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Badirudi proiektu honek sona handia izan duela
Ez, mila esker
azken boladan, estatu mailako hainbat
komunikabidetan irten baita. Asko pozten naiz.
Gogoratzen dut Inmak berak aurkeztu zigula
proiektu hau, beste batzuen artean, Hitz zentroaren
barnean egin genuen mintegi batean. Orduan
azaldu zigun bere ahizpa zela ahotsa galdu zuten
pertsona horietako bat. Kontatu zigun ere proiektu
honetan zehar ez zuela diru laguntza askorik lortu,
baina, hala ere, aurrera jarraitzeko indarra eta
denbora atera zuela. Espero dezagun orain lortu
duen oihartzunak bidea erraztea. Beragatik, baina,
batez ere, ahotsa galdu duten pertsona horiengatik
guztiengatik. Inmak eta bere taldekideek dena
prestatu dute urte askoren lanaren poderioz. Orain
gure txanda da: teknologia erabil dezakegu beste
batzuen bizitza hobetzeko.

Irakurle agurgarria:
Honaino iritsi zarenez, eskaera bat egin nahi dizugu:
irakurtzen ari zaren edukia eta egunkaria babestea,
konpromiso ekonomikoa hartuz. Publizitatea eta
erakundeen diru-laguntzak ez dira nahikoa
BERRIAren etorkizuna bermatzeko. Sarean
eskaintzen dizugun edukia irakurtzen duzuen milaka
irakurleek proiektuari ekarpena eginda, urrutira
iritsiko ginateke.
Kazetaritza libre, ireki eta independentea egin nahi
dugu euskaldunontzat. Euskaraz informatzea delako
gure eginkizuna, eta zure eskubidea.Lagun gaitzazu
bide horretan. Idatzi gurekin etorkizuna. Geroa
zugan.
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Natxo Ibarguen izena zuen Rockefeller Center
eraikineko habe baten gainean ageri den
gizonak. Igeltseroa zen, eta 1919. urtean egin
zuen alde Argentinara, soldadutzatik ihesi.
1925. urtetik aurrera bizi izan zen New Yorken.
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