
BATZAR - AG IR IAK  - 1974

g) BAKOITZAK DAKARRENETIK:

X. Gereñoren gutuna, kontabilidade hiztegiaz. Eta Txistulari Biltzar nagusiaren 
eskaria, musika gaiak euskaraz erabiitzeko hitzen premia gorria adiaraziaz.

Hiztegi batzordeak bere lana aurrera daramala baina premia guziak batean bete 
ezina agertu da.

Euskaltzainburu-ordeak aditzera ematen du, Donibane-Lohizuneko II Udako 
Euskal Unibertsitatea Irailaren 3tik 13ra ¡zango déla. Igaz bezala Euskaltzaindiaren 
eta beste erakunde batzuen babesean eratuko da.

Euskaltainburua Idazkaria

LUIS VILLASANTE JUAN SAN MARTIN

1974 IV 19

Arantzazun, Seminario berriko gelan, 1974ko apirilaren 19an, goizeko 11 t'er- 
dietan, bilbu dira: L. Villasante buru, J. Haritschelhar buruordezko, X. Diharce,
A. Irigaray. A. Irigoyen, P. Lafitte eta J.M. Satrustegi euskaltzain jaunak; G. Aresti,
B. Gandiaga, J. Intxausti, J. Kerexeta, J.M. Lekuona, J.L. Lizundia, J. Zaitegi eta 
A. Zatarain laguntzaile jaunak, J. San Martin idazkari dala.

Herri eta herritarren izenen batzordean lankide eta batzar honetan entzule 
daude: E. Gerrikagoitia, J.L. Intxaurraga, H. Knórr eta J.J. Zearreta jaunak.

Ezin etorria adierazi dute: Dassance, Eppherre, Larzabal, Lojendio eta Mitxelena 
jaunek.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.

Martxoko batzar agiria onhartu da.

a) HAR—EMANAK:

Instituto de Estudios Riojanos-en gutuna, San Millan de la Cogolla-n egitekotan
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garan batzarrari buruz, bere babesa emanaz. Batzar honetarako ekainaren 15a 
hautatzen da.

b) HERRI ETA HERRITARREN IZENAK:

J.L. Lizundia jaunak, Nomenklatorgintza honen batzordeko ¡dazkari bezala, 
hemen Arantzazun bertan atzo ata gaur Euskaltzaindiko eta batzordeko lankideak 
egin dituzten lan bilkuren berri eman du. 31 lankidek parte hartu dute fitxagintza 
lanetan; irizpide arazoak banan aztertu dira: n galtzearena, e epentetikoarena, hirien 
sortze agiriena, neologismoena, santu izenena, analogia bideena, forma zaharregiena, 
jentilizioena, t.a.; izendegia ñola eratu ere ikusi da; fitxak ahalik osatuen bete beharra, 
"dossier"¡k hornituena egiteko ere bai. Orainarte zer eginda dagoen ikusi ondoren, 
bakoitza bere arloarekin jarraitzeko gelditu zen eta gero Uztailean berriz biltzekotan. 
Lan guzti honen arduran, batzorde idazkariari Hendrike Knórr-ek lagunduko dio.

d) PERRETXIKU IZENAK EIBARREN:

J. San Martin-en txostena. Hogetahamaika izenen xehetasunak ematen ditu, 
perretxiku familia motak eta mota bakoitza zelan bereizten den, jakiak eta jateko ez 
direnak Eibarko herriak zelan bereizten dituen, eta abar. Euskerazko izenaren ondotik 
zientziako izen teknikoa jarraiz, honetarako Telesforo Arantzadi, H. Romagnesi eta 
J.E. eta D.M. Lange-ren katalogazioak oinharri harturik. Inoiz, zenbait adiarazpen 
emanaz Euskaí Herriko zenbait herritan erabiltzen diren izenen bidez.

e) ZENBAIT IDEIA ESTRUKTUR ALISTA ETA E.G.B.:

Joseba Intxaustiren txostena. Enseñanza General Basica-n hizkuntza estruktu- 
ralez zer eskatzen den. Batzarkideei ematen zaie eskema idatzi bat, bakoitzak bere 
aldetik aztertu nahi baldin badu, iritziak ematen laguntzeko. Eskema idatzi hortan 
ematen da azterketa sintatikorako azterbidea, bi esalnalditan oinharriturik: izen 
Sintagma (Sujetua) eta aditz Sitagma (Predikatua) direlakoen exenploak agerra- 
raziaz.

f) J. OREGI ETA A. Z ATAR Al N JAUNEN GALDEREI BURUZ ELKAR-HIZKETA:

Oregi eta Zatarain euskaltzain laguntzaile jaunek euskarak eztituen eta behar 
dituen hitz asko sortzen edo asmatzen ari direnez gero, beren hautapenen argibidez 

lau galdeia egin zituen aurreko batzarrean. Erantzun eske idatzirik zabaldu dira 
galdeak batzarkideen artean.
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Mitxelenaren ¡dazki bat irakurtzen du Haritschelhar jaunak, bere iritziak agertuaz. 
Hitzen aldaeraz ihárdun da batez ere, baina ezta hartu ezertariko erabakirik.

Ohi den otoitzarekin bukatu batzarra.

Euskaltzainburua Idazkaria

LUIS VILLASANTE JUAN SAN MARTIN

1974-V - 24

Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1974 maiatzaren 24an, arratsaldeko lau- 
retan, bildu dira: L. Villasante buru. A. Arrue, J.M. Lojendio eta J.M. Satrustegi 
jaun euskaltzainak; S. Garmendia. J. Goikoetxea Maiza, J.M. Lekuona, J.L. Lizun- 
dia eta J. Zaitegi euskaltzain laguntzaile jaunak, J. San Martin idazkari dala.

Haritschelhar, Dassance, Diharce, Eppherre, Erkiaga, Irigaray, Lafitte, Larza- 
bal, Mitxelena, eta Zavala euskaltzain jaunak ezin etorria adiarazi dute.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.

Apirileko batzar agiría onhartu da.

a) HAR-EMANAK:
Madrid-etik, Manuel Fernández-Galiano jaunaren gutuna, VI Congreso In

ternacional de Estudios Clááoosbiltzarretara dei eginaz. Biltzar hoiek aurtengo irai- 
lean 2tik 6ra izango dira Nazioarteko Etudes Classiques erakundeak antolatua 
U.N.E.S.C.O.-ren babespean. Luis Mitxelena izendatzen da Euskaltzaindiaren or- 
dezkari, biltzar horietara joan dadin.

A. Arrue jaunak Donostiako alkate jaunagandik hartu duen gutun baten 

berri ematen du, Euskaltzaindiari aurtengo laguntzaz 100.000 pezeta ematea erabaki 

dutela esanez.

Lankideen Aurrezkiak (Caja Laboral Popular) delakoak, bére aldetik, aur

tengo laguntzaz 100.000 pezeta.

Donostiako Udaletxeari eta Lankideen Aurrezk¡ etxeari eskerrak ematea 

erabakitzen da.
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