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Aurkezpena.
Enaz ZER aldizkariaren 40 urte betetzeko lan
onen mamian sartzen asiko, Olazar´tar Martin, eta
beragaz Euskalerrian, ainbat berelakoari zor jakozenak aipatu barik.

EUSKERAZALEAK
ALKARTEAREN
ZER ALDIZKARIAK
40 URTE BETETZEAK
Atutxa´tar Paul
Zornotza´n 2.017´ko urtean Bagilla´ren 14ª´n

Kardaberaz, Euskerazaleak Alkartea, Euskerazaintza, Kili-Kili ta ainbat Euskerazko erakundeen
sorpenak irasi ebazan, euren ZER, Euskerazaintza,
Arranondo, ta umien Kili-Kili liburutxu ta aldizkari, Egutegi-Takoagaz, Euskalerriko Euskerea leen, ta
Bizkaierazko Euskerearen Nortasunezko bizitza indartuz, etorkizunezko denboran gaur arte iraun dagian, Euskerazko idaz lanak, Euskalerriko lau aizetara
zabalduz.

Euskerazaintzaren Debako batzarretik urten gendunean, Aita Santi Onaindia ilda, San Sebastian´tar
Jose Mari (Latxaga), Zubikarai´tar Augustin, Zubiri´tar Iñaki, Arrinda´tar Anes, Latiegi´tar Bizente,
Solozabal´tar Paulin, Arzelus´tar Amale, Murua´tar
Jose Mari eta beste batzar-kideen artean, Olazar´tar
Martin izan zan bigarren alegindu zana, ni Euskerazko idaz lanekin arduratu nendin.
Eta Euskeraz enekiala esan ondoren, berak: “Ori
konponduko dogu”. Zuk idatzi bai, eta nik zuzenduta
ZER Euskerazaleen aldizkarian argitaratuko dogu.

Alango gizon emakumeak izan ziran arek, euren
erri-gizon emakume, apaiz-lekaideen ekanduzko erlijioaren lanetatik, Euskalerria, bere Euskerazko Nortasunean Aberritzeko, buru belarri sartuta bizi ziralako.
Eta ainbat milla esker zuei emonagaz, guk artzen
dogu oraingo txanda, Euskalerria gure Euskerearen
Nortasunagaz, len bait-len, demokraziaren erri arteko
askatasunean ezartzeko.

Sarrera.
Nire esku artean daukat 1.977ko urtearen Uztaillan argitaratuko ZER´en leenengo aldizkaria.

Bere lenengo orri aldeko argazkian, amona zar edo
adintsu bat, kaikuzko ori-urdiñ-baltzezko laukiekaz
margoztutako jakeagaz, jantzitako umetxo ondoan
daukala, eta ZER aldizkariaren leen orri orren izen
burua “LEN eta GERO”ko itzakaz idatzita dagoena.
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Joan eta etorkizunezko denborak dirala erakusten dausku, ZER aldizkariaren leenengo
orriaren argazki orrek, eta benetan diñotsuet,
obeto ezin dirala aldizkari baten aurkeztu, lenengo Euskerazaleen Alkartekoak, lan egiteko
eukezan ametsezko erabagiak.

ZER aldizkaria.
Leenengo barruko orrian, agurtu egiten dabez Bazkide guztiak, berba auek esanda:

EUSKERAZALEAK asko gara, baiña alkarren barri gitxi daukagu, eta orregaitik uste izaten
dogu sarritan, ezer ez dogula egiten.

***

Gaurtik aurrera ba, badaukagu alkarregaz artu-emonak izateko bide bat. Gure ZER. Illero Artuko dogu guztiak.

***

Orrialde au, azalaren atzekoa, geutzat bakarrik
izando da, besteak, gutzat eta guztientzat.

***

Eta zer irakurriko dogu, edo idatziko dogu, gure
ZER onetan ?.
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Erriko Kultura eta jakintza; Idazlerik ospetsuenak, gizandiak (heroes), alkarrizketak,
gaurko arazoak, baserri ta arrantzaleenak, aberri-gaiak, bertsoak, barriak...

***

Ez da naikoa gero, ZER artzea, irakurri
egin bear da.

Eta gura dozuenok idatzi be bai. Pozik artuko doguz zuen lanak.
Aberastu ta osotuko al da orrelan gure errijakintzea.
Izan beite dana, Erriaren onerako.

ZER – Idazkolakoak.

BA DIARDOGU.
Idazlan
edo
dana
dalako
onen
EUSKERAZALEAK izenburua eta euskerazalea izatea, gauza bi ta ezberdiñak dira.
“Euskerazaleak” euskereari eutsi, euskerea
irakatsi, mamitu, indar-barritzeko-alkartea
dogu.

Urruneko illuna ikusten eben gizon buru-argiak sortea, eta Bizkaian zearko bazkideen esku
zabalez bizigarritua.

***

Bazkun onen etxea KIRIKIÑO euskalgaiezko idaztegitik, San Bizente´ren eleizatik,
Erri-irrati eta Arana Goiri´tarren sorlekutik
beso luzetu batean dago, Abando´n, Kolon de
Larreategi kalean.

***

Gabon-ondorengo ikastaroan bosteun eta
geiago ikaslez plin-plin bete zan ok egiteraiño.

Gaur egun, gitxitu egin dira, baiña dabiltzanak, norberaren aberrian arrotz izateaz
lotsaturik eta udaldian Lekeitio´n, Arratia´n,
Orozko´n, Elorrio´n edo beste erriren batzutan
erritarrakaz ulertu al izateko egarriz, Bizkai-euskerea ikasten su ta gar diardue.

Aita Santi Onaindia

***

Au irakurriko dauan bat edo batek bere kolkoari itaun dagikio: “Baiña Ondarrabi´n, Oiartzun´en, Zumarraga´n, Lapurdi´n, eta Baztandarren Biltzar inguru-minguruan izango ete
dira gero gai, ezer ulertu eta ulertu arazoteko ?.
Bidea, ibiliz egiten da.

Angoakaz ulertu eta norberaren urrengoen
artean tululu izatea be, ez dogu biderik egokientzat.

Ikasi dagigun ba, etxean ibilten, eta urrengorik urrengora Atturri ibairaño bidea egiten.
Bizkaierea ondo dakienak, edozein euskalkiren
% 80ª daki.
Aurrera ta biotz on!

ANTON´ek
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Bostgarren orrian, “BARRIAK”´en izen
buruagaz: Euskerea; Gure Athletic; Politikea;
eta Arratia´tik laugarren atal onegaz amaitzen
dauana LANDAJUELA´tar Andonik.
Seigarren orrian, “BARRIAK”´en
izen buru onekin, LETONAK idazten
dauazan: Bilbo´ko barriak; Eta Zeuria
Deustu´n.

Lenengo orri aldean Euskerazaleak Alkartearen arduradunak “ZER” garala
esaten dauskuenak, aldizkaria aurkezten, onelako txatalak argitzen dabe: Aldizkari barri bat
dala, Bizkaieraz idatzita; Bakean, iñoren aurka
ez doana; Zelako “Gaiak” erabiliko dabezan;
Eta Euskalerriaren alde izango dala egiten
dauan lan guztia.
Bigarren orri aldean “GAURKO ARAZOEN” elburuagaz, ESKUBIDE´en gaiakiaz
asi ta atal onetan bananduta: Autormena; Zapalketaren aurka; Nortasuna ta osotasuna; Bere
buruaren jabetasuna; Auteskundetako atalagaz
amaituta LETONAK idazte dauana.

Irugarren orrian “KONTU KONTARI”
elburuagaz. IÑIGO ta MARI´ren ipuñezko lau kontu: Aitarenik ez!; Txakur-asarrea!
Aitaren!; Toledo´ra; eta Anbotoko Marigaz
ESTONBA´tar MANUELE´k amaitzen dauanagaz.
Laugarren orrian “BERBA”´ren elburuagaz JAKINTZA AGURTZEN atal onekaz:
Bizkaiera Zaleok; Aita Mokoroa Euskalki-Zalea; Bere Lana; Orain Amaitzen; Eskerrak eta Omenaldi bategaz amaitzen dauana
ARENAZA´tar JOSU´k.

