o
o

o
o
o
o
o
o

:a
O

?
O
O
a
O
O
It
O
a
:
O
O

l(aleko 0izonak l|inoana
Santos Arana iauna
Abade birrutetsu

o"#1"01:iooko

Nortzuk dabiz oiñez

ta on au il jaku,

Bil-

egunkariak gizon aren

neu¡ririk aitatu ez daben ezkero,

egingo dogu euskaldunon aldizkari

geuk
one_

tan. Euskaldunen paper bakarra gaur dan
egunean Bizkaian, ANNTASUNA dalako.
Bilbon jaioa izan ez atren, don Santos
bilbotarra izan da euneko eun, arenbaten.
Ona etorri z¿n gazte za.la, ta San Juango
eleizan izan zan abade laguntzaille, urte
batzuetan.

Euskaldun jaio izan ez arren, don Santosek euskera ikasi eban; eta azken urte
oneitan, euskaldunen illetetan errosario
santua euskeraz errezau oi eban.

Orain ogetamabi urte sortu zan-anaiara
O urn¡n eroan euskuen don Santos, arik+ta
I Andaluciako lurretan esipe geratu zan
beste abade ta fraille askogaz baO ;;*:
O Geroago, egon zan Seüllan elizg;rzon
aundiko bat, don Santos bere ze¡- mail_la
regiñetan laguntzat aukeratu ebana. Ain
O ntzen, Segura kardenal ag¡urgarria. Aren
¡ alboan emon zituan don Santosek urterik
naikoa; ta gerogarrene t,
artzarorantz,
-- barriren barri bere Bizkai zta Bilbo maite
I onetara biurtu zau, Enkartaziñoetan sor¡ turiko eleizg¡zon apal eta ona.
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Barriro Bilbora agerfu zanean, leenago
ezaeÍ¡tzen ebenak, leengo kristiñau berbera aurkitu eben clon Santosengan. Ari-

ta biotzez, leengoa bera; gorputzez
a zaartxuaso.
^u
O Orrait¡o, Andalucla aldeko nekaldiaren
I ostean, bere erri onetan be, nekeak barria tu ta berratu egin jakazan, batekotik bes
tekora ibilli bearra sortuerazo eutselako.
|': Eteiza bar laga eta bestean egon eta abar
I jarraitu eban, arik-eta Indautxuko Karmengo eleizan abade laguntzaille ezarri
-- eben arte.
O Arrezkero, Indautxun emon ditu bere
I azken urteak, Arimen maitetasunean bizi
da; ta oraingo gazteen eretxiz gaur-izan
- kotasun osoa izan ez arren, aren itz argi
Ota sarkonak entzungarri zirean berbaldi
¡bero ta kezkatzailleetan.
Emengo aberri iraunkor onetaD
ne-vke ta samiña sarri askotan jasan lan,
ostean,
fUetiko Aberri ederrean sarrera merezia
¡izan daualakoan gagoz.
ra Karmengo eleizako abade jaunak opari
-ximen ta berezia egin deutse. Aren gomrrftagarrian berba oneik irakurri giñeiz:
O:9T"*,b11"T

o

ta

gibriago dabiz oiñez.

lj:i*

bizi

da, xristogazn.

ibilli

belaunak eta bularrak nekerik bapere izan
ez daien.

Bideetan eta kaleetan arriskuak geitu
egin dira, beribilletan doazanentzat eta

oiñezkoentzat be bai, arranotan! Estadis-

tikak argiro diñoe arrisku orrei¡ barri.
Ikusi daigun munduan dabizan automobi-

llak zenbat zirean 1966 gn. urteaD, arrezkeroko zerzeladarik ez dogun ezkero.
USA aldean, milla laguneko 398 kotxe

zian 195; Frantzian 195; Alemanian 179;
Bretaiñia aundian l77t ltaljan 122; Espaiñian JJ, Japonen 29. Arrezkero geitu direanak zenbat ete dira? Eta gaiñeko urte-

