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LORAMENDI-REN GORAZARREA BEDOÑAN

iraillaren 20-an gorazarre aundi bat egin zitzaion Bedoña-ko bere jaiote- 
txean «Loramendi» euskal poetar!. Jente asko ta asko bildu zan baserriaren 
aurreko landa luzean, milla batzuek. Leendabizi meza bat esan zan.

Bukatuta Loramendi zanaren amak estalita zegoan oroitarria agerian jarri 
zuen, eta bedeinkatu egin zan. Eta ostean jaialdia asi zan. Dantzariak leen
dabizi, Gero zenbait aurrek Lormendi-ren poesiak esan zituzten sariketan aldez 
aurretik finkatu zan bezala. Arrue jaun euskaltzaiñak itz eder eta mamitsu 
batzuek esan zituen. Txistulariak. Basarri ta Lizaso bertsolariak. Eta azkeneko, 
sariak eman ziran, neskatilla ta mutikoenak, eta bai gaiñerako literatura- 
-sariak, Gernikako Arbola danak batera, an zeuden guztiak, ao batez kanta- 
turik.

Eskerrak eman bear zaizkie sarietarako dirua eman zuten euskalzale ta 
entidadeai. Eta zertan esanik ere ez prestaerak egiten aritu ziranai, batez ere 
Bernabe Berecibar jaunari.

Gero bazkari bat izan zan. Eta bertan parte artu zuten: euskalzale, euskal
tzain eta Arechavaleta ta Mondragoeko autoridade egintza guztien buruko egin 
zutenak. Euskeraren alde gogoa biztutzen ari dala dirudi.

EIBARKO EUSKALZALEEN BILTZARRA ETA G IPUZKOAKO BERTSOLA- 

RIEN AZKEN TXAPELKETA NAGUSIA

Azaroaren 6, 7 eta 8-an Eibarrek euskalzaletasunezko egun ederrak bizi izan 
ditu. Euskaltzaindiak Irugarren Euskalzaleen Biltzarra egin du Ayuntamentuko 
gela dotore batean. Goizean goiz, ara eldutakoan, alkate jaunak agurrezko itz 
eder batzuek esan zituen eta asi ziran itzaldiak. Gai gorena Mogel eta litera- 
turaren prpblema nagusiak zan. Itzaldi ederrak egin ziran eta ñola urrengo 
Euskera-n argitaratuko dirán eztegu ezer esango aietaz. Lendabiziko egunean, 
eguerdian, Garavilla-ren pintura erakusketa bat zabaldu zan Ayuntamentuko 
gela batean. Arratsaldean eta gabean Amaya teatroan euskal teatroa egin zan. 
Elgoibar-ko teatrugilleak ondo agertu zuten personajeen izate-moduai indarra 
ematen oso trebeak dirala. «Aitona ta Billoba» Garitaonandia-ren obra izan 
zan eman zutena. Artaz gaiñera Eibar-ko koralak euskal kanta batzuek eman 
zituen, oso ondo. Izan zan bakarrizketa bat ere. Urrengo goizean bukatu zan 
Euskalzaleen Biltzarra, eta ordu batetan Club Deportivo-an arretratu-erakusketa 
bat zabaldu zan eta janari ta ardoa eskeiñi zien biltzarrera joanekoai bertakoak. 
Arratsaldean aurren esamiñak egin ziran Ayuntamentu aurrean. Egun artan, 
alkatearen eskabidez, eskola ta kolejioetan jai izan zuten aurrak, esamiñetara 
joan aal izan zitezen, eta plaza osoa aurrez beterik zegoan. Errezago egiteko 
mikrofortoaren aurretik pasatu ziran baña banaka parte artu nai zuten aur 
guziak eta kanta eta ipuin gozoak esan zituzten. Arratsalde ta gabean Amaya 
teatroan jaia egon zan. Bilbotik joandako Gaztedi-ko dantzariak. Robles Aran-


