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Eta 1990 hau? 
Uri~ on balen oglanluk egln dlJugu tl· 

garrl. 
D1dlr11 horl•ko alnlllnaldea tnt h•rllen 

duten1k : kom~:rlsalarlak tehentk. lk11la 
dute hauek ebanJalloa: alnlllneral arl ez 
donalatlerglbelean dltakeela. 

Funlsean alntzlnetlk dlra ager1zen aglan
lza, xrde on ela amelsak, elae.:orduaJoen 
ondoen. 

Ela nark ehanlz hem en targln ell arllak 1 
Berea dule halakoek urtaiJ denbora. l:O· 
rlatun dlra beren atmakerletan: eglnen 
dltuele aro cderrak, txarr.k 111, lunen'dl· 
rcl.1 hlllk eta gertakarlak,tortl,.k elaiMfri 
onak ere bat: denak eglak funllerala: f!Or 
ela nun lzanen dlran, edo zen bel holakoak, 
hortan belladen11. 

Eta gero ... oro baleen u beh11r talalu 
rorglnakerel 

Guk aldlz, ez bolgare torglnak, ho~ko 
dugu segurellk alatzu. 

Hunterlk hatte: mendearen adten hi· 
marrekoa dugula hau. Ell hau bururaluran 
duanak bl mllogarren tamatu huralkutlko 
duele. 

Norlronendenhuro: horldak\enalt.l11k 
dago. Blolan hobe beraz txlllk ogoltea gu 
bozalakook. 

Ez dlrco alabalno mlntzatu dlren alnltuk 
ederkllronpalu cgundalnollk, sorgln et~o 
sorglntzeko! •·· 

Emen dezagun gure euskara xaherr.re· 
na : jo1na d1 bera bere lamlllan beUUk 
cuskara kondenolua zuen amalt.l huu1, at· 
rallen ballzuen espaldl, eltuela mlnltalrak 
hamer urlercnlk. Elslo horrekln, taklon er· 
daratlkjokotu da beta, blrl zeno eta oraln ..• 
bere llobattoak dilu herrlko netkarlk eus· 
kaldunenak. Ela zenbal holako, heir! gtzon 
haundl botzuelarlk haste! 

Halabcr tronpatu glnen gu ere kasala 
honllln, elgarrl glnlolarlk aegeretuan, rer· 
tako ez allor, behar glnuela euskara hul· 
'ezko astekarl heu blzlrlk lraunartzl, P. La
litle jeuna gurokln glnu~rno bederen. Joan 
zen P.L. gure arbnoa eta kasetak ugllzen 
sekulan ez: bezala, sekulan balno lorlon;o. 

Ela aurlengo hau beraz 1 Jo bl mlia;tr· 
ranerl I Jo lanarl fermukl , bakollu duena-

~~:'~Jt~!:~o1 ~~~~~e~~~=~b,~~~~. alculeluz 
Danak horrlaron aldo. Gure herrla, he· 

mengoe, e\xekoa ole guree, begtnuele 
ezagu l-arazl dlgu hogolgarren mende hu· 
nek, alnltlnean gordelzen zlgutene. 

Eragutzoa ez: de aJkl: mallalzea, berrtt 
tullk ezar1zea, lronuralzea, herr• tar gli!l· 
dllzen ulkun eglleko. Eta horl den en ill'la: 
u kue emanczelgerT1, enel deabardlnake~ 
analiza\ onetslz : badugu oralno rer egln, 
hortako ur1e bat balno hebe hamar urte. 

Balna balekln hasten da hamer. Ez luu 
bern. 

, Segl bekollz.a laneen : eutkaraz lrekurt· 
zen et duene has dadlle berehala. ldaztln 

: ezduen ak ldalz dezele.Mintzalzen etzuo-
1 n~kmlntza. 
· Herrlo kasetalagun, blxtanda.Jaz beza-

lakojouzlaoglt'!nbadugulrekurleberrleta 
. ldnlcaurkllzeneur1enere,ezgeltugeroak 
' lotutze n, ore gullago 2000 garren horrek. 
· lxlanto da bihar. E.L 
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lrriz irriz Europa gehiE~na 

U rte Berriari 
Gero hobearen haiduru 

Libertatearen Argia, Esperantzarena, Biziarena 
30, 40 urteren buruan berriz piztu ! 

EgubMrl·Urltblrtltgun•lc, ,/gl~ffftlztta ~-gungtllfOitdtnlilff. H•m•ro lhl/u t, CII110tl on1111, P. Uoltffll 
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Kasu hunl! 
"BAI" edo "EZ" 

Gure )oko berrla 
Urtarrileko azken 'astclik golll ela hi · 

labetean behln. "Hc11le" kazetak joko 
bat proposatuko dlzue. 