Zazpigarren orrialdean,“GURE ABERRIA”´ren elburuarekaz ABERRI MINDUA lau ataletan bananduta: Txikien artean; Saminaldietan; Errudunak;
Eta Goratzailleak, idazten dauazanak
ARREGI´tar JOSU´k.

Zortzigarren orrialdean: “BERTSOETAKO” eta ARRATIARRAK URKIOLARA´ko izen buruagaz, BASARRI´ren argazki ederra daukala, PUJANA´tar
BASILIO´k aurkezten dauskuzan, bertso oneik: MEZEAREN ASIERAN;
ESKEINTZA ALDIAN; eta MEZA
AZKENEAN.

Bederatziko orri aldean, “BASERRIA”
eta BEDAR LANA´ren izen buruagaz.
Olazar´tar Martine´k, aurkezten dauskuzan:
Basoak, soloak eta abereak; Abereen janaria;
eta bedar sikuagaz. Euskal itxura andiko baserritar baten argazkiagaz, ira(1)
ebagiten.
Amargarreneko orrialdean,
“IDAZLEAK”
eta SORNE
UNTZUETA R E N
izen buruagaz, AITA
SANTI

(1) Ira = helecho.
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ONAINDIA karmeldarrak, aurkezten dauskun
Sorne Untzuetaren idazle bizitza atal oneitan:
Euskal Idazle; Olerkari; eta zelako idazlea izan
zan gure Sorne, argi ta errez irakurteko adi-erazita.

Amaikagarrenengo orri aldian, “GIZANDIAK” eta URDANETA´ren izen buruagaz,
URKIOLA´k aurkezte dauskun Urdanetaren
bizitza, atal oneitan: Sorkaldeko giltzaren billa
Elkano´gaz; Bakarrik, Molukas´en galduta; Lisboa´ra; Mexiko´n errejidore; Praille Agustin´dar
eta meza barria; ata Barriro Sorkaldeko giltzaren
billa: bost itsasontzi ta lareun gizon, Lagazpi´gaz.
Amabi orri aldian, “LIBURUAK” eta IPUI
ANTZEKO ALEGI MINGOTSAK´en izen
buruagaz, ZARATE´tar MIKEL´ek aurkezten
dauskuzan: Euskaldunak ipuinlari; Alegiak; Alegi Euskaldunak; Mikel Zarate´ren Alegiak; eta
Norentzako Liburua ?´gaz amaituten dauana,
edurtutako mendi eder baten argazkiagaz.

Eta azkeneko amairugarren barruko
orri aldean, AGIRRE ta LEKUBE´tar JOSE ANTONIO´n liburuaren
“ENTRE LA LIBERTAD Y LA
REVOLUCION 1.930-1935” salerosteko aurkezpen ederra, bere irudiaren
argazkiagaz.

Asko eta, gure Euskalerriak euki dabezan emakume-gizon aundienak aldatu dira gure ZER aldizkarietatik, euren
jakiña eta aolku ederranakaz euskal gizarteari, atsegin-sari lez eskañita berrogei urte onetan, adibidez goian aipatu
dodazan gaiñetik:

Mikel Zarate

Aita Barandiaran, Aita Lekuona,
Aita Santi Onaindia, Zubikarai´tar Augustin, Aita Lino Akesolo, Manterola´tar Gabirel, Bilbao´tar Jon Erramun,
Egileor´tar Jon, Murua´tar Joxe Mari,
Zubiri´tar Iñaki, Arzelus´tar Amale,
San Sebastián´tar Jose Mari (Latxaga),
Gallastegi´tar Kauldi, Txomin Agirre,
Egiluze, Estonba´tar Manuel, Zangroniz, Arrinda´tar Anes, Olabarri´tar M.,
Olazar´tar Martin (Gamiz), Aita Mar-
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Augustin Zubikarai

zeregiñak aurrera eroateko, eta bera izanda 1.977ko
urtearen leenengo zenbakitik, 2.008ko urteaiño bera
il zan arte, ardura guztiagaz eroan dauana gure asko
maite dogun, Bizkaierazko ZER aldizkari eder au.

