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ZÉRETORA

EUSKAL.

IDAZLEA

Elizaren  ridot1k  •  ederak  1kuten
dlra;  zelaiak  beran,  Ezkurra   ibaxa  ondoan,  landak  orlegi,
soroak  artoz  beteak,  bóak-’ta  merxdliak, gaiñeko  aldeart
Mendaur  zuriz  jántzi.a   bere  1.137  metroekin,  gallurrean
Trinitate  elizatXOL   •  .

 Nere  iistev.,  bern  oneuetakoa,  erri  ofleitzat,  etorri
berna  daukan  erretora  degu;  Fermin  Ixurko,  lJizi’ko  ee.
hta,  euskal  idazie  bikaiña.  Euskaizaie  amorratua  da.
Euskalduuentzat  nólako  bitxia  dan  euskera  ba  daki.  Ez
du  Ettskalerria  gutxi  maite.  Urte   asko  Aragoieu,  Jaka
oiidoan  garo  ditu  ta  orain  bizpairu  urte  Naparro’ra  apai
bezela  etorria  da.  Am  zuzen  Ituren  errirako  izendatu  du
te.  Apaiz  argi  batentzat  erri  ‘bikaiña.  Irakurtzen  ta  ikasten
aeko  art  da.  Beretzat  euskerak  as  dauka  ikutapenllc.
1972  garren  urtéan  asi  da,  era  bat  euskeraz  idazten.  Esan
go  nuke  urte  ortan  Naparro’ko  euskal  kultura  safflean
Izar  bern  bat  jalo  sabia,  zorionez,  gaifiera  oso  oria,  na
partariefl  artean  . onenetakoa.  Euskera  nal  duan  beaela
erablltzen  du.  Gauza  goxoak  esaten  ba  daki;  zorrotz  eta
garbi  jokatzen  ere  bat.  Berriel  ar1nasun  aundia  ematen
die.  Enseguak  gakonak  egiten  ditu..  Lerroak  multzoka
ateratzen  zalzkio.  Urte  batean  Principe  de  Viana  aldizka
ilan  idatal  duna  ikusita,  esango  nuke,  urte  gutxi  barritan
Naparro’ko  euskal  kulturari  ikaragarrizko  .bultzaia  eman
go  dI1a.  Oso  gizon  laligillea  ta  azkarra  degu.  Bere  emaltza
aberatsa  iango  da-  Naparroa’rentzat.  Orrelako  gizonak
es  dira  urrearekln  ordaintaen.  Ituren’go  errian  euskera
I.en  slde  lan  asko  egiten  art  dala,  ez  dago  asan  bearrik.
Merak  la  danak,  kristauikasbidea  egunero,   itzaldlqk  eta
abar  danak  euskeraz  ematen  ditu.  Gizaseme  soillain  nola
mintzatzen  dan  ere  ikustekoa  da.  ¡Ekln  t.a  jarrai!

. .  Erriak  daukan  hizi  lndartsua  sakontzeko,  ezagutzeko

te  kultura  mal11aa  jasotzeko,  orrelako  gizoriak  gire  ar
tasi)  bearrezkoak  dira.  .

EUSKALTZAINDIAREN

BATZARRA
Joan  den  otsaiiaren  23  en  Euskaltzalndtak  . bere  hile-

roko  batzar  arrunta  egin  züen  Donostian,  Gipuzkoako  Di-
putazioar.efl  Jauregian.

Hona  heinen  batzarrean  erabilitako  gai  nagusi  bat-
siten  laburpena:

Etor-ek  aterataho  gurpil  giako  Adiategiari  buruz,
hauxe  esan  beharrean  gertatzen  da  Euskaltzalfldia:  Gur
p11  hartan  dauden  adizki  batzuk  Euskal.tzaifldiak  onar
titak  izanarren,  . edizio  horrek  ez  duela  ofizialtasuflik  eta
ea  mongo  bairnenik  gure  áldetik.

