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rr'i
ezial problema gordln agertuten dau. IDn¡a elbun¡tzat artzen daiean.
glzona noralño Joan datteken tkusten dá
berta& Kapltallsmuaren Jokabidea ta Dentsakenea garbl agertuten itau ta bafta üé
ondorlo gogonak bere. Dln¡a lortu ezke¡o.
_b"Igl" _Jako kaplro¡¡steart güonaren é
kubtde^k zapalduteaAnt¡rkl egolda gaurko Euskalerrlaren
gaurkoa:

GERRIKAIZ

Onezaz gaiñera, garizimaldian izaten di-

ran konferentziak euki doguz.
Aita Gotzonek, Mañuko abadeak,

Bearüada Blz.kaltar asko\ eta euskalduna& ze esantk bez, GerrUíalz nun dagpan be ez dabe Jaldngo.

Gerrtkaiz, edo emen ber{on Gergetze

teentzat erderaz; eta

TEKEITIO

Az.ken er¡n urteot^n, gtbdtzen eta t dtd-

tzen loan da, zorttxanr¿ Oratn ba dlrudi,
Crergetzerlk egon h ez dagoala. Gergetze

ñoak, edo egtn bear leukenak konponduko baleu, tcqlf¿¡lft lñort egtngo leusldonlk
ez dot uste ba.
Muntdbartarrak eta Gerrtkalzta¡rak
bett tzan gara ar¡zo errl onak, eta alkar
rnelte doguD¡h Balña, ala ta guzd be, guk

C'errikatzta¡rok ez geunke Munltibartar
egln gura, ez gara.ta; eta ez geiago edo
gitxlago erlxten deutsagulako, geune lzatea galdu nat ez dogulako balño.
Ona qANNTASUNATTa be, gaur Gerri_
kalz.ko barrt blaltzen dot. Beste edonor
muniübartar¡ek btaldu gura badau, bial¿r¡ 6alel¿ bere aldeük.
Ara emen Gcrrlkalz, <N\LAIIASUNATn
agertua. Ea zUOk, ntrnldbarta¡¡ok, nolz

agertzen zarlen.

Ara emen gure eupadea: Mu¡rtübartarrok, ea cANAITASUNATn zeln sarrtago

agerh¡, Gerrtkalz ala Mu¡tdbar. Guri ell
tekorlk bada, datorretra. Gora Gerrtkaiz!

Artzain ona genduan. Maitasuna eban
olñarri. Urtez zantz, Eglgoz Eazaez! Eleiz

dogu, gure gizonen asmo

.

D. Felix il da. Erriak maite eban D. Felix. Berak be bai erriaAmar urte egon da g-aixorik. Amar urte,
erritarren begiakandik erabat estalduta.
Ez orregaitik ^^,ttttz. Bere eleiztarrak

txoriandiakin egindakoa: Gizarte Etxea
edo Casa Social. Eniko biotza lez artu

ta kezkak

ber-

tan irakiten dabelako.
Bere g€leran, ainbeste gauza artean:
ikastolea (80 ume, andereño biren ardurapean), lenengo maillako beste ikastetxe
bat, eta bigarren maillako ikastetxea Gernikako Istitutoaren babesean. Au, igaro
dan urrian asi zan, erriko Aiuntamentuak
eratuta. Ta emen arloa.
Erriko batzarrean kontsejal guztiak bat
batera, bigarren maillako ikastetxe orreri
diruz lagundu bear jakola erabagiten dabe. Baiña kontsejalak nortzuk ete dira ba?

An dago sekretarioa laguntza ori

uka-

tzeko, ta erri-batzarra ezetezean ixten dau.

pozgarri izan jako gaixo aldian eta z:irtzaroan.

Batzar Nagusiaren barritze erabagiak eta
aldaketa Suztiak oso osoan onartzen zitua¡. Ez ori bakarrik. Esan geinke, Batza¡
orren erabagien aurre_igarle be i,an gpnó¡ala, eta eginkor be bai.
Irrteak goitu jakozauean, berak alan
naita, parrokiko gidaritza ta arazo danak

Goe^iñaren eskuetar ib<i zituan. Asko

rentzat eredu bikaiña!
Bere gogo aldezko iüeteton. lasun asko
agertu zan or emendik. Iüeta meza eder¡a
euskera utsean. Gaur linrgi aldaketal.
eskatzen danran araura, eniak oso osoan

parte arturik.
Jalotza

Kristiñau egitean, Andima izen polita
iarri deutsoe, Berasaluze'tar Fernando eta

Arrien'tar Asun gurasoen semetxoari.
Sendi orren magal beroan bai ikasiko
dauala A¡dimak euskotar eta euskaltzale
gartsua izaten. Zorionak gurasoeri.

