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Mañaria-n, 1966-X-23.
Bildu dirá: Irigaray, buru, Labayen, San Martin, Erkiaga eta Irigoyen euskal

tzaiñak. Andrinua, Arkotxa, Eizmendi, Juan Garmendia, Ziarsolo, Aita E. Baran
diaran, Oleaga, Julene Azpeitia, Altuna, Zatarain, Etxaniz, Cereño, Zubikarai, Aresti, 
Etxeandia, Etxenagusia, Onaindia, Kerexeta eta Astiz laguntzailleak.

«Real Academia Gallega»-k Ministerioari egin nahi diogun eskabidearen kopia 
bat eskatzen digu, beste ainbeste egiteko asmoz. Bialdu bekie entregatzen dugunean.

Batzorde bat izendatu da Ministeriora eskabidea ñola bialdu ikus dezan: Lojen- 
dio, Arrue, Mitxelena, José Migel Barandiaran, Irigoyen, Diez de Ulzurrun medikua, 
Caro Baroja, Oleaga eta Astiz. Lenbailen eskatu bedi audientzia.

Martin Oyarzabal laguntzaiilea il da. Gure dolu miñak ager bitez.
Besterik gabe oi dan otoitzarekin asi eta bukatu da batzarrea.

Euskaltzainburuordea I  dazlariordea
A. IRIGARAY ALFONSO IRIGO YEN

Donostian, 1966X1-25.
Bildu dirá: Dassance, buru, Villasante, Satrustegi, Diharce, San Martin, Larza- 

bal, Labayen, Lafitte, Haritschelhar, Lojendio, Irigaray, Arrue, Zavala eta Irigoyen 
euskaltzaiñak. Altuna, Loidi, Juan Garmendia, Olaizola, Aresti, Arkotxa, Etxaniz, 
Oleaga, Artola laguntzailleak.

Gereño-k ezin etorria adierazi du.
Aurreko agiriak irakurri dirá: abuztu, irailla eta azarokoak. Ontzat artu dirá. 

Azkenekoari Aresti-k ohar bat egin dio eta jarri bedi oraingo ontan. «Lenbailen es
katu bedi audientzia» dion lekuan behar luke «biar bertan eskatu bedi audientzia 
kartaz». Ortaz aritu da Aresti eta buruzagi baten beharra aipatu du.

Loidi-k izkribu bat ekarri du eta irakurtzera eman du. Euskaltzaindiak betetzen 
eztituen eginkizunak aipatu ditu eta buruzagi eta beste karguak behar dan bezala 
ornitzea eskatzen du.

Gobernuari zuzendutako eskabidea oraindik entregatu gabe dago. Buruzagirik 
eztagoen ezkero, Lojendio-ri eskatu zaio firma dezan, azkenengoa bera izan baitzan. 
Ala egin du. Oleaga Madrilletik etorri da eta ñola Donostiatik Zaraguetari eskatu 
zitzaion Ministeriora aurkeztatzea egiteko, berarekin itz egin du eta egunero deitzen 
ari omen da audientzia noiz izango dan galdezka. I.aster ezpaldin badegu egun orren 
berri, alegiñak egin bitez lrizar-en bidez edo beste nolabait Ministroarekin alkartu 
gabe entregatzeko.

Domingo Agirre novela saria Dominique Peillen-ek «itzal herrian» titulua duen 
lanagatik irabazi du.

Gernika sariak onela eman dirá:
Ensayoetan:

1. Iñigo Urroz de Heredia-ri «Euskaldun ospetsu batzuen gizatasuna» lanagatik.
Izen ori Thalamas Labandibar-i dagokio.

2. Aita Gaizka Barandiaran S. J.-ri «Zugaitz gurgarriek Ixrael-en»-gatik.
Ipuietan:


