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Azkenik, Xabier Azurmendi idazlea eta Uitziko alkatea hurrengo asteburuan,
Ekainaren 4ean eta 5ean hain zuzen, Orixeren mendeurrenaren hasiera izango
den ospakizun-egitarauaren berri ematera sartzen dira batzarrera.

Eta honekin, bukatutzat ematen da arratsaldeko batzarrea.

Fr. Luis VilIasante lose M. Satrustegi
Euskaltzainburua Idazkaria

1988-VIl-l

Bilbon, Bizkaiko Foru Diputazioko jauregian, 1988ko uztailaren lehenean
egin dute euskaltzain osoek hileroko bilera. Goizeko hamar t'erdietan bildu dira:
L. Villasante burua, 1. Haritschelhar buruordea, P. Altuna, P. Charritton, E. Er
kiaga, 1. Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, F. Krutwig, E. Larre, 1. M. Lekuona, Tx. Pei
lien, P. Salaburu, J. San Martin, J. M. Satrustegi eta P. Zabaleta, euskaltzainak;
1. L. Lizundia idazkariordea.

E. Knorr jaunak ezin etorria adierazi duo

Maiatzeko batzar-agiria onartu da.

1. Gorostiaga euskaltzainaren heriotzea gertatu dela aditzera eman du euskal
tzainburuak. Zenduaren bizia eta lanak aipatu ditu bere txostenean. 1950ean
izendatua izan zen euskaltzain oso eta Nazario Oleagak eman zion erantzuna.

Jarraian, hutsunea iragarri du L. Villasantek eta bi hilabeteko epea irekirik
gelditu da hautagaia aurkezteko. Abuztua oporretako denbora denez iraileko
batzarrerarte atzeratzen da legezko epea.

M. J. Urmeneta urgazle nafarraren hil-berria eman du gero J. M. Satrustegi
idazkariak eta gerra ostean euskararen indarberritzeko ahaleginetan zenduaren
lanak Nafarroan izan zuen garrantzia azpimarratu du bere txostenean.

Euskera aldizkaria

Euskaltzaindiaren aldizkari ofiziala hobetzeko izendatu zen batzordeak bere
proposamena aurkeztu duo Euskera-n bi parte ongi bereiztea gomendatzen da:
I. Euskaltzaindiaren bizitze eta historiari dagozkiena eta, 11. lker eta lagon saileko
txosten eta bestelakoena. Bi aldizkaritan agertzea, nahiz urteko bi zenbakietatik
bata Euskaltzaindiaren bizitzeari soilki, eta bestea [ker eta lagon saileko txostenei
bakarrik eskaintzea, arrazoi askorengatik, ez da komenigarri ikusten. Zenbaki
bakoitzaren barnean egingo da, beraz, esandako banaketa.

Batzordeen lan monografiko luzeek ez dute bertan sartzerik izango. Horreta
rako badu Euskaltzaindiak sail berezi frango.

Euskaltzainek batzarreetara ekarritako lanen urritasuna ikusita, beraiei alfabe
tikoki txostenak eskatzeko asmo hura aurrera eramatea nahi da. Euskaltzainbu
ruak eskutitz bana egina du zentzu horretan.

Hilabeteko denbora eman da aldizkariaren berrikuntzari dagozkion oharrak
bidaltzeko.
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EuskeralEuskara izenburua aldatzea eskatu du Tx. Peillen jaunak. Lehen ere
aipatu izan dela arazo hori, erantzun zaio, baina aldizkariak bide luze bat horrela
ibilia duenez, hori ere elkargaoaren historia dela uste dute batzartuek. Dagoen
dagoenean jarraituko du beraz.

Batzarre egutegia

Juan M. Lekuonak Euskaltzaindiko bere sarrera hitzaldia uztailaren 30ean
egingo du Oiartzunen bere osaba M. Lekuona euskaltzaina zenaren hileta urte
buruan. J. Haritschelharek egingo dio sarrera erantzuna. Bezpera arratsaldean
Oiartzunen bertan bilduko da Onomastika batzordea Nafarroako lurralde mistoko
toponimia zerrendari amaiera emateko.

Azken urteetako ohiturari jarraituz, Euskaltzaindiak ez du abuztuan batzarre
rik egingo.

Iraileko batzarrea 30ean izango da, azken ostiralean, eta Gernikan. Lexiko
grafia eta estilistikako jardunaldiak egingo dira horren inguruan. Batzorde bien
arduradunek aurkeztutako gai eta hizlarien zerrendak banatu dira batzartuen
artean.

