X V III - EUSKERA - 1973

256

Euskaraz mintzatzen dena bizkaieraz ihardutzen dala, eta bera nafarra
denez gero, ulerkaitz egiten zaiola.
H aritschelhar jaunak aditzera ematen du, L afitte jauna gaixorik dala,
eta honegatik izan dala bere etorri ezina.
Idazkariak dio, Zigor euskal izenaz hauzia izan dala Eibarko juzgaduan, eta berak Euskaltzaindiko agiri bat bialduarren, esanez izen hori
Lope García de Salazar-en Las Bienandanzas e Fortunas-en eta J . C. de
G uerra-ren Oñacinos y G am boíno, rol de banderizos vascos-en jasotzen
dala, ez dutela ontzat eman, esanez, Euskaltzaindian hontaz guztiak ez
datozela bat. Baina, Euskaltzaindian, kargudunen eginkizunekoa dala
agiriak ematea. Gaiñera, 1970ko ebnduko bileran ikusi zela izen honi
buruzkoa,
Ikastola hiztegiari buruzko oharrak jaso dira, eta batzordearen eskuetara pasatu.
Beste gabe, ohi dan otoitzarekin bukatu da batzarra.
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1972 - IV 1 4
Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1972ko apirilaren 4an, goizeko
ham ar t’erdietan, batzar berezian bildu dira: Villasante buru, H aritschel
har buruoezko, Arrue, Diharce, Irigoyen, Lojendio, M itxelena, eta S a 
trustegi, San M artin idazkari dela. Araudi berrieztatzeko batzordeko den
aldetik, Lizundia laguntzailea ere bertan da.
Ezin etorria adieraziaz, beren poderioak emanaz idatzi dute: Epphe
rre, Lafon, Dassance, L afitte jau n ak H aritschelhar jaunari; Larzabal ja u 
nak Villasante jaunari eta Erkiaga jaunak Irigoyen jaunari.
GAIA: ARAUTEGIA BIRRESTEKOA.
A rtikulurik artikulu, puntuz puntu, iraku rri da arautegi berria, aziken azterketak egin ondorekoa, 1971ko Abenduaren 30eko eta 1972ko
U rtarrilaren 31ko batzar berezietan eta zenbait puntutan, mamia aldatu
gabe, idazkera orraztu eta finkatu ondoren, beste gabe, bototara jo da.
15 botoak baiezkoak izan dira, eta beste gabe ARAUTEGI B E R R IA onhartua eta birretsia gelditzen da.

OHARRAK:
1.
Biharamunean, idazkariak bere etxean jaso zuen Manuel Lekuonaren gutuna, eta Arautegi berriari buruz hau zion: “V illasante adiski
deak egin dituan txostenak, gauza' oni buruz — ots, Araudiari buruz, ale
gia— “buruz” egiñak arkitzen ditut; eta Reglam ento Interior egoki bat
egin ezkero, usté det ontzat ematekoa dala Araudia dagon bezala”.
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2.
Arautegi berri hau, euskaltzain numeruko guztiei bidaltzen zaie.
Den en jakingarrirako laister argitaratuko da.

Euskaltzainburua
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L U IS V ILLA SA N TE

JU A N SAN MARTIN

1972 ^IV - 4
Donostia, Gipuzkoako Diputazioan, 1972ko apirilaren 4an, eguerdiko
ordu batak laurden gutxiagotan, batzar berezian bildu dirá: Villasante
buru, H aritschelhar buruordezko, Arrue, Diharce, Irigaray, Irigoyen, Mi
txelena eta Satrustegi jaun ak; eta aditz batuaren batzordeko diren: A l
tuna, Intxausti, Kintana, laguntzaile jaunak, San M artin idazkari dela.

q A I A : ADITZ BATUAREN LEHEN URRA TSAK.
Altuna jaunak, batzordearen idazkaria den aldetik, hartu dituzten
oharrezko idazkiak eta eurak aztertzearen berri eman du:
Dudarik gabe erabakita gelditzen direla Naiz, Haiz, Da, Gara, Zara,
Z arete eta Dirá formak.
M itxelenak adierazten du, lehen txosten bateratuak ez duela behar
bezalako ordenarik, sistema guztia sartzen ez delako, baizik, denak ados
datozenetan eta bateratu ahal izateko partean. B esteak geroko ützirik.
Deraut, Deust eta antzerakoetan daudela istiluak. Gerora, batasuna
goraka doala, elkar aditu ezina ikusten dela, eta behar bada bi bidé
eskaindu beharko direla.
Ohar, planifikazio orokarra zehatzago jarri, eta gerora ere, ontzat
hartzen diren zenbait form ari hobekuntza erantsi ahal izateko bidé bat
aukeratu.
Altunak dio, parte batzutan guztiak ados daudela, baina beste ba
tzutan zalantzatxo batzuk ageri
direla.
Zenbait puntu eta prolema
aztertu ondorean, ezer erabagitzeke, daZenbait puntu eta prolema
aztertu ondorean, ezer erabagitzeko, da
torren uda parterako uzten da.
Honetan bukatzen da batzarra.
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Idazkaria

L U IS VILLA SA N TE

JU A N SAN M ARTIN

1972-IV -28
Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1972ko apirilaren 28an, arratsaldeko lauretan. Bildu dirá: Villasante buru, Haritschelhar buruordezko,
Arrue eta Irigoyen euskaltzain jaunak; Altuna, Aresti, Berrojalbiz, E n beita, Garmendia (Jo n ), Garmendia (Salbador), Intxauti, Kintana, L i
zundia, Loidi, Ruiz Urrestarazu, Santam aría, Sarasola eta Zatarain lagun
tzaile jaunak, San M artin idazkari dala.

