
EUSKEREA

LENDAKARIA TA BIZKAITARRAK

Bizkaia'k daukan egokitasuna euskaldun
denok aitortzen dugu gogotik; mendi zabal,
gallur zorrotz, ibar eder, itsas bazter zoragarriak,
baita maila aundiko euskalzaleak, izar galantak,
batez ere Sabino ta Azkue, batek aberria eskura-
tu zigun eta besteak erriaren jakintza. Danez gain,
Bizkaia'k altxorrik ederrena euskara dauka. Eus-
kara sendo ori, Bizkaitar nortasunaren oñarri,
giltzarri ta amasabela da. Bizkai'ko euskara
gañera Euskalerri'ko altxorra dugu. Bizkaitar
euskararik gabeko Bizkai'rik ezin dugu ulertu.

Zorionez ba ditugu idazle ezagunak ugari, oso
onak, langilleak, eten gabe Bizkai'ko euskara
lantzen dutenak. Oietatik nere adiskide batzuek
aspalditik Euskalerri osoan ondo ezagutzen
dituzte, besteak gazteak izaki oraindik; Aita
Shanti Onaindia, Augustin Zubikarai, Iñaki
Zubiri, Paulino Solozabal, Martin Olazar, Anes
Arrinda, Jon Bilbao, Asier Legarreta, Jon Mala-
xetxeberria eta abar. Illero ikusten ditut lanean,
jo ta ke. Eskuak idazlanez beterik agertzen dire.
Bizkai erriko euskara egiten dute, gai ugari ta
aberatsak erabiltzen dituzte ta den denak izpa-
rringi txiki batzuetan idazten ari dire, bostgarren
malleko gizonak ba'lira bezala.

Gañera ezin dugu aztu, gure idazle guzti auek
aberzale amorratuak direla, oietatik batzuek abe-
rriagatik odola ixuritakoak, mendi gallurretan,
zutik etsaien aurka iraun zutenak. Gaur berriz
gazte garaian bezala gartsuki Bizkai'ko erriaren
euskaraz idazten ari dire.

Beste aldetik Bizkai'ko aberzaleak, izparringi

eder bat, itxuraz egokia, mardula, begientzat
atsegiña argitaratzen dute, bañan orrialde gutxi
eskeintzen diote euskarari. Ori esanez, DEIA
izparringia daukagu gogoan. Geiena irakurtzen
dutenak, betiko Bizkaitar aberzale euskaldunak
ditugu. DEIA aldizkaria irakurtzen dute aberza-
leak direlako... euskaldunak direlako... Bizkaita-
rrak direlako...

Euskal aldizkari onetan orrialde osoa euskaraz
bear luke izan egunero. Orixe izango litzake
berri ona Euskalerri osoarentzat. Gañera, Biz-
kaia'n geiena eratua dago. Orregatik, Bizkai'ko
erriko izkuntzaz idazlanak agertzea, berezkoa
deritzaigu. Ortxen bear lukete euki idazleen toki
berexiak, erriko izkuntza aberatsa egiten duten
Bizkai'ko idazle guztiz onak; Aita Shanti Onain-
dia, Augustin Zubikarai, Iñaki Zubiri ta abar.
Idazle guztiz on auek, DEIA egunkariaren bidez
argi berexia ta emaitza egokia, Bizkai osoari
emango liokete. Bañan bide ortan korapilloak
daude nunbait.

Gizon bat egokia iduritzen zait bide ori Biz-
kaitar idazle aberzalei irikitzeko; gure Lendaka-
ria. Bidezkoa da ta bearrezkoa. Ikastolekin egin
duna ain zuzen, ori bera DEIA egunkariarekin
egin dezake. Gure Lendakaria, Elorriotarra da,
berez Bizkaitarra. Euskalerri osoak laguntza ori
eskertuko lioke. Euskalerriko kulturarentzat,
garrantzi aundiko urratsa izango litzake. Ba da
garaia...

LATXAGA

ZER aldizkariak eta EUSKERAZALEAK ALKARTEA'K ba-dauke Bilbao inguruan urteko arpidetza
eskuratzeko erea. Etxerik etxe joaten da kobratzaillea. Baiña gauzea ez da ain erreza errietan. Orregaitik
eskari au egiten dautzuegu: Bialdu eiguzue txartel edo txeke bat. EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren
izena ipiñi ta 2.000 pezeta dirala idatzita. Txartel ori sartu karta-azal baten eta gaiñean zuzenbidea ipiñi:
EUSKERAZALEAK ALKARTEA.

Colón de Larreategi, 14, 2°, eskoia. 48001 BILBAO.
Eskerrik asko urtero zintzo-zintzo ordaintzen dozuen guztioi.
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