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Hiru hilabetez behin Idazkari Nagusi eta Idazkari-ordeak Or- 
dezkaritzetako idazkariekin bilera egin beharko dute. Euskaltzain- 
buruari ere, aldez aurretik bilera horren berri emango zaio; eta 
joateko eskubidea du, berak nahi baldin badu behintzat.

*  *  *

Ororen Batzarrean, hots, hilabete oroz egin ohi dugun Batza
rrean ere, ene ustez aldakuntzaren bat sartu beharra dago. Disziplina 
baten barruan ibili beharra dugu denok, eta hori denon onerako 
izango da. Lehen guti ginen, eta gutiren artean ez da erregela baten 
behar handirik izaten. Orain gure familia ugaritu egin da, eta Jain- 
koari eskerrak ematekoa da. Baina, jakina, asko izatean, esan dudan 
disziplina horren beharra ere somatzen da. Gauzak behar den or- 
denamenduz eta seriotasunez egin ahal izateko, eta gehiegikeriak eta 
neurritik kanpora irteteak ahal dela gerta ez ditezen, nik honako 
hau proposatzen dut: Euskaltzainburuaz gaiñera izan dedila gure 
Batzarreetan moderatzaile edo speaker bat, bere mikrofonu, txintxa
rri eta guzti. Honi eskatu beharko zaio hitza, honek ebakiko ditu 
sesioak, eta hitz batean esateko, Batzarrearen haria berak eramango 
du. Aldiz aurretik banatuko den egitaraua segituz, noski. Nik Li
zundia Idazkari-ordea proposatzen dut zeregiñ hortarako.
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BATZORDE SORTZEAZ ETA  DON OSTIAKO ORDEZKARITZA
H ORNITZEAZ

EUSKALTZAINDIAREN ARAUDIA BER R ITZ EK O  
BATZORDEA

Aspaldiko asmoa dugu hau, baina sekula burutu ez duguna. 
Ba dirudi, ordea, ezin dugula gerotik gerora gehiago luzatu. Eus
kaltzaindiak legezko nortasun bat erdietsiko badu, nahi ta ez bere 
Araudia gaurkotua aurkeztu beharko du. Horregatik — eta besteak 
beste direla— , Araudiaren berritze eta gaurkotze horri premiatsue- 
netako puntua derizkiogu.
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Hona hemen Euskaltzainburugoak proposatzen duen Batzordea: 
Batzordearen Atal Eragilerako :
A. Luis Villasante, euskaltzainburu bezala 
J . M. Lojendio, euskaltzain eta lege gizon den aldetik 
A. Arrue, euskaltzain eta lege gizon den aldetik 
J. L. Lizundia, burokrazia arazoetan aditua den aldetik 
Atal Eragile honen buru Villasante izango da, eta Lizundia 

idazkari.
Kontseilari Atalerako:
Jean Haritschelhar, mugaz hangoen eskubideak eta errepresen- 

tazioa zaintzeko
Manuel Lekuona, euskaltzainburu izanak eman dion esperien- 

tziagatik
Joan San Martin, Euskaltzaindiaren Idazkari den aldetik 
Jesús Oleaga, lege gauzetan duen jakitateagatik 
J. M. Satrustegi, euskaltzaina, Nafarroako eskualdearen izenean 
Ai. Ruiz Urrestarazu, Arabakoarenean.
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IRU IN EKO  SYMPOSIUM-A ERATZEKO

Iruineko Symposium-a eratzeko Batzorde bat jarri behar zela 
pentsatu zen. Lehendik ere esanak daude izenak, baina ofizialki egiten 
zaio gaur Proposamendua Batzarreari:

Atal Eragilerako:
Carlos Santamaría jauna 
Jesús Oleaga jauna 
Jorge Cortes Izai
Carlos Santamaría izango da buru. Eta Cortes Izai idazkari. 
Kontseilari Atalerako:
A. Iri garai, euskaltzaina
J. M. Satrustegi, euskaltzaina
M. J. Urmeneta, euskaltzain laguntzailea
J. L. Lizundia, Euskaltzaindiko Idazkari ordea.
A. Damaso Intza, euskaltzaina
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