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Bera aurrean badago ere Barandiaran-en karta irakurri da eta bertan eskerrak 
ematen ditu izendapenagatik.

Arruza-k bialduta, Tovar-ek bere karta idigiari egin dion erantzunaren kopia bat 
irakurri da.

«Asociación Guerediaga de Amigos de la Merindad de Durango» urriaren 30 
eta azaroaren 1 eta 2-rako euskal liburu ta diskoen' lendabiziko azoka prestatzen 
ari da Durango-n eta Euskatzaindiari ere eskatu dio bere liburuak eraman ditzan 
salgai jartzeko. Ala egin bedi.

Bizkaiko Ahorro Kaxa-k urriaren 30-ean emango du teatro saria Bilbon. Pro
grama bialdu digu gomitatuaz.

Lekuona-k dio Orixe-z liburu bat laster ateratzeko dala eta Euskaltzaindiaren 
ardurapean egitea nai litzakeala. Ala egin bedi.

Badio ere datorren ilbeltzean dirala berreun urte Larramendi il zala. Egoki 
litzake zerbait egingo balitz bere omenez.

Lafitte-k esan du datorren illeko batzarrea Bayona-n, Musée Basque-n, egin 
genezakeala zenbait itzaldi prestatuaz. Zeaztasunak ere aipatu dira. Egin bedi.

Haritschelhar-ek zenbait gauza ekarri ditu entzuleen gogora Frantziako batxi- 
llerato ta estudio nagusien erreforma ta euskera dirala-ta. Atsegiñez beterik entzun

dira ekarri dituen berri pozgarriak eta datorren illeko batzarrean egingo duen itzal- 
diaren gaia ain zuzen ere orixe izango da. Gaiñera itz egingo dute: Lafitte-k jaki- 
tatezko liburuez eta Satrustegi-k «Euskaltzaindia zer den. Zer espero dan lagun- 
tzaiileengandik» gaiaz.

San Martin-ek dio Altube-ren zenbait liburu argitaratzea ñola asko komeni dan 
gauza dan. Esaterako «La Vida del Euskera» ta «Erderismos». Batzarrean daudenak 
ere iritzi berekoak dira. Ñola argitaratu arakatu bedi. Badio ere ñola euskal autore 
zaharren antolojia on baten faltan gauden eta ortan zerbait egin bear litzakeala. 
Bizkaiko bat Karmelo Etxenagusia jauna prestatzen ari da eta besteetakoa ere egin 
bear litzake. Estudiatu bedi ñola aurrera eraman ain bearrezkoa dan asmo au.

Barandiaran-i galdetu zaio Iruñeko Universidadean euskal gaietan zer egiten 
dan eta ortaz aritu da. Eskerrak eta zorionak eman bekioz ain lan bikaiñagatik.

Oi den otoitzarekin asi eta bukatu da batzarrea.

Euskdtmnburuordea 
MANUEL LEKUONA

Donostian, Diputazioan, 1965-XII-31-an.

Bildu dira: Dassance, buru, Lafitte, Eppherre, Lekuona, Villasante, Satrustegi,
Irigaray, Larzabal, Arrue, San Martín eta Irigoyen euskaltzaiñak. Etxaniz, Aita
Emiliano Barandiaran, Anai Berriotxoa, Altuna, Lasa, Arregi, Elosegui, Artetxe, 
Santamaría, Zatarain eta Olaizola laguntzailleak.

Ezin etorria adierazi dute Barandiaran, Lojendio, Mitxelena eta Oleaga-k.
Dassance-k itz batzuk egin ditu asteko.
Urriko agiria irakurri da eta ontzat artu da. Azaroan batzarrea agirian egin

zan Bayona-ko Museoan.

Idazlariordea 
ALFONSO IR IG O Y EN
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Salbatore Mitxelena laguntzaillea, idazle ta poeta ospetsua il da. Agertu bekio 
gure sentimentua frantziskotarren Aita Probintzial Donostian dagoenari.

