«Libérations
kazetaritza berri bat
i

LIBERATION kazetaren slogana herriaren parte hartzea da. Hango idazleek, dem okrazia zuzenaren izenean,
dem okrazia fo rm alaren itxu ra gezurtatzen dute. («Gaur,
d ip utatu bat hautatzea, h e rria k urtean lau aldiz bakarrik
hitz egin dezan nahi izatea da» d io te ). Dem okrazia zuze
naren izenean," sozia lism o a u to rita rio a g a itze ste n * dute,
hem en ere, h e rria k berak ez, baina «herriaren izenean
eta ordez» hitz egi.ten baita.

U rte honetako o ts a ila re n * 5ean, LIBERATION egunkariaren lehen urtem uga da. U rte bete ¡raun du, eta luzaz
iraungo du oraingo m artxan.
U rteb ete ko bizitza ez da luzea. H astapena" da, ordea.
Eta LIBERATIONek, hautatu duen bidean, ba du m e ritu rik .
Ez baita erraza, herria re n gaurko m oteltasuna m ugieraztea. Eta D am oklesen ezpata beti gainean baitu LIBERA
TIONek, ho ts,* e rre p re sioa re n p o sib le ta su n a ;

LIBERATIONek, no la b a it esateko, n ire ustez, Estatu
Batuetako «underground» prentsaren eta hemengo legezko prentsa m oduaren arteko ezkontza egiten du.

Gaurko kazetagintzari desa fio bat botatzen dio LIBE
RATIONek. A s k e * nahi du izan. Ez indar p o litik o e n , ez indar ekonom ikoen, ez a ld erdien zerb itzu ko izateko asmoarekin ja io zen.

«A venture in te lle c tu e lle » bezala joa izan zèn entsegu" hau, h ilik ja io zen, askoren ustetan. U rtebete bizi
izan da, eta oso bizi ri k dirau.

LIBERATIONeko buru J.P. S artre da. Eta taldean kazetari asko dago. Hauek ongi ezagutzen dute, munduan
eta Frantzian prentsak nola funtziona tzen duen. Haien
a n alisia k erakusten duenez, ekonom iazko indarrak bi eratara hartzen eta e ra biltze n du prentsa: bateko, periodikoa bera negozio eta d irub id e bezala m untatuz; eta besteko, bere in te re se ta ra ko eta bere jo erako po litika zko
taldeen probetxura ko kazeta e ra biliz.

Joan M ari TORREALDAI
daude, dagoz
dezan, daian
dio, deutso

Nagusi den joera honen kontra, LIBERATIONek demokrazia d ire ktu a , zuzena proposatzen du: herriaren nagusigoa, h e rria ri hltza bihurtzea. H orretarako, 12 ho rria ld e
d ituzte, askok entzun nahi ez duena entzun erazteko. Horietan, s e g e re tu * pu blikoa k a rg ita ra ekartzen dira, gizarte burVuken egiazko e rre a lita te a plazaratzen da, lan arazoak, arrazism oa, eskualdeen* inform azioa, te le b is ta re n
k ritik a ... hori denori eta gehiago agertzen da, gainerako
p e rio diko e tan edo agertzen ez dena edo agertzen ez den
moduan.

ditzaten, daiezan
zaio, jako
zioen, inoan, esaten zuen

Euskal philologiari buruzko
hitzaldiak Deustuan
M artxoaren le a n : «Barandiaranen bildumako ipuinez puntu batzuk».
M a rtin Etxeberria.
M artxoaren 7 eta 8an: «Gazteluzar eta harén ingurua».
Piarres La fitte kalonjea.
M artxoaren 13an: «Euskaldunen alfabetatzeaz».
M u rg ia rt jauna.

LIBERATIONek b e rri em ateari eta b e rri em ateko mo
duan lehen m ailako garrantzia em aten dio. Hona zer
zioen lehen zenbaki berezi horretan, p rin tz ip io deklarapen bezala:

M artxoaren 21ean: «El substrato vasco en los romances ibéricos».
A lfon so Irigoien.
M artxoaren 22an: «Valpuestako kartularioko euskal aztarnak».
A lfo n so Irigoien.

«Denok am estu dugu kazeta lib re bat, denok dakigulako (nahiz ’segeretu o fiz ia la re n ' preso dagoen goi
fu n tz io n a rio izan, nahiz eskualdearen heriotzearen
kontrako burrukan dabilen langile g re b a la ri* izan),
e ritz i publikoa re n m obilizatzea dem okrazia osoaren
eta lib e rta te a re n aldeko burrukaren nahitaezko harma
dela. (...). H erri bati s is te m a tik o k i ezartzen zaio segeretua. O rduak jo du, burrukak, sufrim endua k, eguneroko gauzak eta esperantzak, isekaz* hartuak eta
e ra b ilia k izan ez daitezen, indarra duten gizon horie k (eta, hain zuzen, ezkutuan* daudelako indartsuago diren ho riek) m anipula ez ditzaten».

Ordua: arratseko 8etan.
Tokia:

D eustuko U n ib e rtsita te ko

hitzaldi aretoa, Bilbo.

A ntolatzailea: Euskal K ultu r M inegia.

LAPURRARI OHARRA
eta adiskideoi deia
Urtarrilaren 19an, JAKINen berebila ohostu
diguzu, lapurrorrek. Pentsa dezakezunez, eta diru
galera ahantzi gäbe, geure editorial lanetan atzerapen haundi bat datorkigu hortik.

LIBERATIONek b e rria k haien gorrian eman nahi ditu.
Eta, h orretarako, haien hartan, herrian bertan jaso. Zuzenki, gertaka rie n m uinera joanez. K azetalariak, entzuna
idatzi b e s te rik ez du egin behar. Euskaldunez, azken aldi
honetan, gehien edo m intzatu dena, LIBERATION izan da.
H e rriak berak ja rri behar du m artxan inform azioa. Bera
da in fo rm a tza ile , idazle eta hedatza ile.* Egiazko e lka r kom unikatze bat sortu nahi du kazetak. Eta hori, agentzien
m a nip u la zio e ta tik iragan gäbe, aginteen bahe* eta irazk ie ta tik * urrun.

Kotxe lapurtua Seat-600 bat da, gris zuriska.
Matrikula: S3. 63783. Bilbon harrapatua. Ikus bazeneza; esaguzu, mesedez. Beste konponbide
bat: Beo. de Vizcaya, c /c 30.325, Ed. JAKIN
(Cuartel, 2. Tolosa. Tel. 651106). Eskerrik asko.
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