Euskeraren batasuna dala ta
Baiona'ko Batzordea. Euskeraren
e t o r k i z u n e r a k o pausoa garrantziduna
Ba dut naiko lan lenengo aldiz
nere gisara ez ezik neurri jakiñak
edukirik idatzi bear onetan, baiñan
neronek ere neurri oiek onartu ditut eta naiz asieran ondoegi ez bete, ekiteko asmua dut.
Baiona'ra iritxi nintzala larunbat
eguardi aldean eta bilgura sartu bezin laister jarri ziraten
txaketan
txartel bat onela ziona. "Euskal
idazkaritza. Batzorkidea".
Bigarren
mai bat ikusi nuan "berrilarientzat"
apropos jarrita zena. Nere buruari
esan nion: ori duk ire lekua. Agurtu nuan nere aldamenekoa, "Basque-Eclair"
Baiona'ko
eguneroko
berrilaria. Lendakaritzan
Laffitte
apaiz jauna, euskaltzaiña ta "Herria" asterokoaren
zuzendaria.
Apaiz eta praille, oitura duten
bezela, ez ziran falta, baiñan apaiz
edo praille ez giñanak ugariago giñan. gaiñera ba genituen gure artean andre ta andereñoak. Guztira
ogei ta amabost edo berrogei bat.
Iritzi guztietako jendeak baiñan espiritu batekoak.
Goizean Batzordearen zeregiña ta
egiteko moduak agertu
zizkiguten.

Baita ere etortzerik ahal izan ez zutenak bidalitako sinpati kartak irakurri edo esan zizkiguten, esate baterako Mitxelena euskaltzain jaunarena.
Gero bazkal aurretik aiña une inportantea gogoratzeko luntx txiki
bat eduki genuen bilkura leku berean. Luntx ortan Baiona'ko alkate
ta Frantziako Parlamentuan diputadu dan Grenet jauna izan genuen
gure artean Baiona'ko uriaren ongietorria emateko.
Bazkaldu bitartean etziran lanak
eta elkar-izketa mamitsuak, baztarrean gelditu. Bazkariak eman zizkigun indarrekin ekin genion gogor
lanari arratsaldean. Ez noa emen an
erabaki eta eztabaidatu ziranak jartzera, bakarrik an azaltzen zan espiritual gogor señalatzera. Argi azaldu zan euskera osatu ta batuaren
egarria zenbaiteraiñokoa
dan. Iritziak ugari ta askotan zearo desberdiñak baiñan danak prest bakoitzaren esakera, bakoitzaren
euskalkia
alde batera uzteko ta egokiena onartzeko. Makiña bat arrazoi mamitsu
entzun genituen Laffitte. Haritcha-

lar, Larzabal, Aresti, Loidi, Aita
Altuna eta beste zenbaiten aotatik.
Naiz eta batek esan ez zala hura demokrazia izkuntzakrazia baizik, demokrazi gogorrena zan agintari au.
Idazkeraren gaiñean onez samar
jarri giñan konforme, Hudala edo
ez, ain gai bildurgarriak ez zuan
ekaitzik sortu. Ba ziran baiezkoa
oso osorik defenditzen zutenak eta
aldrebes. Ala ere asierarako akuerdo batera eldu giñan.
Deklinazioa ere ez zan ain zailla
izan. Aditzarekin asi giñan baiñan
beterik ez eta iganderako utzi genuen. Baiñan eztabaidazte asi bezin laister konturatu giñan, Hori
izango zala gairik zaillena.
Arratsaldeko zazpiretan Baiona'ko
Erri Etxera joan giñan bertako erri
gizonak rezepzio ofiziala ematen zigutelako.
Rezepzioare,
abegiaren
asieran Baiona'ko alkate ordezkoaren itzak entzun genituen.
Esan
zuan, alegia, konturatzen zala Batzordearen garrantzi ta inportantzi
nagusia, pozten zala euskeraren espiritua ain bizirik egoten eta oso
osoaren sinisten zuala Euskalerri'ren

etorkizunean.
Alkate
ordezkoak
itzegiten ari zalarik an ikusi genuen "Sud-Ouest" Bordele'ko egunerokoaren berrila'ri bat itzaditxoa
itzez itz jasotzen.
Eldu zan igandea. Berri bateren
batzuek atzaldu ziran. Lehen aditzaren gora-beherak ibilli genituen. Bai
gai zailla. Ala ere gauz sinplenetan
ados izatera iritxi giñan eta gutxienean lenago ogei era diferenteak
ibiltzen ziran bi bakarrik libre bezela onartzera iritxi giñan.
Gero eskola ta irakaskintza gaietaz itzegin zan, gai onetaz mandatuak emanaz ta datorren urterako
xede bat bezela jarriaz.
Azkenik
Arrangoitze'ko
Herri
Etxean rezepzio izan ondoren Juan
San Martin'i Lauxeta Saria eman
zitzaion urteko euskal albistari gorena bezela.
Batzordea au egiazki
euskeraren
egunik señalatuenatako bat izango
da. An izandakoak eta an erabakitakoak kontra egitea zaill izango dan
indar moral aundia dute euskal literaturaren barruan.
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