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TXAPELKETEA.—Joan dan orrillaren 14'an eta Astoria zinetokian jaialdi bat ospatu
EUSKERA GAUZARIK NAGUSIENA» izena ebala.

Jaialdi au, idaz-lanen txapalketa baten amaia izan zan eta umeentzako antolaturik egoan.
Baiña zer dago jai-aldi onen atzean?
Lan asko: Idaz-lanen zuzenketak, irratira ta izparringietara joan-etorriak, sariak billatzea...

berba baten esanda, gabetako lo-galtze asko.
Txapelketa onen joan-etorriak zeozer ikutu nabe, baiña nik baiño obeto, eurak, antolatzailleak

azalduko dabe.

* **

ASMAKETEA.—ZER: Zelan asmatu zenduen leiaketa au?
ANTOLATZAILLEAK: Asieran iru edo lau gurasoren asmoa zan. Gero, asmo ori Deustuko

ikastoleari esan eta ostean, eta Izkuntza Eskola Ofizialaren laguntasunaz, lanean asi giñan. Araudia aur-
keztu, zabalkundea egin, sariak lortu eta orrelan urten genduan mundura.

ZER: Zelako laguntzaz asi ziñeen?
ANT.: Laguntza barik asi giñala esan leike. Guraso batzuk batu giñan eta taldeak egin ondoren,

lana asi zan: Batzuk sariak lortzea, beste batzuk zabalkundea, beste batzuk dirua...

* **

UMEEN LAN ASKO.—Z.: Ainbeste lan etorriko zanik uste zenduen?
A.: Ez. Ezelan be ez. DEIA'k antolatu eban leiaketa kontuan artuta eta 200 baiño gitxiago joan

zirala jakinda, ez genduan uste 500'etik gora igaroko ziranik.
Z.: Zuen itxaropenak bean geratze onek, arazo barriak sortuko eutzuezan. Zelan konpondu

ziñeen?
A.: Bai. Gure asmakizuna txiki geratu zan eta bigarren atoleketa bat egitera beartu giduzan.

Umeen erantzuna ikusirik, geuk be erantzun bear gendun, batez be sari geiago aurkituaz eta leiaketeari
indar geiago emonaz.

* **

LAGUNTZAK.—Z.: Sariak zelan lortu dozuez?
A.: Sariak lortzeko ara ta ona jo bear izan dogu, leku askotara.
Bankuetatik be laguntza aundia euki dogu. Lenengo prest egon zana Lankide-Aurrezkia izan

zan, baiña laguntzarik aundiena «Caja de Ahorros Municipal» ek emon dau. Onek Retolaza'tar José
Antonio'ren bidez, leiaketa onetan parte artu daben ume guztiai KILI-KILI aldizkariaren urte bateko
arpidetza ordaindu dautse. Bizkai'ko Aurrezki Kutxak be zeozer emon dau, baiña oso gotxi.

Z.: Ofizial-erako laguntzarik izan dezue?
A.: Ezetz esan geinke. Bear ba'da, Izkuntza-Eskolakoak emon dauskuena. Asieratik, Ikastegi

onetako Euskerearen arlokoak edozetarako laguntzeko prestau ziran eta, egia esateko, bertatik urten dau
epai-maiak. Or izan dira Belen, Eguzki, Lasa, Zarate eta azkenean Uriarte ta Irigoyen.

Jakintza-ministeritza'ra be jo dogu eta 100 euskal-liburu artu doguz andik, diruz itzulita eta kontu-
aurre guztiaren % 2 edo 3. Eusko Kontzeillu Orokorrera ta Euskaltzaindi'ra be gutunak bialdu doguz
umeen erantzuna ikusi dagien, baiña ez dogu erantzunik artu, ez dakigu astirik ezagaitik ala beste arazo
batzukaitik izan dan ala ain interasgarri ikusi ez daben.

* **
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LANAK.—Z.: Lan oneik nondik bialdu dabez?
A.: Leku guztietatik. Naizta Bizkai'rako baiño izan ez, beste leku batzutatik be etorri dira.
Z.: Zelakoak izan dira lanak?
A.: Iru eratakoak izan dirala esan lei: Batzuk onak, beste batzuk ez ain onak eta beste talde bat

Espiritu Santuaren laguntza izan dabenakaz egin leike.
Z.: Gauza gogoangarririk aurkitu dozue?
A.: Dana ondo aztertu eta ikusi ondoren, iru gauza esan bear dira:
—Euskal-telebista bat bearrezkoa dala.
«Jakintsu» batzuk baztartzen daben euskerea bizirik dagoala eta ikastola batzutan gogorkeriz

erabilten dan arren, oraindik baztertuaren azpitik gelditzen dala.
—Neskak mutiIIak baiño geiago dirala Ian onetan.

* **

NONDIK ERETXI ORREIK.—Z.: Zelan aldu zaree ondoren orreitara?
A.: Lan oneik izanpetuta etorri dira eta telebistako Huch, Starsky, Mazinger sarritan agertu dira.

Ogeitan bakoitxa gitxi gorabera.
Or ikusten dogu nora arte sartuta dagon erdel telebista.
Ostera, euskal izenak, naiz ta asko izan, gitxi idatzi dabez.
—Irabazle biak ez dira ikastola-umeak, ez doaz iñongo ikastolara.
Erri-izkuntza darabille eta landua izan ez arren, izugarrizko gozotasun eta indarra adierazten dabe.
Orduan argi dago emen be, ikastolako euskerea, euskera batua eta liburuetako euskerea erri-eus-

keran oiñarritu bear dirala edo ez daukela zer-egiñik.
—Neskak geiago dirala ikusteko, irabazleen zerrendak begiratzea da naikoa.

* **

AURRERAKO ASMOAK.—Z.: Beste baterako asmorik ba dago?
A.: Bai. Urrengoa Euzkadi guztirako egiteko asmoa dago, bai Iparralderako ta bai Egoaldereko.
Orretarako mai-inguru bat egin bear da, talde batzuk egin. Gu geure aldetik gertu gagoz gure

laguntza ta ikasiak eskeintzeko.
Oraindik asi gara begirada bat emoten, baiña idaztea bakarrik ez dala kultura osoa kontuan izan

bear da, doiñu edo musika-aldetik be ba leiteke zerbait egitea.
Askenez eskerrak emon gura dautseguz Deustu'ko gazte batzui. Eurak gertu egon dira edozetariko

lanean laguntzeko. IKASTALDE'ko gasteak dira oneik.
* **

IRABAZLEAK.—Oneik izan dira, gitxi gorabera, antolatzailleen arazoak eta joan-etorriak,
aundiak benetan. Baiña eurak borondate aundiaz eta biotz euskaldunez beste sakakada bat emon dautsoe
euskereari.

Gure aldetik ez besterik geiago, irabazleak nortzuk izan dizan gogoratu baiño.

EUSKERA GAUZARIK NAGUSIENA
TXAPELKETAKO IRABAZLEAK

«A» TALDEKOAK:
1. 0 Biotza Fradua (Bermio'ko Jesus'en Biotza-

ren ikastetxekoa).
2n. Matxalcn Olarra (Karmelo Ikastolakoa).
3n. Natalia Iturbe (San Fidel Gernika'ko Ikas -

tetxekoa) .

«B» 'IALDEKOAK:
1. 0 Kristina Sarduy Gainza (San Fidel Gerni-

ka'ko Ikastetxekoa).
2n. Kariñe Lasa (Karmelo Ikastolakoa).
3n. Jasone Aretxabaleta («Vera Cruz» Marki-

ña'ko ikastetxekoa).
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