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Arrasate, 73-VI-21

ARRASATEKO BATZAR EGUNEAN 

EUSKALTZAINBURUAREN AGURRA

Jaun-Andreak:
Egun on guztioi!
Arrasateko herri bizkor, langile eta aurrera-zale honetan 

egiten du gaur batzarrea Euskaltzaindiak. Halaxe eskatu zeni- 
guten eta guk halaxe hitz eman genizuen. Asko luzatu dugu 
hitz horren betetzea, baina azkenean heldu da eguna. Eta 
batzarrea Arrasaten egiten denez gero, bidezkoa zen Arrasa- 
tek eman dituen euskaltzale ospetsuak bertan gogoratzea. Ez 
denak, noski. Honelako ospakizun labur batean ezin gai hau 
bere zabalera eta luzeera guztian hartu. Bi jaun gogoratuko 
ditugu, bakarrik gure batzarrean: Juan Karlos Gerra eta Se
vero Altube. Biak Euskaltzaindi honen batzarkide izanak. 
Biak herri honetan edo jaio edo biziak. Eta biak guztiontzat 
ispilu eta eredu bikainak.

Guk hemen batzarre hau egiten dugun unean bertan, bes- 
te ospakizun bat óspatzen da Ataun-en. Badakizute zein esan 
nahi dudan. Gure Euskaltzaindian euskaltzain oso den jaun 
baten gorazarrea: J. M. Barandiaran-ena. Honen aurretik egin 
dugun geure arteko bileran jaun honi telegrama bat bialtzea 
erabaki da. Zorionak beroki emanez, eta Euskaltzaindia gora- 
zarre horri gogo-bihotzez elkartzen dela adieraziz.

Eta orain, gaurko batzarreari hasiera ematekoan, euskal
tzain laguntzaile berriei izendapenen diplomak banatuko zaiz- 
kie. Joan den hileko batzarrean hiru euskaltzain ohorezko eta 
sei euskaltzain laguntzaile izendatu ziren. Ohorezko mailata- 
koak urrutitxo daude honera etortzeko: Norbert Tauer jauna 
Txekoslobakian, Karl Bouda Alemanian, eta Antonio Tovar 
ere Alemanian. Euskaltzain laguntzaile mailakoei banatuko 
zaizkie, bada, diplomak. Izendapen honegatik zorionak ema
naz batera, gaurko batzarre honetan Euskaltzaindiak batzar
kide berri hauei bere ongi etorria eta agurra eman nahi die.
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Adiskide eta gogaide maiteok: Ongi etorriak izan zaitez- 
tela gure elkartera! Euskaltzaindiak ongi daki orain arte egin 
duzuen lanaren berri. Eskerrak ematen dizkitzue, bada, egin
dako lanagatik, eta aurrerantzean ere lanean ariko zaretela es
pero du. Ohore baino gehiago, lanerako deia da izendapen hau. 
Izena ere halakoxea duzue: euskaltzain laguntzaileak.

Askotan entzun diot Lafitte jaunari ñola kargu hontara- 
ko izendatua izan zenean, Azkue jaunak lan bat egin arazi 
zion. Nik ere eskatu egingo nizueke gure hileroko batzarre- 
etarako lan baña gert^ dezazluten, bakoitzak nahiago duen 
gaiaz, batzarrean irakurria izan dadi. Era hortara elkartea- 
ren lanetan sar-araziak eta osoko batzarkide edo zati biziak 
bihurtuak geldituko zarete.

Zorionak, bada, eta eskerrak, berriz ere, bihotzez guztioi!

JUAN KARLOS GERRA, ARMARRI-ZALEA

Kerexeta-tar Jaime

Agur, guztioi!
Orain illebete-edo, Arrasate’ko gizonezko bi etorri yata- 

zan Elorrio’ra, Juan Karlos Gerra armarri-zaleari buruz zer
bait itz egingo neukean eskatzen. Ñire itzaldiak luzea ala la- 
burra izan bear eban itandu neutsen, eta ogei miñuturen ba
tekoa naikoa zala erantzun eusten. Orrela izan ezkero, baiez
koa emon neutsen, iñorentzat aspergarri izaterik ez nebala 
nai-ta. Emen, bada, orain zuen aurrean. Eta geiago bagarik, 
sartu gaitezan gure gaian.

Ñor izan zan gure Juan Karlos Gerra? Ezpai bagarik, gure 
artean izan dogun armarri-zalerik gorengoena. Guztiok daki
zue armarriak zertzuk dirán: etxe batzuetako ormetan dago-


