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litzakeala erabagi orregaitik zorionak ematea. Ontzat artu da eta bijoaz 
gure zorionak Donostiako udaletxearentzat.

Zatarain jaunak irakurri du iztegi kaletarrari buruzko txosten bat, 
jatorrizko itzak ja to r zelan obeto autatu, bere aburuz.

Erkiaga jaunak irakurri du beste txosten bat oraingo idazleen anar- 
kiari buruz, aldizkarien zuzendarieri dei egiñaz. Bere eskariz, zabaldu 
bedi idazki ori euskal-aldizkarietara, biltzarrean ontzat artua izan dan 
bezela.

Oi dan otoitzarekin bukatu da biltzarra.

Euskaltzainburua Idazkaria
MANUEL LEKUONA JUAN SAN MARTIN

*  *  *

1967-V I -30
Donostia, 1967-ko garagarrillaren 30-ean.

Bildu dira: Manuel Lekuona buru daña, Diharze (Iratzeder), Irigo
yen, Mitxelena, Labayen, Larzabal, Satrustegi, Villasante eta Zabala eus
kaltzaiñak; Etxaburu, Etxaniz, Garmendia (Zeleta), Goikoetxea, Jauregi 
(Luis), Loidi, Oñañtibia, Zatarain, Zubikaray eta Zugasti euskaltzain la
guntzailleak, San Martin idazkari dala.

Arrue, Erkiaga, Irigaray, Lojendio, Olaizola eta Oleagak ezin etorria 
adierazi dute.

Oi dan otoitzarekin asi da biltzarra.
Buruzagiak ongi etorri berezia egin dio Mitxelena jaunari aspaldiko 

ordez gure artean ikusteagatik.
Ondoren, Mitxelena jaunak iztegiari buruzko argitasun batzuk eman 

ditu. Berak, orain, Salam anca’n egon bearra duanez, bere lana aurrera 
eramango badu Donostian edo ordezkari bat izendatzea eskatzen du, be- 
raj ekin ar-emana izan dezan, premiazko dituan gauzak ihardesteko. Usté 
du iru liburutan argitaratzea obe dala eskuartean erabiltzeko neurri obea 
izan dedin, ta gaiñera 25 x  15 zentimetru inguruko neurrian. Lanak 
obeto begiratukó ditu eta erantzungo digu ia lehen tomoa datorren ur
tean argitaratzeko biderik izan lezakean.

Ministerio de Educación y Ciencia’ra audientzia eske berriz egin dan 
gutunaren kopia irakurri da. Kopia au Ministerioko sekretaritzan seilla- 
tua dator. Pedro Yrizar euskaltzain laguntzaillearen bidez egin da eta 
bere karta ere irakurri da. Yrizar jaunari eskerrak eman bekioz bere 
lanagatik.

Donostiako «Colegio de Abogados»tik, Muguruza jaunak izenpeturik, 
gutun bat jaso  de lehenago ari giñan euskal-erdal itzultzaileeri buruz, 
beren aldetik aurrera eramateko erabakia artu déla esanaz, eta gure 
laguntza eske. Arrue ta Lojendio euskaltzain lege-gizonen eskuetan uztea 
erabaki da.

Gernika’ko Azkunaga alkate jaunaren agur bat, an izango duten José 
Maria Codon-en itzaldira dei egiñaz.
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Bayonako «Irazkintza»ren idazki bat, beren euskeraren alderako as
m oak adieraziz.

N á je ra ’ko Santa M aría  de la Real delako ko m e n tu tik  a ita  Luis Es- 
n a l’ek ida tz i du euskal-musika batentzat le tra  eskatuaz.

Iruñeko  ikasle andana batek Ir ig a ra y  jaunaren bidez Euskaltza in
d ia r i egiten dien gutuna ira k u rr i da, iztegi m odernu baten eskea egiñaz, 
egunoro kalean bear d irán  itze k in  ta  itz  tekn iku -z ien tz iñku  arruntenez 
o rn itu r ik . A in  zuzen ere aurrera  daram ate iz teg irako aspaldi izendatu 
zan batzordekoak, ta  Lo id i bertako idazkariak zenbait b e rr i eman d itu , 
berek ortaz San Telm o'n  astero izaten d ituzten  b illerena, «C» le tra ra  
ir itx ia k  d ire la  esanaz. Dena dela, gazte auek erakusten d igute beren eus- 
keraganako gogoa ta  bearra. E ra  berean, zeatz, Helena Gerezaga’ren idaz
k i bat ere ira k u r r i da.

E rren te riako  S. D. C. Erentza a lkartearen gutun bat, berek Madale- 
netan era tuko duten ip u i sarike tarako m a ipurukoak eskatuaz. Juan M aria  
Lekuona, J. A. L o id i eta A. Valverde izendatu d irá .

L a fitte  jaunak «Atlas L ingüístico»rako gerta tu  zuen textua frantsez 
eta espaiñolez m u ltikop iaz  aterea dela aditzera eman da. Euskaltzaindi- 
koen artean zabaldu da, baiña beren euskallcietara itzu ltzea nai duten 
guzieri emateko p rest gaudela esan da.

Zabala jaunak eman du (A rrue  jaunaren ezin e to rria  adierazi ondo
ren) B e rtso la ri Txapelketaren b e rr i: Uztapide be rriz  ere txapeldun atera 
dala esanaz, eta X a lbador b igarren, Lopategi iruga rren  eta Lazkao-tx ik i 
laugarren. D iru  kon tuak zeatz urrengo b iltza rrean  emango d ira la . Ba
tzordekoak eta m a ipurukoak izan d ituz ten  a rdu rega itik  bazkari bat es
ka tu  da ta  ontzat a rtu  da.

