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Donostian, Diputazio jauregian, 1980.eko Maiatzaren 30ean, arratsaldeko lau
retan, egin du Euskaltzaindiak bere hilabeteko batzarra. Bildu dira: L. Villasante
buru, J. Haritschelhar buruorde, X. Diharce, J. Hiriart-Urruty, A Irigoyen, E. Knorr,
F. Krutwig, P. Lafitte, E. Larre, L. Mitxe!ena, J. San Martin eta J. M.a Satrustegi eus
kaltzain jaunak; P. Altuna, J. A. Arana, X. Aranburu, J. A. Arkotxa, M. Atxaga, P.
Charritton, J. M.a Etxaburu, J. Fdez. Setien, X. Garmendia, P. Goenaga, F. Ixurko,
X. Kintana, J. M.a Lekuona, J. L. Lizundia, X. Mendiguren, K. Rotaetxe, I. Saraso
la, P. Uribarren eta J. J. Zearreta euskaltzain urgazle jaunak; J. M.a Satrustegi idaz
kari dela.

J. L. Davant eta P. Larzabal jaunek ezin etorria adierazi dute.
Ohi den otoitzarekin hasi da batzarra.
Aurreko agiria ontzat eman da.

Madrilgo Kultur Ministeritzatik jasotako gutun baten berri eman du idazkariak.
Sariketa zonbaitetarako norbait izendatzea eskatzen zaio Euskaltzaindiari. Ongi ikusi
dute euskaltzainek eta horrela erantzutea erabaki da.

Gipuzkoako Diputazioak, irakaskuntzarako gai den norbaiten izena eskatzen
du, berak eratu nahi dituen euskararen ikastaroetarako. Euskaltzaindiaren eginkizu
na izenak aurkeztea ez baino, aurkeztutakoen gaitasuna epaitzea dela erantzungo
zaio.

Euskarazko antzerkien "Toribio Altzaga", eta olerkien "Felipe Arresebeitia",
Bizkaiko Aurrezki Kutxaren laguntzaz eratutako sarien aldia delarik aurten, oina
rriak zabaldu direla esan du idazkariak. Lanak ekartzeko epea Irailaren 30era luzatu
da.

Era berean, eta azken aldiz, Carakas-ko "Euskera Lagunen Elkarteak" eratzen
duen "Andima Ibinagabeitia" saria emango da Bera-ko euskal jaialdietan. USAko
1.000 $ izango ditu literatur gaien irabazleak. Lanak Ekainaren 27rako ekarri behar
izango dira.

I. GOIZEKO BILERAREN BERRI

Euskaltzain osoen bilkuran X. Gereno egun erdiko lanerako diruzaintzan sar
tzea erabaki da. Beraren ardura kontuak eramatea izango da.
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F. Mendizabal zirkulazio ezaugarrien zerrendaz mintzatu da, erabili dituzten
iritzi eta oztopo nagusien berri emanez. Hilabete baten epean egin behar dituzte eus
kaltzainek beren oharrak, eta beste hilabete baten buruan ekarriko du batzordeak
bere lana, azken baiezpena emateko.

"Erizkizundi hirukoitzari" buruz egin duen lana aurkeztu du Ana M.a Etxaidek.
Ikusi ez dituen beste zenbait esku izkribu badela jakinerazi diote, eta horien azterketa
egin ondoan argitaratzea erabaki da. Euskaltzaindiak eta EUNSA-ak elkarrekin egin
go dute, horretarako diruetxe zenbaiten laguntza lortzeko bidea omen dagoelarik.

II. BATZORDEEN LANAK

Herri Izendegiaren batzordea asteartean bildu zen Gasteizen. J. L. Lizundiak
eman du bileraren berri. Ekialdeko Lautada, Busturialdea eta Urolaldea eskualdetako
herrisken eta auzoen zerrendak onartu dira. Bidasoaldeko zerrenda amaitu gabe gel
ditu da.

Gramatika batzordeak hiru hilabetetik behin biltzea erabaki du, hamabost egun
aurretik bakoitzak bere lanaren berri emanez. Datorren bilera Irailaren 19an izango
da.

Irakaslego batzordeak E. K. N. gutun bati erantzuna emanez, D mailako titu
luen etsaminetarako eginkizun teknikoa here gain hartzen duela esan duo Deia egitea,
eguna, ordua eta tokiaren baimenak lortzea E. K. N.ak bere gain hartuko ditu, hala
nola mahai burukoen ordainketa. Horrela idatziko zaio E. K. N.ri.

Euskalarien Nazioarteko Jardunaldien berri eman du J. San Martinek.

Oinarrizko euskararen batzorde inguruan gertatu den Israelgo bidaiaz mintzatu
da J. J. Zearreta.

III. TXOSTENAK

Magnetofoi bilketaren berri eman du J. M.a Satrustegik. Ekintza honek bultzada
gehiago behar du gaurko euskalkien lekukotasuna jaso nahi badugu. Zortzi cassette
bildu dira iaz, Mezkiritz, Amaiur, Elizondo eta Lekarotz herrietakoak hain zuzen.
Dialektologiaz batzarrea egin ondoan emango dira itaungida zehatzak.

Fermin Ixurkok irakurri du gero, aurkitu berri duen Joakin Lizarraga, Elkano
koaren, liburuaz bere txostena. Urgazle izendapenaren ondotik lehenbiziko txostena
du ixurko jaunak, eta ongietorria ematean beste Ian batzu ere ekarriko dituelako itxa
ropenean agertu du Villasante euskaltzainburuak.

L. Mitxelenajaunak "Udal izenen oflzialtasuna" aipatu du, erdaraz eta euskaraz
gauza bi direla adieraziz. Besteak beste, eragozpen haundiak ekartzen ditu eta diru
aldetik xahuketa izugarriak euskaraz bakarrik emateak. Nola nahi ere, Euskaltzain
diak euskaldunentzat eman dituela herrien euskal izenak erdarazkoekin sartu gabe,
nolabait adieraztea komenigarri ikusten duo

Eta besterik gabe amaitu da batzarra.

Euskaltzainburua
Fr. LUIS VILLASANTE


