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eskatzen zuen, eta ezeri zuzenketarik edo oharrik egitera, agiri hari 
buruz finkatua izan behar zuela. Agiri hori, iraileko batzarraren agi- 
riakin batera zabaldu zan Euskaltzaindikoeri.

Ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.
Euskaltzainburua Idazkaria

MANUEL LEKUONA JUAN SAN M ARTIN

1969- V I I I - 8

Donostian, Gipuzkoako Diputazioan, 1969-ko dakonilaren 8-an, 
goizeko hamar t ’erdietan.

Bildu dirá: M. Lekuona buru, Irigoyen, Lojendio, Mitxelena, 
Satrustegi, Villasante eta Zabala euskaltzainak; Artola, Beobide, Be
rrondo, Etxaniz, Garmendia (Jo n ), Lizundia, Oleaga eta Zatarain 
euskaltzain laguntzaileak, San Martín idazkari dala.

Uztaileko biltzar-agiria onhartu da. Zatarain jaunak «Arantza- 
tzu-ko eskribikerari buruz eskari bat» izeneko txostenari buruz argi- 
tasun batzuek eman ahal dituanaren galdea egiten dti, baina euskal
tzainburu jaunaren iritziz, oraingoz uztea hobe dala zeren hain iritzi 
desberdinak ditugularik hauziak sortzeko besterik ez litzakealako,

Rikardo Arregi euskaltzain laguntzailearen hil-berria eman da. 
Elkargo honen zerbitzuan eman zituen bere urterik helduenak eta 
gaiñera uztaileko biltzarraren deiari erantzunez zijoala bidean hil 
zen. Aho batez erabaki zen bere guraso eta senideei idazkiz gure 
doluminik sentikorrenak eskeintzea.

Idazkariak aditzera eman du estudianteen euskera ikastaroañ, 
Nafarroan eta Bizkaian debekatuak izan dirala eta Gipuzkoakoak 
jarrai tzen dutela Arruek egin dituen jestioeri esker.

P. Mujikak Loiolatik bialdu du oharra. Azkue zanaren Latsibi 
nobela argitaragabearen eskutidazkia ahal dugunean igortzeko gogo- 
raziaz. Derion apaiz dan Zarate-ren eskuetan dala esan da eta Li
zundia gelditu da berari eskatzekotan.

«Patronato Aristrain»-en araudietan Cultura eta Literatura ai
patzen diranez, bidé hortatiko eskarietan sartzera ahalegintzea pro
posatzen du Berrondok. Eta hortarako ahozko jestio bat egina da 
Franzisko Mitxelenaren bidez. Ahal izatera, programa bat egin be-
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harra izango da, eskaria egiteko. Zatarainek gogorazten du lehenago 
herak proposatutako «Altube» izeneko Zientzia saria programa ho
rren harnean sartzea.

Santamariaren txartel bat, bere ogibidezko arazoegatik ezin 
etorria adieraziz.

«Auspoa» Liburutegiaren gutuna urteroko harpidetza gogoa-
raziz.

Bilboko «Euskerazaleak»-ren gutuna R. Arregi-ren heriotzaga- 
tik beren naigabea agertuaz.

«Caja de Ahorros Vizcaina»-ren gutuna, uztaileko bilera gas- 
tuetarako egin genion diru eskariaren erantzunez, 5 .000 pezeta jar
tzen ditu hortarako etxe berean guk dugun kontuan.

«Caja Laboral Popular»-ekoei ongi deritzaie «Kooperatibismoa 
eta arrantzaleen eragintza», 20.000 pezetako saria, agorrean Euskal
tzaindiak izango duen biltzar nagusian ematea. Sari bakar hori, ma- 
hiburukoak erabaki dutenez, «Egaluze» izenordezkoari emango zaio, 
Bere izena: Antonio Pérez Bilbao bermeoarra.

Satrustegik aditzera eman du Oñatibiaren etorri ezina, parbu- 
listen kursilloekin ari dalako.

Hiztegi modernoa. Santamariaren iritziz 5.000 hitz beharrez- 
koak dirá gaurko jakintzakoak, daudenak aztertuaz eta berriak era- 
tuaz hornituko litzake hiztegi bateratu hau. Lana aurrera eraman 
ahal izateko hauek izendatzen dirá batzordeko: L. Mitxelena, San
tamaría, Zatarain, F. Setien, I. Sarasola, Akesolo eta Torrealday.

Azkue-Mitxelena Hiztegia. Azkue-rena oinharri harturik Mitxe
lena egiten ari dan hiztegiaz luze mintzatu da. Financiera Comercial 
del Libro eta la Gran Enciclopedia Vasca-ttn eskeintzak izan dirá. 
Lehenengoak puntu zehatzak jartzen dituelarik eta bigarrenak ez 
hain zehatzak baina inork baino gehiago emateko gertu dagoela adie
raziz. Batzuek, bien artean konkursoa irikitzearen alde daude, eta 
besteak gainerako luzapenik gabe bertanbehera erabagitzearen alde- 
koak. Behin eta berriz irakurri dirá bien eskeintzak eta ezkenean 
botoetara jotea erabaki da. Zortzi euskaltzainen artean hórrela era
baki da: 5-ek ez luzatzea, 2-k luzatzea eta batek huts. Beraz, Finan
ciera Comercial del Libro (Timun Mas, S. A .) dalakoarekin kon- 
tratua lotzea erabaki da. Eta batzordeko izendatzen dirá M. Lekuo-
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na, Lojendio, Valverde, Oregi eta Oñatibia. Liburuaren izenburua: 
Diccionario Vasco, por encargo de la Academia de la Lengua Vasca.

Uztaileko biltzarragatik, Bizkaiko Diputazioari eta Juan Ramón 
Urkijo jaunari eskerrak ematea erabaki da.

Euskeraren egoera estudioa egiteko Gaur, S.C .I. eta Siadeco, 
S.C.I.-eri egin zitzaien eskeintzaren erantzunak hartu dira. Propo- 
samendua egiteko izendatu ziren batzordekoen eskuetan uzten da 
estudiatzeko. Hauek ziran: M. Lekuona, Lizundia, Santamaría, Sa- 
rasola, Zatarain eta San Martín. Gero, beren iritziaren berri Eus
kaltzaindiko bileran emateko.

«Alfabetatze kanpaina»-ren zuzendaritzako zen R. Arregi (g. 
b .) falta dalarik, zuzendaritzaren berritze proposamendua egin da: 
Zuzendari, lehen bezala, A. Irigaray jauna, eta Rikardo zanaren 
ordezko Lizundia eta Begoña Arregi. Ontzat hartu da.

Diru eskaria egiteko audientzia eskatua da Iruñeko Diputa 
zioan. Era berean, «Symposium»-na egitea tratatu nahi da. Eran- 
tzunan zain gelditzen gera. Gainerako Diputazioetan egin dirán es- 
karien erantzunik ere ezta jaso.

Satrustegik aditzera ematen du, «Symposium»-a egitera ezkero, 
Im ñetik kanpora, Nafarroako herriren batean egitea erabaki zela 
«Principe de Viana»-ko biltzar batean.

Iraileko biltzar berezia, Donostian bertan, 21-ean izango da 
urre-ezteieri bukaera emanez, hain zuzen, egun horretan betetzen 
bai dira Euskaltzaindiaren lehendabiziko biltzarra egin zanaren he 
rrogetamar urteak. Euskal Herriko beste urietan bezala, hemen ere, 
hilerokoaren ondorean bigarrengoa izango da, irikia, herriari begira. 
Lau hitzaldi labur hautatu dira gipuzkoar lehen euskaltzaineri bu
ruz: L. Eleizalde-ren lanari buruzkoa L. Mitxelenak; R. Intzagaray 
-ri buruz A. Zugastik; S. Altube-ren lanari buruz L. Villasantek eta 
K. Etxegaray-ri buruz J .  Artetxek.

Beste gabe, ohi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.
Euskaltzainburua Idazkaria

MANUEL LEKUONA JUAN SAN MARTTN


