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Euskerazaleen idazkari lez, Euskalerri osoa ta
batez be Bizkaitarrak agurtzen dodaz.

EUSKERAZALEAK
ALKARTEAREN
50 URTE
BETETZEAK
Atutxa´tar Paul
2.017ko urtean Loraillaren 17an

Pozteko arratsalde on eta maitatsua ospatu genduna Bizkaiko 150etik goragoko Euskerazale lagunak, Euskerazaleak, Euskerea Erabiltearen Aldeko
Alkartearen erakundeak berrogeitamar urte bete
dauazan 1.967ko urtean loraillaren 14tik, 2.017ko
urtean Loraillaren 15´eko urte bitarte onetan.

Karlton´eko arroztetxearen gela nagusi edo
kaisar gelan egin gendun zoragarrizko ospakizun
au, berton jaio zalako Euskerazaleen Alkarte au
orain berrogeitamar urte.
Mai ingurua, euren eskuma izan arren, aurrez
egon giñanentzat, gure ezker aldetik asita: Udaletxeko ordezkari lez, Aburto´tar Juan Mari euki
gendun beti irripartsu.
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Euskerazaleak

Mai erdian gaurko
Euskeraleak Alkartearen Amorrortu´tar
Klaudio Klaretarra,
bere 94urtekin eta
2.017ko urtean Uztaillaren 7an 95 urte
bete arren, gogotsu
ta alai ikusi genduna,
gure ospakizuna zelan
urtengo eban, apur
bat urduri egon arren.

Ondoan, eta Aldundiaren ordezko lez,
Bilbao´tar Lorea andrea, Jendekuntz (Kultura) ta Euskerearen Foru diputadua euki
gendun, eten bageko irriparreagaz.

Eta maitik kanpo, lenengo illadan gu Euskerazaleen batzordekoak eskuma aldekoan
egonda, esker aldean, Eusko Jaurlaritzak jendekuntz edo Kultura eta Izkuntz Politikoaren sailburu dana Zupiria´tar Bingen jauna,
Euskal Jaurlaritzaren ordezko lez etorri zana.
Pozik eta alai ikusi nebana.

Euskerazaleak

Etxebarria´tar Igone euki gendun batzar onen antolatzailletasunezko aurkezlari bezela, bere etenbageko irriparrea aurpegian erakusten ebala.

Etxebarria´tar Igonek aurkezlari lez,
ongi etorria emonez gaiñ batu giñenai,
oraindiño bizirik dagozan Euskerazaleak
Alkartearen sortzilleak, aipatu ebazan,
berta bizi-bizi egon zan Zugaza´tar Leopoldo durangarra lez, eta etorri ziran beste
sortzillearen senidetasunai, agur bero bategaz onartu ondoren, aurrez euki gendun
zine-oial baten, antziñetik etortezan pelikula antzeko bat aurkeztu euskuen, lenauko euskal ekintzazko gauza ederrak gogoratuz, argazki orrein bidez.
Irripartsu larrekin ezan leike, aurkezten
dodazela eginkille guzti oneik, eta badauka bere adierazpen soilla, olan agertu gaitezen.

Gaur ospatzekizunezko 50 urte onen
bidetik, ainbat euskal Gizon eta Emakumeak gogoratzen doguz, Euskerearen eta
Euskadiren Aberriagaitik, 1.967ko urtetik ona goragarri izan diranak, Euskerea
Bizkaian eta Bilbon batez be, bizirik eukiñez-gaiñ sendotu, zabaldu, eta indartu
dabelako.
Zapaltzaille asko aldatu dira gure Euskalerri maite onetatik, baiña beti zutitu
gara.
Ez indar asko egin barik, eta or nun
agertzen dan, danon irriparrea sari lez.

Dana dala, gure Nortasuna da beti zapaldu gura izan dabena, eta Euskerearen
Nortasuna dan lez, ezereztu gura izan dabena, or aurkitu dira Euskal-Baitazko-Borondatearen aurka.