Pirre  Lafitte  euskaizain  jaunak  .txosten  bat  trakurrl
zuen:  «Euskal  aditzeko  hiru-ke  atzizkiak».  Ondoren  elkar
hizketa  bat  izan  zen  azterketa-gai  hontaz.  •

Euskaltzaiiidiko  barne  araudiaren  lehen  asrnoa  gerta
dezala  agindu  zitzaion  hartako  den  batzordeari.

Euskera’  Euskaltzajndiaren  aldizkariak  truke  eginez,
euskal  aldlzkarien  bílduma  osatzeko  bideaz  hita  egin  zen.

Haritschelhai  lehendakari  ordeak  bern  pozgarri  bat
ekarri  zuen:  heldu  den  udan,  udako  euskal  Unibertaida
dea  antolatulco  dela  Bordeleko  Unibertsidadearen  izene
en.  ofizialtasun  osez  eta  DepartarneridUko  Konseilu  Jene
ralaren  itzlaz.  Eta  halaber  Euskaltzalfldiaren  itzala  eta
lnkidetza  eskatu  zituen.  Eta  eskatu  bezala  erabaki  zen,

Maiatzarefl  3,  4,  eta  5  ean  Bordeleho  Unibertsidadean
Jardun  batzuk  izarigo  díra  honako  gai  hontaz:  XIX.  men
deko  ‘ lehen  erdia  Euskal  Herrian..  Jardun  hoietarako  ere
Lehendakari  ordeak  Fluskaltzaifldiareu  itzala  eta  lanki
detza  eskatu  zituen,  eta  bat  lortu  ere  .

Eskola  hiategla  prestataen  ai  den  ba•tzordeak  hiru
zerrenda  aurkeztu  ditu.  Zerrenda  holek  euskaltzaln  oo
eta  aholkulariei  pnsatuko  zalzkle,  oharrak  egiteko  hija-
betek&  epea  ematen  zaiela.

(Euskaltzaindtareri  Prensa  Bulegoko  Ag1rla)

zaurrekoa  nora  lagun  haundi  eta  langile  zntzo  den  Soe4
Maria  Satrustegt  apez  jaunak  egindakoa  da.  Uburuare’
baltos:  200  pezeta

«Efniker» faldea
Miguel  arand1aran  etnoiogo  haundiaren  uenT*an.

Nafarroako  Unibertsidadean  Etnologta  Katedrak  cEtni
kerz  deritzan  lan  eta  egintzak  egiten  ditu.  Orain  Luskal
Herri  osora  «encuesta’  moduko  orriak  ,zabaldu  tu  gure
Euskal  Herriko  Etnologiari  dohakion  guzla  aztertu  eta
biltzeko,  Deustuko  Unibersidadea  bere  iEuakal  Kultur
Mintegia»  delakoaren  bIdz,  lguntza,  eta  erantzun*k  ema-
teko  . lanean  murgilduta  dago.  Gipuzkoan  ere  Arantzadl’
taideak  lan  brberean  len  egiten  du,  eta  Inifean  1rin-
cipe  de  Viana  ren  Elkargoa,  Satrustegi  Jauna  duela  bu-
ru.  lan  honiere  btu  zalo.

A.smo  nagusia  Euskal  Herri  guniko  mapa  etnograflkoa
egitea  da.

«Etorkizuna» .

Ii-uñeko  euckaltale  batzuek  iEtorklzunaa  Iseneko  ha-
urrentzat  euskeraz  TBO  moduko  Iiburutxoak  argitaratze
ko  Elkarte  beni.  bat  sortu  dute.  Ale  bat  argitaratue  du
oraingoz  «LAMINZULO’  deritzana.  Ongi  egina  da  hale
azalez  nola  barengoz.  Beieirudi  eta  kolereak  txuknnak
dira  Barcelonako  JAIME-LIBROS  S.L  Editorialak  ETOR
KIZUNA  Elkarte  honendako  argitara  eman  du  SIRVEN
AE  moldiateglan.  Jose  Mart  Satrustegi  izan  da  euskeratu
duena.

Hile  bakoitzean  ale  bat  argltaratzeko  asmotan  daude,
urtean  am&i  beraz  azalduko  dira.  Gure  euskal  haurren
tzako  tilt  egoklak  dira.

