KILI - KILI EGUNA

«SABI» PORTUGALETE'N

ZER onen irugarren zenbakian esan genduan
lez, urrillaren 9'an Kili-Kili eguna ta umc euskaldunen eguna ospatu zan Bilbon.
Euskalerri osotik 9 bat milla umc bildu ziran
Bilbo'ko Areatzan, naiz eta etorteko egoan jende
asko agertu ez, egoan politika-giroagaitik.
Eguneko ospakizun guztiak egitarauan argitaratu ziran bezelaxe ospatu ziran.
Egun zoragarria benctan Kili-Kilik emondakoa, umetxoak bai pozik ibilli zirala ta nagusiak
crc bai.
Kili-Kili aldizkaria aurkeztu zan (1). Umeentzako egingo dan aldizkari berezi bat bizkaiciaz
eta gipuzkeraz. «Pantera rosa», «Asterix» eta abar
agertuko dira aldizkari orren orrialdeetan.
Urteko arpidctza 350 laucrleko izango dira,
artu gura dabcnak idatzi zuzenbide ontara:

Beraz, jendetza ikaragarrizkoa batu eban KiliKili egunak naiz eta len esan dogun lez egoera
bere aurkan izan, datorren urtean Jaungoikoak
gura ba'dau beste errialde batean izango dogu
jaialdi errikoi au.
Gure zorionak Kili Kili'ren asmaltzaillc ta
zuzendari euskaltzain dan Retolaza'tar Jose Antoniori ta bide batez beragaz batera jaialdi ori
eratu ta aurrera eroan eben guztiei.
ZANGRONIZ
(I) Urrengo baten aldizkari oneri buruz zcaztasun
geiago emongo dantzucgu.

Portugalete'ko sendi batzuk, euren semealabai Bizkai'ko euskerea ez jakela irakasten ikusita, arduraz beterik, batzarra
egin dabe.
Batzar orretan artu daben lenengo ebatzia,
bizkaierea ondo dakien andereiño bat artzea
izan da. Urrengo ikastola egokiak eta irakurgai errezak billatuko dabez.
Bazkun orrek artu dauan izena, SABI
izan da.
SABI itz laburtu edo «sigla» bat dogu eta
SENDI-ALKARTEA, BIZBAIERAZ IRAKASTEKO esan gura dau.
Euskereari indarra emoteko arduraz dabiltzan guraso orreik zuzen jokatzen dabe,
gure ustez. Portugalete'ko sendi-alkarte orren
antzeko bidetik jokatu bear genduke bizkaitar guztiok, orrelan geure euskerea zaindu
ta indartu dagigun, geure euskalkiari eutsi
ta indarra emonez.
Jakiña, Euzkadi zabaleko euskaldun guztiok, errialde guztietan ulertzeko euskera bat
bear dogu, baiña orretara eltzeko bidea,
gure ustez, geure euskalkia ezagutzetik eta
ondo ezagutzetik asten da.
Bide egokia da ba, SABI'k artu dauana:
euskera ikasteko onena eta euskerea batzeko
oiñarririk ziurrrena.
EGILUZE
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