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Maiatzaren ' azkenengo igandean,
Donostiako
«Princjpe»
antzokian,
«Union Artesana» elkartearen ehun
urte-betetzean eratu diran jaialdietako bat ikusi genduen. Jaialdi' hori
berezia eta i'nteresgarria zitzaieun.
Bertan. EZ DOK AMAIRU taldeko
hiru kantarik parte hartzen zuten:
Benito Lertxundi. Lurdes Iriondo eta
Mikel Laboak.
Jaiaidi horrekin, aipatu ditugim
kantariek urte t'erdiko isilunea hausten zuten. Donostiatik eta Gipuzkoa
osotik bazterreratuak egon ondoren,
gure hiri-buruko publiko aundiarekin berriro har-emanetan jartzen ziren. Eta jendeak oso ongi erantzun
zuen. Na iz eta eguerdiko amaiketerdiak ondartzarako hobeak izan
teatrorako baino. saloia ia osorik
bete zen. Horrek benetako interes
bat adierazten <iu.
Oso garbi nabarmendu zen hiru
kantariek egin duten aurrerakoa. Ez
genuen usie Eenito, Lurdex eta Mikel hain sendo arkitzerik. Kantakera
aldetik, musika aldetik eta ikuskari
aldetik guztiz egoera firmean daudeIa, iruditu zitzaigun. Lehengo freskotasunik galdu gabe. teknika aldetik asko ondu dira. Nahiz eta nerbioek hasieran embazo egin, oso ongi kantatu zuten. Lertxundiren jabetasuna. Lurdexen abots segurua eta

Talde

batekoak

izateala

ematen

Laboaren grazi herrikota ez diia noiz
nahi elkartuak ikusten.
Gainera, eta batez ere, talde ba-

«Caja de Ahorros Munizipalak argiratutak

Gipuzkoar errieren gain
liburuen aurkezpena
Ekainak II, Caja de Ahorros Munizipalaren Kultur-Gelan. gipuzkoar
errien gain idatzitako 35 libururen
presentazioa izan genuen. Istori-libum auek Caja de Ahorros Munizipalak argiratu ditu, berak antolatuiako
konkurso baten ondoren.
Nikolas Lasarte jaunak, Caja'ren
zuzendari, liburu auek 100.500 izango dirala esan zigun. gipuzkoar erri
bakoitzak lan auek izan ditzan. Konkursoa antolatzean eta lan onenak
argiratzean, Cajak berriro, bere Gipuzkoaz duen preokupazioa azaltzen
du.
Jose de Arteche'k. itzaldi labur
eta bete batean. liburu auen esanaiaz
itzegin zuen. Gizona unibersal edo
mundu guztikoa da. baiñan ortarako bere errian izan bear ditu sustraiak. Gizonak, bere inguruan dituen gauzak eta jendeak ezagutzean,
unibersalagoa da. Eta bere erria obe-

dizkien

to ezagutzeko, gizonak erri orren izkuntza bearra du. Arteche'k Gipuzkoan izan diran istori idazleentzako
itz goretsiak izan zituen, eta orain
argiraru diran liburuak gure erria
ezagutzeko aurrerapen galanta dirala esan zuen. Argitaratu diran ianek
3.300 orri dituzte denen artean.
Manuel Lekuona jaunak. istori
idazleek arkilzen dituzten zaiitas.unez
itzegin zuen. Aro bakoitzak bere ikus
spegia du. eta batzuetan onen gain
idazleak aaztu egin dira orain arte.
Beste batzuetan sentimentuak ez dituzte aparte jarri. bearra izan ezkero. Gipuzkoaren istoria ez zan asi
l^enengo idazti lanekin. eta askotan
iJazieak monumentu eta istituzioak
biliatu bear ditu.
Beren itzak bukatzcan. Kultur-gela
betetze nzuten entzuleek Arteche eta
Lekuona jaunak asko txalotu zituzfen.

