
320 X I I I  - EU SK ERA  - l<)6tí

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.
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Zenbait izen aipatu dira Euskaltzaindiko Laguntzailleak izendatzen diranerako.
Haritschelhar-ek esan du ñola Euskaltzaleen Biltzarra buruilaren 8-an Ezpeleta-n 

egingo duten.

Loidi-k dio ñola San Telmo-n talde bat asi dan biltzen eta ñola gaur eguneko 
itzen iztegi bat asi dirán moldatzen. A  eta b letrak arakatu omen dituzte eta illean 
bi aldiz bilduko omen dira.

Oleaga-k itz egin du Azkue-ri Parraga-k egin zion kuadruaz. Parraga da jabea 
eta dio zenbat balio duen galdetzea komeni litzaiokeala beste batzuen eskuetara joan 
baiño lehen. Eman bidez pausook eta erosi behar balitz Bizkaiko Diputazioaren 
laguntasuna billatu bedi.

Bertsolarien txapelketez itz egin da. Agustuaren 15-ean Zeanuri-n egin da bat eta 
beste bat 21-ean Mungia-n.

Juraduak izendatu dira Domingo Agirre novela sarirako eta Gernika sarietarako. 
Lendabizikoan sartu dira: Arregi, Arrue eta Erkiaga. Bigarrengoan Zubikarai, La
bayen, Aresti, Gereño eta Ziarsolo.

Satrustegi-k Aita Felipe Murieta-koaren eriotzea jakiñerazi du. Gure dolu miñak 
ager bitez.

Besterik gabe oidan otoitzarekin asi eta bukatu du batzarrea.

Euskaítzainburuordea J  dazlariordea
I. IRIGARAY ALFONSO IRIGO YEN

Loiola-n, 1966-IX-25.

Bildu dira. Lekuona, buru, Arrue, Labayen, San Martin, Erkiaga, Zavala eta 
Irigoyen euskaltzaiñak. Beobide, Oregi, Juan Garmendia, Zubikarai, Etxenagusia, Xal
bador Garmendia, Oleaga, Altuna, Zugasti, Zatarain, Etxaniz, Gereño, Andrinua, 
Aresti, Arkotxa, Juan Goikoetxea S. J ., Valverde, Loidi, Juan M. Lekuona, Astiz, 
Agirretxe, Etxeandia eta Aita Julián Igorre-koa.

Lojendio-k ezin etorria adierazi du, baiña ministioarentzako gertatu duen eska- 
bidea bialdu du Oleaga, Santamaría eta Mitxelena-k eratutako lanekin batera.

Arrue-k, goian aipatutako gauza orietaz itz egin du. Eskabidea irakurri da eta 
bilduak zenbait iritzi eman dituzte. Batez ere Erkiaga, San Martin, Aresti, Gereño, 
Beobide, Altuna eta Oleaga-k itz egin dute eta aldaketa txiki batzuek egiñik ontzat 
artu da eskabidea. Beraz, Madrilleko Ministerio-ra bialtzeko prest.

Joan dan batzarrean Gernika sarietarako izendatu zan juraduan Ziarsolo-k eztu 
parte artuko lan bat bialdu baitu eta Aresti-k bere ezetza eman du beste arrazoi 
batzuekatik.

Urrengo batzarrea Mañari-n izango da E. Bustintza «Kirikiño» zanaren omenez 
urriaren 23-an.

Oi dan otoitzarekin asi eta bukatu da batzarrea.

Euskaítzainburuordea 
MANUEL LEKUONA

Idazlariordea
ALFONSO IRIGOYEN