Labayen jaunak ira k u r r i du Euskal Teatroaren iztegia’ri buruzko 
txosten bat.

Beobidek aditzera eman du uz ta illa ren  16’t ik  18’ra  an tze rk i ikastaroak 
izango d ira la  Za ld ibarren  (B izka ia ) «Gerediaga» alkartealc anto latuak.

M in is tru  jauna D onostiara etortzeko denez, aud ientziarako izendatu 
zen batzordeak une o r i aprobetxatu  bear lukeala b ilingu ism oari buruz 
personalk i m intzatzeko.

O ñatib ia ’k  dio irakasle  izan nai dutenentzat ikasta roak eratu dituz- 
te la  udara onetarako, ta  ongi litzakeala  esamiña baten ondorean E uskal
tza ind iak irakasle tzarako ag iriak  ematea.

B aita  ere aditzera eman da Zum arraga’ko Ayerbe jaunak era orre tako  
ag iriren  ba t nai duela beretzat, euskal-klaseak ematen d iardualako.

Idazka ria  euskaldunen a lfabetatzeari buruz m in tza tu  da. Lehendik 
izendatua zen batzordera R ikardo A rreg i geitzea eskatu du. San Telm o’n 
(D onostian) E uska ltza ind iak duen o fiz inan  lekua eskatu du alfabetatza- 
rako  burego lana an egin ahal izateko. E ta  azkenean baim ena alfabetatze 
kanpaña onetan «Euskaldunak euskeraz: ira k u rr i, itzegin, idatzi» slogana 
ere guzietan zabaldu ahal izateko. Slogan au erabiltzea eta R ikardo A rre 
gi euskaltzain laguntzaillea kom izioan sartzen ontzat a rtu a k  izan d irá , 
baiña San Telm o’ko o fiz ina  tok ia  uztea Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País»koeri eskatu bearko litza iokea la  esan da. Beraz, idaz-
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ka ria  ge ld itu  da A lvaro  del Va lle  Lerchund i jaunarek in  personalk i min- 
tzatzekotan.

B erriz  ere aurren  ikasto le ta rako  esko la-liburueri buruz ja rd u n  da. 
Idazka riak  aditzera eman du, personalk i m in tza tu  zala Santo Tomás de 
A quino 'ko irakasleekin  eta m aisu ta m aistren  ir izp id e  desberdiñak ikus i 
ondorean, usté duela a ie ta rikoak ere ikasto le ta rako  textuak autatzeko 
sortu  zen batzordean sartzeko prem ia  dagoala, ta  ahal izatera irizp ide  
b ie tarako lib u ru a k  aukeratu.

«Atlas Lingüístico»a osatzen joa teko m u ltikop iaz  atera d irán  o rr ia k  
zabaltzea E uska ltza ind iko  guzieri eskatzen zaie. Itzu lpenak b ild u  ta  gero 
iñ o rk  bete gabe ge ld itu  d irán  euska lk iak osatzea is tu d ia tu  bear litzakeala  
esanaz.

B iltza rre tan  iraku rtzen  d irá n  txostenak a rtx ib u  berezi batean gorde 
bear litzazke la  eta batzorde bat edo izendatu la n ik  onenak eta bearrez- 
koenak EUSKERA a ld izka rirako  autatzeko.

O i dan o to itza rek in  buka tu  da b iltza rra .

Euskaltzainburua Idazkaria
M A N U E L LEKU O N A JUAN SAN M A R TIN

*  *  *

1967-V I I -28
Donostia, 1967-ko uz ta illa ren  28-an.

B ild u  d ira : Manuel Lekuona buru , Jean H aritsche lha r buru-ordezko, 
A rrue, Ir iga ray , Irigoyen, L a fitte , Larzabal, Lo jend io , Satrustegi eta Vi* 
basante euskaltza iñak; A rto la  (B o rd a r i) , B arand iaran (A. E m iliano ), 
Beobide, E txaniz, Garm endia (Juan), Garm endia (X a lbador), Lekuona 
(Juan M .a), L izundia , Olaizola, Oleaga, S a iza rb ito ria  eta Zatara in  euskal
tza in laguntza illeak, San M a rtin  idazka ri dala.

Dassance, Eppherre eta E rk iaga euskaltzaiñak ezin e to rria  adiera
zi dute.

Oi dan o to itza rek in  asi da b iltza rra .
G aragarrilleko  b iltza rre ko  ag iría  ira k u r r i da eta ontzat a rtu  da.
A ita  O naindia eta Ana M .“ E txaide-k eskerrak emanaz ida tz i d ituzten 

gu tunen b e rr i eman da. E txa b u ru k  «Gizon on bat» idazkia  O ndarruako 
euska lk ira  itzu lia  ig o rr i du gu tun ba tek in  bere ezin e to rria  adieraziz, 
eta ka rta  berean die: «Euskaltza indiaren azken batzarreko ag irian  «an
dana» itza  ira k u r r i dot. Ezdet usté «grupo» lez agertzeko egokia danik». 
Baiña m ugazandiko euskaltzaiñak berek o rre la  erab iltzen dute la diote, 
ta buruzagiak dio O iartzunen «endana» erab iltzen dute la talde, a ld ra  
edo illa ra  adierazteko. Azkue’n  izteg iak ere era onetara dakar «andana», 
h ilera , fila , tropa.

Tudelako Colegio de San Francisco Javie r’e tik  A ita  G ille rm o  Larra- 
ñaga'ren gu tun ba t a rtu  da irakaskuntza  gaietarako g e rta tu rik  d ituan  l i 
bu ruak eskeiñiz: Landare-jakintza, abere-jakintza, giza-soiña, b iz i-jak in -


