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EUSKALTZAINDIAK,
B ILBAO ’ N, 1920’ GARENEKO 

LOTAZIL-A’ REN 26’ GARENIAN EU ZKERA-BATASUNATZAZ 

OSPATZEN DAUN BATZAREKO ARTEZKARI TA BAZKIDIEI:

Agur zeubei:

Ez jakin eta atzenengo euzkeltzaiia ba-naz be, 

Euzkera batasunatzazko Euskaltzaindi' jaren deyak, 

Batzar agiri au iragari ebanian, ene gogua zirikatu 

eban eta asabakandik yaforkun ele maifasun aldezko 

gurakun zinduak berotuta asartuten naz Batzar aun- 

etan gaur agirtuko dirazen batzarkidien eretxi tartian 

ene makalok be atzalfzen.

BATASUNATZAZ

Oraindiño Euzko-erija beraunen gaurko eragoz- 

pen eta gaiztasunakaíik gertu ezpa-dago be Euzke- 

rea’ren batasunerako, ene ustez, jakintza, Aurerapide 

ta EleÉti arasuetan, len-bait-len, tokija artu dagijen 

eta Euzkerea’ren iraupenarako batasun ori gogoz 

onesfen dot. Eta batez be iñoiz ez legez Euskaltzain

di bakar aúnen alegiñak araso aunetzaz ikusirik ben- 

etakuak dirala, batasun au egiztuteko deritxat, ber- 

arizko laguntzea aldi aunetan dogula.

ZELAN ERALDU?

Iru euzkelgi edatuenatatik batasunerako bat autu 

biar litzakela esango neuke, baña bestiak bastertu



barik. Aunelan ba, irurotatik bat autetsi biar ba-da, 

berau ixan dagijala bestiaren sustraya, aintxiñako 

Euzkerea’ren erua, garbijena ta beste euzkelgijen 

edertasunak etor itz barijak sortzeko ereztasunak 

emon Ieikiana. Iru euzkelgijetatik sustraitsubena, sar- 

ena eta beste gustijen itur-burua Bizkai’ko euzkelgija 

dala, euzkeltzale jakifun eta ospatsubak esan darue.

Bizkai’ko Euzkerea’ren aditza erezena, adikorena 

ta beste euzkelgijetakuen sustraya dala esan leike, ta 

euzkelgi aúnen izpijakerea Euzkerea’ren edertasunik 

bixijena, ta bata itz naspilkorak ulertzeko izpijakerau 

egokija ta biarekua be bai-dala dakusgu. Eta beste 

euzkelgijei Bizkai’kuaren usañagaz igurtzi, eta aditza 

ta izpijakerea ezari ezketiñuan esan geinke batasun 

ori sortuta daguala.

ELE-ABERASTASUNA

Batasun sorkunde aunek bata be ekariko leuskigu 

Euzkerea’ren aberastasuna, ba-da euzkelgi bakotxak 

gauza edo oldozpen bat adirazteko itz baña ba’dau- 

koye, batasun orek iru itz edo geyago alkartuko leu- 

kez eta oldozpen edo gauza ori zuzenago ta obatasun 

bidiak diñosku legez, itzok banandu leikeguz oldoz- 

kun eta gauzak adikoraguak ixan dagijan.

Bata be aurizki, biíartizki ta atzizkijak, ele alkar- 

kuntzak gefuko leukez eta gaur itz-zatijok biar eztan 

itzaren batzuri ezari-ta ba-darabilguz yaokona autetsi 

ta ezaririk zuzendu geinke.

Eta atzenez, erdel-usaindun itz oro kendu, ta gar- 

bifu Euzkerea, eta kenduen ordez besterik ezpa-dago 

euzko-sustraidunak azterketa zuzenagaz eraldu.
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ERETXIIAK

Neure esandaiko eretxijok aunetara batsen dodaz: 

a).—Euzkerea’ren bafasuna biarekua da. 

g).— Bizkai’ko euzkelgija autu bafasun ori sortze- 

ko, baña beste euzkelgijak basferfu barik.

k) .—Bafasunak sortuko leukcn ifz ugaritasuna, itz 

bakofxaren obafasun eta arfez-biderako banandu.

y).—Aurizki, bitartizki ía atsizkijak be bakotxa 

bere ifzefan egokifasunaz banandu.

j) .—Erdel usañeko itz oro kendu ta euzkerearen 

garkifasunerako biar b da euzkera sustraidunak 

eraldu.

Esandaiko gustija Batzar aunen menpian lagatzen 

dot eta Euzkerea’ren obatasun eta alderako Batzar 

aunek ebatsiko dabezan agindu ia araubak oneslen 

dodaz.

G a u b e k a ’t a r  B iTor

I R A R K A R I jA

Busíuria (Bizkaya) 1920’gafeneko Loíaziía’n.


