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Elgoibarren Ongarri Ku ltu ra A lkartadeak antolatuta bertako bertsola
rien arteko txapelketa bat egin zan 1961 abenduaren 30-ean. Sei bertso larik 
parte artu zuten. Isidro Leyaristi geld itu zan txapeldun eta T iburc io  Zubi- 
zarreta bigarren. Jendetza oso aundia egon zan entzuten.

Azkainen 1961 apirilla ren 16-an bertsolarien egun eder bat prestatu zuen 
Eskualzaleen B iltza rrak Michel Labeguerie jauna buru zala, eta Euskaierriko 
onenak parte artu zuten,

Beste e rri asko eta askotan be rso laririk  ezta fa lta izan e rriko  jaietan edo 
bestelako aitzaki batekin deituta.

Bertsolarien jai bikaiña Donostian.

1962 u rta rrilla ren  6-an, Errege egunez, Donostiako V ictoria  Eugenia Tea- 
troa punta tik  puntara beterik zegoela, bertsolarien jai aundi bat egin zan, 
Euskaltzaindiak antolatua "C entro de Atracción y Turism o"-ren laguntasu
narekin.

Goizean Gipuzkoako bertso lari gazte onenen txapelketa bat egin zan. 
Parte artu zutenak d ira : José Luis Lecuona "L e x o ti"  Oyartzun-goa, Casiano 
Ibarguren Lizartza-koa, Domingo Garmendia Berrobi-koa, José Aguirre Az- 
peitia-koa, Cosme Lizaso Errenteria-koa, Jesús Basoarte "Z um a i" Zumaya-koa, 
José Miguel Iztueta "Lazkao-tx ik i" Lazkao-koa, eta Vicente Mugica Ormaiz- 
tegui-koa. Txapeldun José Luis Lecuona "L e xo ti"  gelditu zan, eta bigarren 
José Aguirre. Bertsolari gazteenak — "Z um a i" zan danetatik gazteena— . Zu- 
b iria  arotzak emandako kopa bat artu zuen. Txapeldunak m illa ta bosteun 
pezeta jaso zituen, bigarrenak m illa, eta gaiñerakoak zazpireun eta berro- 
getaamar.

Arratsaldean Basarri eta Xalbador, Uztapide eta Azpillaga-ren kontra aritu  
ziran eta sekulako saioa egin zuten. Juraduak parra egin zutela adierazi zuen 
eta bertso lari bakoitzari bi m illa ta bosteun pezeta eman zitzaizkion. Ikus 
"Auspoa liburu teg ia"-k  arg itara tu tako "Errege eguneko bertso-sayoa (1 9 6 2 )" .

"LIZARDI" JOSE MAfclA AGIRRE ZANAREN GORAZARREZ TOLOSAN

Tolosa-ko "L iz a rd i"  taldeak eratuta eta Euskaltzaindiaren eta Tolosa-ko 
Ayuntamentuaren ardurapean gorazarre b ikain bat egin zitzaion Lizardi za- 
nari Tolosa-n 1961 maiatzaren 28-an.

Goizean Ayuntamentuan b ildu ziran euskaltzain eta e rriko  ag intariak eta 
andik Santa Maria-ra joan ziran ospe aundiarekin meza entzutera. Meza on
doren Plaza Zarrean tx is tu la rien saioa entzun eta eguerdiko amabietan Ipa- 
rragu irre  Teatroan Euskaltzaindiak batzarre agiri bat egin zuen poesia sariak 
cmateko. Ñola Tolosa-ko Ayuntamentuak sariak aundiago egiteko m illa pezeta 
eman zituen onela p a rtitu  ziran: 1) Orixe, 2.500 pezeta; 2 ) José Maria Ara-
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naide, 1.000 pezeta; 3 ) Lukax Dorronsoro, 500 pezeta. Jentez beteriz zegoen 
saloia. Eszenarioan Tolosa-ko alkate Enrique O rtiz  de Zarate eta Euskaltzain
d iko  buruzagi Ignazio Maria Echaide jaunekin batera beste Euskaltzaindiko 
jaunak eta Ayuntamentukoak paratu ziran. Alfonso Irigoyen jaunak jura- 
duaren erabakia ira k u rr i zuen eta sariak eman ziran txalo beroen artean. M¡- 
rentxu M oraiz "L iz a rd i"  taldeko anderañoak poema sarituaren lendabiziko 
partea eta Lizardi-ren azken poesia, sekula arg itaratu gabea, esan zituen eta 
publikoak txalo ugari egin zuen. Gero Orixe-k itzaldi eder bat ira ku rr i zuen 
gogora e k a rr ir ik  Lizardi zanarekin zuen adiskidetasuna. Eta bukatzeko An
ton io Arrue jaunak itzaldi bat egin zuen euskal-gauzen alde.

Eguerdian anaitasunezko bazkari bat egin zan euskaltzain, agintari eta 
Monseñor Olano Guam islako apezpiku kaputxinoak ere parte artzen zutela, 
eta etziran fa lta tu  bertsoak ere.

Arratsaldean Zezen Plazan, pun ta tik  puntara beterik zegoela, euskal-jaia, 
a ipatutako jaunak buru egiten zutela ikusleen artean. Iruñeako Dantzariak, 
Gazteiz-eko "T x ir in b il' ',  B ilboko "G azted i", M ia rritzeko "O ld a rra " , Donostia- 
-ko "O in k a r i" ,  eta Donostia-ko Kantari eta Dantzari taldea izan ziran parte 
artu zutenak dantzetan. Basarri ta Uztapide-ren bertsoak ere entzun ziran.

Eta eguna Zum ardi Txikian egindako errom eria batekin bukatu zan.
Aurreko egunetan ere, ospea emanik gorazarreari, zenbait gauza egin 

z iran: 22-an "L iz a rd i"  taldeak Iparragu irre Teatroan "Ezkondu ezin ziteken mu- 
t il la "  teatro-obra eman zuen. 24-an Luis Michelena jaunak itzald i bat egin 
zuen. Eta 27-an pelota partiduak jokatu ziran.

BIZKAIKO NE5KA MUTILLEN EUSKAL-ESAMIÑAK

1961-VI-l5-ean egin ziran, aurreko urtean bezela, euskal-esamiñak Bilbon, 
Jesuiten ko le jioko gela batean. Ogetaemeretzi aur esamiñatu ziran Laukiniz, 
iyorreta, A lgorta, M uxika, Mungia, Arrankudiaga eta B ilbo tik  e to rriak.

Sariak eta dip lom ak Bilboko Coliseo Albia-n 1961 agustuaren 27-an egin 
zan Bizkaiko bertsolarien laugarren azken txapelketa nagusiaren asieran par
t itu  ziran.

Lendabiziko saria amabi u rte tik  gorakoen artean Maria Dolores U rru tia  
Laukiniz-koak irabazi zuen, eta gazteagoen artean Maria Teresa Zugaza-artaza 
l/o rre ta-koak.

BAYONA-KO IRAKAS-SOLASAK

Bayona-ko Musée Basque-n itzaldi batzuek egin ziran euskal pedagogiaz 
1961 agustuaren 31-an eta ira illaren 1-ean. "Euskal Kulturaren A lde" eta 
" ¡kas"-ekoak prestatuta. Azkenengo egunean Euskaltzaindiak bere batzarrea 
egin zuen. Ona emen ñola:


