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ikastolak diraua¡* artean, izaugo diren hitzalo diek,Hilabetero,
joao dan ostüaleko* 8,30etan izan eben hasiera, }l.azila27an.
o ren"Gai
jakingani eta egunekoak erabiü zituan hidari zan
Era bitako hitzaldiak izango ei dira. Batzuk, haurrei*
o Natxik.
zelan hezi*, hezileta era berriak, erlijioa, noiz €ta
o buruz.
norai¡o i¡akatsi, eta abar. Besteak, itastolari buruz: haurak
euskal ikastoletan, zenbat hau¡ diren euskal ikastoo zergatik
letan, pedagogia berria, berezko eta eza:ritako eskubideak, eta
o aDa¡.Gure herri s1¿ hizkrrntz^¡en beharrizan gorriak gogoan disure txoko honetatik mundu hau hobetu beharrari I'oo tt¡eula.
tuák úaigo dira hitzaldiok. Izan ere, hauxe da gizonaren egiakizunik haundie¡etarikoa: mundua hobeagotzen ahalegina
o egin.
Baina, geure herritasun, hizkuntza, ohitr:ra, eta geuri
o dagokiguzen
gauzak gogoan et¿ egiteetan ditugula.
genduan.
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Bilbo
Umeentzat

Dakizuenez, Gabonetan .Parque Infantll' dalakoa zabalduko da,
aurreko urteetan legez. Parke horretara dohan' sartu gura badozue,
joan zeintekeze Tlvoli kaleko .Chocolates Bilbaínos' eüera edo
parke bertara, takillara. Eman .Baserrir markaren 6 azal eta fabrika horretako beste edozein markaren 3 azal, eta euren truke sa-

rrera bat emango deutsue.

Moniak

Deustuan, Avenlda del Ejérclto kalearen hasleran, zubiaren o¡¡
doan, monja kolejlo bat dago.
Hemen ez dabe euskerarik erabilten. Hau ez da harritzekoa
monja kolojloetan. Baina zerbalt okerrago eg¡ten dabe: lkasleei euskeraren kontra h¡tz egin. Noiz arte jasan' behar dogu geure artean
holako jenderik?

Erregaluak Gabonetan

Baina,
Miotzaldiak euskeraz izango zirela ¡akin
batzuek, euskaldunak izan arren, erderaz hobeto ulertzen ebegogora
sortu zan. Azkeuean, erderaz egin zan
lako, eztabaida
laburpen bat. Aurrerantzean, euskera bautsean izango ei dira

Deustuko euskaldun familla gehienek bat egln dabe, umeen
erregaluak, Errege egunez barik, Gabon €gunean emateko.
Erregeen. mito horl kendu egin gura dabe, eta gurasoek eurek
eman umeel erregaluok, Jesusen jalotzaron omenez.

Ehun eta hogeitabost uue dabiltza Gernikako ikastolan,

Abenduaren 27rako, urteko azken lganderako, euskal abeslarion
Jaialdi bat antolatz€n dablltza Santiago Apostol teatroan. Abesle
riak honeek lzango dlra: Argoitia neba-arrebak, Naikarl orkesta,
Urretxindorrak, Txairo bikotea, eta Lelre Saitua bere neba-arrebe
kin. Prezioak, 50 pezéta behean eta 25 go¡an. Jaialdia hasteko ordua, goizeko hamablak.

Jaialdi bat

mintzaldiok.

eta, euren heziketari buruzko hitzaldiak eotzuteko, hogei guraso inguru bildu ziren. Umeeu heziBetaz axolarik* ez, edo
20 gurasoenak ote dira ume gr:ztiak? Formalidade eta ardr¡¡a
apu--r bat, Gernikako ikastola[o gurasook; bestela alferrik gabiltza.

XABIER GEBEÑO

DEUNORO

Beasain

Barakaldo

Goiherriko Alfabetatze Batzordeak, bere ekintzan beste

pauso bat eman Dahi¡ik, üasketa batzuk aDtolatu ditu. Ikasketa hauk ga¿5aingo Lizeo Alkartasunan izanen* dira, h¡zila-

Hona hemen berriro ere zuen aurrean Barakaldoko berriak. Asko gustatu ei ziren lehengoak. Zorionak ugari batu genduzan behinrzat. .Entzute üarra dauka Barakaldok euskaldunen artean' esaten eusten. Baina, hemen, euskalduntasunarentzat giro eder bat
sorfzen arl' da. Euskaldungoaren berbiztean ez dogu nahi atzerantz

ren*

Joaterik.

