
EUSKERAZALEAK

LENENGO EKINTZA: EUSKEREA
ESKOLETARA

Sortu-barria zan Bilbao'n EUSKERAZALEAK ALKAR-
TEA, euskerea erabiltea bere elburu lez artu eban alkartea.
Sortze ori 1967'an izan zan.

Eta alkarte onen lenengo ekintza, ikastola, eskola eta
ikastegi guztietan euskerea erabilteko eskaria egitea izan
zan, irakaskintza-mailla guztietan euskera erabiltekoa
Alkartearen elburuen barruan oso-osoan sartzen zan eskaria
zan: Zelan lortu euskerea erabiltea ikastola ta eskoletan eus-
kerea debekatuta egoala?

Eta ekintza orren barruan lenengo egin ebena, agiri bat
zabaldu eta erritarren aldetik izenpetzea izan zan: Irurogei
milla bizkaitarrek, geienak Bilbao'tarrak, izenpetu eben agiri
ori. Izenpetzailleen zenbakia ba-zan Madrid'en eragiña lort-
zeko bestekoa.

Izenpetze guztiak bear zan lez moltsotuta, bost liburu
lodi osotzen ebezala, Madrid'era joan ziran EUSKERAZA-
LE ameslari areik, orduko EUSKALTZAINDIA be izenpe-
tzaille zala.

Madrid'en Lenengo Maillako Irakaskintzarako
Arduradun zan Eujenio Lopez'egaz egon ziran. Au galizia-
rra zan eta emendik joandako euskaldunak bere izakera ori
artu eben kontuan aurkezkundea egin ebenean. Onela, gitxi,
gorabera, berba egin eutsoen: "Zu galiziarra zara eta zalan-
tza barik zure etxean galiziarren izkuntza erabilliko dozu".
Eta berak baietz esan ondoren onelan jarraitu eben: "Gu eus-
kaldunak gara eta geure etxeetan euskererea erabilli nai
dogu, baiña ori ezin lortu gure umeak ikastokietara doazene-
an erderaz berba egin bear dabela. Orregaitik dakargu eskari
au gure ikastokietan euskerea erabilteko eskaria, eta asko

poztuko gintzakez eskari au onartua izateaz. Gugaz batera
agiri au izenpetzen dabe irurogei milla euskaldunek eta beste
euskaldun asko eta askok".

Arreta aundiaz entzun eutsen Eujenio Lopez jaunak eta
ori lortzeko alegiña egingo ebala berbea emon be bai.

Olakoetan beti jazoten dan lez, ez da gauza erreza eskari
arek noraiñoko indarra izan eban jakitea. Gero gauzak asko
aldatu dira eta eskari ori be bete da, zori onez, zergaitik edo
agaitik. Baiña iñok ez dau ukatuko egoera aretan eskari ori
oso egokia izan zala eta ondoren batzuk beintzat, zalantza
barik, lortu ebazala: Bilbaotarren eta bizkaitarren ardurea
bizkortu euskerearen alde jokatzeko, erakundean eginbearra
argitu errien eskubideak eta onein artean izkuntza erabilteko
eskubidea aintzat artu dagien, irakasleen buruak argitu esku-
bide au ikusten asi eitekezan, gurasoen gurariak bideratu
euren eskubide au aldezten asi eitekezan eta, bear ba'da,
lege-giroa bera aldatzeko bideak artzen asi.

Emen alboan argazki bat agertzen dogu, argazkiak dira
izan be, barriai iraunkortasuna emoten dautsenak.
Madrid'eko ABC izparringitik artua da, 1968'ko urrillaren
31'koa eta alboan daukan laburpenak onelan diño, euskeratu
ezkero" "Euskaldunen izkuntza eskolara. Irurogei millak
izenpetu dabe Euskaltzaindiaren eskariari indarra emonez,
irakaskintza-mailla guztietan euskerea irakastea lortzeko.
Idazki au Euskerea Erabiltearen Aldeko Alkartea'ren
Batzordeak aurkeztu dautso, Lenengo Maillako
Irakaskintzaren arduradun dan Eugenio Lopez jaunari".
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