
ABES-BATZEN ASTEA
Danok jakingo dozuen lez, izparringietan, irra-

tietan eta telebistan agertu da-ta, epaillaren 16'gn
amaitu da Bizkai'ko Abes-Batzen VI Astea.

Benetan ezin ukatu gizon oneen lana zoragarria
dala, abes-batzen jakintza erriarenganatu naian.

Baiña Begoña'ko eleizan ikusi diran saioak!
gertatuteko Ian asko egin bear da, Ian nekegarria...
Ordu asko sartu bear, lo gitixi egin, eta osasuna
galdu.

Ikusi dogunez, lanak bere frutuak emoten ditu,
gozo-gozoak gaiñera.

Zorionak, zuoi, Aste onen antolatzailleoi!

* *

Barriak zeatzago jakiteko, antolatzailleakana
jo eta alkar-izketa txiki bat egin dogu eurakaz.

ZER: Zelako asmoakaz zaree Aste onein eragille?
ANT.: Guk abes-batzen jakintza azaldu

gura dogu, erriari jakin-azo, eta abes-batz
bakoitxaren gertakizuna erakutsi.

* *	 ^>*

ZER: Ona datozen abes-batzak aurretiaz aukera-
tuak dira ala datozenak artzen dira?

ANT.: Ez ez dago ezelako autatzerik, iñor
be ez dago aurretiaz aukeratuta, ateak zaba-
lik dagoz etorri nai daben guztientzat.

* *
*

ZER: Zelako laguntzak daukazuez diru-aldetik
abes-batzen gaztuak ordaintzeko?

ANT.: Aurten Lankide Aurrezki-Kutxak
(Caja Laboral Popular) lagundu dausku alde
batetik eta beste aldetik berton eleizan batzen
dan dirua. Kontuan artu bear da sarrerak
duban dirala eta eleizan batzen dana bakoi-
txaren borondatea izaten dala.

ZER: Diru-aldetik ondo konpontzen zaree?
ANT.: Diru asko ez daukagu, baiña gas-

tuak beteten dira. Naizta abes-batzen joan-
etorriak garestiak izan, gure kontura dira,
geuk ordaintzen doguz.

* **

ZER: Zelan erantzuten dau jenteak?
ANT.: Ikusi dan lez, eleizea beterik egon

da egun guztietan eta orreri begiratuz, gauza
onetarako zaletasuna galduta dagoanik ezin
daikegu esan. Diru-aldetik bakoitxak al daua-
nagaz laguntzen dau eta au da garrantzi-
tsuena.

* *
--

ZER: Zelan dago abes-batzen bikaintasuna? Agertu
da urterik urtera aurrerapiderik?

ANT.: Bai. Urterik urtera obeto dagoz,
gaiñera asmoak orreixek dira, obetzekoak,
urtero mailla bat igon bear da.

* **
ZER: Iñoz asmatu dozue olako gauza bat Euzkadi-

maillan egitea?
ANT.: Ez. Gipuzkoa'n egin zan zeozer

olako bat, baiña gu ezin geinteke sartu olako
gauza batera. Orregaitik gure lurraldeko
maillan, au da, Bizkai'ko maillan egiten
dogu lan.

Gaiñera Euzkadi-maillan antolatzeko ara-
zo aundiak egongo litzakez, bai diru-aldetik
eta bai antolaketa-aldetik.

* *

ZER: Aurrera begiratuaz, zeintzuk dira zuen
asmoak?

ANT.: Jarraitu. Urtero abes-batzen aurre-
rakuntzak erriaren aurrean ipiñi, abes-batzen
musikearen zaletasuna galdu ez daiten, gu
abeslarien erria gara-ta.

* **
ZER: Eskerrik asko eta alan izan daitela uric

askotan.

ENDIKA'k


