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INDIA' TIK

Nire lagun Pablo Gil napar misiolariak eskutitz bat
idatzi deust India'tik ango albiste interesgarri batzuk
"ZER" aldizkariaren irakurleentzat bialduz.

"India'k daukan arazorik larriena au da: urtero-
urtero ango bizilagunak 18 milioi geiago direala...
Eta ainbeste langile barrientzat zelan eta nondik lana
aurkitu?

India'n 400 milioi analfabeto dagoz, emakumeak
batez ere. Orregaitik guk misiolariok al dogun lurral-
de guztietan eskolak sortzen ditugu mutil eta neska-
txentzat, irakurten eta idazten ikasi eta gero, euren
etxeko bizitzan aurrera egiten ikasi daien.

Bigarren arazoa beste au da: etxeko alabak 14-15
urtera eltzen direanean ezkondu egiten direala, edo
obeto esateko gurasoak euren alabak ezkondu egiten
dabezala. Adin orretara bein eldu ezkero neskatxak
ezkontzako loturaz euren senarraren etxean ondoen
dagozala, uste dabelako. Eta beste aldetik lenbailen
ezkondu ezkero obe, gero neskazar gelditu ez daite-
zan.

Len India'ko oitura zar bat zan, senara ilten zane-
an emaztea ere bere ezkonlagunaz batera erreta iltea.
Emazte alarguna ezkon barritako jantzi ederrakaz
lorez apaindurik, burditxo baten ganean bere senarra
ilda egoan lekura eroaten eben. An egoan sumeta biz-
tuta, eta etxekoak makilakin eskuetan iges egin ez
egian sugarretara botaten eben alargun errukarria,
guztiz erre arte. Oitura gaizto au inglesak kendu
eben...

Guk emen jende txiroenakaz lan egiten dogu. Eda-
teko ura, garbitzeko eta lurrak ureztatzeko ugari euki
daien osinak edo pozuak zulatzen ditugu. Ura lurpean
200 metroko sakonean ugari aurkitzen da. Joan dan
urtean pozu bi zulatu genduzan. Osin bakotxeko uraz
30 edo 40 ektarea ureztatu daitekez, 50 familia bizi-

teko beste. Len urtean uzta-kosetxa bat batzen zan
bitartean, orain bi edo iru biltzen dira.

Ramosana izeneko errian urtegi -pantano bat ere
egin dogu. Lurralde onetan udan euri andiak egiten
ditu, eta ur guztia ibaietatik itsasora alperrik joaten
da. Guk ueska edo presa bat egin dogu erriko milla
eta bosteun lagunak naiko ur euki daien. Orain emen-
go etxe-abereak –kamellu, fugalo eta beiak– ez dira
egarriz ilgo.

India"n guk egiten dogun beste lan eder batek ere
asko pozten gaitu: biziteko etxe barriak egitea. Emen-
go bizilekuak buztinez eta abarrez eginak dira, eta
aizeak eta euriak gogor joten dabenean geienak eka-
txak eroaten ditu. Guk 88 ladrilluzko etxe egin ditu-
gu. Orain udan aizeak eta euriak joten dabenean ez da
bildurrik dana ondatuko dabenik.

Guk lan egiten dogun misio lurraldeak 24 erri txi-
ki osotzen ditu. Geienak ez dira kristauak, baina joa-
ten garean leku guztietan oso ondo artzen gaituez. Ni
moja misiolari batek lagunduta joaten naz erri onee-
tara eta gure gogoa au da: danai, zein erlijkinokoa dan
begiratu barik, on egitea. Frutua Jaungoikoaren
eskuetan izten dogu".

GOIKOETXEA'TAR IÑAKI

* * *

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 on sartu karta-azal baten eta gaiñean zuzenbidea ipiñi:
EUSKERAZALEAK ALKARTEA.
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Eskerrik asko urtero zintzo -zintzo ordaintzen dozuen guztioi.


