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Euskaraz irakasteko lege baimena lorlu zuen
lehen ikastolak, Laurok, 50 urte bete ditu.
Sortzaileek oména jaso áute, eta Bilboko kale
batek sustatzaile nagusiaren izena izango du.

Lauro ¡kastolaren 21 sortzailee¡ banañ-banan eg¡n diete
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Mende erd.ia
igarott, omena
A¡E¡ber Lask¡bar L¡ar¡bar ts¡¡bo

auro ikastola: duela 50
urte sortu etil ikastolen
aitzindari izandakoa.
Lege baimena lorlu

zuen lehen ikastol¿ izan zen: eus-
karaz ere irakasteko esliubidea
¿itortu zifzaion ¿urenekoa. lkás-
tufie oso:u egiten ari den ospaki-
zunen barruan, aste honetan
orenaldia egin diete egun Loiun
clagoen lkastolaren lehen hazi¿
erein zutenei. Egun l)erezif, izan
da llmakumeen Junta lrura osatu
zutenentz¿rt eta hf,ien oinordeko-
entzat. Aitortza pubükoa jaso du
ten egun berean baieztetu d¿ tal-
de sust¡tz¿ile haren buru iz¿n ze¡r

emakume¡ren izena izango cluela

Bilboko kale batek: Julita Berro
jxlbiz.

Omenaldia irmaitzeko hitz;ir-
tzean eman du jakiter¿ alllistea
Ju¿rn M¿rri:r Aburto Bilboko alka-
teak: <.Remigio Vilariño maisua
k¿rlea Julita Berrojalbiz kaletr
izango da». Memoria historikoa-
ren legea beteta, izen frarlkistak
kentzeko udalak hartna duen
kon promisoarekin lotLrt¿r d¿r tor
erabakia. Eta frankismo¿rekin
bxt eginda irritu zelr nlaisuarell
izena duen kaleak frankismoari
aurre egillez bestelako heziketa
proiektu baten elde borrokatu
zuen enakunreáren izena izango
du. Alkateak jakinarazi dnenez.
lnilrtxoaren ¿urlaierarako egin go
da :rldaketa Nlallonako galtzaden
r»rdoan dagoen kalean. erabakia
ofizlal bihunu eta izen be1.ria du-
ten phkali egiten direnean.

l lerritarren babes zabalarekin
cgürgo da aldaketa, gainera. Uda-
l¿k herritatrei aukera enlan/ien
prolx)satLltako izenen añan gus

tukoene babesteko. eta Berojal-
bizenak izan do txr«i gehien.

lkastolen sorrera
I 957. urte¿rn hasi zen Bizkaiko
ikastolen muginendua Bilbon.
San \ikolas elizako ikasgela ba-
tzueted. Hamalau ikasle zituela
murgilci.u zen Maria Angeles Ga

r¿i anclereño l¿netan. Julita Be-

rroj¡lbiz eta Xabier Peña susta-
tzáilerk ondoan zituela.

C¡r¿li zailal< ziren. ordea. Eris-
karz irakastea debekaluta zego-
en, eta eskola itxiarui eginzuten.
Iralabarriko fiantziskotarren
eg0itzara eraman zituzten esko
lak. Hori ere itxi zuten. eta etxez
etxeko garaia hasi zen 1960an:
beren brmr¡ eskaintzen zuterl fa-
milien etxeetan ematell zirell es-

kolak. B¿ina I965ean Espainiirko
Hezl<unlza Legea aldatu izanak
egokitu behana ekari zuen: ikas-
leek batxilergoa egin ahal izateko
eskolaratze kartiila beharko zu-
ten au[er¿]n¡zean, eta hori ez zen
posible etxez etxeko eskoletan.

Berrojalbizek eta hirrekin ari
zel1 t¿ldeak argi ikusi zuen bidea:
beharrezkoa zen ofizialt¿sunf, .

Mugimendu horren beste zutoie-
tako bat izan zen Tere Rotaetxek
Elkano l<¿rlean zuelr etxe bal ¿lo-
kairuan utzi. eta han kokatu zu-
ten ikastola; gerora L¿uro izailgo
zen Resrureccion Maria de Azkue
ik¿tstol¿r. 1966. ufie¿zen.

