zer lortu gura dozue Eus
kal Azoka onegaz?
— Guk gure doguna da Euskalerriari bertoko liburuak erakutsi, ta, bidebatez, liburuok
saldu daitezala.

—Laguntasunik izan dozue
Azokaren antolaketarako?
—Bai. Ta asko. E rriak eder
to erantzun deusku. E sate ba
terako, beste urteetan lez, Umeen Euskal Jaierako, domekean,
22-an, 600 ume inguru etorriko
dira kanpotik. Ba, oneeri da-

nari etxe partikularretan emongo deutse jäten.
Ayuntamentuak be lagundu
deusku. Diruz gitxi, “presu
puestos llenos” daukozalako.
Estorburik ez.

—Durangon ba dakizue zein
ederto antolatu eban Azoka Gerediaga Alkarteak. Izan dozue
eurekin artuemonik?
-—Bai, gauza bat dala ta bestea dala. Euren “stand”-ak edo
erakuslekuak ekarri doguz ona
be, gaiñera. Pageta, ori bai.

—Zenbat argitaldari edo edi
torial ekarriko dozuez? Duran
gon 25 ziran.

jarraituko dau.
rarte.

Olan dorneke-

—Nun izango da Azoka?
—Untzaga plazan. Plaza au
“18 de julio” da orain. Len
“Republika”-koa zan. Lenago
“Alfonso X III”-rena. Baiña eibartarrentzat “Untzaga” beti
be.

—Azoka Iekura jentea erakarteko, zertariko “reclamo”
edo dei, edo jaiak, imiñiko do
zuez? Durangon orduero imiñi
eben zeozer; ta zuek?
— Guk oindiño program a zeatz-meatz egki barik daukogu.

— Bai, jarraituko dogu. U rte
rò, seguruen. Baiña oinkarren
ori ondo pentsatu ta erabakitu
barik dogu. Bearbada, bi urterò
be izan leiteke.

—Umeen euskal ja ia be orga
nize tan zabizela dakigu. Ta
ANAIT AS UNA-n
argitaratu
genduanez, Umeen Ipuin Sariketa bat preparata dozue. Zelan
doa ori?

—Amabi ipuin alleatu jakuz,
ta oindiño elduko dira. Sari
ori “C aja de Ahorros Munici
pal de San Sebastiàn”-aren ar
durapean dago, gastuak eta
abar. 19 eguerdian erabakiko
da len-Saria, A rrate teatroan.

—Emen be bardin. Ta batzueri, eurek ez datozen lez,
“A rrate” Alkarteak salduko
deutsez liburuak.

EGITARAUA-ren laburpen bat

—Zelan erantzun deutsue argilaldariok?

eguena
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—Ondo.

Pozik gagoz.

Erabakia.

Nobedaderik ba dakarre?

—Baita ori be. Liburuetan,
Durango-kotik onako edizifto
barriak. E ta Diskoetan: Edilik
169 disko. Columbiak 100. Da
ñera: Durangon baiño zatia
geiago.

zapatua

-—Lau egun aukeratu dozuez
Azokarako. Zergaitik? Durango-koa laburregia iruditu jatzuen ala?

domekea

—E z da orregaitik, ez. Asentziño eguna 19-an izanik, eguenez asi bear gendulako baiño.1'
Barikua egun tx a rra dala ba
dakigu, baiña Azokak zabalik

T x istu la ri ta dantzariak.
Meiza euskeraz.
A m abietan, “ A rra tesalo ian”

barikua
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joan mari torrealday.

Umeen Ipuin Sariketaren

D eba-ko m utiko-talde batek euskal jo la s eta dantzak
egingo ditu.
G abaz: P elotari ta Alquezar, euskal-film ak, eta “Amalu r” -en propaganda.
Azokak zabalik jarraitu k o dau.
G abaz: Andoin-go “ L arram end i” taldeak Cassona-ren
“ Txalupeak jab erik es” antzestuko dau, euskeraturik.
Bilingüismo a ri buruz Raim undo H errero, Donostiko
m aixuaren K onferentzi bat.
Euskal-M usika : K ariö s Mungia, Jo se Antonio V illar
bere O rkestina ta guzti, M ari L urdes Iriondo k ita rra rekin, ta E ib ar-k o Merced olejioko R ondalla.
Atzera, P elo tari ta Alcazar.
T xistu larien k alejira.
Meza euskeraz.
600 ume inguru kanpotik Umeen Ja ira k o .
A rratsaldez, E uskal Dantza.
K arrotzak.
A zokaren am aiera.

