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SALAMANCA-KO UNIVERSIDADEA

Salamanca-ko Universidadean «Manuel de Larramendi» izeneko katedrak, 
beste urteetan bezela, ikastaro bat antolatu du euskal-izkuntzaz, eta ortarako 
Luis Michelena euskaltzaiña deitua izan da. Ori ala izanik ilbeltzean egin zuen 
egotaldia bertan.

«EUSKAL-KULTURAREN ALDE»-K EGINDAKO IPUI-SARIKETA

Euskal Kulturaren Alde izeneko elkargoak egindako Ipui-Sariketan Jean 
Etchepare Donapaleu-koak irabazi du lendabiziko saria «Mendekoste gereziak» 
titulua duen ipuiakin. Bigarrena Julene Azpeitia Durango-ko andreak «Goizeko 
izarra»-rekin. Irugarrena Marijane Minaberry Ustaritzeko anderañoak «Lupien 
bisita»-rekin. Sariak ogetabost, amabost, eta amar milla liberakoak izan dira. 
Ortaz gaiñera amabi sari milla liberako banatu dira. Epai au Miarritzen eman 
zuten «Euskal Kulturaren Alde»-ko batasunekoak 1960 Otsaillaren 4-an.

DURANGO-KO ASTARLOA SALOIAN

Jentez beterik zegoela, Durango-ko Astarloa Saloian ere egin da Euskal-jai 
bat maiatzaren 22-an bertsolari, txistulari, Iyorretako dantzari ta kantariak 
parte arturik. Esan zan guztia euskeraz esan zan. A. Irigoyen-ek itz batzuek 
esan zituen asieran euskaldunak euskera maitatzera ta aintzat artzera bul- 
tzaturik.

BIZKAIKO NESKA MUTILLEN ESAMIÑAK

Iragarrita zegoen bezela garagarrillaren 2-an egin dira Bilbon Bizkaiko nes- 
ka-mutillen esamiñak. Jesuiten kolejioko geia batean izan da eta berrogei izan 
dira esamiñatu dirán aurrak, Gabika, Laukiniz Arrazola, Muxika, Ondarru, 
eta Bilbotik etorriak. Sariez gaiñera diplomak ere emango zaizkie, bai aurrai 
eta bai gertatzen alegindu diranai. Euskaltzaindiak Bizkairako egin duen sari- 
keta onek frutua ekárri du, eta pentsatu bear litzake nola esamiña auei 
zabaltasun aundiagoa eman.

BERTSOLARIEN SARIKETAK

Aurten ere gertatzen ari dira bertsolarien sariketak. Nafarroan ere bai. 
Bizkaian lendabizikoa Urkiolarn egin zan garagarrillaren 19-an_ igande egunez. 
San Antonio egunez ezin egin izan zan eguraldi txarragatik. Durango inguru- 
etako bost bertsolari aritu ziran eta txapeldun Germán Uriguen Ermuko semea 
gelditu zan. Igazko txapeldunak etzuen parte artu geroago txapeldun berriak 
zarrakin jartzeko asmoa dagoelako.

Nafarroan garagarrillaren 26-an izan da txapelketa bat Lekunberri inguruko 
bertsolarientzat. Diputazioko Euskeraren Aldeko Sailla-k antolatu zuen, bidé
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batez aur esamiñatuei sariak eraanik. Euskaltzaindiak egin zuen juraduarena, 
Pedro Diez de Ulzurrun apaiza, Antonio Arrue ,Aingeru Irigaray, Femando 
Artola, eta Alfonso Irigoyen jaunak osatu zutelarik. Amaika bertsolari joan 
ziran txapelketara. Andrés Narvarte Goizueta-koa gelditu zan txapeldun eki- 
taldi sendo bat izanik nork irabaziko Bautista Perurena-rekin, au ere Goizueta- 
koa. Txapeldunak Lekunberriko Ayuntamentuaren kopa ederra eta Euskeraren 
Aldeko Sailla-ren bi milla peseta irabazi zituen. Gaiñerakoak ere sari ederrak 
izan zituzten. Zégoan jente ugaria pozik egon zan euskaldun-giro eder bat go- 
zatuaz. Nafarroako urrengo txapelketa Elizondo-n Santiago egunean egitekoa 
da, eremu artako bertsolariak parte arturik.

Bertsolariak dei asko dituzte, gaiñera, errietatik, eta saioak ugaritzen ari 
dirá egunetik egunera, eta jaia non kantatu an dabiltza  ̂ umorea ta gatza edo- 

nora eramanik.
Hernandorena jauna ere aritu da mugaz bestaldean txapelketa batzuek an- 

tolatzen. Eskualzaleen Biltzarrekoak ere ari dirá.
Asmoen artean Euskaltzaindiak Euskalerri osoko txapelketa bat egitea 

dauka probintzietako txapeldunekin.

EUSKALZALEEN BILTZARRA

Udazkenean Euskaltzaindiak Irun-en egin nai du Euskaltzaleen Biltzarra. 
Pedagogía artu du gaitzat. Iru mailla auek ikutu nai lirake: 1. Aur euskaldunei 
ñola irakatsi euskeraz. 2. Erdaldunei ñola irakatsi euskal-izkuntza. 3. Ñola ger

tatu euskal-irakasleak.


