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I LANIK-EZA I

Lana da gizonaren eta emakumeaŕen almenak aurre-
ra ateraten dauzana eta lan barik dagozenak euren
almenak lo-zorroan lez eukiten dabez. Ori izan leiteke
gaur egun emakumeak lana eskatzeko dauken zioetari-
ko bat.

Lana da mundutarrak alkartzen dauzan lokarria, izan
be batzuk egiten daben lanaren ondorena beste batzuk
bear dabe eta alderantziz, guztiok lana egiñaz alkar
osotzen garala.

Lana da guztiok daukaguzan bear-izanak betetzeko
bear dogun diruaŕen iturria, eta orregaitik lan-barik dago-
zenak bear-izanik larrienetariko baten aurkitzen dira,
euren bearkizunai erantzuteko erarik ez daukelako.

Orrelan ba, lanaren billa dabiltz gaur asko eta asko,
batez be lenengo lana aurkitu nai daben gazteak.

Egia da, lanbako asko alperkeriak eraginda dagoz
eta eskintzen jaken lana, diruaren truke izanda be ez
dabe nai izaten, eta iñoz erantzun be bai, eskean ibilli-
ta geiago ateraten dabela lan eginda baiño.

Lanik-eza mundu guztian ikusten dan agerkari larria
da, eta oraintsu izan dan Persia'ko itxas-kblko inguruan
sortu dan larriune onen ondoren lez, len lanaren itxa-
ropenean izan diran asko itxaropena galduta dagoz eta
len berantza joan dan lanbakoen kopurua orain, zori
txarrez gorantza doa.

Ardura berezia ta larriagoa da au Irugarren Mundu-
ko laterrietan eta txiroen artean. Zori txarrez, mundu-
ko larri-uneetan txiroenak izaten dabez larrialdirik
larrienak.

Lanik-ezak kalte asko eta aundiak dakaz: Lanbakoak
berak be larri, estu eta artega ikusten dau bere burua
eta orrek goibeltasun aundia dakartso; munduan diran
aberastasunen eta urritasunen egoerak be ezbardinta-
sun aundiagoa artzen dabe; sendietarako naste

ikaragarriakekarten dauz; giza-aurrerapenak lortzeko diran era-
kundeetan be arin ikusten.dira urritasunaren ondorenak;
olako egoeran dagozenak gizarteko euren zeregiñak bete
barik, alboratu eta bertanbera izten dabez; arduragin-
tzak, ordezkaritzak, alkargoetako lankidetasunak larri aur-

kitzen dira; jaurketarako ekintzak eta lagun-arteko baz-
kunak arazo aundiak izaten dabez ekonomia bideratzeko;
bere sasoian artu diran onerako ekintzak edo egin diran
berba-emoteak ezin bete izaten dira. Arlo onetan mai-
tasunaren legeak dauka zeregin aundigoa, alkartasunez
olako egoeran dagozenai laguntza emoteko eta al dan
neurrian lan-leku barriak sortzeko, naizta ori be gauza
erreza izan ez, ondorenak saltzeko be aukera gitxiago
izaten dalako.

Guztiok dakigu arlo onetan Eleizeak egiten dauala
lan aundi bat, baiña ezin eskiñi trebebideko urtenbide
argirik. Bere berbearen bidez, ekonomi-egimenaren edo-
zein maillatan gogoratu bearko dau, olako gizarte ara-
zoak ez dirala diruaz bakarrik konpontzekoak. Gizarte-
irakatsiak emon leiz eta emon bear dauz, gizon bakoi-
txaren duintasuna gogoratzen dala.

Lan egitea Egilleagaz lankídetasuna izatea dala adie-
razten dau, eta gizaki guztiak daukela munduko onda-
sunetan kideko izateko eskubide bardiña, bear-izan larriak
betetzeko beintzat.

Eleizea billa dabil, eziketea emoten ekiten dau, kris-
tiñauak lanik-ezaren arazoa bideratu bearreko arazo larri
lez ikusi dagien.

Ondasun-banatzearen arazo onetan eta txiroen egoe-
rea larría izan zanean, beti izan ziran Eleizan, eta gaur
be ba-dira, laguntza bereziak emoteko gogo aundia ager-
tu daben gizonak, gogoratu esaterako, urte larrietan
zelako eragiña izan eban Paul'eko Bixente santuak.
Gaur be lan ederra egiten dabe berak orduan sortu
ebazan erakunde gizarte-zaleak.

Zergak ordaintzen diranean eta Laterriak ondasunak
banatzeko bideak artzen dauzanean, arazo au kontuan
eukitea ekatzen dau Eleizeak. Ondo dakigu zelako ondo-
ren ona izan dauan Jaurlaritzak ezarri dauan gizarte-sariak.
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