EIBAR
lóra, Eulenlo Agirretxe
- Martia¡en lltlk berbitdt
jakon eú caurfrantdskotanak,
kotasun andlkoak egln deutsez Elb-arko

neska-mudl euskaldr¡nerL Je¡rtea. zorlh&.
¡rez, askorlk e¿ Berbaldt i6¿sán ntka¡
ld(eta lnteresgarrtat, batz¡¡k b€htzaL

askoren askatasr¡na trda dago,
--Glzon non?
Iltzallleak
--Gure askatasr¡n¡ren berplztea lortu

bcar dogrr. Zel¡n?

Bermeok erri aundien itxurea artu nai
dau. Orregaitik erri onetako Aiuntamen_
tuak, kaleen izenak txapazko kuadru garbi, aundi ta ikusgarrietan ipiñi dauz, eta
baita kale-kurtze guztietan trafikuarentzako seiflale bani bar¡iak ipiñi bere.
Bermeo txukuntzen doa. Datorren udan.
kaleen seiñale ta izen argi oneekaz, turis
tak ez dira galduko Bermeon, eta mozko
rrak artez artez ioan-o rlir¡ ofr^..

ZATDTBAR

izanikoen laguntasuna euki dau. eta au

guzden artean enl bat egtn dal.
-Erri
gu¡"
(_Aberrf guzttak errespetatuz, -Elelzea

BER,MEO

BATEK

Ba da l¿keition etxe bat, lekeitiarren
gogo beroenagaz eta poltsiko guztietako

Gatak:
GERGEZTARRA

emon euskuelako.

Uberuagak,

Azken omcna

bez.

Oral¡ kotxean bazatoz be, C,errtkaize¡r

Aita

Berbaldi interesgarriak izan diralakoan
nago, euren gaiakaitik. Gaurko jentearen
agoan erabilten diranak astindu dira: askatasrrna ta personea, gazteen promoziñoa
Eleizako gauzetan, pildorea, zenbat seme,
kristiñau kontzientzia artzea eta abar.

laba ta auspo, Gerrtkaizen zorltxarr¿ lza¡r
zan. f'¿¡a'1ft¿12 osoa, eta ez lm lau etxe
bakarrtk, bt btdar belntzat erre z-n C¡G
rrtkaizen ondanena, sua. Bat ba: ordr¡a¡r
ekeeta¡r urlk ez, eta oratngoko baldosa

sartueran rAr.bacegul" lnkurrlko dozLt
letra aundl.-n. Au bal lotsagarrta! Okerrak zuzentzea ondo dago. Eta lXputad-

Zorlonak Lab¡teneri ta Urrietako (Ecl
btlla¡ taldeart, aln gnf sakona ta atn onál

ezkonduentzat erderaz.

rii¡ngo, Marldña, C*mtka ta orrelakoen
beste lzan zan- Ospttala ta notarloa ta
guzd genduandat
Gerrlkalz, labetadk bld l'^r zan Fabrlkak be, ba genduzan; ernen, burdlñea lantzen eben gure aurrekoak Balña alnbeste

gtxaJoa!

egotrercarelrzal

duentzat euskeraz; Aita Urbistondok, gaz-

esaten deutsagun lez, len alntxlña oraln
balÍio nlllat-n nttta !ld¡¡. aundlagoa ta
inportanteagoa L¡¡ z¡¡.
I*n Gerrlkalz, oraln emen Bt.k¡tan, I)u-

kontu¡lk

gazte_

entzat euskeraz; Aita Martzelek, ezkon-

Kilt Kilt
Zer dan ori? Euskal umebroai eein al
geinkioen sarirlk onena. Euskeraz i;akurten eta idazten lagunduko deutsoen euskal noizik beiñeko irl¡ztiñoa.
Urte u¡¡e¡a

Il o_nen (martiaren) 24an ospatuko
ditu
-amandriak.
bere bizitzako 87 urte Artiako
Benetan da askoren kutuna bera. Bero
giza doe ederren bidez irabaziriko maitasun Fa{*na. Zorionak gure amandre agur_

sarnarrl

egln datgun).

ALDAI<AITZ

lortzeko, otk-r lzketa be
-Batasur¡
amezloa
d¡.
olña¡¡l¡k

-Bake¿ren
baten lqgunra¡, danok ¡nqt f(¡15--Mat
rñau
soziallsmr¡¡tk bal?
Zorionak Aita Agtrretxer{, etn gal sakon
eta gaurkoak erabllten Jakin darialako.
Itt

Mardaren l5ean Amaya antzoklan,
Urnietako cEgl blllar anÉ¡rkt tatdeai
KALIFORNIA-. KIjKU antzerkla emon

euskuen EgiIIea: Labalen. 196?an <Asora,

OflOfIA]I

ARTU

ANA'TAAUNARET

zuzenhlde hasrla
Torre, 3, l.o

BILBAO.
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