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Gasteizen, San Antonio kaleko egoitza berrian, 1985.eko Urtarrilaren 25ean
arratsaldeko 4etan egin du Euskaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Bildu dira: L.
Villasante, P. Altuna, E. Knorr, E. Larre, F. Ondarra, P. Salaburu, J. San Martin eta
J. M. Satrustegi, euskaltzainak. J. Apecechea, R. Badiola, I. Baztarrika, P. Goenaga,
J. L. Goikoetxea, J. L. Lizundia, B. Oihartzabal, J. A. Retolaza, K. Rotaetxe, M. M.
Ruiz Urrestarazu, P. Uribarren, J. M. Velez Mendizabal eta J. J. Zearreta, euskal
tzain urgazleak, J. M. Satrustegi idazkari dela.

Dialektologi Jardunaldietarako agertu dira: A. Irigoyen, J. M. Etxebarria, Ch.
Videgain eta G. Aurrekoetxea.

Ezin etorria adierazi dute: J. L. Davant, X. Diharce, J. Haritschelhar eta L. Mi-
txe1ena jaunek.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarrea.

Abenduko batzar agiria onartu da.

Borde1eko Unibertsitateak Ohorezko Doktore izendatzen du gaur J. Caro Baro
ja euskaltzain ohorezkoa eta zorionak ematea erabaki da.

Goizeko bilkuraren berri

Goizeko gai nagusiak honela laburtu ditu idazkariak:

Orotariko euskal hiztegia aipatu da lehenik eta emandako urratsak baikortzat
hartu dira.

Madriden, Urtarrilaren 17an, Akademien artean izandako elkarrizketen berri
eman du J. San Martin jaunak. Topaketa ofiziala prestatzen joateko deia zenez,
eskuarteko arazoak eztabaidatu zirela, esan duo

Nafarroako Gobernuak Euskaltzaindiari eskatu zion, bere egunean, Hobekun
tza delako Legearen itzulpen ofiziala. "Itzultzaile Eskolak" egin du lana eta P. Sala
buru arduratuko da J. L. Lizundiarekin, gain begiratua emanez.

Euskaltzaindiak Nafarroako Museoan duen egoitzaz mintzatu da J. M. Satrus
tegi, hango Ordezkaria. Itxura denez, datorren otsailean hasiko dira Museoko obrak
eta beste norabait atera beharko du Euskaltzaindiak. Hitzemandako egoitzan ez da
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inolako lanik egin. Datorren asterako deia izana duela Diputaziotik, esan duo Orduan
ikusiko da zer irtenbide dagoen.

Parisen datorren astean egitekoa den "Expolangues" Hizkuntzen agerpenerako
prest dagoela dena gure aldetik, esan da. Eusko Jaurlaritzarekin batera egingo da
aurtengo erakusketa.

Batzordeen berri

1985eko Bertsolari txapelketa eratzeko, Zarautzen bildu da batzordea, J. San
Martinek esan duenez. Antolatzaile batzordea izendatu dute: J. San Martin buru, A.
Aranburu idazkari, J. M. Iriondo, J. M. Aranalde eta J. A. Arana Martija aholkulari.
J. J. Zearreta diruzain. Plangintza orokorraren ildo nagusiak agertu dira. Deiak egin
eta zerrendak ezarri ondoren esango da frogak non, noiz eta nola egingo diren. Beste
aldi batean epai-mahaia izendatuko dute.

Gramatika batzordeak prest duela Iruiieko Biltzarrean aurkeztutako lana, adi
tzera eman duo Finantziabidearen zain daude. Nafarroako Gobernuan jestioak
bideraturik omen dauzkate.

Gasteizko egoitzaren aurkezpena

Eguerdiko ordu batean, Alberto Ansola Arabako diputadua mahai buruan
zegoela, Armando Llanos Eusko Ikaskuntzaren izenean, L. Villasante euskaltzainbu
rua eta Antonio Ochoa Euskal Unibertsitateko Erretor-ordekidea mintzatu dira Ara
bako Foru Diputazioari esker ona agertzeko. Hitzaldi laburrak izan dira denak.
Aipatutako hiru erakunde hauez bestalde, L. Mitxelenak zuzentzen duen Orotariko
euskal hiztegia taldeak ere bertan izango ditu langelak. Etxe oso ederra da Ordezka
ritza berriarena.

Txostena

Odon Apraiz euskaltzain ohorezkoa zenari omenaldia eskaini dio gaur Euskal
tzaindiak. Bertan zeuden Apraiztarrei eskerrak emanez hasi du E. Knorr, Arabako
ordezkariak bere hitzaldia, mahai buruan zegoen margoa eskaini bait diote Euskal
tzaindiari, Pantxo Cosio-k Odon Apraiz gazteari egindako irudi estimagarriarekin. E.
Knorr jaunak gero, "In Memoriam" gozaro eta maitasunez mamitutako txostenean
irakasle zenduaren bizia, ikasketak, maisu lana eta euskal sena agertu ditu. Eusko
Ikaskuntzaren sorrerako bileretan parte hartu zuen Odonek Arantzazun. Euskal
tzaindiaren diru laguntzarekin Ikasketak egin zituen atzerrian. Unamunorekin zuen
adiskidetasuna ere aipatu du txostengileak, haren bibliografia aberatsa eta biziki
umorea ahantzi gabe.

Azken ordukoak

Zuzendaritza P. Lafitte euskaltzainkidea ikusten izan zela Urtarrilaren hiruan,
jakinerazi du idazkariak. Baionako eritegian dago zangoetatik ezindurik. Egoera aski
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larrian izan behar ditu eta medikuak ez dira ausartzen ebakuntzarik egiten. Buruz,
bestela, beti bezain argi eta izpirituz lasai ikusi genuen.

Itzultzean, P. Larzabalen etxean sartu ginen. Esangura, eta ezpainek ez jarrai
tzen berak nahi bezala. Ikusten zen asko estimatu zuela bisita. Bere antzerkien berri
ere eman zigun. Argitaratzen joatea komeni da.

Bezperan Aita Intza ikusten egon zela esan du J. M. Satrustegik. Euskaltzain
diak egiten dituen lanen berri galdetu zuen eta beregana iristen diren zurrumurruen
argibidea nahi zuen,

Arratsalde honetan Dialektologia Jardunak hasten direnez, amaitutzat eman da
batzarrea.

Euskaltzainburua
Fr. Luis Villasante

Idazkaria
Jose M," Satrustegi


