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BERRIAK ETA GAI LABURRAK

Anai Berriotxoak karta baten eskatzen du eskoletarako liburuen sailla sortzea.
Santamaría ta Zatarain jaunei eskatzen zaie datorren batzarrerako ñola osatu litekean batzorde bat beren iritziz aurkeztatu dezaten.
Bertsolari txapelketa batzorderako izendatu dira: Arrue, Zavala, Satrustegi, San
Martin, Irigoyen, Artola, Diez de Ulzurrun, Zatarain eta Andrinua.
San Martin, Arregi eta Lasa-k firmatuta eskabide bat artu da euskaldunen alfabetizazio kanpaña bat egiteko. Lojendio, Mitxelena ta Erkiaga-k aidezko iritzia .bial
du dute. Batzorderako San Martin, Aita Altuna, Lasa, Arregi ta Beobide izenda
tu dira.
Gernika-ko Ayuntamentuak eskatzen digu — erria sortu zaneko seigarren eunurteurrena aurten dalata— bertan egin dezagun Euskalerriko bertsolarien azken txa
pelketa nagusia. Erantzun bekie ontzat artzen degula eta bertsolari txapelketa batzordearen ardurapean uzten dala.
Zatarain-ek dio Euskaltzaindiak Donostiako apezpiku jaunari eskatu bear liokeala Katedralean kanonigoak kapitulu mezan euskera ere ontzat ar dezaten. Ala
egin bedi.
Mitxelena-k Oñati-ko kale izenez prestatu dueña irakurri da eta izenik izen
artu da erabakia.
Euskaltzaindiak Irigaray jaunaren eskea oartu zuen. Hau da: «Euskal Akademiaren lan-gai propioak, eskualdeka, partitzeko eta bai bateratzeko ( koordinatzek o ), jadanik abiatuak (Antolojiak eta Eskoletako liburuxkak), eta bai egiteko
direnak (Iztegiak, Gramatika, Onomastika, et.) herrialde bakoitzean Eragille bat
izendatu zen. Gipuzkoarako, J . Antonio Loidi, Bizkaiarako, Jesús Oleaga, Nafarroako, Perú D. Ulzurrun jaunak. Laphurdi-aldeko Eragillea, hango euskalzain dirán
Dassance, Haritxelar, Lafitte eta Larzabal jaunek izendatuko dute. Izendapen horiek
urte batendako egiten dira; hau da, 1966 urteko Abenduan berritzeko, edo ta
aldatzeko hala behar ezkeroz».
Irigoyen-ek dio Bilbon erregutu diotela Euskaltzaindiak egin bear lukeala eskabidea bere izenean legearen azpian eskola bat, zortzi urte arterako aurrentzat,
euskeraz ta erderaz, zabaltzeko. Badago prest ortarako Elcano kaleko seian, lenen
go bizitza ezkerraldean, etxe bat. Dio eman dituela urrats batzuk ia EusEaltzaindiari emango lioteken baimenik jakiteko eta posibilidadea ikusi duela, ahal
dala Diputazioaren laguntzaz. Batzuk usté dute Euskaltzaindiak ezlukeala alako eskabiderik egin bear. Baiña Euskaltzaindiak egiten ezpadu bestek eztu Bilbon za
baldu ahal izango. Botoetara jarri da eta onela atera da: zortzik bai, lau zuri.
Oi dan otoitzarekin asi eta bukatu da batzarrea.
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ALFONSO IR IG O Y E N

Donostian, Diputazioan, 1966 otsaillaren 25-ean.
Bildu dira: Pierre Lafitte, buru, Arrue, Labayen, San Martin, Haritschelhar, Lar
zabal, Satrustegi, Lojendio, Irigaray eta Irigoyen euskaltzaiñak. Oregi, Goenaga, Olea
ga, Lasa, Olaizola, Goikoetxea jesuíta, Zubikaray, Juan Garmendia, Elosegi, Barandia
ran karmelita, Etxaniz, Loidi, Altuna, Artola laguntzailleak.
