
B E R R IA K  E TA  GAI LA BU RRA K

Dio, gaiñera, Kriselu taldekoak Bilboko Ayala Teatroan obra bat eman dutela.

Gereño-ren kartu bat irakurri da. Dio Euskaltzaindiak eskabide bat egin behar 
liokeala «Ministerio de Educación y Ciencia»-! ri Euskaierriko Majisterio Eskoletan 
euskeraren katedrak ipiñi ditzaten edo beintzat kurso batzuk bertan ikasten duten 
maisu-maistrentzat. Estudiatu bedi zeatz gauza au. Lojendio-ri eskatu zaio arakatu 
ondoren iritzi bat ekar dezan. Esan da, gaiñera, Majisterio Eskoletan bertan ere 
komeni litzakeala nolako giroa dagoen ikustea.

Irigoyen-ek aipatu du Bizkaiko Diputazioak bialduta amazortzi maistra esami- 
ñatu dituala ia euskeraz dakien, puntu bat irabazten baitute orrela izanik barriadako 
eskoletarako.

Iruñeko «M. I. Colegio de Abogados»-ek erantzun digu. Eskerrak ematen dizki- 
gute gure eskabideagatik eta diote oraingoz konpontzen dirala euskerazko interprete 
kontuan eta behar balute aintzat artuko luketela gure proposamendua. Satrustegi-k 
lege kontuan Nafarroko euskal giroaz zenbait gauza esan ditu.

Bertsolari saioez itz egin da. Lakuntza-n garagarrillaren 19-an egin zan bat. 
Urrengoa Bergara-n izango da.

Haritschelhar-ek esan du ñola Goienetxe jaunak tesis bat aurkeztatu duen Bor- 
delen zortzireun orrialde ingurukoa «Onomástica Vasca del siglo X I al X V » gaiaz. 
Dio, gaiñera, Xuberoko Irurin pastoral berri bat ematekoa dala abuztuan. Zeaztasun 
geiago esango dira geroago.

Sattustegi liturjiari buruz Urretxuan egin dan batzarreaz mintzatu da. Aita gure 
bakar bat Euskalerri osorako ñola izan ditekean ere estudiatu dute. Beste billera 
batzuek egitéfeoak omen dituzte. Atsegin aundiz ikusi da.

Beobide-k esan du ia Euskaltzaindiak juradu bat izendatuko lukean Koka Kola-k 
aurrentzat jarri duen sariketarako. Garaia danean egin bedi. Esan du, gaiñera, zen
bait teatro lan biltzen aritu dirala taldeak behar dutenean ñora jo izan dezaten eta 
ia Euskaltzaindiaren etxean gorde ditezkean. Gorde ditezke.

Juan Garmendia-k izen bi aipatu ditu laguntzaille izan ditezkeanak. Abuztuan 
da izendatzeko garaia eta kontuan artu bedi.

Besterik gabe oi dan otoitzarekin asi eta bukatu da batzarrea.

Euskaltzainburuordea Idazlariordea
P. LA FITTE ALFONSO IRIG O YEN

Donostian, Diputazioan, 1966-VII-29.

Bildu dira: Dassance, buru, Villasante, Larzabal, Mitxelena, Lafitte, San Mar
tin, Haritschelhar, Arrue, Labayen, Irigaray eta Irigoyen euskaltzaiñak. Oregi, Juan 
Goikoetxea S. J., Zatarain, Salbador Garmendia, Oleaga, Gereño, Loidi, Arregi, 
Lasa, Beobide, Zugasti, Etxaniz, Aresti, Altuna eta Santamaría laguntzailleak.

Arotçarena eta Arzubiaga laguntzailleak il dira. Ager bekie gure dolu miña 
etxekoai.

Euskal iztegiaz jardun da. Berriketaren gaia iztegiak normativoa izan behar duen 
eta nolako neurrian izan da eta aurreko batzarrean esandakoak zeatzago finkatu behar 
lirakeala. H letraren ordenaz ere izan da zer esana. Lendabizi oiñarriak ondo plan- 
tatzea komeni dan ezkero, naiz eta gaia biltzea beti egin diketeana izan, Mitxelena
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eta Aresti-ri datorren batzarrerako bakoitzaren iritzia izkribuz ekar dezatela eska
tu zaie.

