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-BERRIAGADenboralditxua da, Olazar'tar Martin'ek esan custala
Euskalerritik ibili zan Milian edo DONEMILIANE'ren
edesti-elebarria idatziko ebala, Mungialdea'ri eta Euskalerria'ri ezagutzera emoteko, gure errian zelangoak ziran
Euskal giza-mendarteentzat Kristautasunaren leenengoko
zortzi gizaldiak.

bizi zalako Milian eta bertan jaso ebalako beren baseliza,
gaur lur-jota dagoana.
+++
Nik, bertara joan bear gendula, ikusteko zelan eta nun
dagoan kokatuta esan neutson, berak iziltasunagaz erantzunda.

+++
Martin, ez da txantxetan ibiltzen bere abade ta gizon
eginkizunetan, beti JAINKOA'ri begira dagoelako Izadi
onetan dauan beren BEREZITASUNEZKO EUSKADI
dan EUSKALERRI maitegarri onetatik. Eta alango egun
batean: "or daukazu" esan eustan, liburua mai gaiñean ipinita.

Azilla'ren 18'an, Latiegi'tar Bizente'k argitaratuta
daukazan bederatzi (amargarrena amaitzen dabil) liburuak
Kristautasunaren sorkuntza'tik asita, Derio'n dagoan
Labairu'ren Iraspeneko liburutegira croan bear genduzan.
Bertan, Manterola'tar Ander'ekin alkartu giñan eta Iraspenaren liburutegi ederra ikusi gendun alkarren arteko solasean.

+++
Ezkerrak emonagaz batera, zelako sal-neurrian kaleratuko eban liburua itandu neutsonean: "erriarentzat oparia da" esan eustan, eta liburu batzuk eskatu neutsezan
Zornotzatik be zabaltzeko.

+++
Ander agurtuta eta denbora naikoa euki gendulako:
zer egin bear dogu ?. Martin'eri itandu neutsonean, beren
erantzuna "Berriaga'ra joan " izan zan. Laukariz'ko bidea
artuta eta Arrituganeko bidetik sartuta, etxe barri batzuk
egiten dagozan toki batera eldu giñan, Berriaga'ra igoteko
bidea bertan dagoelako.

+++
Elebarri baten antzera idatzita dago, eta ikusi neban
orduan Gazteleraz be idatzita dagoela: "zergaitik Gazteleraz idatzita?" itandu neutsonean, "jakintza danontzat dalako", batzuk ez dakielako Euskararik, beste batzuk ez daukie Euskeraz irakurteko oiturarik, baiña orrelan girora
sartu eta oiturea artuko dabe, erantzun eustan

+++
Zelako izena euki eban inguru arek galdetu neutsonean "Bilbo'tarren landetxe batza " auzoa zala inguru
guztia esan eban.
+++
Ariñagoko egunetan euria egin ebalako, bidea neurri
aundi baten lupetztuta egon zan, baiña erabagia artuta
gendulako, nai-ta kaleko zapatakaz jantzita egon arren ta
eguraldia aldagaia izan aurrera egin gendun, sarrera kateatuta egon zanen albotik mendiaren bidera sartuta.

+++
Leenengoa ez da liburutxu au, eta azkena be ez daitela izan: ERRIA'k beti bear daualako beren semeagandik
jakintzaren arloan ardurak betetea: "gu eta gure eginkizunak zentzuan ezarri gaitezan leenen, eta lotsagizunean
benetakoak garalako, merezimenduzkoak izan gaitezan
bigarren", EUSKADI'ren ASKATASUNA lortu gura badogu.

+++
Mendia igoten asi giñanean konturatu nintzan, arri
batzuk gorriz eta beste batzuk urdiñez margoztuta egon
zirala eta Martin'eri esan neutson: bidea, ikastetxekoak
eta mendigoi-zale taldeak ezagutzen ebela, arri ganeko
margo areek egoteko.

+++
Euskalerriak asko zor dautse beren semeak-alabak
diran: "abade, lekaide/lekaime abertzeleai", ori baiña,
beste idaz-lan baten mamia da, urrengo baten argitaratuko
dodana.
+++
Egun baten eta liburua agertu orduko, Mungi'tik Bilbora joan bear gendun Martin'ek ta ni'k, eta urten orduko:
Bilbora joateko, niretzat ez ezaguna zan bide barri bat erakutsi bear eustala esan eban. Gamiz'ko bidea artuta eta
bertara eldu orduko, erdi inguruan dagoan eskubi aldetik
bidea artu gendun.

