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karien klasean ari d iranentzat, eta Xenpelar sariak bertsolarien klasekoentzat 
o rn ituko  ditu .

Bertsolarien klasean ari diranentzat ipintzen dirán poesia-sarien oiña
rria  k d irá :

a) Sariak izango d irá : 1. Bi m illa pezeta; 2. Miilla ta bosteun pezeta;
3. M illa pezeta; 4. Bosteun pezeta.

b ) Urtearen barruan arg itara tu tako bertso papelik onenak sarituko dirá.
Bertso-papel inprim atuaren amar ale bialdu bear d irá  Euskal Akademiara (R i
bera, 6, B ilbao). Bialtzeko epea 1965 azaroaren 20-an bukatzen da.

d ) Gala libre.

e) Bertso-papela argitaratzen danean, eta jak iteko  zein dan bertsolari 
egillearen ¡zena, "Bertso berriyak u rliyak ja rr iy a k "  edo beste alako zerbait 
ip iñ i bear da aspaldiko o itu ra ri segituaz.

f )  Juzgua emango duen ¡uradua Gipuzkoako Ahorro Kaxa Probintzialak 
¡zendatuko du Euskal Akaderrwaren eskabidez.

EUSKALTZAINDIAREN JAIA BILBON

1964 ilbeltzaren 26-an Bilboko Arriaga Teatroan Euskaltzaindiak urtero 
egin ol duen jala egin zan. O ndarruko teatro taldeak Agustín Zublkaray-k 
osatutako "Seaska Inguruan" obra jokatu zuen.

Aurreko urteko garagarnillaren 27-an Bizkaiko neska m utillen artean egin 
ziran euskerazko esamiñen sariak pa rtitu  ziran.

BILBON "XXVII CONGRESO LUSO-ESPAÑOL PARA EL PROGRESO 
DE LAS CIENCIAS"

1964 uzta¡illaren 20-tik 24-ra egin ziran batzarreak eta euskerari buruzko 
estudioak ere ¡zan zuten bere atala. Bakoitzak bere lanarekln parte artu zuten: 
Luis M itxelena, zuzendari bezela, Alta Luis Villasante, Juan Bautista M erino 
U rru tia , Manuel Agud, Santos Pagadigorria, F lorentino Castaños eta Alfonso 
lrigoyen-ek.

DOMINGO AGIRRE JAIO ZALA EUN URTE

O ndarrun Euskaltzaindiak batzarre agiri bat egin zuen 1964 maiatzaren 
7-an Domingo A girre  ja io  zala eungarren urtea ospatzeko, Alameda Zinean, 
publikoa aurrean zala. Alfonso Irigoyen jaunak eman zion asiera itz batzuekin 
eta ondoren itzaldiak egin zituzten Eusebio Erkiaga, Nemesio Etxaniz eta Ani-


