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ORIXE-K IRABAZI DU "LIZARDI" JOSE MARIA AGIRRE-REN GORAZARREZ 
ANTOLATUTAKO POESIA-SARIKETA

1961 maiatzaren 26-an Antonio M aria Labayen eta Manuel Lecuona jura- 
duko jaunak erabaki zuten. Eusebio Erkiaga jaunak etzuen parte artu jura- 
duan lana bialdu zuelako sariketara.

Orixe-ren "Lau urtaroak nere begietan" lanak irabazi zuen lenengo saria. 
Bere baserri-lirika txukunez, bere izkuntzaren eta ¡tz-neurtuen erreztasunez, 
lanaren batasunez, eta nun-naitik darion pakezko izatez, itz batean, o lerki 
guztiaren benetako lizarditasunez.

Bigarren saria José Maria Aranalde apezaren "Len eta O ra in " lanak.
Eta irugarren saria Lukax Dorronsoro apezaren "K a io la tik  iges" lanak.

GABRIEL ARESTI-K IRABAZI DU 1961 TORIBIO ALZAGA TEATRO-SARIA

"1961-garren urterako ip iñ ita  zegoen "T o rib io  Alzaga" teatro-sana ema- 
teko izendatu zan batzarrekoak b ildu d ira  eta ago batez erabaki dute:

"M ugaldeko herrian eginikako tobera" izeneko teatro-lanari "T o rib io  A l
zaga" saria ematea. Begiratu da egillea ñor dan eta Gabriel Aresti dala ikusi da.

Eta jak in  dedin, agiri au bete eta firm atzen dute 1961 ira illaren 22-an.
Luis Michelena, Antonio Arrue, Aita Villasante O.F.M."

Obra au sariketara b ia ldutako amaseiren artean aukeratua izan zan.
Gabriel Aresti Bilbon ja io  zan 1933 urriaren 14-an eta bertan egin zituan 

bere estudioak. Indar eta nortasun aundiko idazle bezela ezagutzen da euskal- 
-letretan eta euskal-poetarik onenetakoa bezela. Lendabiziko saria lo rtu  zuen
1959 urtean "Loram end¡"-ren gorazarrez Euskaltzaindiak egin zuen poesía sa- 
riketan. Bere poesiazko eta bestelako lanak EGAN-en eta EUSKERA-n ira k u rr i 
ditezke. Euskaltzaindiko urgazlerik gazteena da.

Torib io  Alzaga teatro-saria urte b ir ik  bein ematen da, eta 1963 urtean 
ematea tokatzen da berriro.

EUSEBIO ERQUIAGA-K IRABAZI DU 1961 URTEAN DOMINGO AGIRRE
NOVELA-SARIA

"1961-garren urterako ip iñ ita  zegoen "Dom ingo A g irre " novela-sana ema- 
teko izendatu zan batzarrekoak b ildu  d ira  eta ago batez erabaki dute:

"B a te tik  bestera" izeneko novelan ematea "Dom ingo Agirre"saria . Be
gira tu  da egillea ñor dan eta Eusebio Erkiaga dala ikusi da.


