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Donostiako Diputazio Jauregian, 1982.eko Urriaren 29an, arratsaldeko lauretan egin du Euskaltzaindiak hileroko bere bilera. Bildu dira: L. Villasante buru, J.
Haritschelhar buruorde, P. Altuna, J. Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, P. Lafitte, E. Larre, F. Ondarra, J. San Martin eta J. M.a Satrustegi euskaltzain
jaunak; L. Akesolo, P. Andiazabal, J. A. Arana, X. Aranburu, M. Atxaga, P. Charritton, J. Etxaide, E. Etxezarreta, P. Goenaga, X. Kintana, J. L. Lizundia, X. Mendiguren, L. M. a Mugika, A. Zatarain eta J. J. Zearreta euskaltzain urgazle jaunak.
X. Diharce eta P. Larzabal jaunek ezin etorria adierazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Goizeko bilkuraren berri
Goizeko euskaltzainen bileran, Toribio Alzaga eta F. Arrese-Beitia antzerki eta
olerki sariketetarako mahaikoak izendatu dira.
Maileguzko hitzei buruzko Jardunaldietarako, Iparraldeko J. Haritschelhar eta
P. Lafitte batzordekide izendatu dira.
Donostiako gure ordezkaritza, Txurruka kalean, 7, laster irekitzeko moduan
dagoela jakinerazi digu Diputazioak. Dialektologi lanak bertatik eramango dira eta
beste zerbitzu batzutarako tokia ere badago.
Euskera aldizkariaren gerra aurreko lehen hiru zenbakiak birrargitara ditugu
eta salgai daude. Euskaltzaindiko urgazle eta batzorde lankideei salneurritik beherapen ahalik haundiena egingo zaie.
Espaiiako Akademiari Eugenio Montes zenaren heriozkari Euskaltzaindiraren
doluminak agertzea erabaki da.
Batzordeen berriak
Gramatika. Patxi Goenaga, batzorde idazkariak, egoera nahiko eskaxa dagoela
esan duo 1984.eko Kongresoari buruz hiru ardatz nagusi azpimarratu ditu: Ian nagusiak, batzordeak egindako lanen aurkezpena eta aurrera jarraitzeko plangintza.
Azken puntu honetan, zein autore ikertu, langile arazoa eta finantziaketa. Datorren
batzarrera, Kongresoan aurkeztuko diren gai nagusien hautapena eginik ekartzeko,
eskatu zaio batzordeari.
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Bertsolariak. Txapelketako lehen fasea amaitu dela aditzera eman du J. San
Martinek. Bigarren ekitaldia Azaroan egingo da, Gernikan eta Oiartzunen. Azkenaurrekoa, Goiherrin eta Durangon, liburu azokarekin batera; eta 1982. Txapelketa
amaiera, Donostian, Abenduaren 19an.

Txostenak

J. M. B Satrustegik, Pragara egin berri duen bidaiaren berri eman duo N. Tauer
euskaltzain ohorezkoak bere liburu, aldizkari eta euskaltzaleen gutun bildumak Euskaltzaindiari eskaintzen dizkiola, aditzera eman duo Hildako hogeita hamabost bat
jaunen eskutitzak Azkue Bibliotekarako berekin ekarri ditu, hala nola, aldizkari bitxienak eta idazki zenbait. Beste bem batzuren artean, Rudolf J. Slaby izeneko euskaltzain urgazle ezezagun bat izan zela Pragan Azkue zenaren denboran, aditzera
eman duo Eskerrak emango zaizkio Tauer jaunari eskaintza honengatik.
Luis M.B Mugikari zorionak eman dizkio euskaltzainburuak doktoradutza lortu
duelako. 1984.eko kongresoari buruz planteamentu batzu egin nahian, latinetik zuzenean eta erromanikotik euskarara etorritako hitzen aldaketak aztertu ditu. Gaztela,
Aragoi eta Gaskoin aldekoekin ezberdinak, noski. Azentuaren garrantzia aipatu du,
Zaraitzu eta Erronkariko kasuan, bereziki.
Eta besterik gabe amaitu da batzarra.
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