Mr.  GOYTINO,  editar  of  Le
progrés,  has  comenced  the
publication  of  a  papar  in  the
basque  tongue;  . .  .  euskaraz
erran  rtahi  baitu;  Mr.  J  .P.
GOY11INO,  Le  Progrés  det
zen  den  bern  ketari  frantre
saren  eguii.eak Eskua’idtrn pa-
par  bat  hasl  du E,SKUALHE
RRIA  deitzen  dena.  SegUr
gura  eskuara  ieitzen  dute
nek  paler  hori  ongui eguina
kausituko  duteia  eta  irtere
santa;  Mr.  Goytino-rekin ez
litake  berzMa izan.

Konalimendu  hori  hanitz
estimatzen  dugu,  eta  eske
rrak  bihurtzen,  hoin  ederk
gutaz mintzo denari.

flUlSL

joaiteak
Ez  dire  xotamenti’I’e  San-

koak  hesten; gauza hrI  me-
mentO  huntan  (1893i-n’I  a
derd  guzetafl  guertaze1  de.
D  E N y  E R  EN  CoIorado).
Joan  den  asteleherican, di.
ruzko  etxe  guziak  o  r en
ateak  hetsi  dituzte.  Lerro  e’
rro,  lertsunak  beza’a,  len-
deak  diruaren  ga’dez  Larri
ketan  ziren.

Jendea  nota  zen  asaldea
bankeroek  Iku’sl  dute a 1k,
ateak  zerratu dftuzte. Dioten
bezala,  nehork  ez  ornen du
sos  bat  gaiduko. Kaisas Cily
deitaen  den hirlan, gauza be-
re  guertatu  da; Banko guzak,
elgar  aditu  ondoan,  hets
idira.

Hoia  hola  johan aJ1nbadi-
re  (baiiribadoazi) oc jozloak.
errekarat  goazila  errai  t  e  n
ahai  dugu. Gui-e Administre-
zione  d.emokratak. orai  arti
no  ezdu on  hanitz eui.  Fa-
brika  hanienak  betl  hetelak
dire  eta nehondik ezda bate-
re  Ile  (artile)  gaiderik. Bert
zenaz ere,  asta huntkó  Bar.
ko  zerratae horrek  nagozioa
arras  liii  du.  Hearea p re.

AiULAP SARIA
OLLOA MANTSOTZEN

Egun  Batean,  irakasleak  esan  zun:
Aspaldi  gizonak  hartzen  zuten  abereak  eta  mantaetil,

mantxotu  egiten  zubiela.
Hori  ent2unik  mutiko  batzuek,  Benito,  Altor.  Patri,

Imanol,  Joxe  Antonio  eta  Juan  Josek,  pentzatu  zuen  ol1a
hartu  eta  mantxotzera  eta  oiloa  hartu  eta  lotara  eraniazi
eta  gai*oa  loiaz  beterik  utzi  zuten.

Damututa  azkenik  garbitaera  si-aman  zuten  errekara
gero  pakean  uzteko.

Karasatorre,  tar  Garbifie  7  urte,
lkastola  «Andre  Maria  Etxarrl-AranaZ,  kos

MUGA ALD1AN
Egun  batean  kontrabandista  batzuek  pasatu  bear  au

ten  Kanpo  Santuko  bidean  barna.
Kontrabandlstafl  nagusla  zagon  guardian  la  norbait

eta  zan  an  barita.  Eta  alako  batean  ikusi  gituen  bi  guar
(Ile  zibil  etorri  eta  jarri  zirela  Kanpo  Santuko  atean  ken
ti-a.  Nagusia  bere  artean  esaten  zuen:

—Nik  zer  egin  bear  dut,  orain  etorrlko  dire  nere
gunak  eta  ok  emen.

Alako  batean  gogorato  zalon  pasatu  bear  ziiela  pare-
tan  barrenengo  aldera,  eta  poliki  poliki  Soan  zen  guardia
zibilen  ondora.  An  ornen  zagozin  biek  eolasketan.  siga-
rroak  fumatzen.  Nagusia  poliki  poliki  pasatu  ziien  atin
zulotik  eskua  eta  ukitu  zion  bere  matelian.  Biek  eman
zioten  lasterrari  eta  hotak  la  autsiak  joan  ziren  parte  eme-
tera  purgatarioko  animan  bat  izanen  zela  uste  zutelakoz.

