dukoa da. Nik, hala ere, bidezkoa* zela uste nuen. Paris e tik ez baina hi la rg iti k e to rri naizela pentsatzen hasia
naiz. Gure ku ltu rg in tza ideolog iaren m ailan aztertua zela rik, geure h e rrigintzan ere ag ia n * heldutasun bidean
gindoazelakoan idazten nuen. Barka, ira ku rle ! Ez dago
uste nuèn heldutasunik. (Joan M ari Torrealday)

kaldunek, gaztelaniazko esa ldiak hitzez h itz itzu liz, esan,
edo nor da? esaten dute, bai età, teleph o noa baserriko
tresna, tam-tam edo tx a la p a rta tz a t h a rtu rik , bota! ere bai.
Hitz guztiok, ene irudiko, itzulpen m erke batzu* izateaz
gainera, ez dute euskaraz zentzu hau nd irik; gogorregiak
dira, latzegiak.
Aspaldion, baina, beste fo rm u la bat zabalduz doa Bilboko euskaldunon artean, ene ustez askoz ere ja to rra g o
età egokiago dena: telephonoa hartu età, bai?! erantzutea, «bai, esan, entzuten ari naiz» esan nahi duen tonu
berezi batez e b a k ir ik * Bai hori, edo bai, esan, oso leunak
dira, aditzeko erraxak età edozeini etxekoaren euskaltasuna ederki adierazteko egokiak, H orixe da, nik uste,
beti erabiliz aupatu* beharko genukeena.
Norbaitek arazo ttik io k h u s k e ria tz a t har ditzake; bai
na ba dute beren garrantzia, età ez ttik ia . Ondo begiratzen hasiz gero, eguneroko bizitzaren zati luze batzu
honelako huskeriez betetzen ditu gu (egun on, kaixo, zer
moduz, gero arte, goraintziak, bai età zuri ere, agur...);
età gizarteko egoera ja k in batzuri erantzun labur età automatiko bat em atea, azkenean, ekonom iaren onet-ako
ere ba da, ingelesek, beren tim e is money (denbora d im a
da) horrekin maiz esaten dutenez. (X ab ie r RINTANA.)

LUR eta KRISELU argitaletxeak
Bat zirelakoan geunden, edo, gutienez, bata bestearen
ja rra ip e n . Baina, antza* denez, ez da hola.
LURren iraupenaren izenean, Enrique V illa r eta A ra n 
txa U rretavizcayak e g in * dei bat jaso dugu, beraiek eta
LUR e d ito ria la k ez dutela KRISELU b e rria re kin z e rik u s irik
ja kin erazteko eskatuz. KRISELUren joka b id e a re kin ados
ez e g o te tik aparte, e lkarren artean ez dagoela inongo
z e rik u s irik argi eta garbi utzi nahi dute.
Etxe barneko haserreak bo st axola zaizkigu guri.
Baina abonatuei eta a d iskidee i eta ZERUKO AR G IA eta
A N A ITA S U N A a ld izka rie i paper bana bidaltzen zaienez
gero, LUR eta KRISELUren arteko banakuntzaren arrazoina ezagutu nahi genuen guk. Eta hori ez zaigu esaten.
Esaten dena, dakienak u lertzeko moduan esana d a te k e ;*
baina guk ez genuen ze rg a tik ja kinaren gainean egon.
E torkizunari begiratu bat eman diezaiogun. Zertan
da eta zer egin behar du LUR e d ito ria la k aurrerantzean?
Hona zer dioskuten :

Bi idazle bakarrik plazara
Non idatz ez duela eta, a rte g a * dabil zenbait. Plaza
falta bakarrik b a ilitz e n * hauzia. A N A IT A S U N A k, bi liburukitan* atera den «Sei idazle plazara» liburuan aztertuak
izan diren idazleei, nork bere buruaren d e fe n tsa e g iteko
lekua eskaini izan die. Bi b a ka rrik ja lg i* dirá plazara.
Lehen liburukian, o ro itu k o da iraku rle a, M itx e le n a eta
Larresoro atera ziren. A re s ti jaunak ez zuen nahi izan.
Oraingo honetan, G. Garate eta G. A n so la ja unek nahiago
izan dute deus* ez erantzutea. José A zu rm e n d ik ezin izan
du, kanpotik da eta.
Dena den, gauzak ñola diren ikusi eta, atera zirén bi
haik* ausart* edo oharkabe batzu zire la pentsatzeko mo-

«Sei u rte ta ko e sp e rie n tzia k ez digu e d ito ria l her r ik o i* bat sortzen ira ka tsi (ez baita hori gaur
egun argian egin daitekeen ze rb a it), baina bai
Ian egiten eta baita ere edizioaren alorra guk
uste baino zabalagoa dela pentsatzen.
H edadura* b e rri honek eskatzen dituen indarrak
eta besoak ez dira g o ize tik gauera aurkitzen,
baina uste dugu LURek ba duela ze re g in ik gure
ku ltu ra re n aide, eta ho rre xe g a tik ez dugu LUR
itotzen utzi nahi. (...).
Ez dakigu noiz eta noia eginen dugun aurrera. Bita rte a n , ba dugu b e rri on pare bat: O naindiaren
laguntza guztiz baliotsua, eta A re s ti la ste r hizte g ia bukatzera zeharo emanen delako agindua;
ea azkenik osatzen dugun aspaldian hasitako
hiztegi hura».

ARANZAZU

LURrek, beraz, lehengo lekuan segitzen du.

Automobilak alokatzeko etxea

Liburu berriak
1. SARASOLA, Ibon:
Txillardegi eta Saizarbitoriaren Nokelagintza.
Kriselu, Donostia, 1975.
Avda. Hurtado de Saracho, 10
(Begoñako gasolindegiaren ondoan)

«Lur» argitaletxea, aspaldion isilik egon ondoren,
b erriztatu egin da, zuzendaritzan aldaketa batzu eginik eta izena ere kanbiatuz (orain «Kriselu» deituko da).
Abonatuei* bidali zaien gutun batetan, liburuen
aurtengo program azioa agertzen da. Gaiei bagagozkie,
honela banatzen dira liburuak: bost elaberri,* lau saia-
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