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Barandiaran-ek ezin etorria adierazi du.
Aurreko agiria irakurri da ontzat arturik.
Lafitte mintzatu da eta dio Bidasoaz gorako eragille bezala Jean Baptiste Dirassar
artu litekeala. Dio, gaiñera, alderdi artako laguntzaille guztiai orri bat bialduko zaiela
zenbait galdera egifíik jakiteko nork zer egin dezakean. Irakurri egin du eta guztia
ontzat artu da. Bidasoaz beherean ere egin behar litzakeala aipatu da. San Martin-ek
esan du berak fitxa asko dauzkala egiñak eta Euskaltzaindiaren esku uzten dituela.
Andoain-go alkateak agur bat bialdu digu eta Larramendi-ren bigarren eunurteburua ospatzeko otsaillaren 6- ean antolatu duten itzaldira gomitatzen gaituzte.
Gernika sortu zala seigarren mendea ospatzeko aurten zenbait jai egingo dirá.
Ayuntamentua prest dago 63.500 pezeta saritan emateko ipuin eta ensayo sariketak
euskeraz jarri ditzagun. Bilboko «Radio Popular»-ek ere laguntasuna eskeintzen du.
Oiñarri batzuk irakurri eta ontzat artu dirá. Zabaldu bitez. Gaiñera, bidé batez,
eskatu bekio Ayuntamentuari, gogoa erakutsi baitu, euskaldunen alfabetizazio kanpaña
bat egin dezan Gernika-n, ortarako nahi duen laguntasun guztia eskeiñirik.
Toponimia kontua atera danean Elosegi-k esan du oraindik denbora piska bat
beharko dala ondo antolatzeko.
Eskoletarako liburuen sailla dala-ta, Loidi-k Santamaria-ren karta bat irakurri du.
Zatarain geixorik omen dago. Batzorderako urrengo auek izendatu dirá: Irigaray, buru,
Anai Berriotxoa, Oregi, Salbador Garmendia, Zatarain, Santamaría, Peña, Aita Mokoíoa, Anai Olabeaga, eta Julene Azpeitia.
Euskal autore klasikoen antolojiaz San Martin-ek izkribu bat ekarri du: ñola
dijoan egin duten lana, nolako autoreak sartuko dirán, izango duen luzeera eta bestelako xehetasunak. Ontzat artu da guztia.
Euskaldunen alfabetizazio kanpañaz beste izkribu bat ekarri du San Martin-ek
berak. Ñola Gipuzkoako Itxaso-n esperientzi bat egiten ari dirán ango gazte euskal
dunen artean illabeteko saiaketa bat egiñik eta ñola moldatu duten irakasaldia.
Lojendio-k dio Patrick Farrell irlandesak López Mendizabal-en gramatika itzuli
duela gaztelaniatik inglesera eta laguntzailleak izendatzeko garaia datorrenean kontuan
eduki behar litzakeala.
Lizardi poesia saria nori eman erabaki dute juradukoak. Gabriel Aresti izan da
irabazlea Euskal-harria lanarekin. Iru boto izan ditu. Luis María Mujika-k boto bat
izan du Ñire errotatik lanaren alde, eta Antonio Bilbao Monasterio-k beste boto bat
Bi ta bi lau ta bi... zortzi-ten alde.
Besterik gabe oi dan otoitzarekin bukatu da batzarrea, asieran bezala.
Euskaltzainburuordea
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Donostian, Diputazioaren jauregian, 1966-111-25.
Bildu dirá: Dassance, buru, Labayen, Haritschelhar, Larzabal, Villasante, Zavala,
Lafitte, eta Irigoyen euskaltzaiñak. Oregi, Zubikaray, Zatarain, Aresti, Arkotxa, Di
rassar, Arregi eta Juan Garmendia laguntzailleak.
Lojendio, Arrue eta Oleaga-k ezin etorria adierazi dute.
Aurreko batzarreko agiria irakurri eta ontzat artu da