Luíx M. Mijika eta Iñaki Barriola-k bialdutako kartak artu dirá eta ontzat 
artzen dute bakoitzari egin zaion izendapena.

Gipuzkoako Diputazioko ofizio bat irakurri da aurtengo bost milla pezetak 
kobratu genitzakeala adierazirik. Kobratu dirá.

«Euskaltzaleak» alkartadeak Buenos Aires-tik bialdu digun karta bat irakurri 
da. Zorionak ematen dizkigute, euskera jakiteak bere balioa duelako, Euskaltzain
diak bultzatuta, Bizkaiko auzo eskoletan irakatsi bear dutenen artean, eta, adorea 
emanik, beste eskola batzuetan ere Iortzeaz ari zaizkigu.

Lizardi sarira poesia lanak agertu dirá eta juradua izendatu da: Lekuona, La
fitte, San Martin, Etxaniz eta Lasa.

Xenpelar sarira ere etorri dirá bertso p'apelak. Baiña zenbait gauza argitaratu 
dirá aldizkarietan eta oriek ere ontzat artu bear lirakeala esan da. Argitaratu di
tuztenak parte artu nai baldin badute biltzeko epea ilbeltzaren azkenerarte luzatu 
da. Juradua izendatu da: Satrustegi, Aita Zavala, Basarri, Bordari, Irigoyen, San 
Martin, Juan Mari Lekuona eta Arrue.

Irigoyen-ek adierazi du Bilboko Ayala Teatroan, ilbeltzaren 2-an, Xalbador Gar- 
mendia-ren «Historia triste bat», Ondarroako Lora Jokoetan saritu zan obra, eman
go dutela «Jarrai» taldekoak. Ilbeltzaren 5-ean, euskal esamiñak egin zituzten aurren 
artean, sariak partituko dirá Indautxuko Jesuiten Kolejioan.

Oñati-ko Ayuntamentuak egin digun ofizio bat irakurri da eta eskatzen digu 
esateko ia ondo jarriak dauden kale ta plaza izen mordo bat euskeraz. Izen guz
tiak eztira irakurri. Deituren ondoan jartzen dan tar ortaz batzuek kontrako iritzia 
agertu dute. Satrustegi-k zion izen auetan jarri bear lirakeala, ahal dala eztabaidako 
puntuetatik iges eginda, edozeiñ joeratakoak ontzat artuko lituzkean formak.

Azkenez Mitxelena-ren eskuetan uztea erabaki da bere iritziaren arabera zer
bait presta dezan.

Arrue-k adierazi du egoki izango litzakeala Donostiako Legegizonen Kolejioko 
Buruari eskatzea interprete bat izenda dezaten erderaz eztakiten edo ondo eztakiten 
euskaldunentzat, testigantza ematen dutenean edo auzitan dabiltzanean balia ditezen. 
Ala egin bedi. Egokia izango litzake Nafarroan eta Bizkaian ere beste ainbeste 
egitea, baiña oraingoz, berri zeatzagorik eztegun arte, ezta egingo.

Auspoa liburutegiaren izenean Aita Zavala-k karta bat bialdu du laguntasuna 
eskatzen duela liburu sorta orren argitaratzea atzean geldi eztedin. Laguntasun au 
suskrizio batzuk geiago egiñaz edo liburu batzuk erosiaz izan liteke. Datorren ba- 
tzarrean erabaki bedi.

Azpeitiko alkateak agur bat bialdu du Karmelo Echegaray-ren omenez abendua
ren 26-an erri artan egin dirán jaietara gomitatuz.

Donostiako «Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo»- 
-tik igaz Gipuzkoan euskeraz argitaratu dirán liburuen lista bat eskatzen digute. 
Bialdu bekie dakigunaren berri.