Santa Teresa jaiak
Barakaldoko jaiak betl lzaten dlra erdal ku?uz' beteak. Kontu
lzan, hemen herbesteko asko bizl dlrela, eta euren ¡centro regionales'etan elkar?en direla. Barakaldon, .Centro Gallego,, .Centro

Burgalés', .Centro Riojano', .Centro Andaluz. eta abar ditugu.
Herriko Jal Naguslak, Udalak' berak antolat¿en ditu, Eta .Cen-

tro" horreei

eskat¿en doutse laguntza. Ez dagoke' ondo, baina ha-

lantxe da. Horregatlk, hemengo jaiak Bilbokoen antzekoak dira:
tristeak eta burges kutsuzkoak'.
Beurko-Bagqza hauzoan
Santa Teresa hauzoa-, Barakal-gaur
doko kaskoan bertan, .lbarra
Kaldu' taldea eta .Alkartu' lkastola

tzen denean..

dagoz, euren inguruan Jende asko batzen dalarik. Santa Teresaien
omenezko Jalak lrailaren' lsean ospatzen dira. Aurten .lbarra Kaldu' taldeak antolatu ditu, Udalaren baimenarekin. lgaz ere berdin

7 ta erdietan hasita. Oraingoz Alfa-

ANDOM SARRIEGI

Goiheriko Nf ab et atze Batzordela I dazkarí

egin eban.
Aurten frutu ederrak batu dlra. Herriko kaleak alstu ta dultzaina hots€z alaífu zlren. Kartoizko musika banda eta holakoak
kalerik kale lbill ziren, pasaka ta joka. Azken egunean, l. Umeen
Euskal Jala ospatu zan. Donost¡a, Gasteiz eta albo herrletako taldeak etorrl Jakuzen. Baita Bermeoko tx¡stulari txikitxoak. ere, eta
abar eta abar. Barakaldon ez dogu Inoiz holako girorik lküsi, kaleetan zehar eta egun guztian. Egia esan, harriturlk gelditu giñen.
.Agur Jaunak' kantatzean, lende askok abestu eban, batzuek ne-

IRAKURLEAK HIZLARI
Betl esatekotan nlntzen. ANAITASUNA-ren lzenburuaren ondo
ren, eguna eta hilabetea ere lpin?en dituzue. Baina beti erdal kutsuz', erdal forma'2. Esaterako, unriak 15. Eta urriaren lSean lzan
behar leuke, HERRIA aldizkarian ágertzen dan legez. Gauza txikla
da, baina betl da hobe Jator erabilEea.

garfez.

J. S. M., Eibar

Euskerazko ikastaldiak
Lau urte dlrela hasi ginen Barakaldon euskera irakasten. Balna
gauzak urtean balno urtean txarrago Joiazen. lkastolarekin ez gen-

Lehendabizl', barka' nlre ldazkera. Oraln arte oso guül ldaEl
euskeraz. Oso konforme nago ANATTASUNA-rekin. Edozeinek
ulertzeko moduan dago, bal blzkaitarrek eta bai gipuzkoarrek. Ze¡n
baserritarrek zein kaletarrek. Nire ustez, errebista hau llburu bat
bezala da: asko ikasten da. Gainera, azkeneko orrian, hitz berriak
lkasten dira, eta euskera batua ere bai. Orain, neure srrsl_<rizioare.
kin batera, beste bi lagunenak bidaltzen ditut. Eta esfr&u dut,
beste hiru ale nahiz propaganda paper bídaltzeko. Aurieiát-'Eta
mila eskerl

dut

duan zorionik lzan: batzuek lrakasteko alna' ez ekielako, edota

ohitura guül ebelako.
Aurten, berrlz, asmorlk ederrenarekln hasl gara, eta ora¡n arte
atsegln handiz. Hlru tokltan ematen dira lrakastaldiok, malla bitan
banandurik: San Blzenten, Erretuerton eta Santa Teresan. Guzt¡tara la 50 ikasle dira, danak pozarren doazelarik: .eka¡tz ostean,
barealdla'.

Datorren urterako frutu onak itxaroten dituqu. lkasleetariko
baíno -gehiago euskeraz mintzatuko dlra. Eta gero berrlro
Itzuliko dira ikastolara lagun gehiagorekin. Datorren urlean hirugarren maila bat jarrl gura dogu, aurrekoan ikasl dana sakondu éta
o/o

30ean ilunabarreko

betatzeko lehenengo mailako ikasketekin ha,sip¡¿ enanen zaie,
hauk bukatzean edo talde bat osatzean, bigarreo mail¿le¿l
hasteko.
Beasainen, gero Goiherriko herrietan irakasle izanen direnak prestatuko dira. Herri gebienek ba dituzte beren irakasleak, edo, hobeki esanda, beren irakaslegaiak llala ere, ba
dira herri batzuk irakasle gabeak, Hauetako kezkatuek edota
beste edonork parte harh¡ ¡¡hi !¿du, ateak zab^lilr daduzka.
Beste asmo bat ere ba dugu, geroago betetzeko. Erdaldunei edo euskera gutti dakitenei i¡akasteko, i¡akasleak sortzsa,
alegia*. Horretarako, Goiherrin gaurdaino arlo hoDeta¡ aritu*
direnen esperientziaz baliaturik eta Aita Altunaren metodologia bere li!¡n¡skin dugula, beste ikasketa batzuk antolatuko
dira Tfauen beriak zebatz go adieraziko ditugo, garaia hel-

M, l. G., Mondragoe
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Nire emaztea ANAITASUNA-ren haroideduna da. Baina nik ere
zerbait egin nahi dot euskeraren alde.'Horregatik, mila pezeta bidaltzen deutsuedaz, ANAITASUNA hobetzeko eta sendor¿eko. Eskerrik asko zuen lanagatik, eta, mesedez, Jarrai bide horretatik.

osotzeko.

Bizl gara bai, euskaldunok Barakaldon. Baina zertxobait gehia.

go lagunduko baleuskuo, hobetol

JOAN MARI MENDIZABAL

R. de A.. Bllbo
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