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liaren 15-a baño leen. Lema batekin f i rm a tu  bear d ira  eta lemaren giltza 
ondo estalduta lanari josi.

8. Sariak Tolosa-n emango d ira  ira i l la ren 29-an.

GABRIEL ARESTI ORIXE ZANAREN GORAZARREZ IPIÑITAKO 
POESIA SARIAREN IRABAZLE

Tolosa-n festak eta sari emateak ¡zan ziran

Ainbat lan artu ziran sariketarako eta erabakia artzeko juradu bat izen- 
datu zan jaun auek osatzen zutela: Antonio Arrue, Antonio Maria Labayen 
eta José Antonio Loidi. Lanak zeatz ira ku rr i ondoren erabaki au artu dute: 
lenengo saria Gabriel A resti-ri ematea "H a rr i ta h e rr i"  titu lua  duen poemaga- 
t ik ;  bigarrena José Maria Aranalde-ri "Ja inko aurpegia gurean" lanagatik; 
eta irugarrena Lukax Dorronsoro-ri "B iz ia " obragatik.

Ipui sariketa uts gelditu zan eta orregatik, iru  sari artu zituzten poetak.
Sariak ira illaren 29-an, igande egunez, eman ziran Tolosa-n. Au dala-ta 

Ooargi-koak egun aundi bat prestatu zuten "O rixe " Nikolas Ormaetxea za
faren omenez ainbat jai eta festa ospatuz, inguru artan baitzituen gure gizon 
aundiak erroak, Gipuzkoa ta Nafarroa bitartean, Orexa ta Huizi-n.

AGUSTIN ZUBIKARAY 1963 TORIBIO ALZAGA TEATRO SARIAREN IRABAZLE.
LUIS MITXELENA 1962 URTEKO "PREMIO DE LITERATURA CAJA DE 

AHORROS VIZCAINA"-RENA

Euskal Akademiak B izkaiko Ahorro Kaxaren laguntasunarekin T orib io  A l
zaga teatro sarirako deia egiña zeukan. Juradukoak, Antonio Arrue, Eusebio 
Erkiaga eta Juan San M artin  jaunak, ikusi d ituzte jasotako lanak eta saria 
“ Iru A laba" titu lua  duen ob ra ri ematea erabaki dute eta Agustin Zubikaray 
zala egillea ikusi da.

Agustin Zubikaray beste lan baliotsu batzuen egillea ere bada eta teatro 
talde baten zuzendari trebea gaiñera, maiz erakutsi izan duen bezela ondarru
tarrak Euskaierriko e rri askotan saioak egin dituztenean. Bilbon batez ere fama 
aundia irabazi du. Euskalerrian argitaratzen dirán zenbait a ld lzkaritan ere 
ematen d itu  bere lanak.

Datorren urterako "Dom ingo A g irre " novela sarira deitzen da ora inarteko 
° iñ a rr i berberakin. Gaiñera, ain zuzen ere, Domingo A girre  zana ja io zanaren 
eun urte  betetzea da eta baita euskal filo logc  aundia ¡zan zan Resurrezio Maria 
Azkue-koarena ere. Lanak bialtzeko epea 1964 uztaillaren 20-an bukatuko da.

Saria azaroaren 25-ean eman zitzaion B ilboko Bib lioteka Munizipalean. 
Egun ortan gorazarre bat egin zioten B izkaiko Kultu ra Batzarrekoak Itu rr ib a rria


