
GIZARTEA

EGIZKO MAITASUNA

ALDAKUNTZAK
Egizko maitasunak itxaron egiten dau.
Mundo ontako izakiak eta gizakiak oso aldakorrak ditu-

gu. Itxasoko olatuen antzera aurrera eta atzera egiten dabe.
Gaur egun, zorionez, maitasunari buruz aldakuntza onu-

ragarriak agertzen asi dira. Eta garbitasunaren aide ekitea
aurrerapena dirudi.

Joan diran azken urteetan seksu nasaikeriak makiña bat
zaparrada eta naasteak erabilli ditu lurbira osoan. Eta noraño
etorri gara? Zeintzuk dira maitakeri eta seksukeri onen ondo-
renak? Ara emen: grifia gaiztoen morroitza gorria; sendi bizi-
tza eten eta zatitzea; jaio bako aurrak galtzea; ezkonbako nes-
ka aurdunak ugaritzea; gaixoaldi galgarriak agertzea.

Gaur egun, lenagoko baten seksukeriaren aldekoak, eta
gure kontrako pentsalari zorrotzenak be, izugarrizko biraldia
izan dabe. Eta euren arteko batzarretan argi ta garbi adierazo
dabe gizadiaren kalterik gorriena neurri bako griñak eta
nasaikeria dirala.

Ori dala ta, gaur, garbitasunaren aide jokatzea aurrerape-
na da USA'n. Eta ernai ta zurt egoteko dei larria egin dabe.
Zer ikusi eta nabaitu dabe? Sidaren eta beste izurrien kal-
teak; gazteek ikasketak galtzea; sendiaren zatitzea; eta ain-
beste zoritxarrak gureganatzea.

JOKABIDEAK
Zeatz eta argi esateko, USA'n, eta CANADA'n, egiñalak

egiten ari dira gaztedia zuzenbideratu eta ezkongabeak seksu
egitetik alderatzeko. Nortzuk dira burubide ontan buru bela-
rri saiatzen diranak. Ez dira, ez, eliztarrak edo elizaren
aldekoak , ezta be gaur egun esan oi danez "leengo eskubitarrak",
edo ta antxiñako ekanduen euslariak. Eta bai sinisbako giza-
semeak eta esker aldeko lagundietan dagozanak. Zer dala ta
ori? Bizia, gaztedia, eta biotz garbitasuna gizadi sendo eta
zuzenaren oñarriak diralako.

Zer esanik be ez. Jokabide oneik erriaren eta gaztediaren
ederra irabazi dabe. NEW YORK TIMES albistariak daka-
rrenez Californian bertan 180.000 neska mutillek ikasi ta
ikasi dabiltz euren buruak biotz garbitasunean eutsi ta jago-
teko ikasaldietan.

URBAN LEAGUE eta beste 27 lagundik artu daben egi-

tamua auxe dogu: gazteai erakutsi eta lagundu munduko giro
txarreko kateak ausi eta euren buruen jabetasuna izateko.
Gazte guztiai erakutsi nai dautse, euren izkeran eta tankeran,
gauzarik oberena seksu egitetik alderatzea dala. Zergaitik?
Zeksukeri eta beste griña txarrak ondamendia eta atze
garratza dakarrelako. Ikasketa onein bidez emoten jake gaz-
teai azierarik zindoena.

Leengo urteetan maixu geienak zeri ekiñ eutsen? Seksu
ezaupena, seksu aziera, jaio kontrola ta tresnak, sidaren
arriskuak, seksutik datozen gaixoak, etabar, erakustea. Gaur
egun, egirik aundiena auxe da: ezautze eta jakite utsak ez
dautso giza semeari egizko aziera, biotzaren indarra, eta
buruaren jabetasuna emoten. Eta oraiñ iru gauzetan saiatu
nai dira: griñai aurre-egiñ, seksu sare artean ez jausi, ta mun-
duko nasaikeria azpiratu.

Eginbide barri au Atlanta'ko Ikastetxe Nagusian asi zan
eskolatzen. Lenengotan irri ta bane ta izekak izan zituan.
Gaur egun bere ekarri onakaitik lagun askoren abegi ona eta
txaloak irabazi ditu. Eta nork esango? Eginbide oneik, Tele-
bista bidez, aizeratuak izan dira.

JAIALDIAK
Datorren udaldirako SUR aldeko itunbenak jaialdi bat

egiñ nai dau Washington uriburuan, gaztediari deiturik goi-
buru onegaz: "Egizko maitasunak itxaron egiten dau". Jaial-
di ontera millaka gazteak, siniste gustietakoak zelairatuko
dira. Lizunkeriaren oiu basatiak entzun bearrean, antxe aize-
ratuko dira biotz garbitasunaren ametsak eta abestiak. Eta
oiuka aldarrikatuko dabe ezkontzara-arte garbi irauteko
asmoa. Beste jaialdi bat ospatuko da Otawa urian.

Bai, gauzak aldatzera doaz. Neska mutillen artean lagun-
diak egiten asi dira biotz garbitasunaren aide. Ez dira gaz-
teak bakarrik. Ikaste etxeetako maixuak, telebistan agiri
diran antzezlari ospetsuak, kirolari aipagarriak, bildur eta
lotsa barik adierazo dabe biotz garbitasunean bizi dirala eta
bizi azoten alegintzen dirala.

Etorriko al'da Euskadi'ra biotz eragiñ eta biotz garbita-
sun ori. Ai, ba'letor..

URIGUEN'TAR ZENON

JIMENEZ'tar JOXE MARI
Jimenez'tar Joxe Mari il da. Gure Elkartea'ren Sortzalleetakoa, edo sortzallea, obeto esanda, bera izan bai zan au egiteko

burutapena eta kemena izan zituna.
Sortze onen edesti laburpena egingo det, bere oroimen eta omenez.
Aspaldian gebiltzan biok, beste talde batekin, Euzkera eta Euzkadi'ren aide zerbait egin nayean. Talde ura zenbait gertakizun

zirala ta autsi egin zan. Orduan gu biok zerbait egiten jarraitu nai izan genun, idatzi e.a. Orrela gutxi egin zitekela ikusita, Joxe
Mari'k izan zun ekartea sortzeko burutapena. Au egiteko beste bi lagun, gutxienez bear genitun eta Urkiola'tar Xabier eta Mugi-
ka'tar Imanol'ekin itz egin eta orrela osatu genun Batzordea.

Artzelus'tar Amale'k
(ARBASOEN IZKUNTZA-ZALEAK)

Agur ba Joxe Mari, gero arte!


