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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:
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"Bayona-n 1961 ira illaren 1-ean.
Bildu d ira : Ignacio Maria Echaide jauna, buru, Irigaray, Villasante, Arrue, 

Michelena, Lafitte , Dassance, Eppherre, eta K ru tw ig  jaun euskaltzaiñak. San 
M artin , Anai Berriochoa, Lo id i, Zaitegui, Narbaits, Eyheramendy, eta Irigoyen 
jaun urgazleak, eta beste entzule asko. Aita Ignacio Larrañaga Pingliang-ko 
apezpikuak ezin e torria  adierazo dau.

Aurrerago "Euskal Kulturaren A lde" eta "lkas"-ekoak prestatuta egindako 
itzaldia i ja rra itu r ik  Luis Michelena jaunak irakastearen gaiñean berba egin 
dau eta erderatiko euskal-itzak be ontzat artu bear doguzala izkuntzea eskastu 
eta indarga itx i eztaigun gura badogu o iña rritza t artu dau.

Ostean A ita Villasante-k egin dau itzaldia : "Euskal eskola nola ematen 
dedan". Eta berak au rk itu  dituen ostopoak eta artu dauen bidea azaldu d itu .

Zaitegui jaunak aurkeztu d itu  izlariak.
Eta beste ba rik  amaitu da."

LAUGARREN EUSKALZALEEN BILTZARRA DONOSTIAN

1961 abenduaren 20 eta 21-ean Donostiako Ayuntamentu zaarrean Eus- 
kalzaleen B iltzarra egin zan. Urrengo EUSKERA-n zabalago emango degu aren 
berri.

1961 ira illaren 14-an tok i berean b iltza r bat egin zan abenduan egingo 
zanaren prestakizun antzera.

ONDARROA-KO NESKA MUTILLEN EUSKAL-ESAMIÑAK

1961 abenduaren 10-ean egin ziran Ondarroa-ko neska m utillen euskal- 
-esamiñak. Guztiz ogei neska m util aurkeztu ziran eta Ayuntam entuko gela 
batean b ildu ziran juradua osatzen zuten jaunekin batera.

Sari partitzea 1962 urta rrilla ren  28-an egin zan "B ide O na" zine-saloia 
beterik zegoela. Sariak emateko maipurua urrengo jaun auek osatu zuten: 
Juan Manuel Agu irre diputadu eta Ondarroa-ko alkatea, Andrés Quadra Sal
cedo d ip u ta d u ‘ eta Gueñes-ko alkatea, Justo A rrie ta  d iputadu eta M arkiña-ko 
alkatea, Pedro A ltuna diputadu eta E lorrio-ko alkatea, eta A ita Luis V illa 
sante eta Alfonso Irigoyen Euskaltzaindikoak. Agustín Zubicaray etzan egon 
ita lia -tik  zalako.

Lendabizi Ond.arroa-ko musika-bandak euskal-usaizko kontzertu bat eman 
zuen V ic to r Ureña maisua buru zala. Ondoren Alta Villasante-k itzald i bat 
egin zuen. Onela:


