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Donostian, Diputaziñoan, 1965-VI-25.
Bildu dira: Dassance, buru, Lafitte, Labayen, Zavala, Satrustegi, Larzabal, Ha- 

ritschelhar, Arrue, Irigaray eta Irigoyen euskaltzaiñak. Eta Artola, Zubikaray, Etxaniz, 
Baztarrika eta Zatarain laguntzailleak.

J .  M. Barandiaran eta Aita Villasante-k ezin etorria adierazo dabe.
Aurreko batzarreko agiría irakurri da eta ontzat artu da.
Antonio Ibañez Morales jaunak zuzendutako karta bat irakurri da Altana itzaz.

Bizkaiko Ahorro Kaxa-k amairu milla peseta emon deuskuz Bizkaian aurten egin
go dirán bertsolarien saioetarako. Gaiñera beste amar milla peseta. Biiboko Ahorro 
Kaxa Munizipalak bost milla peseta. Eskerrak emon bekiez.

San Antonio egunean Urkiola-n egin da bertsolari saio bat.
Egin dira Bizkaiko neska mutillen esamiñak.

Asteasu-ko Ayuntamentuak zuzendu deuskun ofizio bat irakurri da. Euskaltzain
diaren eretxia eta laguntasuna eskatzen dabez Pello Errota-ren omenezko jaietarako. 
Erantzun bekie prest gagozala.

José Mari Arzalluz jaunak zuzendu dauen kartu bat irakurri da. Iraillean Umeen 
bigarren euskal-jaia egin gura dabe Zarautzen eta Euskaltzaindiaren babesa eta lagun- 
tza eskatzen dabe. Emon bekie.

Azpeitiko Ayuntamentuak zuzendu deuskun ofizioa irakurri da. Karmelo Etxe- 
garay zanaren omenez egin gura dituezan jaiak aipatzen dituez eta garaia datorrenean 
laguntasuna eskatuko leuskuela programea egin baiño leen.

Idazlari ordeak diño Lekeitioko Ayuntamentutik itzez eskatu deuskuela Azkue- 
ren omenez ipiñi zituezan sariketen juraduan parte artzeko ordezkari bat izendatu 
daigun. Aita Luis Villasante izan bedi.

Agora novela sariketarako eskatu deuskuen juradua izendatu da: Lojendio, Mitxe
lena, Arrue, Irigaray, San Martin eta Loidi.

Larzabal-ek diño urriko batzarra Bayona-n egin leitekeala. Egin bedi.
Satrustegi-k lantxo bat irakurri dau Zubigar-en iztegi laburrari oar batzuk egiñik.

Berbaldi bat egin da. Zatarain eskolaz aritu da eta Irigoyen-ek aipatu ditu Az- 
koitin «Amigos del Pais»-ek prestatu eban eguneko gora-berak.

Oi don otoitzagaz asi ta amaitu da batzarra.

Euskaltzainburuordea Idazlariordea
L. DASSANCE ALFONSO IR IG O Y EN

Donostia’n, Diputazio-jauregian, 1965-VII-30-ean, bildu dira: Dassance, buru, 
Eppherre, Haritschelhar, Irigaray, Irigoyen, Lafitte, Larzabal, Lekuona, Lojendio, 
Mitxelena, San Martin eta Satrustegi euskaltzaiñak; Arregi, Barandiaran, Etxaniz eta 
Zatarian laguntzailleak. Arrue’k eta Labayen’ek ezin etorria agertu dute.

Ontzat artu da azken batzarreko agiria, irakurri ondoan.

Asteasu’ko euskal-jaien berria Arrue’k bidali du. Orobat, ortarako izendatu zire- 
nak adierazi dute Donostia’ko Agora-saria, euskal-eleberrientzat, Zubikarai’k eraman 
zuela, bigarren — diru-saririk gabe—  Estanislao Urruzola gelditzen zelarik.
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Bilbao’ko 5-garren Epaitegitik etorri den eskea irakurri da, Euskaltzaindiak bi 
lagunen izenak eman ditzan euskeraz idatzitako zerbait itzul dezaten. Ezezkoan eran
tzun bekio, Euskaltzaindiaren eginbidea ez den ezkero.

Zarauz’ko aur-sariketarako, iru laguneko batzordea autatu da: Artetxe, Eizmendi 
eta Zatarain laguntzailleak, J .  Etxaide ordeko gelditzen déla, utsik baldin balitz. Eus
kaltzaindiak berak zabal bitza sariketarako deiak.

San Martin’ek aipatu ditu J .  Azpeitia andreak, Euskaltzaindiaren eskez, egin 
duen aurrentzako liburuaren gora beherak. San Martin’ek berak ikus beza zein izan 
ditekean ori argitaratzeko biderik erosoena. Lan ori ikusteko, argitara baiño lehen, 
Lekuona, San Martin eta Aita Villasante euskaltzaiñak izendatu dira.

Erkiaga euskaltzaiñaren eskutitza irakurri da: Bizkaian, aurtengo maiatzean, dio, 
«Escuelas Nacionales de Barriada» direlako eskoletarako irakasleak aukeratzeko egin 
dan deian, ez zaio oi bezala, euskeraz jakiteari ematen zitzaion baliorik aitortzen. 
Eska bekio, beraz, Diputazio-buruari ez dakion aurrerantzean erriko izkuntzari begira- 
men ori uka. Idatz bekio, gaiñera, Merino Urrutia jaunari «Junta de Cultura de Viz- 
caya»-k bere aldetik lagun dezan.

Aurtengo «Toribio Alzaga» teatro sarirako, adierazi du Irigoyen’ek, zortzi lan 
agertu dira. Nori eman bear zaion erabakitzeko, Aresti, Labayen eta Zubikarai izan 
dira izendatuak.

Datorren illaren 23-25 inguruan izango den aurtengo Euskaltzaleen biltzarra 
dela-ta, Larzabal’ek azaldu ditu azkeneko batzar-ondoren bildu ziren batzordekoen 
asmoak: iru itzaldi izango dira Donostia’n, iru egunotan, euskal-teatro zahar eta 
berriaz, erakusgarri bezala bitarteetan antzerki-zatiak aurkezten direlarik. Asmo oriek 
zeatz finkaturik gelditu bear dute datorren batzarrerako, bear diren baimenak eska 
ditzagun.

Mungia’n egin den bertsolari-saioaz mintzatu da Irigoyen, datorren illean Bil
bao ’n izango daña aipatuaz.

Satrustegi’k, berriz, Nafarroa’n euskeraren alde darabiltzaten lanen berri adierazi 
du, batez ere orain Erronkari’n egin bear duten ikertaldiaz.

Irigaray, Lafitte, Mitxelena eta San Martin euskaltzaiñek eskatu dute J .  M. Ba- 
randiaran jauna euskaltzain oso egin dedin.

Oi den otoitzez asi eta bukatu da batzarrea.

Euskaltzainburuordea Idazlaria
L. DASSANCE LU IS M ITXELEN A

Donostia’n, Diputazio-jauregian, 1965-VIII-27-an, bildu dira: Eppherre, Harits- 
chelhar, Irigaray, Irigoyen, Labayen, Lafitte, Larzabal, Lekuona, Lojendio, Mitxelena 
eta Aita Zavala euskaltzaiñak; Arregi, Artetxe, Etxaniz, Loidi eta Zatarain laguntzai
lleak. Arrue’k, San Martin’ek eta Aita Villasante’k ezin etorria adierazi dute.

Irakurri ondoan, ontzat artu da azken batzarreko agiría.
Azken batzarrean aurkeztua izan zen José Migel Barandiaran jauna euskaltzain 

oso izendatu da, ao batez.
Datorren batzarrean autatu bear diren laguntzailleen izenak aurkeztu dituzte 

bildu direnek.