M I T X E Z L E N A
BITXITEGIA - ERLOJUTEGIA
Euskaldunak eskatu salneurriak
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Jckoak izateak ematen dizkien kideiasuna eta elkartasuna eslimatzen
dira. Elkarren ondoan lana egiten
dntelarik, badakite nondik nora dabiltzan eta gauza nola prestatu behar
dan. Horregatik dira jaialdi bati batasuna eta kalita f ea emateko ganza,
faltstikeria edo iheskcriarik gabe.
Ez dugu uste kantari hauen neurria
ematen duen beste asko dagoenik,
eta gauza batek poztutzen gaitu bereziki: Ez dok amairuk. lanaren eta
zenlzuaren bitartez egoera txar bat
superatzea ahai dela demostratn izateak. Esamesen eta giro txarren gainetik: anekdota guzien gainetik.
Laster prestatua izango omen dute
azken denbora hauetan lantzen ari
diren Lkuskari berria. Ea r.oiz ikusten ditugun gure aurrean ian berri
horrekin. Mereziko duelakoan gaude.
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Laster dugu BAIONAKO ASTEA.
Antolatzaileak ba dabiltza lanean.
Arazoak zuzenki aurrera eramateko, Sekretaritza bat eratu zen Baionan egin genduen biltzar batean.
Aste horren zenbait xehetasun jakin nahiz, Sekretaritzaren buru egiten rtuanari urreratu natzaio.
—Zeintzuk dira antolatzaileak?
—"Eskualdunen Biltzarra", "Ikas"
eta "Fededunak" taldeekin bat eginik. Eta Asteari segurtasun osoa
ematearren, Baionako Ayuntamentuaren ofizialtasuna lortu nahi izan
dute.
—Zer da Aste honekin batez ere
lortu nahi zenuketena, jakiterik
baldin badago?
—Jakiterik ba ote dagoen? Nola
ez: Gure asmoa, hauxe duzu: euskaldunok elkar ezagutu dezagula,
elkarren berri jakin, egun batzu-.
tan elkarrekin bizi, et» lan-taldeak
sortu. Eta nolabait giro hau sortzeko, jan eta lo. denok batean
eginen dugu.
— (Hau isilka). Garestia izango
ote zaigu Aste hori?
—Ez, ez. Mila bat peseta inguru
Aste osoa. Ez da askorik ezta?
—Ikutu dezargun orain Astearen
mamia. Programa erabat egina ahal
duzue?
—Bai. Konferentziemaile batzuen
erantzunak falta arren, dagoaneko eratua dago dena. Asteak, bi zati nagusi ditu, bakoitzarentzat hiru
egun direla: lehenengo hiruak euskal kulturari buruz; eta azkenekoak, erlijioari eta gizarteari buruz.
Huskeriak huskeria, hau duzu:
KULTURA EGUNAK (2-3-4)
— Andereño Errandonea
— Andere Itzaina
— Piarres Dokelar
— Jakes Etxeberri
— Luis Mitxelena
— Patxi Altuna
LITERATURA
— (Teatroa):
— Piarres Laffitte
— (Poesia):
— J. Haritsehelhar
HISTORIA
— Narbaitz
— Aizpurua
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AITA AREITIO
«Mixiñuek» auki geiñuzan gerrate aurreko urtean gure errian. Aita Areitiok egin eban gogo-jardunen emoteille. Ogei ta amabost urte joan dira ordutik gaurarte.
Pare-bat urte dirala ikusi neban barriro Aita Areitio, Loiolan. Etxura txarrik ez eukan, baiña arnasa-estua
bai', eta asko nekatzen zala idazte-orduan, esan eustan.
Durengarra zan jaiotez Areitio eta Ariznabarreta'tar
Peli iosulagundikoa. Loiolan il da. epail-martiaren ogei