2.000ko urtean Zubiri´tar Iñaki lendakari zala eta
gaiso egoalako, Olazar´tar Martin´eri aldatu geuntson
Euskerazaleak Alkartearen lendakaritza, aurrerantzean be, bera arduratuta gure ZER aldizkariarekin,
eta Lendakari ordezko lez Barroeta ta Amorrortu´tar
Klaudio izendatu gendun.
2.008ko urtean il jakun gure Olazar ta Uribe´tar
Martin, eta Barroeta´tar Klaudio arduratu gendun Euskerazaleak Alkartearen lendakaritasunagaz, eta bera da
orain ZER aldizkariaren arduraduna 95urte euki arren.
Berak zuzentzen dauz gure idaz lan guztiak, eta
itxaropen aundiak daukaguz, ZER gure aldizkari maite onen bizitza, luzea izango dala.
tzel, Urkiola, Atxutegi´tar Bitor, Eguzkizaga´tar Julene, Goikotxea´tar Iñaki,
Legarreta´tar Josu, Solozabal´tar Paulin,
Dañobeitia´tar Kepa, Unzueta´tar Sorne
(Utarsus), A´TAR BI, Zabala´tar Endika, Peña´tar Xabier, Azpeitia´tar Julene,
Kerexeta´tar Jaime, Azpeitia´tar Gotzon,
Azpeitia´tar Julene, Agirre´tar Jon Joseba, Muniategi´tar Sabin, Gallastegi´tar
Kennedy, Lertibe, Ibarra´tar Bernardo,
Olabarri´tar Markos, Itarbe, Eguzkitza´tar Miren, Zar-Gazte´k...

Eta 1977-1.979 urte bitarteko leen
ogeitazazpi aldizkari onetatik agertzen diran onen izenetatik, nik lenengo
ogeitazazpi aldizkari onetan ez direzan
iru izen sartu arren Euskalerriko beste lurraldeetatik be idazten ebelako da,
2.017ko urtean Bagillaren 438ko zenbakirarte agertuko direzan, idazle ainbat
dira, eta geiegi direzelako idaz-lan onetan sartzeko, orrela itziko dodaz
1.977ko urtean Euskerazaleak, euren
arteko Olazar ta Uribe´tar Martin apaiza arduratu eben ZER aldizkari onen

2.017ko urtean Loraillaren 15ean ospatu gendun
Karlton arroztetxean Euskerazaleak elkartearen 50.
urteurrena eta orren barruan, ZER aldizkari maite
onen 40 urte beteteak, maikide gure Klaudio klaretarra Euskerazalearen Lendakari lez, eta bere alboetan Aldundiaren ordezko lez Jendekuntz (Kultura)
Aita Barandiaran

Euskerazaleak
Martin Olazar Uribe

ta Euskerearen Foru diputadua Bilbao´tar Lorea,
eta Bilbao´ko Udalaren ordego lez, Udaleko Alkate
Aburto´tar Juan Mari´gaz.
Euskerazaleak elkartearen 50. urteurrenean ospakunde ederra egin gendun, eta orren barruan, ZER
aldizkariagaz, aurreko Euskerazale batzarkideak eta
gaurkoak gogoratu genduzen, berton oraindiño bizirik eukinda Zugaza´tar Leopoldo, Unzueta´tar Mitxel, Manterola´tar Ander bezalakoak, eta uste dot,
Ander´ek asko gogoratuko zala gure aztu ezinezko
Olazar ta Uribe´tar Martinegaz.
Zorion aundiak ba Euskalerriari, ta ZER aldizkari maiteari, alako alaba-semeak daukazelako, euren egizko ta demokraziaren Nortasunezko tresneriekin, Europa onetan oraindiño gaur be, geratzen
diran kolonizaziozko zapaltzaille oiñetatik askatzeko, bere Euskal Nortasuna ez dagian aienatu.
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