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Arizkun-en garagarrillaren 23-an Simón Ibarra Sumbil!a-koa txapeldun.

Iruñean azken saioa azaroaren 17-an. Gayarre Teatroan izan zan. Migel 
Arozamena Lesaka-koa Nafarroako txapeldun eta Andrés Narbarte Goizueta-koa 
bigarren.

Bestelako egun bat ere izan zan Ernani-n. T x irr ita -r i omenaldi b ikain bat 
egin zitzaion 1963 maiatzaren 12-an. Bertako kale bati bertsolari famatuaren 
izena ja rr i zitzaion egun artan. B ertso la ririk  onenetakoak izan ziran eta festa 
ederrak gertatu ziran.

Euskaltzaindiak 1962 urtean agertzen ziran bertso papelik onensntzat txa
pelketa bat ja rr i zuen eta irabazleei Tx irrita -n  omenaldiaren egunean eman 
zitzaizkien sariak. Lenengoa Jesús Lete " lbai-ertz"-ek artu zuen. Bigarrena, Se
bastian Salaberria-k. Irugarrena, Manuel Uranga-k. Eta laugarrena, Basilio Pu- 
jana-k.

Azaroaren 17-an Eibar-ko zezen plazan saio bat egin zan Manuel Lasarte-reri 
omenez be rtso la ririk  onenetakoak parte artzen zutela. Modu orretan d iru  la- 
guntasuna eskeiñi zitzaion bertsolari na farrari bere gexo gogorraren ondoren.

Eztago zertan esan jentea erruz eta gustora b ildu zala salo guztietara.

EUSKALZALEEN BILTZARRA EUSKALTZAINDIAK ERATUA ARANTZAZU-N

1963 ira illaren 30-etik urriaren 2-ra Euskalzaleen B iltzarra prestatu zuen 
Euskaltzaindiak. Bertan ainbat itzaldi egin ziran eta bakoitza bukatzen zanean 
be rrike ta ri bidea ematen zitzaion o itu ra  dan bezela. Gai nagusia "Euskal iztegia 
eta gaur eguneko bearrak" ¡zan zan, bi sailletan banatua. Lenengoa "Euskal 
¡ztegiaren itu rb u ru a k " eta bigarrena "K u ltu ra  itzak euskeraz".

Urrengo Euskalzaleen B iltzarra L.oyola-n egingo da Aita Jesuiten etxean
1964 urteko agustuan. Iru egunetan egiteko asmoa dago: os tira l, larunbat eta 
igandez.

ITZALDIAK BILBON

1962 urteko martxoaren 2-an A ita Luis Villasante-k egin zuen itzald i bat 
B izkaiko Diputazioaren Bibliotekan Bizkaiko Kultura Batzarreak antolatzsn d¡- 
tuenen artean. "A xu la r y su célebre obra Güero" ¡zan zan bere jardunaren 
titu lua .

Urte bereko ap irilla ren 12-an Luis Mitxelena jaunak egin zuen beste bat 
leku berean. "E l vasco y las lenguas antiguas de España y Francia" ¡zan zan 
titu lua . Onela zion program ak: "Raza, cu ltu ra y lengua. El aislamiento de la 
lengua vasca. Parentesco y afin idad. Galo y Aquitano. Escrituras y lenguas his•
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Pánicas antiguas. Lo que se conoce hoy acerca del ibérico y del celtibérico. 
Coincidencias aparentes entre ibérico y vasco: posibilidades de explicación."

1963 urteko azaroaren 5-ean José M .a Busca Isusi jaunak leku berean 
Análisis de la llamada cocina vasca" gaiaz.

1963 azaroaren 12-an Antonio Arrue jaunak. T itu lua "C uatro  postas vas
cos actuales". A ita Xabier Diharce "Ira tzeder", Jean M irande, Aita Gandiaga 
eta Gabriel Aresti euskal poetak d ira estudiatu zituanak.

1963 abenduaren 30-ean Florentino Castaños jauna aritu  zan "Apologistas 
vascos: Larramendi y Astarloa" gaiaz.

BIZKAIKO NESKA MUTILLEN EUSKAL ESAMIÑAK

1962 garagarrillaren 28-an egin ziran Euskaltzaindiak anto la tu tako neska 
M utillen .euskal esamiñak lndautxu-ko Aita Jesuiten kolejioan. Ogetaamazazpi 
neska m u til aurkeztatu ziran guztiz iyorreta, A^ungia, Laukiniz eta B ilbokoak. 
Nagusiagoen artean Kristina Mardaras lyorreta-koak irabazi zuen sa ririk  aun- 
diena eta txikiagoen artean M aria Teresa Zugazartaza lyorreta-koak. Sariak
1963 ilbeltzaren 13-an pa rtitu  ziran Arriaga Teatroan.

1963 urtean ere leku berean esamiñatu ziran garagarrillaren 27-an eta 
'rurogei neska ta m u til aurkeztatu ziran Iyorreta, Laukiniz, Mungia eta B il
bokoak.

EUSKALTZAINDIAREN JAIA BILBON

Aurreko urteetan bezela 1963 ilbeltzaren 13-an egin zan Arriaga Teatroan. 
Lendabizi aurreko urtean esamiñatu ziran aurrai sariak eta dip lom ak eman 
zizkien Eusebio Erkiaga eta Alfonso Irigoyen jaunak publikoaren txaloen ar
tean. Gsro "Danak ba t" alkartadeko artista talde Mungia-koak AAanuel Ziarsolo 
Abeletxe"-n obra bat eman zuen bi ekintza eta lau irudikoa. Mungia-ko Or- 

feoiko talde aukeratu batek ere parte artu zuen José Maria Arregi apez jauna 
zuzendari zala eta baita B iiboko D ind irri euska! dantza taldeak ere.