Euskaltzaindiaren laguntza
Beherrezko Iege baimenak lor
tzeko. Eusk¿llzaindirajo zuen Be

rrojalbizek. Iigruttza eske. B¿bes¿

em¿n zion h¿rrk, etil baita Bizkal-
ko Fom Aldnndiak ere. Horri es-
ker jaso zuen btrirnena ikask)lak.

G:rr¿i z¿il haietan egin zuten
lan eta borrokágatik eskerrak
eman dizkie bai sustatzaileei eta
bai l:rguntza em¿n zuten hstitu
zioei ltziar Laskurain I-¡uroko
presi(lenteak: ..lzan zirelak0
gara. g:rrelako izango dira..

Hain zuzen. anrrera begirako
l¿rnean larraitzeko deia egin du
An(ires L, rrutia eusk¡ltzainbu-
ruali. Lauroko guraso izan¿r da
[]rrulia: ikxstolako err--ktore
kontseiluko kide ere bai. Eta alde
guzti h{lrien izenean eskertu du
..¿ndre talde horrek iz¡n zuen
ikuspegi izugarria eta ausardia,,.
Orduarl hasit¿rko proiektu¿rri eus

tendietenei ere eman dizkie eske-
rrak, eta, ¿lurrerantzeArl ere,
<<Lartro proiektuaren alde» indar
ber;rrekin jirrraitzeko éskatu.

-\r¡ntz¿r Aurrekoetxe¿r Hez-
kuntza eta Hizkrln¿a politik¿ra
ko sailbmordeak ere babestu (iu
ikastolren eredna. Ensko Janrla
ritzilrerl izelrearl. «Ordu¿rn abia-
tutako proiektrl aurrerakoiari,,
eusteko deia egin, eta <<beste 50
ufie>> irÍrtlteko a]diro egokitu be-
harra plirz;rratu du. Coraz:lrre
egin die Lauro ikastolaren sor
tzaileei Aurrekoelxe¿rk: <<G¿ur

egungo euskal hezkuntzá siste-
rr¿lren oinarri nagusietako¿r da
orduan egindako:r,>.

Lorea Bilbao Eusliar¿ eta Kul
tura fbru diputatrl:rk emakume
haien <<adorea>> g0rlrtu du, et¿r

euskararen aldeko lanari eustek0
grnrbita cgin die herritarrei. ..8i1-

lz tlek pauso ll¡t aurrera em¿fl zr1

telirko dugu (n ¡i11 gizarte elebidu
nagoa >>.

Juan N4¿ria Aburto Bilboko ¡1

kateak I-auroren konrunitate
osr¡;I zoriondLr, proiektuf, ren be-
harra plazeratLr, eta ikastolaren
lehen hrziak jarri zitnzten ema-
kureen ..ilusioa, ahirlegüra, lana
eta konpromisoa>> txalotLl rlitu:
. Einsteinek es¿lten zuen bezala,
badr elektrizitxter eta bapore¡
baino indaltsuagoir den ind¿rr b¿rt:

borondatearr.
Sustatzirlie lanetan ari ziren

em¿kumeei edo oinordekoei
oroigarria ernajl. eta ik¿stol¿uen
lehen egoitza izrnzen Elkano ka-
leko rrtariirn plaka jirrritf, auliritu
clute eskerlza ekitaldia ikastolako
etx insli tuzioel¿rko ordezk¿rriel<.
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ORONA IDEO . MARIXOAK 5
IARUNBAT , i: l0 i All¿ M¿gi¡

GOIERRI. MARTXOAK I2
LARIINBATA, li 30 i Au ¿ lv¿g¡a

BIDASOA . OTSAILAK 27
LARUNEATA, ll 0C/Aua [4¿!n¿

OÑATI . MARTxoAk 5
IARLINBAIA, 1 I 00 /A! ¡ l\4a!na

BILBAO. MARÍXOAK 12
TARUNBATA, ll 00/A!a f,4¡gna

ESKORIATZA. MARTXOAK 12

LARIIN¡ATA, l' 0.ñ /A! ¿ [,i¿!]n¿

ARETMBATETA. MARTXOAK 12
LARIINIATA, I ':0C /A! ¡ ll¿g¡;

DONOSTIA . MARTXOAK 19
TARUN¡ATA, l0 l0 /^u ¡ M¡!¡3
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