Izendapenak

Madrilgo Kultura Ministeritzatik literatura sorketa bultzatzeko diru laguntzen
epaimahairako ordezkaria izendatzea eskatu dute. 1. M. Lekuona izendatu da.

Zarauzko Udalak sorturiko VII. "Xabier Lizardi" literatura sariaren mahaira
ko ere, lehendanik bertan ibilia denez, 1. M. Lekuonaren izena eman da.

Oiartzungo Udalak Manuel Lekuona euskaltzain ohiari omenaldia eskainiko
dio uztailaren 29tik abuztuaren lehenera bitartean, haren heriotzearen I. urtemu
gakari. Bertako Seme Kuttun izendatuko dute, herriko Kultur Etxeari han bere
izena emango diotelarik.

Eskuartekoak

1. San Martinek Miramar jauregiko egoitza berria nola izango den aditzera
eman du, piano baten bidez egoitzaren kokapena eta barneko gelen banaketa
azalduz. Azken berriak aipatu ditu.

Herri Literatura batzordeak bere gaiak aztertu eta landu gogoz, "Manucl
Lekuona" izeneko iker saria sortzea eskatu duo 500.000 pezetako saria izango da
eta iragarpenaren oinarrizko baldintzak ekarri ditu. Aurtengoan onartu dil.

Onomastika batzordeko idazkariak hurrengo jardunaldiak 1990can Lizarran
egiteko asmoa agertu duo Besteak beste, Lizarrako Foruaren 900 urteburua dela,
esan du, eta Lizarra merinaldcko onomastika gai nagusitzat izango luke.

Jarraian osoko batzarrca egingo dencz, gcroago Bilboko Katedraren mendeu
rreneko ospakizunak hasteko, hcstcrik gabe amaitutzateman da batzarrea.

Fr. Luis Villasan/l'
Euskaltzainburua

1. M. Satrustegi
Idazkaria
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2. Batzarrea
Euskal Katedraren Mendeurrena

Bilbon, Bizkaiko Foru Diputazioaren batzar-aretoan, 1988.eko Uztailaren lean,
egin du Euskaltzaindiak hileroko bere 2. batzarrea. Eguerdiko 12etan bildu dira,
lehenengo batzar agirian agertzen direnez gain, beste hauek: L. Akesolo, 1. A.
Arana, A. Arejita, R. Badiola, F. Barrenengoa, X. Gerefio, J. L. Goikoetxea,
1. M. Larrarte, A. Muniategi, 1. Oleaga, J. A. Retolaza, K. Rotaetxe, P. Uribarren,
1. 1. Zearreta eta A. Zubikarai, urgazleak. Mahaipuruan, gero aipatuko diren
agintariez gain, M. Karmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikara
ko Idazkaria ere jartzen da.

Euskaltzainen bilkuraren bem

1. M. Satrustegi Idazkariak ematen du bilkuraren kontu, gairik garrantzitsue
nak azalduz.

Tomas Uribeetxebarria Bizkaiko Kultur Diputatuak irekitzen du batzarrea,
Foru Erakundearen izenean, agurra eginez.

Fr. Luis ViIlasante Euskaltzainburuak mendeurren honen zergatia azalduz,
sarrerako hitzaldifioa egiten duo

Txostenak

J. A. Arana jaunak "Euskal katedraren lehiaketa eta eragina" gaiaz jardun
du, gertakizun horren inguruan sortutako xehetasun eta agiri ugari garatuz.
Jarraian, A. Irigoyen jaunak "Azkue, Arana Goiri eta Unamuno" izeneko txosten
sakona irakurtzen du, hiru pertsonaia gailen hauen euskal nortasuna azpimarra
tuz. Hirugarrenik, lues Pagola andereak "Azkue versus Arana Goiri: hitz berriez"
mintzatu da, jaun bion ikuspuntuak adibide askorekin hornituta.

Pilar Valiente Eusko Jaurlaritzako Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendari Oro
korrak, Hezkuntza Sailaren izenean hitz labur batzu esaten ditu, euskal katedra
hura eta gaurko Institutuetako euskal katedradunen lotura aipaturik.

Azkenik, Jose Alberto Pradera Bizkaiko Diputatu Nagusiak, bilkurari amaiera
ematen dio, egungo ospakizuna goraipatuz.