Orduan  besteak  probetxatu  zuten  eta  eben  paketik
&rtii  bizkarrean  eta  aurrera  segitzeko

Mirentxu  Lourdes  Maritxalar.
.Amati-u  ‘urte.
Leeaka.

PAKEA

Madama  M.  Bastanchurl
(gurtiz  arranchero  ézaguna
izan  donaren anderea), zoia
en  balta  denbora a  r  ben-
tan,  Norterat,  ALASi  deit
zen  den  Estado batere joana
da, midlkuen ordrez.

Madelen  ETCHEM E NO Y,
gure  herrikoa (Los Angeles),
Eskola  Norma’leko etsamne
tai  erreze’bitua izan da bern
ki.  Hortanik  agueni  da  Es
k-uaklunen haurnak, bertzeak
baíno  tontoago ez  dircia.

Mr.  Biscailuz,  askualdtrn
abokataren  (eta  Aekarian
ere  sar-tve) andreak, Karea
ni  (Juzgadoani) Joan dnn as-
teazkenean,  diborzioa gaida
tu  du  senarraren gen3k. Bel-,
nan  uste dugu afera honi Tni
bunalerat  joan  garbs, anto a-
tuko den.

.  NAFAR .  -  IZKUNTZA N’  ORRIA

BARNA

Ituren’go  I{errlkoetxea.  (AlDA  árgazkla).

Z’enbat  eta  zenbatek  itz
eviten  dute  pakeareagain ja-
I(in  gbe  ze  dan  eta  zer
tiel  duten.  Danok nai  degu
pakea  gliretzat  eta  bestient
zot  ere  nal  degula  esaten
degu.  Ez gutxitan  esaera be-
karrik  izaten da.  Ala  ez esa-
tea  eIitzeke cugi  ongo,  be-
ña  gure  einkizunak  nola-
koak  dira? ‘Bakoiiza onigi b4-
ieraren  etzetik  dijoa  bes-
teak  !iertuko batiti,ra ere. Egin
kiztm  oie’k  eataramate  pa.
kea  berekin  eta  oartu  gabe
ustekaitzea•n gaude.

Zer  da  pakea?  Paulo Mi’
garrenak  esan di’gu zer satan
eta  zer  dan  pakea. «Gudan
eta  burrukan ez  ibiltzea  ta
asarri  ez egotea  ezta  naiko.
Pakea  bakoitzak  bastearen
kleak errrespetatzea da».

Zar  extan.  Gelenak  guda
edo  burruka  edo  esarreri1
aspada pakean  gaudeia uste
dute.  Alta  Saintu’ak  ausi  da-
nel  esaten  die  ezt’auidela
eg’ian ustekaitaean baizik  Si
gauzengetik  ezta askotan gu
da  edo  asarrea  izaten.  Bat
urrntik  egoteakin batta bes-
teari  eztiralako ikusten. Bes.
tea,  golan  egosteakiin eta  It
darte  bere  eskuetan izatea
kin  tagun urkoa rial  ta  na’iez
bdlik  ta  geldik  egon  bear
dalako.  Bieta’n osan a! diteke
pakeari  gaud&a? Ez, iñondik
ee.  Zoritxari’ez  ustekaitze au
euñdia ta askorena  da.

Zermbat aidiz ezta ez guda
rik  eta  ez  asarrerik,  ‘ bañe
beglrntzeak  eta  aamoak nola-
koak  dlra?  Jaklngo be  genl
tuzke  blotzaren  gogoak eta

asmoak  ikusiko  genduk  tse
la  aglili  dara  eztee  paqea,
pakearen  lr4Jdi  baizlk  eta
orrekin  erteigu  ezorbo  ere
agiten.

