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Babeslea: iametza Interaktiboa

J o x e r r a  A i z p u r u a

Langune, hastapeneko lainoak
barreiatzen ari dira
DUELA HILABETE BATZUK Langune, Hizkuntzen
Industriaren alorreko Euskal Herriko Enpre-
sen Elkartearen egoeraz iritzia eman nuen
(ikus ARGIA, 2281. zbkia.). Orduan nioen:
“Egia da Langune egituratze fasean dela,
baina kezka sortzen didaten hainbat gauza
ikusten dizkiot. (...) Adibidez, administrazioen
aurrean dugun ‘kategoria industrialak’ minimoetan
segitzen duela”.

Orduz geroztik, arestian aipatu bezala, aldaketak nabari izan ditugu Lan-
guneko kideok eta gero eta barneratuagoa dugu elkartea tresna erabilgarria
dela hizkuntzaren alorrean aritzen garen enpresontzat, krisi garaian sortu-
tako elkarteak sortzeak dituen zailtasunak menderatzeko bidean jarrita.
Jaiotzako une latzak igaro ondoren haztea baino ez zaigu geratzen, eta
lerro hauek baliatuko ditut Langune une honetan lortzen ari
den zerbait nabarmentzeko: hizkuntza-enpresak enpresa
industrialen kategoriara igarotzea geure administrari publikoen
buruetan, haietako askorentzat hizkuntzen edota edukien alo-
rrean ari garenok bigarren mailako industria baikara oraindik.

Eguzkiaren jarduera, biziagotzen 
EGUZKIAK hamai-
ka urteko zikloak
ditu, hau da,
hamaika urtetan
bere jarduera apal-
du egiten da, eta
hurrengo hamai-
ketan areagotu.
Une honetan
goranzko joera
dugu, eta 2013an
izango omen da
jardueraren gailu-
rra. Horren abisua
dira otsailaren 23an eta 24an gertatutako bost leherketa handi.
Leherketa horiek eragin handia dute gure atmosferan, gure
sateliteetan eta komunikazio-tresnetan. Poloen inguruetan,
jada, izugarrizko aurorak ikusi dira.

Txutxu-mutxuka aritzea
osasungarria omen da
Norbaitek egindako zerbaiten
inguruko txutxu-mutxuak
arazo iturri izaten dira gehiene-
tan, bai “zerbait” egin duena-
rentzat, baita zabaldu duena-
rentzat ere. Baina Kaliforniako
Unibertsitateko hainbat ikerla-
rien arabera, txutxu-mutxuka
aritzeak uste baino abantaila
gehiago du.
http://ttiki.com/35354 (Gaztelaniaz)

Maiek tabakoa erabiltzen
zuten duela 1.300 urte

Tabakoaren aipamenak ezagu-
nak ziren maien hieroglifikoe-
tan, baina orain nikotina aurki-
tu dute euren ontzi batean.
Oraindik goiz da esateko nola
erabiltzen zuten tabakoa
maiek, baina erabili erabiltzen
zuten. Ikerlarien ustetan, orain
bezala. Errez, alegia.
http://ttiki.com/35355 (Gaztelaniaz)

Argia baino azkarrago
mugitzen diren neutrinoez
iritzi bat
Uste baino zientzialari gehiago
asaldatu ziren CERNek argia-
ren abiadura baino azkarrago
dabiltzan neutrinoak aurkitu
zituela adieraztean. Neurketan
egindako akatsak topatu
nahian, arazoa neurketa egite-
ko tresnetan egon daitekeela
adierazi dute orain.
http://ttiki.com/35356 (Frantsesez)
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