Zine gorrotaga¡¡istr
Zineetako mintzen izenak irakurtea baiño ez dago, odola, gomotoa, aragi-jokoa ta
eriotzea besterik ez susmetako. Amurrua
ta gorrotoa agiri da itzetan, iru.dietan. Bake-bide egokiak ete dira orreik?
Ta gaiñsra, umeen jostailluak, jugeteak,
zelakoak dira, batez be mutikoentzat saltzen dituenak? Gerra-usaiña besterik ez
daben tresnak, pistolak, gudal-jantzi eta
aba¡rak. Gurasoak ez ete di¡a ern¡dun zerik askotan, gaurko mundu onetan be?
Traketsaldian bizi gara, ta milIa gauzat?n bizi be. Negar egitea ez naikoa, oste-

ra. Oker dagoana zuzendu egin bear

Esaera poüta, bearbada poütegia. Dana dala, esaera utsa, era-

da beti errez.

KALEKOA

Erria, geure erria.

Irratiak eta telebisiñoak, izparringiak eta aldizkariak, agintariak, euren ordezkoak eta ureDgoak, goikoak eta bekoak, au da,
mailla guztietakoak amaika aldiz
diñoskue : ITXAROTEN ZAITUGU. Azkenik, emiak, beronek
bere, iaso ta beretzat artu dau.

Begiz eta belarriz, bein eta ba-

niz irakurri ta entzun eragiten
deuskuc: ITXAROTEN ZAITU-

GU. Ginasia dala, alako ta onelako
kirolak dirala, geure gorputza¡en
onerako ainbat bide egoki ta eroso
erakusten deuskuez: indartasuna,
liraintasuna, edertasuna, bizkorta-

suna ta abar. Dana ondo dago.
Guztia, izatez, ez iat aarto iruditzen. Baiña ez al dauka gizonak
ezer geiago, bere soiña ezik? Beti
zeingeiagokerietan iardun bea¡ al

dogu? Ez, ez dago gizartea aukerako unean, gai oneitan alegintzeko. Geure erria bere ez. Ezta urrit

lo

zonoan

ikusiaz, bamea erdi ustela daukagula, ia illetak io bea¡rean aurki..
tzen garala, gai orreiun saiatzea

biltzen oi danez beintzar.

ardun sagarrari dirdira

eragitea

beste da.

'

da;

eta leenago egin ez d¡na, egin be bai, onerako baldin bada. Bide ona aukeratzea ez

<ltxaroten zaitugu)

emon bere!

oiñez

Jesa_

rrita ibiltea erosoago da, izan be. Eta erri
aundietan
be bai orain_ gora
-txikietan
ra beera.ibilteko
be, zurezko ta burdiñazko ku¡rak daukez, zera jasogarriaS azensorak. Eta baita eskillara ibiltaunak be.

ebizan; Canadan 282; Australian 265; Suo
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Geroago

etan egingo diranakaz, nor
bide-kaleeten?

Edozeiñek daki, etxaginrzea oiñarritik asi bear dala; ta e¡a berean, gizonaren oiñania ta berezitasr¡na bere ariman dagoala, esate

baterako, bere gogo, adimen eta
pentsakeran.

Olan bada, ta olan baderiuogu,
ze bide iarraitu bear dogun iaki-

ñean gagoz. Esan daikegu ba na-

s&i, ITXAROTEN ZAITUGU,

danok enra¡n deiguen. Baiñ¿

s7

gorputzari iagokon zaletasunean
iarduteko, kultura ra iakintza sailletan baiño.
Lertu gaitezan, bada, al dogun
neurrian eta azkarren. Beranduüo
xamar gabiz) ta ez da mundua
geure obe-bearrez geldituko. Emon
deiogun gizonari premiñazko dauan iakintza zaletasuna, gorputza
zaintzeko gero be astia naikoa iza¡go dogu-ta.
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