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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:


