ALDIZKARIAK

SASKI-NASKI: 10 URTE
Otsail edo zezeil onetan beteten dira amar
urte SASKI-NASKI aldizkaria lenengoz
agertu zala. Ori dala-ta gure zorionik beroena opa dautsegu aldizkari orretan askotariko lana egiten daben guztiai.
Amets utsa zan. Aldi areitan iñok ez eban
uste izango ainbeste urtetan iraungo ebanik,
baiña ekin eta ekin illeak eta urtea joan egiten dira.
Ekin eta ekin esan dogu, eta ekin ori sarritan larria izaten da, ez ainbeste idazleen aldetik, arlo onetan beti izaten dalako jente laguntzaillea, baiña bai diru-aldetik, sarritan
laguntzak urriak izaten diralako.
SASKI-NASKI'k be izan dauz olako eragozpenak, baiña ekiñak lortu dau eziña azpiratzea.

lako. Baiña ugari etorten dira bizkaieraz
idatzitako lanak be. Gipuzkoera bera be oso
errikoa ta ulerterreza da, Bizkai'ko euskerea
apur bat landu dauanarentzat.
Orixe bai ba-dala batua lortzeko bidea,
biak ezagutzea, bietan irakurtea eta, al ba'da,
idaztea.

Saski-naski
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UZTAILLA - IRAILLA 1989

150 pezta
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GAIAK
Aldizkari onek aztertzen dauzan gaiak
oso jakingarriak izaten, dira bai Euskalerrikoak eta bai laterri-artekoak. Edozein idaz-lan irakurten asi ezkero, irakurteak berak
emoten dau azkeneraiño jarraitzeko gogoa.
Egokia da ba ain urria dan euskaldunen irakur-naia suspertzeko.
Eta bitarteetan, astuntasuna kentzeko barregai batzuk sartzen dauz.
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IRAKUR ETA ZABAL EZAZU

AURKEZKERA
Aldizkaria gure ZER baiño neurri laburragoetan datorrelako, oso egokia da aldean
eroateko eta bideetan irakurteko, eta gaiñera
aurkezkera polita dauka, azaletan margo bi
dauzala eta barruan irudiak naikoa ugari.
Gure irakurleak arpidetu bear litzakez, laguntzeko ta giputzakaz alkartzeko, anaiak
garan ezkero.

EUSKEREA
Aldizkaria Gipuzkoa'n argitaratzen da eta
idaz-lanik geienak gipuzkoeraz idatzita datoz, zabaldu be geiena antxe zabaltzen da-

OLAZAR'tar Martin
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