EUSKAL ASTEA

amets utsa, baiña bai bide batzuk artu dauz, bai alegin aundi
bat egin dau eta asko be asko lortu be bai. Baiezpen onen
lekuko dira gaur euskera ondo egiten daben ainbeste ta ainbeste Bilbao'tar.
Baiña ez dogu amaitu bear lortu dan ondorengoa zergaitik aundiagoa izan ez dan aztertu bank.
Ikusi ta aztertu doguz gure liburuak, gaurkotzerako eta
euskeraz egokiro irakasteko alegin aundi bat egin daben
idazleen liburuak, ikastoletan eta Euskaltegietan gidari izateko egokiak ziran liburuak.
Baiña zergaitik dagoz liburu orreik, geienak beintzat,
ezelako frututik emon barik? Zergaitik ez da jarraitu artutako bide on sendo ta gogotsu?
Askotariko erantzunak emon leikioz itaun oneri eta nik
be neurea emongo dautsat.
Gure Alkarteak erriko euskerea landu dau beti, aurrekoengandik artu dogun idazkerea erabilli dau edonon, baiña
1968n. urtean aize zakar batek jo eban euskerea, batua deritxoen euskeraren aize zakarrak, erriko euskerea zapaltzen
dauan giro zakarrak. Eta giro ori, zori txarrez, batez be
Bizkai'ko gure euskalkiaren zori txarrerako, ikastola eta erakunde guztietara sartu da eta gure jokabideari bide guztiak
edo ia guztiak itxi dautsoz. Aztertu doguzan liburuetatik
geienak 1968 inguruan argitaratuak dira.
Batuaren aize zakar orrek zapuztu dau gure Alkartearen
bide argi ta ederra eta orain oso-osoan baztertuta gagoz,
laguntzak urri, oso urri daukaguzala; idazle asko, guzurrezko bizkaiatarrak, batuzaleakaz alkartu jakuz edo egokia ez
dan idazkera batera makurtu dira, bear ba'da orrelan dirulaguntza ugariagoak lortzen dabezelako. Bitartean emen
daukaguz gurasoak eta seme-alabak, euskaldunak izanik,
alkar ulertu-eziñik, batuaren aize zakar orrek ekarri dauan
ekaitzaren ondorenez, babel barn dogu batu ori.
Baiña al dogun neurrian aurrera jarraitzen dogu. Or
dagoz gaurko EUSKERZALEAK ALKARTEAREN
LEKUKO, ekintza barriak: Ipuin sariketa urtero, ZER aldizkaria illero, eguneroko orritxua eskintzen dauan gure egutegia eta iñoiz etenik izan ez dauan irakaskintza. Eta gaiñera
EUSKERAZAINTZA euskerearen akademi barria sortzeko
lankide biziak izatea. Jokabide orretan be gure Alkarte onek
ez dau galdu bere iparra, ba-daki norantza doan, eta ba-dau
itxaropena egunen baten gauzak bideratuko dirala eta zuzentasunak argi egingo dauala. Ez al da beranduegi izango.

zeruetan illuntzian,
Bizkaiko seme leiñargiekin
Xabier dabil lanean;
euskera-zale erri gizonak
sortu eben lan bidian,
gogo onenaz jokatu eben
euskera indartu naian.

Aldi gaiztoak izana - gaitik
beuken indar berezia,
elizti eta irakur-gaiak
sortzen albilidadia;
erreztasuna eskeintzen eben
danentzat gauz egokia,
euzkotar danei opa izanik
euskera bardingabia.
PAULIN

Deia egunkariak 1992'ko bagillaren 18;an
Olazar izan zan atzoko izlaria,
Euskerazaleak'en Euskal Astean
Atzo, eguastena, Olazar'tar Martin'ek izan eban bere
itzaldia Euskal - Astean.
Lenengo ta bein izlariak argi agertu eban Euskerazaleak
Alkarteak 25 urte oneitan egin dauan alegiña batez be euskerea ikasteko bide egokiak eta eguneratuak argitaratzen:
Amabost liburu dira elburu ori kontuan dauala alkarteak
argitaratuak, eta guztiak dira oso egokiak euskerea neke
aundi bank ikasteko: Xabier Peña'ren Gramatika, ingurraztiak, Aurtxoa I eta II, Alkarrizketak, Giza-Soiña, iztegia,
Nora Zoaz, Iniciacion al estudio del euskera, Euskalerriko
ipuiñak I eta II, Irakurgai errez politak.
Liburu guzti oneik argitaratzeko egin dan lan sendoa ta
sakona goratu eban Martin'ek eta gero galdera au egin eban:
Zergaitik zabaldu dira gitxi liburu oneitariko geienak?
Zergaitik ez da jarraitu lan ori egiten? Orren erantzuna erreza da: Bizkaierearen aurka datorren batua sartu dalako irakaskintza-arlo guztietan eta liburu oneik ez dabezelako
onartzen ikastola ta ikastegietan. Baiña ezin ukatu, liburuak
ikasbide lez oso egokiak dirala.
Argitalpenen munduan aspaldion Alkarteak beste bide
batzuk artu dauz, elburu bardiñagaz, batez be ZER aldizkaria argitaratzea ta urtero ateraten dauan egunero irakurgaidun egutegia. Baita elebarriak, esaterako Zubiri'tar Iñaki'ren
Yanoz, eta Olerkiak, esaterako Solozabal'dar Paulin'en
Urratsak. Bizkai'ko euskerearen aide egin dau Alkarte onek
eta, bere iparra iñoz galdu barik, Euskerea erabiltea billatzen
dau.
Berbaldia amaitu ondoren, Solozabal'dar Paulin'ek bere
bertsoak abestu ebazan eta gero alkar -izketea egiñaz amaitu
zan ekiñaldia.

OLAZAR'tar MARTIN'ek

ARGITALPENAK
Lenen lenengo aitatu nai dot
Xabier Pella gizona,
Gipuzkoarra izatez goitik
benetako euskalduna;
Probintxiñuek, zail, eritxoen
bizkaitarren itz jarduna,
guk ezin jakin zergaitik dauken
bizkaieraren utsuna.
Baiña izarrak agertzen dira
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