Euskal arbasoak lortu eben Euskerearen Askatasunezko Demokraziatik etorten
diralako gure Nortasundutako Baitak.
Iru gauza orreik dira osatzen dabena
gure Nortasuna, Jaungoikuaren eta Izadi
onen giza aurrean, gu ez garelako ezer, iru
gauza orreik barik.
Zorionak ba Euskalerri ta Bizkaitar
Euskal zaletasunezkoai, ospakizunezko
arratsalde eder onen bidetik.
Argazki orren erakuste ostean Etxebarria´tar Igonek, Barroeta eta Amorrotu´tar
Klaudiori emon eutson berbea:
Bilboko alkate Juan Mari Aburto jauna,

Bizkaiko Kultura eta Euskerako foru
diputatu Lorea Bilbao andrea,
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Izkuntza Politikako sailburu Bingen Zupiria
jauna.
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Euskerazaleak
Euskerazaleak Alkarteko kide eta lagunak.

Egun pozgarria da gaurkoa, gure
Alkartea sortu zala berrogeta amar urte
bete diran onetan ainbeste kide eta lagun geugaz batera ikustea, Bilboren erdi-erdian, Eusko Jaurlaritzak bere leenengo egoitza euki eban jauregi eder
onetan.
1967an sortu zan Euskerazaleak Alkartea. Maiatzaren 14an legepetu eben
gure aurretikoak, sortzaileak. Urte gogorrak ziran ordukoak, batez be euskera, euskal jakintza edo euskal ekintza
zan guztiarentzat. Baina orduko gure
gizon eta emakume euskalzale batzuen
borondatea be sendoa zan eta jaretxi
eben gure izkuntzaren alde zirrikitu bat
edegitea: lege babesa izango eban erakunde bat sortzea, euskerea Bilboko eta
Bizkaiko gizartean irakasteko eta zabaltzeko.

Estatutoak onartu, zuzendaritza batzordea osotu, kideak bilatu, dirusariak
batu… eta geldiro-geldiro Euskerazaleak Alkartea bidean ipintea. Artean
ameseta utsa zana benetako biurtzea.
Gogoz eta borondatez.
Euskera ekienak eta ez ekienak batera alkartu ziran Euskerazaleak Alkarteari arnasa emotera asieratik bertatik.
Emakume eta gizonezko areen izenak
banan-banan aitatzen ez naz asiko. Bilboko eta Bizkaiko orduko gizartean
itzala eta ospea eben ainbat jaun-andraren izenak. Eretxi guztietakoak, baina euskerazaleak guztiak.
Mende asieran izan ziran gure artean izkuntzaren eta literaturaren bi-

Euskerazaleak
dean jente garrantzitsua: Resurrección Maria
Azkue eta Ebaristo Bustintza "Kirikiño", kasurako. Areen bidetik, euskerearen munduan
izena euki daben idazle edo izkuntzazaleak
be ainbat izan dira gure Alkartearen babesleen artean: Jesus Oleaga, Karmelo Etxenagusia, Eusebio Erkiaga, Augustin Zubikarai,
Manu Ziarsolo "Abeletxe", Iñaki Zubiri, Anton Landajuela, Martin Olazar … leengo batzuk aitatzearren.
Leenengo urteetan ospe eta indar andia
irabazi zituan gure Alkarteak. Alan, esaterako, 2.700 kide zituan 1972. urtean.

Zer aitatu beren-beregi, Euskerazaleak
Alkarteak 50 urteotan egin dauen lan ugari
orretatik?