Zer  dan  Paulo  VI’  garre-
‘nak  batez ere bako4tzak bes-
tearen  Ideak  erre’spet&tzea
daia  osan  digu.  It  auekin
zarbako aundi  bat  einan  die
ask.o te  ackori ta  batez  era
lurbira  geieneko aqieterieni.
batok  baño  galago  esango
dii  berek errespetatzen  ditu
la  beren mendean daudenen
Ldeak bafa gero  eztie  uzten,
ez  gezurra, egia  balaik  esa-
ten.  Gel el da errespetataea7
Alakotan  ezteiteke pakoaren
gai’n  itzik  egin  bditzea  oba
da.  Zonirtxarrez ezta agintaria
ixiiduko,  beerko  ta,  raen-
deko’a baTik, bestela be da’kI
zer  datorkion:  glitzaplan ser-
tu.  Oil  da  gaurko gezurrez
ko’pakea.

Gaurko  egunean  r! u a  da
errespetua?  Semeak  altari,
semen  eta  batez  ere  biai
onak  ha díra. Agintan1ek man
dekoari  denotan  beren  ‘so
oak  egite  ha  dituzte,’  te
bestela  zer? Mendekak  egli,
tarieri  gogoan fartzen  be zata.
Au  date  epinkizunetan ale-
gia,  ta  ideetan berdin.  Esen
dezakegu  ba  pakean gande-
la? Et,  ez gaude pakean. Alta
eantuak  e’sk.atu digna  bezele
ezpada gunaik anta esarr€elk,
eta  baste quztlen asmoak  edo
ldeak  errespetataen be  d1-
gu  orduan eran dezakegu ba
pakean  gaa.

FEUPE ARAqA

.‘  EUSKALERRIAN

«Iñauteria»                   ‘ ‘     :

lzer’bura  hoiiekln  «Sociedad  Guipuzcoana  de  1d1clu-
ase  y  Publlcaci°nes»  delakoak  euskeraz  eta  erderaz  Idat
sitako  ilburu  bern  bat  argitara  eman  du  arestin,  Donos
tiko  «Caja de  Ahorros  Munictpab  aren  iKultur  lkargo»
honek  Euskal  : Herriari  buruzko  mote  guzietako  gaiak
arturik  liburu  ugari  eta  oparoan  argitaratzen  du.

Editorial  hanek  bere  lanak  Sail  batzuetan  djtu  partí-
tuak.  Euakal  llerriko  Gizona.I,  Alta  LazeilielidireI  idaz
Janak,  Ensayo  delakoaren  Uburu  e°rta  eta  .kuskea  ‘  ideaL-
zitakoak.

Azken  liburu  hau  laugarrenel  dagoklona  da,  Bere
izenak  ongi  adierazten  duen  bezala  cdñauteria»  íbere  er
derazko lzenburua  1i1 Carnaval  vasco»  da’  liburuan  Eus
kai  Herriko  Izauteriaren  bern,  zebe  tasun,  asiera,  Itur
buri.i  eta  agerizen  dira.  Lau  zati  tutu  gura  liburuak:  Le-
henbiaikoan  Iñauteiiaren  azterketa  eta  jatorria  Ikututzen
dira  baiLa  gure  herrietako  zenbait  lñauterl  berezien  be-
rriakere;  hala  nola  Zuberoko  maskaradak,  Lanzeko  Iñau
tea.  Adios  herriko  .1udas»,  Arbizuko  «Alttun  eta  Amiflá»,
Zalduendo’ko  Marquitos»,  eta  abar.

Bigarrénean  gura  herrietako  zenbait  Iñauteak:  Bis-
kaiko  mendebaletk  asiLe,  Ciputz  osoari  jarraitzen  eta
Irnozko  Etxaleku’ko  herriraino  elduz.  irugarren  partean
Iflautez  kanpo  ospatzen  diren  herri  batzuetako  lfiauteriak:
hernen  Nafarroako  herr!  , multzo  bateko  Iñauteak  azaitren
dira.  (Leitze,  Areso.  Ituren,  Zubieta.  lJhitzi,  Araizko  Ra-
ictakoak,  Ziga,  Oronotz,  Berueta,  eta)•

Eta  laugarren  Zatian  Tolosako  Iñauterlari  osoan  zu
sendna  da.