ia seian.
Xabier deunaren bizitza bat idatzi eban, erderaz. Asko ikasia zan gai onetan, eta Aita Schurhammer jakintsuaren adiskidea. Ikasteak Alemanian egiñikoa zan Aita Felis.
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— Esparza
EKONOMIA
— Gurutz Ansola
— Ramuntxo Kanblong
— J. L. Davant
IGANDEA (5)
— Goizetik, Ipar aldea ezagutzeko eskursio, "cicerone" eta guzti.
— Iluntzean, ARGIA dantza-taldearen saioa.
ERLIJIO-GIZARTE
EGUNAK (6-7-8)
FEDEA ETA KULTURA
Karlos Santamaria.
ENKUESTAREN AGERPENA
(Enkuesta hau Ipar aldean egina
izan da, apaizei, monjei, irakaskintzari eta Ekintza Katolikoari
buruz. Parte-hartzaileak: SIADECO,
Xarritton, Iraola, Luberriaga).
KATIXIMAREN
(KATEZISMOA)
PROBLEMATIKA
Euskal Herri osoko arduradunak.
—Bai gaiak eta bai adierazleak,
nere ustez, deigarriak dira. Jendeak erantzungo dizuelakoan nago.
—Horixe nahi genduke, bada.
Jendea etor dedila, batez ere gazte jendea. Horien zain gagoz. Esandakoa nahiko ez balitz bezala, beste mila ikuskizun eta eginkizun
ere izango da: Euskal Liburu eta
Diskoen Feria. "Ez dok amairu"
eta lpar aldeko kantari profesionalen saioak: beharbada, kantari berrien konkurtsoa, etabar...
:—Nun dira batzarrak?
—Musée Basque-n (rue Marengo).
—Besterik baduzu?
—Erregu bat egin nahi nioke
Baionara joateko asmoa eta ametsa duanari:
LEHENBAILEHEN
BERE IZENA EMAN DEZALA!
Zuen izen hori ZERUKO ARGIARA bertora bidal dezakezute, honela jarriaz:
ZERUKO ARGIA
(Baionako Astea)
Oquendo, 22 - SAN SEBASTIAN
—Ha!a eginen dugu, bai. Baionan elkar ikusiko. Bitartean (eta
geri) zori ona izan dezazutela.
JOAN MARI TORREALDAY
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Euskeraz be idatzi eban. Barrion-Ebanjelioak euskeratu ebazan, eta aJesusen Biolzaren Deya>- aldizkarian
argitaratu.
Olerki batzuk be argitaratu dauz euskeraz Deustuko
aldizkari orretan. Eta eskutitz asko ... asko. euskeraz.
Euskera Iandua eta argia, aita Areitiona.
Ameriketan rm'xiolari ibilia. Bi bidar. losulagundikoen ikasle-gazteen erakusle eta zuzendari be izan zan.
Aita Arrupe egon zan ikasle beragaz.
z^arata aundi barik joan jaku Aita Peli. Bere euskaldutasunaren barri ondo dakik nik. Benetako euskaltzalea izan da.
Agurrik ez, geroarte baiño. adiskide.
ARRIURDIÑ

O RD I Z IA
EBREDIZAK — MERKENAK, ONENAK ETA APAIÑENAK ARKITUKO DITUZUE EMEN
— 1933'garrenean leg-etua —
ERAKUSTEGIAK
ORDIZIA'n: Lantegi-ondoan.
ERNANI'n: Izpizua, 15 eta 19'an — Urrutizkiña: 50 0 54
VILLAFRANCA DE ORIA: Urrutizkiñak: 881116-881192

IROVISA

Lau gurptlletara

eraman - indarra.

Chasis oso sendoa ta
Indarra artzeko

"LAND-ROVER"
eta "DOMMER"
BERIBILLEN ORDEZKARIA

Aurrerako

zortzi

Ortik
Lan

iraupen
iru

aundikoa.

tini.

abiada.

du LAND

ROVER'EK

guzietarako, bearkizun
guzietarako

Lantegiak:

guzietarako,

aukera.
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(Tolosa-Gipuzkoa)
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