*IPUI-SARIKETA"
Bazkun ortek izendatutako epailleek, sariketa ontara eldutako ipuiak muetaka
jartzeko egin bear zuten lana buruturik, ille
onen. lenengo egunean Miarritze'n izandako bilKUran, epaille oien iritzia ontssat arfczea erabaki
da. iieraz, pozik» emen argitaratzeri ditugu, sariak irabazi dituzten ipuiak zeintssuk izan ctirau,
bakoitzak ekarri duea izenordea eta beren egilleen izenak. Auetxek ditugus
LENENtiO SARIA (25.000 libera):
"Mendekoste gereziak" - "Xfaizgorri" - DoDonapaleu'ko Etchepare'tar Jean jauna.
BIGARREN SARIA (15.000 libera):
"Goizeko Izarra" ~ "Arritokieta" - IJuran»
go'ko Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene
anderea.
IRUGAHREN SARlA (10.000):
bari bntaraiio, epaiileen
iritziz, bi ipui zeudeii irabazteko gai neurri
berean; orrengatik, sari au, bi ipui uieit artean,
erdibanatzea erabaki da. Auek ipuiok:
"Lupien bisita" - "Dena den" - Ustaritz'eko
Minaberry'tar Marijane andereñoa. Eta:
"Puciika" - "John do Cize" - Donapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauna.
Auek ziran eskeiñitako iru sariak. Uero, eta beti epailleen aburuz, beste araabi
sari banatzea ©rabaki da, bakoitza milla liberako,
Auetxek dira, bata naiz bestea onarturik, irabazi
dutenak:
"Auntaa baratzean" - "Arritokicta" - DuDurango'ko Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene
iene anderea,
"Xñara" - "Emeki" - Ustaritz'eko Minaberry
ry'tar Marijane andereiñoa,

"Hiru adichkideak" - "Dena den" - Ustaritz'eko
Minaberry'tar Marijane andereiñoa.
"Ave Maria" - "Jolin de Gize" - Donapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauna.
"Choria eta sugea" - "Dena den" Minaberry'tar Marijane andereñoa.

Ustaritz'eko

"Acheriaren e^teiak" - "Joim de Cize" - DonaDonapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauna.
"Nimifto baten lokar-arazteko" - "Holacliet" Ustaritz'eko Minaberry'tar Marijane andereñoa.
"Txingurri nagia" - "Igotz" - Larrea'ko Aita
Santiago Onaindia.
"Eskale txikia" - "Igotz" - Larrea'ko Aita
Santiago Onaindia.
"Gauez gau" - "John de Cize" - Donapaleu'ko
Etchepare'tar Jean jauiia.
"Donibane Uarazi'ko laminak" - "Piarres Heguitoa" - Akize'ko Duny Pétré'tar Pierre jauna.
"Katu. abarkaduna" - "Amaren magalean" - BueBuenos Aires'ko Muxika'tar Kintin jauna.
Miarritze'n, 1960'ko otsaillarren 4'n.
"Euskal-Kulturaren Alde"

-

Idazkaria.

DOMINGO AGIRRE NOBELA-SARIA. 1960
Bizkaiko AiioAhorro-Kaxak zortzi milla pezetako sari bat sortu du
Euskaltzaindiari lagunduaz. Nobela-sariaren oiñarriak auek dira:
a) Edozein euskalkitan idatzi ditezke no* b) Gaia nai dan bezelakoa izan diteke.ota
lanak nor borak egiña izan bear du eta ez beste
izkuntza batetik itzulia.
d) Xzkribuak makiñaz ioatzita bialdu bear
dira, alde bakar batetik eta lerro-une bat utzi-