Bere  egilea  Juan  Garmendia  I.arrafiaga  da.  Tolosako
eome  zintzo  hau  berebiziko  lana  egiten  art  da  Euskál
Herriari  eskeindua,  Liburu  batzuk  baditu  eginak  «‘enekal
langintza’  gaitzat  arturik.  Idasle  nekaezina  da,  herriz
bern  gauzak  eta  berrlak  jasotzen  ibiltzen  dena.

Liburu  han  euskeraz  eta  erderaz  ldatzla  dago,  Hit

[IR ierDait 
Goytino  espelotar euskara-   obedftu du  eta  famil.a  guzla

rape . boro a r e n  aklízkarltik   gura henlirat  (Los Angeies)
zeabait  berrl  ekarriko dltugu   yin  dina,  ezkontzeko papar-
berriz  ere.  .        en hartzena;  bakezko  yuyo

hatek  Juntatu ditu.  Baiñao bi

Ro rt                    haramunean semeak  a  texaz o            arrasta-azi du  ohantu
sobe  ra  purlitu  (kastigatu

1                   suela. bene amaizuna-ren es-
1            jL J  _,Jt4              posatzerat obligatuz.

Miles  deitzen den  kaotlr’e-  Miles  Jaune. egun  hautan
ro  bat  Santa Monioa-n bizi  pasatkoa  da  yustIzI a r en.
zen  andre batekin (esposa’eu  eta  esperantza dugu,  UntSa
gabe);  unione  hortatik  Isu  Ptua  Izanen  dele.  Sa1bu
haur  sortu  ziren. Mies,  b’ere  horneo,  holako  its’skeriak
akietik  alergun bat  zen  20  nun ikusten dira?
urtetako  sorne  batekin  gel-
ditua.  Egun hautan bete  se  ‘  ,

mala  eta  andre-ondee. behar
ezden  maneran  arrapatu ti..,
eta  sernearL hiltzen  z u e  a
enran dio,  berehala s.nazteí<i
huna  eaposatzen ezlnbc
zuen.  Nahitaez semeak aita

CALIFORNIA-ko evskal • . ASIEKARI
mEv’.

.   LATXAGA

Los  Angeles  Heraid gura
henniko  benni-ketani amanika
noak, gure paperas keson,
Joan den  asteazkenean t’ion:

(Aidizkariaren  buruza g 1 a,
beraz,  letradunen srten  es-
timatua  sen; etzen  nornal Ca-
lifornian.  eta  aipat’Ja .berak
ateratako euskai papa-a).

zioan,  Joan den astetik h’rnat
es  da  kanbiorlk.

Astekanianen baste  nurne
rotik,  Iruna bern  ladir  batzu:

Papurrak

n  Esi
nien d’irekzioneak:

Frantzlan:  ESKUALHERRIA
(St.  Jean de  Luz. B. P.)  —

LE  REVEIL BASOIJE (St.  Pa-
lais.  B.  P.)  —  Espa ntan
EUSKALERRIA (San  Sebas
tián,  GuIpj.  —  AIemanae
EUSKARA  (41  Ho1mark
strasse, Benlmn-O).

California -  ko  ESKALE
RRIA-k  (Astekari  hunek)  bi
hotzeko  sendimendu hbere
nak  igortzen ditu  berti-ktarl
horieni eta diote, leltzaa  (Ira
kule)  h a n i t z  desiretzen,
munduko parte guzietan.

Bizi  bedl  luzez gti.’  Ea.
kuara maiteall

Mr.  F. 1.  0.  Roehrig, Sa
Francisco-ko  sabant  (jakint
su)  famatu batek,  asta  hun
tan  letra  bat  izkrIbiu  ge tu
(sic)  eskuaraz. zointari errai
ten  baitauku:  —EfrOzehitu
dut  zure  Eskualdun kezeta.
Ene  «ustez,  ongul  eguina da.
Esker  mila.  Egolten  nala su.
re  zerbitzarl F  L  O.  Saab.
ng».

(Hara  non  agerten  den
euskalzale  e d o  eusk&arl
arrotz  bat, gura arteao guttl
ezaguna izan dena. Bsate el-
di  batean gai  beretsk arrai’
kiko  dugu.

Euskal
aÍdizkariak
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