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1972- I X -10
(Auritzeko bilkura irekia, “Larreko”ren gorasarrez)

Irailaren lOean, Auritzeko herriak eta Euskaltzaindiak eraturik, F er
mín Irigaray “Larreko” sendagile, euskal idazle eta euskaltzaina zenari 
gorasarrea: Hamaiketan elkar-meza Auritzeko elizan; Hamabietan “Mut- 
tikoak” delako dantza, eta bere sortetxean oroit-harria agertzea; Hamabi 
t ’erdietan, Herriko-etxean, bilkura irekia: herriko jendea, kanpotar eus
kaltzaleak, herriko eta Nafarroako, Foru Diputazioneko agintariak eta 
Euskaltzaindiakoak bildu dira. Mahaiburuan, Foru Diputazioneko buru 
den Amadeo Marko jauna, Auritzeko alkate den Benito Asanza jauna, 
Luis Villasante euskaltzainburua, Jean  Haritschelhar euskaltzain bu- 
ruordea, Hipolito Irigaray sendagilea (F. Irigaray “Larreko” zenaren 
anaia), A. Irigaray euskaltzaina (F. Irigaray “Larreko” zenaren semea) 
eta hiru hizlariak: A. Intza, Lafitte eta Erkiaga euskaltzain jaunak, San 
Martin idazkari dala. Batzartuen artean ziren Euskaltzaindiko jaun hauek: 
Satrustegi, Cortes Izal, Diez de Ulzurrun (medikoa), Intxausti, Izeta, 
Lizundia, Manterola, Peña, Kintana, Ruiz Urrestarazu, Santamaría eta 
Uribarren.

A. Arrue, A. Irigoyen, A. M. Labayen eta M. Lekuona euskaltzain 
jaunak beren agurra eta ezin etorria agertu dute, eskutitzez eta tele- 
gramaz.

B. Asanza alkate jaunak ireki du biltzarra, euskarazko agurrez. On
dorean, L. Villasante euskaltzainburu jaunak, batzarkideei eskerrak ema
nez eta eguneko gaia agerreraziaz “Larreko” goretsiaz.

Idazkariak, gorasarrea onetsiz hartu diren gutun eta telegramak ira
kurri ditu. Ondorean, Haritschelhar jaunak mugazandiko euskaltzain eta 
euskaltzaleen izenean agurrezko hitzak.

Idazkariak, literatura sariketen berriak ematen ditu: a) Aurtengo 
“Xenpelar” izeneko bertso-paper sariketaren lehen saria: Fernando Aire 
“Xalbador”en “Sortetxea” izeneko bertsoeri; bigarrena, Jo x e  Ayerberen 
“Zar-saridun batek esanak”; hirugarrena, I. Olearen “Deabruren bat ba- 
dago beti gertu gu zirikatzeko”. Epaimahaikoak, F. Artola “Bordari”, A. 
Irigoyen, M. Itzaina eta J .  M. Lekuona jaunak. b) Iruñeko Caja de Aho
rros Municipal-ak eratu duen sariketaren berri eta epai-mahaikoak: 
saria, euskerazkoa, nafar idazlearentzat, 100.000 pezetakoa; epai-mahaiko 
J .  Haritschelhar, A. Irigaray, J .  San Martin, P. Diez de Ulzurrun (sen
dagilea) eta J .  Basterretxea. d) aurtengo “Txomin Aigrre” nobela saria
ren epea igaroa denez, epai-mahaiekoek izendatu beharra dago, eta jaun 
hauen izenak ematen dira: E. Erkiaga, P. Lafitte eta X. Lete.

Idazkari-ordezkoak irakasletarako esamiñen berri ematen du: Bilbon, 
Euskaltzaindiaren Etxean eta Donostian E.U.T.G n izango dira, datorren 
hilaren hasieran, Mahainburuko, bietarako, jau  hauek izendatzen dira: 
Irigoyen, Altuna, Basauri, Kintana eta X . Garmendia.