Gero Gereño-ren karta bat irakurri da. Urrengo proposamendu au egiten du: 
Euskaltzaindiak «Educación y Ciencia»-ko Ministroari eskabide bat egitea. 7. Urtero 
bost milloi pezeta guri ematea Euskaltzaindiaren lanetarako. 2. Euskera sar dezatela 
Euskalerrian dauden Magisterio Eskoletan ikasi beharreko izkuntza bezala. 3. Eus
kera izan dedilla karreratan ikas ditekean izkuntza bat, frantsesa, inglesa eta kan- 
poko beste izkuntzen parean. 4. Lenengo maillako eskoletan, euskeraz egiten dan 
errietan, bilinguismoa sar dezatela. Oho batez ontzat artu da eskabide ori egitea eta 
datorren batzarrerako prestatu bedi bialduko dan izkribua, guztiak itzez itz ontzat 
artu ondoren, bial dedin. Euskaltzaindian dauden lege gizonen laguntza behar da.

Loidi-k, lendabizi, eskoletan nolako liburuak behar lirakean gaiaz egin dituzten
galdera eta artu dituzten erantzunen berri eman du, gero Kerexeta-ren lanaz aritu 
da eta azkenean esan du San Telmo-ko museoak lokal bat uzten digula eta komeni 
zaigula langille bat billatzea bertarako eta diru kontua erabakitzeko eskabideak egin 
behar zaizkiola jendeari, ortarako izkribu bat prestaturik. Ondo ikusten da asmoa.

Bertsolarien txapelketez mintzatu da eta Markiña, Bergara, Villabona eta Villa- 
franca-n egin diranak aipatu dirá.

Aresti-k esan du don Manuel Lekuona-ri omenaldi bat egiteko asmotan dirala 
Oyartzun-en abenduaren 26-ean, urrezko ezteiak ospatzen dituela eta Euskaltzaindiak 
ere nolabait parte artu behar lukeala.

Besterik gabe oi dan otoitzarekin asi eta bukatu da batzarrea.

Euskaltzainburuordea Idazlariordea
L DASSANCE ALFONSO IRIGO YEN

Donostian, 1966-VIII-21.

Bildu dirá: Irigaray, buru, Satrustegi, Haritschelhar, Lafitte, Arrue, Lojendio, Mi
txelena, Labayen, Zavala eta Irigoyen euskaltzaiñak. Oregi; Zatarain, Oleaga, Loidi, 
Zugasti, Arkotxa, Zubikaray, Olaizola, Juan Goikoetxea S. J ., Altuna, Beobide, Arre- 
gi eta Santamaría laguntzailleak.

Ezin etorria adierazi dute Dassance, Eppherre, Lekuona, Larzabal, Aresti, Juan 
Garmendia eta Gereño-k.

Aurreko agiria ontzat artu da. Aldaketa bat egin da. Gobernuaren eskabidea 
aipatzean «eskabide ori» jartzen duen lekuan «eskabide bat» ipiñi da.

Mitxelena-k euskal-iztegiaz egin duen lanaz itzegin da. Satrustegi-k itz batzuek 
ekarri ditu. Fitxa bat inprentaz egitea erabaki da itzak biltzeko.

Gobernuari egin bear zaion eskabideaz itzegin da. Borradore bat bazegoan eta 
ortaz izan da jarduna. Zenbait gauza estudiatu dirá eta datorren batzarrean artu 
bedi erabakia.

Datorren batzarrea Loyola-n izango da iraillaren 25-ean eta zenbait itzaldi, gure 
batzarreaz gaiñera, egingo dirá Larramendi al zala berreungarren urtea ospatzeko. 
Gauza guzti onen berri Euskaltzaindikoak dirán aita jesuitak ekarri dute eta ontzat 
artu da.