Elosegi jauna euskal toponimiaz aritu da. Alkartuta lan egitea komeni litzake. 
Ortarako egoki iruditu zaie batzarrekoai batzorde bat izendatzea. Elosegi berak 
eta San Martin-ek presta bezate zer egin litekean urrengo batzarrerako.
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Euskal autore klasikoen antolojjia bat argitaratzeaz izan da gero berriketa. San 
Martin-ek zenbait gauza esan ditu ontaz eta solasaldi luze baten ondoren batzorde 
bat izendatu da osa dezan aipatu dan lana. Au da: San Martin, buru, Villasante, 
Lafitte, Eppherre, Irigaray, Arrue, Altuna eta Etxenagusia.

San Martin-ek dionez berriz argitaratzeko bidean omen daude Sebero Altube-ren 
«La vida del Euskera» eta «Erderismos». Esan da ñola azkenengo au Altube-k puntu 
batzuetan aldatzeko gogoa zuen, bizi zanean adierazi zuenez. Baiña ñola ezer etzuen 
utzi egiñik — orrela usté da beintzat—  dagoen moduan argitaratu bearko da itzau- 
rrean aderaziaz bere gogo ori.

Julene Azpeitia k aurrentzat egindako liburua galdurik omen dabil.

Oi dan otoitzez asi eta bukatu da batzarrea.

Euskaltzainburuordea Idazlariordea
L. DASSANCE ALFONSO IR IG O Y EN

Donostian, Diputazioan, 1966 ilbeitzaren 28-an.
Bildu dira: Dassance, buru, San Martin, Lafitte, Irigaray, Lekuona, Villasante, 

Zavala, Satrustegi, Haritschelhar, Larzabal, Arrue eta Irigoyen euskaltzaiñak. Etxa- 
niz, Aita Emiliano Barandiaran, Arregi, Oregi, Olaizola, Lasa, Zatarain, Oleaga, 
Zugasti, Basterretxea, Aita Juan Goikoetxea jesuíta, Altuna, Goenaga, Garmendia 
eta Barrióla laguntzailleak.

Barandiaran, Labayen, Lojendio eta Anai Berriotxoa-k ezin etorria adierazi dute.
Dassance-ren itzakin asi da batzarrea.
Joan dan batzarreko agiria irakurri eta ontzat artu da.

Gipuzkoako Diputazioaren ofizioak irakurri dira. Erosi zituzten Gero aleen di
rua, ogetabost milla pezeta, kobratu da.

«Sociedad Bilbaina»-ko Bibliotekatik karta bat artu da, oraintsu argitaratu 
berri dan liburu bat, «Catálogo de la Sección Vascongada», ere batera datorrela. 
Eskerrak eman bekizkie.

Agustin Zubikaray-ren karta bat irakurri da. Gabon inguruan Bilbon egin dan 
azken jaia dala-ta dio aurrerantzean obe izango litzakeala aurrak ere ikus ditzate- 
kenak prestatzea, bestelakoak beste egun batzuetarako utzirik.

Bilbon, aipatu dan jai ortaz gaiñera, euskal esamiñetan parte artu zuten aurrai 
sari partitzea egin zitzaien Jesuiten kolejioan Errege egun bezperan.

Rudolf P. G. de Rijk-ek idatzi digu eskerrak emanik egin diogun izendapena- 
gatik.

Xabier Gerefio-k idatzi du eta bide batez Bilboko «Radio Popular»-ean ira- 
kurriko duten gioi bat bialtzen du. Dio ñola eskatzen duten Euskakltzaindia indartu 
bear litzakeala eta beragandik artu ñola idatzi ta itz egin jakiteko legeak, guztiak 
bete ditzaten. Irigaray-k dio Iruñean ere esan diotela berari eta plan bat egin bear 
litzakeala. Oraingoz, autore zaharren antolojia prestatzen ari diranak ekarri lezakete 
zerbait ortaz.

Batzordeak ñola izan bear duten osatuak aipatu da, arautegia berritzeko idatzi 
ziran oiñarriak kontuan izanik.