Ondoren, hitzaldi laburrak, programan iragarrik egoan bezala: Aita 
Damaso Intza (Miguel Olasagarre) euskaltzain jaunak: Fermín Irigaray 
“Larreko” zenaren garaiko giroari buruz; Piarres Lafitte euskaltzain 
jaunak: “Larreko” euskal idazle; eta Eusebio Erkiaga euskaltzain jau 
nak: “Larreko” gizon.
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Hitzaldien bukaeran, Nafarroako Foru Diputazioneko buru den Ama
deo Marko jaunak azken agurra, biltzartuak agurtuaz eta “Larreko”, 
idazle ez-ezik, sendagile bezala eta Nafarroako Hospital nagusiko zuzen
dari bezala ere goraipatuaz.

Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 19772ko irailaren 29an, arratsal- 
deko lauretan. Bildu dirá: Villasante buru, Haritschelhar buruordeko, 
Irigaray, Irigoyen, Lafitte eta Satrustegi jaun euskaltzainak; Altuna, Baz- 
tarrika, Garmendia (Salbador), A. Goenaga, Goikoetxea-Maiza, Intxausti, 
Kintana, Lizundia, Loidi, Santamaría eta Zatarain jaun laguntzaileak, 
San Martin idazkari dala.

Arrue, Dassance, Diharce, Eppherre, Erkiaga eta Larzabal jaunak 
ezin etorria ediarazi dute.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Uztailaren 28an Arantzazun egin zen bilerako agiria onhartzen da. 

Toki berean uztailaren 29an egin zen bilerakoa, aditz batuari buruzkoa, 
birrestea eguneko gaietan sartua dagoanez, gerorako uzten da; eta Auri- 
tzeko bilkura irekiaren agiriaz, idazkariak, aditzera ematen du, bertan 
egin zuen hutsa, Iruñeko Caja de Ahorros Municipal-eko literatura sari- 
ketarako izendatutako epai-mahaikoen artean M. Izetak behar zuela J .  
Basterretxearen ordez; beraz, mahaikoak hauk dirá: J .  Haritschelhar, 
A. Irigaray, J .  San Martin, P. Diez de Ulzurrun (sendagilea) eta M. Izeta 
jaunak.

a) HAR-EMANAK:

Auritzeko bilkura irekia antolatzen lagundu zigun José Angel Iriga
ray jaunari eskerrak ematea erabakitzen da.

E. Erkiaga euskaltzain eta diruzainaren ezin etorriagatik, idazkari- 
-ordezkoak irakurri ditu 1972ko lehen sei-hilabeteetako diru kontuak. 
D iru-etxeetan egoana, 106.448,41 pezeta; gehitua, 458.842,33; urritua, 
345.926,10; dagoena 219.364,4 pezeta. Zerrenda batean ematen dirá sarre- 
ren eta urrituen xehetasunak. Aipamenik bereziena, Bizkaiko Diputazioak 
bere urteko laguntza 100.000 pezetara jasotzea.

Aditzera ematen da, Lasarten, urriaren 8tik 15era bitartean Jon  Gar
mendia (Zeleta) euskaltzain laguntzaileari gorasarre ja iak  eskaintzen 
zaizkiola, eta zorionak ematea erabaki da.

Pedro Migel Urruzuno euskal idazle eta Euskaltzaindiaren urgazle 
zenari, bere heriotzaren 50 urte betetzean Elgoibarren antolatuko duten 
omenaldiaren berri ematen du idazkariak, 1973ko urtarrilaren 21ean izan
go dala, eta antolatzaileak nahi dute hil horretako Euskaltzaindiaren 
batzarra bertan egitea, eta, gaiñera, beste zenbait tokitan egin izan dugun 
bezala, herriari begira hitzalditxoak guk antolatzea, P. M. Urruzuneren 
garaiko giroa, idazlea, gizona, gaitzat harturik ahal dala. Ontzat hartu
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