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léans, France. Eskatu behar da: "Carte des gites
raux de la France, feuille de Bayonne"

..La emigración vasca)' liburu berria

, .Auñañrendi" etxeak argitara eman berri dau, zuberotar Pierre Lhande aita jesuitaren "La emigración vasca"
liburua. Liburu honetan, La inquietud atávica, Pescadores
de ballena, Corsarios, comerciantes y capitanes

Euskal alfabetatze ikastaroa

Oiartzunen

eta

erdarara.

Ribaforadako herri basoak herritarrentzat

Nafarroako Ribaforadako herri basoak herritar guztien
artean banatu izan dira, joan dan urriaren 23an. Herritar
bakoitzari 13.000 metro kuadratu inguru tokatu jakoz.

Euskara ikastearen truke
Ingles titulua duen Donostiako neska bat,

Juan San Martin iaunak berbaldi bat eman izan dau
euskarari buruz, joan dan urriaren 22an, Eibarko 'C. R.
'Arraten etxean. H¡tzaldia euskaraz izan zan, azkenean

Manuel Estonba apaiza, sar¡tua

Manuel Estonba apaizak irabazi izan dau Bizkaiko
Aurrezki't Kutxak antolatutako Literatur Saria' 100.000
pezeta bereganatuz. Jaioatzez lrundarra, giputza, izan
árren, Estonbla jaunak, apaiz egin zanetik, Bizkaiko apaiz'
gai etxeetan jardun izan dau, lehenengo Elexabeitian eta
óerion gero. Gerra osteko garaian, ohi zan bezala, isilean
eta senlimentalki irakasten eban euskaltzaletasuna. Ge'
ro, 1958. urte inguruan, misiolari joan zan Hego Ameri
kara. Orain dala urte bi inguru, berriro ere Bizkai aldean
dihardu. bereziki Urkiolako santuarioan. Orain ere, eus'
kaltzale izateari jarraitzen deutso; baina haren euskaltza
letasuna lehengo sentimentuetatik bizi da, gehiago.arra
zoitu gabe. "Eidaraz nahiz euskaraz idazten dot; bain¡
euskaáz gehiago egiten dot, euskal 'idazleak oso gLtx'
baitira... Denbora libre asko daukat, eta idaztea, enetzal
dibertsio bat bezala da... Euskaraz, idazlerik estimaga
rriena Orixe dot...', aditzera eman izan dau berak.

erdaraz laburpen bat emanez.

Euskal kantarien iaialdia Pasaian
lragan urriaren 23an, Gipuzkoako Pasaian,r' jaialdi

eder bát lzan zan, herriko ikastolaren alde. Bertan parte
hartu ebénak: Mikel Laboa, Maritxalar. "Erlak" bikotea
etd "Oskarbi" kantari taldea.

Euskal Herriko meateg¡en" maPa
Frantziako "Bureau de Recherches Géolog¡ques et
Miniéres, izeneko erakundeak'1' mapa interesgarri bat
atera du, Euskal Herriko meatokiak ekartzen dituena.

Egia esan, mapa horretan ez da gure Herri osoa jartzen.
lplrraldea, Biarnoa, Nafarroa Tafallaraino, Hueska eta Gi-

puzkoaren ekialdea* agertzen dira. Holako mapa bat
i.¡kan nahi duenak, idatz dezala zuzenbide honetara:
B.R.G.M., Département ducumentation, BP 60009, 45 Or-

"Gour eguneko emokumeentzut serb¡tzior¡k egokienok"
ti.'
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hizkuntza
truke'

hau iiakasteko eskaintzen da, euskara ikastearen
Deitu telefono honetara: 453523 (deribazio 84).

Juan San Martin iaunaren mintzaldia

':

':

Urriaren azken egunetan hasi eta martxoaren azke'
nerarte iraungo due-n euskal alfabetatze ikastaro bat
antolatu da Oiartzunen. Egunak, astearte* eta ostegun,i
apaizen eskola.
ilunabarreko 8etan. Lekua,'lehengo
urteko ikastaroa egin
Hiru sail izanen dira, bi
zutenentzat, eta beste bat erdaldunentzat. Parte hartu
nahi duten guztiek eman ditzatela beren izenak ahalik
eta azkarren, horretarako aukeratuak diren lekuetan.

Nuestros misioneros gaiak aipatzen dira. 167 orrialdeko
liburu hau San Frantzisko Xabierkoari eskainia dator,
eta Inazio Basurko jaunak itzuli izan dau frantsesetik
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