+++
Martin'ek, bide au, lau gauzarengaitik ezaguna izan
ditekeena da, esan eban: mendiaren bizkarretik ikuspegi
aundi eta politak dagozelako leenengo: mendi gaiñean
Keltiarren kastro edo erria egon zalako, bigarren: Done
Milian'ek Keltiarren erri gaiñean, beren baseliza eraiki
ebalako, irugarren; eta Larrabetzun dagoan Gaztelumendira joateko bidea dalako. laugarren.

+++
Bide ortan sartuaz batera, Done Milian'en bizitza
azaltzen asi jatan, eta aurrez aurre begitan agertu jakun
mendia aipatu eban: "a da Berriaga mendia", ez aztu!, or

+++
Baiña ingurua ikusita beetik goraiño, lau izakizun
orreitatik bat bera esanda be ezin leikena ganoraz bete,
mendi onetan basurdeak bizi ezin leikezelako eta gutxia-
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go ibili, dagon sasi, sastar, aien-bedar eta sinetsi ezin dan
basalarrakin zuaitzari be gaiñezka egiten dautsienak eta
ito, usteltasunera bideratuta eguzkirik ez dabelako ikusten eta gutxiago sartzen, basalarragaz mendi guztia menperatuta dagoelako. "Odoldiaren atseginezko baratza".

Azterketaren ikusketa eginda bidea aurrera joian, bear
ba-da 300 metrora egoan San Bartolome (EZKURRA)
Baseliza edo ermitara, baiña sasi asko egoan eta ezin joan
izan giñan. Tamalgarria ain gauza zaarrak eta ikusgarriak
dagozan lekua orrela eukitea.

Ez dakit nun dagozan gure Bizkaiko baso-zain arduradunak eta gutxiago itandu gura-be ez jabeagaitik, gure
Euskalerri maite onetan, askatasunaren lege bereziko oiñarrian "ordezkaritza" erperatuta daukagulako gure arduradunezko eginkizunetarako. Eta or! dagoelako Euskal
jabetasuna, Berriaga'ko mendiak ez dabe merezi alako
jabe edo arduradunik, Euskalerriaren lotsagarria dalako.

Gure edestiaren astarnak azterketaren bidez argituta
ezarri daiguzan, Europa ta Mundu guztian jakin dagien,
Euskaldunak beti danik bizi garala lur onetan, askatasunaren ametsgarrian JAINKOA'ri begira.
ATUTXA'tar PAULek
ZORNOTZAN2.002'an Abendua'ren 3'an

+++
Ez bakarrik mendi polita dalako, bere mendi gaiñean,
gaur Berriaga bizkargunea deitzen jakona: Keltiarren
erria, gaztelu edo gudal-etzauntza egon zalako, eta baleiteke beren ondamen gaiñean Done Milian'ek beren baseliza eraiki ebala, lenago egon ziran ondamen gaiñean jaso
egiten ziralako etxe-leku barriak. Eldu giñan antxiñako
Kelten erria zan lekura. Dana sasiz estalduta egoan eta eta
Martin'ek ara sartu nai izan eban, baiña sasi artean jeusi
zan eta bere deia entzunda laguntzera joan nintzan: urrutu batzuk eta odol apur bat izan ziran ondorenak.

ZORIONTSUA IZATEKO BESTE
BATZUK IRAINTZEN DAUZANA,
ONEIK BE ZORIONTASUNAREN
BILLA DABELTZANEAN, ORI EZ DA
SEKULA IZANGO ZORIONEKOA.
BUDA' K

EUSKERAZALEAK: URTEKO BATZAR NAGUSIA

EUSKERAZALEAK: ASAMBLEA ANUAL

Bazkide maitea:
ldazki onen bidez dei egiten dautsugu 2003"ko urtarrillaren
30'ean gure erakundearen etxean arratsaldeko 8'retan izango
dan oiko batzar nagusira, urrengo egitamuz.

Querido asociado:
Mediante la presente te convocarnos a la próxima Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de enero de
2003 a las 8 de la tarde en los locales de nuestra Asociación
y con el siguiente orden del día:
1- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea
anterior.
2- Estado de cuentas.
3- Memoria de actividades.
4- Renovación de la Junta.
5- Ruegos y preguntas.

1- Leengo batzar nagusiko agiriaren irakurpen eta onespena.
2- Diru-egoeraren azalpena.
3- Urteko ekintzen azalpena.
4- Batzordekideen aldakuntza.
5- Eskaerea ta itaunak.

TOKI BAT DAGO SALGAI / VENDEMOS UN LOCAL
NON? TOLOSA'N. GETARIA KALEA 5. ZEZEN-PLAZA'REN ONDOAN.
NEURRIA: 158 m'
JAKINGARRIAK ETA SALKETA: 943 65 13 33
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