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1979-IX-28
Donostian, Diputazio Jauregian, 1979.eko Irailaren 28an, arratsal

deko lauretan, egin du Euskaltzaindiak bere hilabeteko batzarra, bildu 
dirá: L. Villasante buru, A. Irigaray, A. Irigoyen, E. Knorr, P. Lafitte, E. 
Larre, J. San Martin, J. M. Satrustegi eta A. Zavala euskaltzain jaunak; J. 
L. Alvarez "Txillardegi", M. Atxaga, P. Charritton, X. Garmendia, J. In- 
txausti, X. Kintana, J. M. Lekuona, J. L. Lizundia, A. Zatarain eta J. J. 
Zearreta euskaltzain urgazle jaunak; J. M. Satrustegi idazkari déla.

J. L. Davant, X. Diharce, J. Haritschelhar, J. Hiriart-Urruty, P. Lar
zabal eta L. Mitxelena jaunek ezin etorria adierazi dute.

Ohi den otoizarekin hasi da batzarra.
Karl Bouda euskaltzain ohorezko, eta Sauveur Narbaitz euskaltzain 

urgazle jaunen hil berria eman du euskaltzainburuak.
Karlos Garaikoetxea, Euskal Kontseilu Nagusiko burua, ikusten izan 

da Bilbon Euskaltzaindiko Zuzendaritza. Aurrez Hego Euskal Herriko bost 
gotzai eta lau Diputazioetako lehendakariei egindako ikustaldien jarraipe- 
na déla adierazi du idazkariak.

GOIZEKO BILKURAREN BERRI
Euskaltzaindiaren Arautegia aldatu beharra dagoela ikusi da, lehe

nik:
a) Eskuartean dituen ala izan ditzakeen jabegoa legeztatzeko.
b) Euskaltzain laguntzaile esaeraren ordez, euskaltzain urgazle 

berriro sartzeko.
c) Urgale eta euskaltzain ez direnen laguntza lortu nahian, lankide 

maila berri bat sortzeko. Lankide hauen Euskaltzaindiarekiko lotura 
beren lanaren iraupenaz mugatua izango da. Urriko batzarrera aurre- 
texto bat ekarriko du idazkaritzak.

Izendapen berrien arazoa ukitu da. Lau urteren buruan euskaltzain 
urgazle izendapenak egitea komeni déla ikusi dute batzartuek.

Gero eta gehiago dirá langileen euskal etsaminetarako Euskaltzain- 
diaren ordezkariak eskatzen dituzten Udal edo bestelako erakunde ofizia- 
lak. J. J. Zearreta eta P. Uribarren izendatzen dirá, Bilbon hartzen diren 
deiei erantzuteko eta X. Mendiguren eta J. A. Letamendia, Donostian 
hartzen direnei.

DAGOZKIEN BATZORDEEN AZALPENA
P. Charritton euskaltzain urgazleak H-ren batzordeak egindako lana

ren berri eman du. H-dun hitzen zerrenda euskaltzainen artean banatu
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du, datorren Urriaren 15 arte oharrak egiteko epea mugatuz. Iritzi guziak 
jaso ondoanr Euskaltzaindiak beste batzar bat eginen du azken erabakia 
hartzeko.

A. Irigoyen euskaltzainak, deklinabidearen batzordeak prestatu 
duenerabaki proposamena irakurri du. Bergarako biltzarraren ondore 
bezala agindu zitzaion lan hau.

Euskara batua eta Euskalkiak direla-ta, bigarren agerpena zabaldu 
da batzartuen artean. Arazo honek ez zuela behar zuen bezalako zabal- 
kunderik izan, esan zen Foruan. Oraingo hau, hutsune hori betetzera 
dator.

J. M. Iriondo euskaltzain urgazleak Bertsolari batzordearen berri 
eman du. Zenbait bileraren ondorez, azkenean, Eguberri aldera bertsolari 
txapelketa antolatzeko asmotan dira.

X. Kintana eta A. Zatarain jaunek gertatu dute letren izenei buruz 
txostena. Gidapen edo oinarri bezala ontzat eman du Euskaltzaindiak.
TXOSTENAK

P. Charritton jaunak Ipar aldeko "Bai Euskarari" kanpainaren kon
tu eman du.

L. Villasante Foru jardunaldietaz mintzatu da, eta J. M. Satrustegik 
berorien egunoroko kondakizunen berri eman du.

P. Lafitte euskaltzainak, azkenekotz, Duvoissin kapitainari buruzko 
txostena ekarri du, idazle honen bizitzaz eta lanez xehetasun jakingarriak 
jakineraziz.

Eta besterik gabe amaitu da batzarra.
Euskaltzainburua Idazkaria
A. L. Villasante J. M.a Satrustegi


