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egokiera dutenean, gai oriek, bai itzez eta bai izkribuz, euskeraz 
erabiltzeko, erderara jo gabe, naiz ta nekagarriago izan.

6. Atseginez ikusi dira saio-antzean euskeratu diren filmak, 
eta orien bidez euskeraren alde egin ditekean lan ederra. Gogoz 
ikusiko luke, beraz, batzarreak, magnetofonaren jabe diren eus
kaidun eta euskal-elkartasunak bidé orretatik alegintzea.

Jardunaldi ta eztabaida guzti auetan ikusi da argi ta garbi zenbait 
gaitan aritzeko itzen bear gorria dagoela.

Obe dugu euskera mordoilloan jardun burutaziñoak adierazi gabe 

ta ulergaitz utzi baiño, edo zeatz adierazi gabe.

Azkueren gorazarrez IBilbon egin nai diren jaien ¡berri 
eman da.

Gero Aita Iturriak irakurten du Arantzazuko sariketaren 
erabakia.

Arantzazuko euskal - sariketa

Arantzazu’ko Andre Mariaren urtea ospatzeko eratu dan sarike- 
tarako epaimaieko autatuak izan diranak, Antonio Arrue, Manuel 
Lekuona eta Luis Mitxelena jaunak, agertu dirán idaz-lanak ba- 
nan-banan irakurri eta aztertu ondoren, Agorraren amaseian 
Arantzazun bildurik, onako erabaki auek artu dituzte:

1) Olerki-saillean, lenengo saria, 1.000 pesetakoa, “Elorriko 
lorak” deritzanari ematea, eta bigarrena bosteunekoa “Tori Aran- 
tzazu” izenekoari. Egilleak: Gandiaga’tar Bitoriano Aita, Aran
tzazuko Prailea, ta Ártola’tar Fernando, “Bordari”.

2) Artikuluetan, lenengo saria, 1.000 pesetakoa, “Zotaletxe- 
ko artzaia” izena duenari, eta bigarrena “Euskal-sorgiñak eta 
Arantzazu” deritzanari. Egilleak: Urruzola’tar Estanislao eta Be- 
rasaluze’tar Sabin anaia gertatu dira.

3) Antzerti-lanetan bi lanik onenak, berdintsuak izanik 5.000 
pesetako sari bakarra bien artean erdibanatzea erabaki dute. An- 
tzerkien izenak, “Gabak zekarren eguna” eta “Mesederik aundie- 
na”. Egilleak Etxaniz’tar Nemesio eta Albisu’tar Anastasio jau
nak, biak apaizak.

4) Olerkarien artean bertsolariak ere agertu diralako sari 
berezirik ezpadago ere orientzat, usté dute maiekoak ongi lego- 
keala beste bi saritxo ipintzea, 500 eta 250 pesetakoak esate ba- 
terako. Lenbizikoa, “Arantzazu’ko Amaren edestitxoa” deritzana-
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ren tzat izango litzake eta bigarrena “Arantzazu’ko Amari” izene- 
koarentzat. Egilieak: Juan üaxurko eta Graziano Anduaga “Ge- 
zaltzako Aitona”.

Atsegin biziz ikusi dute maiekoak zenbat olerki (amazazpi 
eta lau neriso-nerri sorta) eta nolakoak agertu dirán norgeiagoka 
onetara. Aipamen berezia merezi duten guztiak aipatzea luzeegia 
litzakelako, lau aipatuko ditugu bakarrik, sarituez gañera: “Za- 
harraren kimu berria”, “Bosteun urte ta...”. “Elorriko lorea”, eta 
“Kutunki” izenekoak. Egiileak: Berasaluze’tar Sabin anaia, Zu- 
gasti’tar Anizeto apaiza, Dorronsoro’tar Lukas apaizgaia ta Sa- 
garzazu’tar Kauldi, “Satarka”. Ederki legoke benetan guziek li- 
burutxo batean agertzea, Arantzazuko Andre Mariaren gorazarrez.

Artikuluetan, beste batzuen artean, aipamen berezia merezi 
du “Arantzazu Pentekostes berri” deritzanak. Egillea Aranalde’ 
tar Joxe Mari.

Antzerki-saillean “Arantzazuko Anai Patxi” deritzanak elkar- 
izketa bizi ta errikoia agertzen du. Egillea: Arkotxa tar Joxe An
tonio.

Arantzazu’n 1956’ko Agorraren 16’an.

A. ARRUE, M. LEKUONA, L. MITXELENA  

Euskaltzaindikoak

Gero eskatu da Nikolas Ormaetxea (Orixe) ta Bonifazio 
Etxegaray jauneri telegrama bat ipiñi bear litzaiekela batzar- 
kide guztien izenean beren bizitzan egin duten lanagatik me
rezi dituzten eskerrak emanez, geixorik baitaude eta etortzerik 
izan ezpaitute. Ao batez onetsi da ta orrela egin da.

Arrue jaunak bukatu ditu jardunak azkeneko itz auekin:

Jaun-andreak!

Entzun ditugu egun auetan itzaldi tderrak. Baita asmo onak 
artu ere. Gure egun auetako lanak, txit onuragarriak izango dirala 
noski euskerarentzat, usté det.

Baña... nabaitu det egun auetan gure artean alako akats txiki 
bat. Alegia, batzuek geiegi negar egin ote duten, derizkiot. Eus-


