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GABON JAIAK
BARAKALDON

JUAN MANUEL ARES

Bararakaldoko Lutxana hauzoan
eta "Amaya" folklore elkartearen inguruan ari den gazteriak antolaturik, hainbat euskal ekintza egin dira: Olentzaro
kaleratzea. euskal abestien saio bat
Parrokiako saloian. txistularien kalejirak

eta euskal filmak.

DEUSTUKO KULTUR

Esan digutenez, euskal musikaren
arloan hain biziki lan egin duen Juan

Manuel Ares-ek utzi eg¡ngo dio lan

hori. Egia esan, lan nekeza egin

du
garai ilunetan eta ong¡ merezia du atse_
den bat. Behar bada. gero berriz ere

lanari lotuko zaio, eta hori espero dugu
euskal musikaren onerako

LA GACETA DEL NORTE
ETA EUSKARA

ASTEA
Urtarrilaren Setik I

1 arte, eta

Deustuko Familien Elkarteak beste kultur taldeekin batean, batez ere ,,Zubi_

barri", Aste Kultural bat eratu dute.

Aste honetan zehar Deustuaren lehena.
oraina eta batez ere geroa aztertu da
hitzaldietan, mahai biribiletan eta Lan
Kide Aurrezkiaren aretoan eskaini den
erakusketan. Dustuko prolematika
barruan bereziki aztertu da euskara eta

euskal kulturaren egoera, eta azken

egunean euskal jai batekin eman zaio

bukaera.

Fama izan.du "La Gaceta del Nor_

te" erdal

egunkariak Bilbon argitara_
tzen zirenen arteko euskaldunenl iza_

teaz, baina ba dirudi aire berriekin

aldatzeko beharra sent¡tu duela, zeren
orain zeharo kanbiatu baita. Ad¡b¡dez.

idatzi zuen. euskaldunen aldetiko aldizkariarekiko boikot baten beldurrez edo.
hauen
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dezakezuenez.

Banco de Bilbao-k euskara onhartu du
taloiak-eta egiteko orduan. Argazkían
dagoena Baionan egindakoa da, baina
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Bilbon ere egin eta kobratu dira hain,
bat, batez ere Vizcaya eta Guipuzcoano

.?LTZAGAKO KAZETA"

Ba dugu euskal

kazetagintzan

aldizkari berri bat, eta hau ikastola
batetako ikasleek egina, Lejoako ,.Al-

tzaga" ikastolakoek hain zuzen. Norbaitek hartu nahi balu, hau da honen helbidea: lkastofa Alzaga - Ondiz, 24 Lejona.

Bankuetxeetan.

i OSKORRI

TALDEAREN

LEHEN DISKOA

. Natxo de Felipe eta bere lagunek
beren lehen diskoa argitaratu duie eta
entzun dugunez arrakasta handia lortu
du, bertan baitaude Oskorrik hain ugari
egíten dituen saioetan eskainitako kán-

ta txalotuak.
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Erregeren gerrilleroak omen dira. Ekinkonmozionatu
ditu, batez ere Zubiritarrek duten pres-

tza honek bilbotarrak

Behar bada hau izan da euskal
kanta taldeen artean ezagunena, edo
ezagunenetarikóa behintzat, .,Ez dok
hamairu" ren ondotik, baina noizbait
ixildu egin zen. Harez geroztik noizbe-

diskoetako

abestiekin cassette bat argitaratua izan
da. Gerta daiteke cassotto hau haien
plazaratzearen lehen seinalea izatea?
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Foto honetan ikus

gabekeria hau egin dutenek Kristau

badute ere, haien bost
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TATOIAK ETA
TXEKEAK EUSKARAZ

bat bigarrenez bonba batekin kiskaldua
izan da Eilbon abenduaren 27an. pide_

hinka berriz ere abestuko zutelakoaren
zurrumurruak ibili dira hortik zehar, bai_
na beti konfirmatu gabe.
"Urretxindorrak" ixilik segitzen

lagunekoa da. Hirietan. Bilbo da lehena
416.791 bizilagunekin. eta gero Barakaldo dator 1 1S.O78 bizilagunekin.
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Anaitasuna aldizkariak hainbeste
zor dion Sabin Zubiri jaunaren denda

URRETX¡NDORRAK
ABESLARI TALDEA

Bizkaiko poiulazioa 1.12},4gg

BANco oe BtLBAo '"'

ZUBIRITARREN DENDA
KISKALDUA

ez du esan haietaz. Lau aldiz ekin ondo_

ren, jaialdíaren egun berean zerbait

Lortu ditugun azken datuen araue-'
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ra,

tijioarengatik

umeentzat egiten diren jaialdietarako
ez du laguntzarik eskaini, eta hitzik ere

kasua ez da bakarra izan.

BIZKAIKO POPULAZIOA

desbabesturik aurkitzen bide dira, zeren
beti entrepresaren nahikunde eta aburuen menean nahitaez gertatzen bait¡_

urtero Bilbon Gaboneian euskaldun

Eta entzun dugunez, jaialdi

ra,

Bistan denez, Gobernuak babestu-

rik, entrepresek berei bururatzen zaien
guztiaren egiteko bide eta fakultate
guztiak dituztelarik, langileak erabat

Berriz ere autop¡sta
Aitzineko Anaítasunan kontatu

genuenez, autopistako langileek bizkargain eraman beharra zutén lan egoera
ezzen edozelakoa, izan ere. Orain, eritzi
hori egiaztatzen duen berri bat altxatu

dugu, eta hauxe da: Nafarroako autopistaren zuzendaritzak 2OO bat behargin bota duela, halegia.

CERCLE CATALA

DE BISCAIA
Elkarte honek kaleratu du bere
lehen aldizkaria. Egokia denez, bere

horrialdeetarik gehiena katalan munduari atxikia dago, baina ba ditu euskal
prolematika ukitzen dituenak ere. Eus_
kara batua (Basc Unificatl, lkastolak,

etab. dira erabiltzen dituzten gaiak.
Zerbaitek harritzen hagaitu, aldiz_
kariak dakarren publizitate ugaria da.
Ba dirudi, Entrepresen aldetik, katala-.
nek harrera hobea dutela euskal aldiz_
kariek baino. "Banco de Vizcaya,, dela_
koak Anaitasuna'ri publízitatea ukatu
bazion ("Los anuncios en euskera no
son rentables" esan ziguten), ,,Banco
Industrial de Cataluña',, k bestetara
iokatzen du eta horrialde osoko anunt_
zio bat eskaini dio katalan aldizkariari.
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