Zuen czagutzaren ncurtteko, gal gisa . 
"euskal mundua" bere orokortasunean 
har1uz, bost gBidoraeglnak izanon zaiz· 
klzue. Bakoitzari, zuen ustoarenero.bera 

~~az~hW~a~0;~;~~e4~~~~i·m:8~~u:do 
Bost erantzunak xu11an eta asto bat 

barne, l~henlk cskuratuko dugun gutu· 
nare n lgortzaileak sari bolirabaziko du. 
Halabor bigarrcoak. · 

Lehan soda : "Hei"ria" kazelaren abo· 
nameMu bat, ur1ckoa. lamlllako edo 
adlsklde bali eskalntzeko. 

Blgarren saria : diska cdo liburu bat 
edo noiz behlnka. bl apalruren egiteko 
paru.da. 

Erantzunak eta lrebazleen izcnak 
hamabost ogun berantago agcrtuko di
tugu . 

lrakurle, parte hnrtu nahlko duzu ez ? 
BiKtan da balctz! 

Urtea joan, Urtea jln 
Urte hau ore joan da. Nolakoa lragan den 

badakigu ... egun dorpeak b izi ltan .dlluela 
munduak, gure Euskai-Herrla berne.. urte 
bcrria hobea izan dadien. ez ole da hau denen 
esperantzo eta dcncn lana ? 
Eguberrl 

Egubcrri da dcsterruan zabilan familia ba
teta ko haur baten scrtzea. Hogol menderen 
buruan oral no zonbat)cnde bltl bel\ardule· 
nak dosterruon :gorin lazgnrrl batzuon faJtaz 
eta oro batzu, beren Abe'rriaren aldilrakO 
nmodioan. , . 

Eguberriko amodioaren egun odor h~ 

~~~~~~:~ ~a8~~i~~~,~~~~~i':r~10e~~:~~~~:t, 
len gabeziaren dorpelasunean, hefritik u'rrun, 
gisa bat edo bertze solritzen duten guzle..t. . 
Horicntzat amodiozko basta hou egert d itake 
laUsukerla. bakar1asunean. solrlkarloan, du· 

?u0k~ .. ;~t~~;~c~~~i~~" ~~rn~d~~~~e~~h: 
gutarik hurbil bizi di renetarlk hoste. 

Eguborriz ikus glnezakeon duola 20 mende 

!~~~~;:~~~~~~~~~ ~i~"~r~kg~~~{k ~~an;;~: 
tikalleko. · 
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Sariaren lehenengo edizioan, epaima
haiak Herria astekariaren <<ohorezko 
aipamena» egitea erabaki zuen. Ondo
koa da, hitzez hitz, epaimahaiak aipa
men hori zela eta hartu zuen erabakia: 

«Ohorezko aipamena». Sari hau arau
tzen duten oinarrietan aipamen bere
zien aukerarik aurrikusten ez bada ere, 
Kazetaritza Sari honen /ehen edizio 
honetan hone/aka aipamen bat egitea 
erabaki du Epaimahaiak. Giza-ihar
duera guztiek dute ez lehenagoko bai
zik eta bere momentuko kreazio pro
pioaren zati haundi bat; guztia ez da, 
ordea, hutsetik sortua izan ohi, aurrez 
egindakoaren eraberrikuntzak ere iza
ten baitu bere lekua. Abiapuntu guztiak 
ez dira momentu berekoak izan ohi, 
beraz. 

Giza-iharduera bat den heinean, kaze
taritzarentzat ere balio du esandakoak. 

Etorkizuneko euska/ kazetaritzak bere 
abiapuntuak gaurregun hezurmami
tzen ari den honetan izango dituen be
za/axe, gaurko honen sustraiak ere ira
ganekoan dautza. Oraingo euskarazko 
kazetaritzaren erroetara jotzeak, iraga
na bistaratzera garamatza. Gaur 
gihartzen ari den euskarazko kazetari
tzari aspaldi ekin zion zenbaitek, eta 
ekin ondoren urte luzetan eta ez bal
dintzarik hoberenetan jarraitu ere ja
rraitu du. Horregatik, bidezkoa ezezik 
nahitaezkoa eta justiziazkoa eritzi du 
Epaimahaiak, urte guztiotan lfarra/de
tik euskal kazetaritzan biderakusle izan 
dugun eta orain ere bidea urratzen da
rraien «Herria» aldizkariaren aipamen 
berezia egitea I. Rikardo Arregi Kaze
taritza Sari honen lehen edizioan, aur
ten bete baitira 102 urte "Euskualdu
na/Herria" aldizkariaren lehen zenba
kia ka/eratu zeta. 
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