Eldu eta gazteei euskera irakastea, leenengo eta bein. Ezer ez ekienei irakatsi batetik,
eta ekienei euren izkuntza lantzen eta obetzen lagundu. Urte batzuetan 500 ikasletik
gora ibili dira gugaz euskera ikasten.
Euskerearen irakasbide liburuak, iztegiak,
literatura sorkuntza liburuak, umeentzako
langaiak… danetarik sortu eta argitaratu dau
gure Alkarteak luzaroko ibilbide onetan.
Zer aldizkaria illeroko legez argitaratzen
asi ginan 1977garren urtean, eta arrezkero
utsik egin barik atera dogu illero illero gaur
arte. Aldizkarian idatzi dabenak asko eta
asko dira. Joan diranetariko batzuk aitatzeko,
Augustin Zubikarai, Lino Akesolo, Manuel
Estonba, Aita Onaindia eta beste asko.
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Euskerazaleak
Gaurko eguna guztiontzako zorion eguna
da. Ez dira alkarte eta erakunde asko Euskal
Errian, Euskerazaleak legez 50 urte bizirik
iraun dabenak.
Zorionak, Euskerazaleen kide eta lagun
guztioi.

Eta Klaudiok bere berbaldia amaitu ebenean, bertso au abestu euskun:
BERROGEI TA AMARGARREN URTEAN,
EUSKERAZALE ALKARTEAK,
OSPATZEN DAUZ GIRO EDERREAN,
EUSKERAREN GORALPENAK.
MILLAKA GIZON TA EMAKUMEAK,
BENETAKO EUSKALDUNAK,
OSPATU DAGIEZAN POZEZ,
URRENGO URTEURRENAK.
Klaudio Barroeta

2017-05-15

Klaudiok amaitu ebenean bere berbaldia,
Etxebarria´tar Igonek, Bizkaiko Kultura eta
Euskerazko foru diputadutza dan Bilbao´tar
Lorea andreari emon eutson bigarren txanda.
Loreak beti bere irripartsu aurpegi alaiagaz gogoratu euskun, Euskerazale ta beste
ainbat erakunde sortu ziran bidetik, lortu
dogula euskaldunak Euskerea berriztea zati
aundi baten beintzat, eta zelako garrantzi
aundia daukien olango erakundeak ikastolakaz batera, gure Euskerea berrezkuratzeko.

Euskerazaleak

Loreak amaitu ebenean, Etxebarria´tar
Igonek, Bilboko Udalaren alkate Aburto´tar Juan Mari´ri emon eutson berbea.
Juan Marik bere betiko adikortasunagaz aurreratu euskun, denbora zaillak izan
zirela aiek, gaiñera Frankoren bizitzan eta
Fraga Iribarne ta olako ministruekin.

Menperatzailletasunezko atea apur bat
zabalduenetik baiña, Euskerazaleak, zelan
eskatu ebezan erritarren siñadurakaz betetea, euskaldunen artean aurkeztu ziran
agiriak, Madrilleko ministruei eskatzen,
gure eskolatan Euskerea erabiliteko, eta
zelan bereala batu ziran 60.000tik gorako
sinadura. Oraindiño gordeta dagozenak.
Azkenez, Etxebarria´tar Igonek, txistulari talde bat aurkeztu eta dei egin euskun, laurak joko ebezan erestaldi biak
oarkera aundiz entzun dagiguzen, eta benetan zoragarriak izan zirela, bai abesti bi
orreik ondo baiño obeto jo ebelako, eta
abesti bieri emon eutsoen zeaztasunagaz
batera, emon eutsoen eztitasunagaz.

Eta txistularien jotaldi bi eder ondoren Etxebarria´tar Igonek, amaitutzat
emon eban ospakizuna, danak bialduta,
ondoan egon zan gela batera, adiskidetasunean mai gaiñean egon ziran edari janak gozatu dadiguzen.
Ekitaldiko bideoak ikusteko:
https://www.youtube.com/watch?v=1Q5NpoQOuR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=
4JzRQ8I-wsk&feature=youtu.be&list=PLzo8Zb-Np_sjcqllgstGHybgg8J844-jH
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