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DOMINGO AGIRRE NOVELA-SARI A 1960

Etzuen ¡ñork lanik bialdu eta urte bete luzatu zan lanak aurkeztutzeko epea.

TORIBIO ALZAGA TEATRO-SARIA 1961

Bizkaiko Ahorro Kaxak zortzi m illa pezetako sari bat sortua du Euskal- 
tza ind iari lagunduaz. Sanaren o iña rriak  auek d irá :

a) Edozein euskalkitan idatzi ditezke teatro-lanak.

b ) Gaia nai dan bezelakoa izan diteke, eta lanak norberak egiña izan 
bear du eta ez beste izkuntza batetik itzulia.

d )  Gutxienez ordu bete iraun bear izango du eta ek ita ld i bi ¡zan. Iz- 
k ribuak makiñaz idatzi ta bialdu bear d irá , alde bakar batetik eta lerro-une 
bat u tz ir ik , fo lio  tamañuzko orrian  (31,50 x 22 gutxi gora beera).

e) Sari bakar bat baizik ezta izango, zortzi m illa pezetakoa eta zatitu 
eziña.

f )  Saria, gabe gelditu diteke egoki iruditzen bazaie batzarrekoei.

g ) Batzarrea B izkaiko Ahorro Kaxak izendatuko du Euskaltzaindiaren 
eskabidez lanak bialtzeko epea bukatu ondoan. Batzarrean Bizkaiko Ahorro 
Kaxaren ordezkari batek parte artuko du.

h) Lanak Euskaltzaindira bialdu bear dirá (Ribera, ó, B ilbao) 1961-gko. 
uztaillaren 20-a baiño leen. Lema batekin firm a tu  bear d irá, eta lemaren giltza 
sobre itx i batean bialdu bear da.

EUSKAL-SARIKETEA AMAR URTETIK AMABOST URTERAKO NESKA-MUTIL 

BIZKAITARRENTZAT (1961-rako)

1.— Euskaltzaindiak sariketa bat im inten dau Bizkaiko neska-mutillentzat. 
1961-gko. maiatzean egingo da adierazoko dan egun batean. Izenak bialtzeko 

epea amaituten dan orduan amar u rte tik  amabost urtera izan bear dirá. Z¡- 
m entarriak oneik d irá :

2.— Sariak ¡zango d irá:

a) Amabi u rte tik  amabost urtera dituezanentzat: 600 pesetako sari 
ba t; bi 400 pesetako; 350 pesetako ba t; iru  300 pesetako; bost 
250 pesetako; sei 200 pesetako; eta sel 150 pesetako.
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b ) Am ar u rte tik  amabi urtera dituezanentzat: 500 pesetako bat; 400
pesetako ba t; 350 pesetako ba t; b¡ 300 pesetako; ¡ru 250 peseta
ko; lau 200 pesetako; lau 150 pesetako. Sariez gaiñera dip lom ak 
be emongo jakiez, bai neska-mutillai eta bai gertetan dituezanai be.

3.— Sariketea esamiña bat euskeraz egiñik erabagiko da, eta gaiak ¡zango
d ira :

a) Gitxienez kris tiñau-dotriñako oto itzak jak in  bear ¡zango dira.
b ) Gitxienez sei bertso-sorta desbardin gura ban bozean buruz kan- 

tetan jak in  bear da. Euskaltzaindiak 1960 urtean arg itara tu ta da- 
goen "Euskal-kantak" lib u ru tik  ikasi leitekez gura direanak, baiña 
beste edozein libu ru  edo bertso paperetik ikastea bardin da. Esa- 
miña-egunean zeintzuk dakizan esan bear dau bakotxak esamiña- 
tzailleak guztie ta tik  bat aukeratu daien itanduteko.

d ) Esamiña-egunean bertan emongo dan "Kresala" novelatik zerbait
ira k u rr i ostean ira k u rr i danaren kontua emon bear izango da.
Urte osoan al dan guztia ¡rakurtea komeni da.

e) Esamiña-egunean d iktadu bat egingo da eta alegiñak egin bear izan
go d ira  erra tu ba rik  idazten. O rretarako egokia izango da urte
osoan k ris tiñau -do triña tik  edo beste edozein liburu  errazetik bein
da b a rriro  kopietan ekitea oituteko.

f )  Gura dan ipuin bat idatzi bear izango da buruz. Bakotxak bere
etxean aukeratu bear izango dau eta ikasi, eta alegiñak egin bear
d ira  albait-eta-onena izan daiten aukeratuten daña.

g) Esamiña-egunean gai bat emongo da aren gaiñean bakotxak zerbait
idatzi daien. Gaia itaun batzuri erantzutea izango da bakotxaren
zuurtasuna neurtzeko.

4.— Esamiñatzailleak Euskaltzaindiak izentauko d itu  egjngo dan eguna 
sdierazoten dauenean.

5.— Izenak 1961-gko. aprillaren 30-erarte artuko dira Euskaltzaindiaren 
etxean (Academia de la Lengua Vasca, Ribera, 6, B ilbao). Izena, deitura bi, 
bizilekua eta jaioteguna adierazo bear dira.

"LIZARDI" JOSE MARIA AGIRRE-REN GORAZARREZ EUSKALTZAINDIAK 

ANTOLATZEN DUEN POESIA-SARIKETA

O iñarriak:

1.— Iru sari emango d ira : 1) Bi m illa pezetakoa. 2 ) Zazpireun eta berro- 
getaamarrekoa. 3 ) Berreun eta berrogetaamarrekoa.

2.— Bialtzen d irán poesia-lanak nai dan bezelako luzeera ta gaia ¡zan 
dezakete eta bertsotan euskeraz egiñak ¡zan bear dute.


