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AclSiTA \AL(J. CU SUFIVCIJE
AL AÜT(f,]UcIMItrI?

La ekzisto de apartaj statutoj por Ê:-,r3 2o regionoj (ampleksantaj
diversmultajn provincojn) ne kredigu ke Italio estàs autentj-ke fe-cleracia stato. Jes ia, kvin eI ti-uj havas tiel nomatajn speci-alajnstatutojn, sed konsekvencojn oni apenaü sentas en Sicifio, Sardià,
:rr|"| Adigo,/Trento, Friulo/luJ-ia Venecio kaj Aosta VaIo, ê". la
*eSoI lcreintaj tiujn specialajn statutojn estas malatentataj kajcar Romo nuligas regionajn le§ojn.
okaze de Ia âi-jara kunveno de AIDF{LK en cnâtilton (zl tcm orientede Ia urbo Aoste) ni jen prezentas kelkajn detaloSn pri Ia lingvasituacio de tiu regiono. Por §enerala iniormi§o .Ë..rn jenaj indi-koj I

jaro 25 antaü nra erao
por romiaj elcssoldato j.

La regiono ampleksas 3.262 kmz ka; lravas proksimume 11o.oooenlo§antojn, e1 kiuj proks. 35oooo vivas en Ia âefurbo.
La Aosta valo estas Sirtaüata de 1a plej altaj nrontoj de
Eirropo: Blanka Monto* Monte lrosa, ,vtatterhorn, Gran para-
diso kaj ariai, kai â:- havas nrlr unu malrarlan arlron al
ftalio, sed du interligojn kun lrrancio kaj unu kun Svisio.
Gravas la lcurtivado de grenoj, fruktoj kal vinberoj, Ia
prodtrktado de hidrelektro kaj la ferindustrio.

En Aostio (= Aosta varo) :-et kunekzistas kvar idiomoj: unue, fa
subdialektoj de }a frarrc-proverlca (aparta formo de la franca lin-gvo), due, la franca, triê, la italar-kaj kware, o..la germana.
Tiu lasta etno ampleksas nur tri vifa§ojn (Gressoney-ta-irinitê,
Gressoney-St.-Jean kaj Issime) t<un sume prolcs. 1.6oà enlo§antoj,
eI kiuj du trionoj parolas la gerrnanan respektive ties lolcan dia-
lekton. Tiuj germanlingrruloj, kiuj nomas sin rrl{alsertt (termino
parenca a} Ia svisa kanton-norno ilt{alris,/vaudrt ) , tute ne estas
menciitaj en la Aosta statuto. lli disponas pri mizere mal.muJ.ta
instruado pri Ia germana: du semajnhoroj en ra elementa kaj tri
semajnhoroj en Ia mezgrada lernejoj surbaze cle J-ibervo).o kaj sub
la preno de manko de instruistoj. Kelkaj prj-vataj kaj oficialaj
surskriboj estas (anhaü) g.rrrrniingvaj (.,riOr.. Ia litofp"âon).
La âefa etno en_Aostio, kompreneble, estas J.a frane-parolantoj.
sed proksimrrme 5o.ooo enro§antoj estas fremduloj, pJ.ejpar:te ita-
roj el êiuj partoj de ra respubliko. Tiuj enmigrintoj kaj Ia arr-
tega nombro de ital-etnaj ËtatfuntciuJ.oj formas potencan faktoron
de italigo de Aostio tendeneo subtenata de la l(omueista Par-
tio same lci"e]. de Ia Kristandemokrata!
Aostio trluasrr sian specialan statuton depost J.a 26-a de februaro
19/rB. La tiudata ttkonstituciart ].e§o kreis Ia Konsilantaron de la
VaLo kiel regionan parlamenton kaj Ia Ilstraron kiel aciminis brau
of,gârrortr Sed ekt is'bas ankaü kuratàra instrrrrnento de Ia certtra res-
pubJ.ikcl: la l{unordiga KomJ-tato, ere kiu rnembras clu repre?entantoj
de Romo kai nur unu de Aostio ka j kiu benas regi-onan le§on nrrr, se
gi ne kontrauas J.a statuton nek la rlinteresojn de Ia nacj-otl .....
!a franca lingvo aperas en nomtabuloj de stratoj kaj komunumoj.
Gi estas instruata en la }ernejoj kieJ- f r e rn d a lingvo, kaj
Ia so1.a instrulingvo estas la itala, clrrm en J.a abiturienta ekcza-
meno 1a kandidato rajtas elekti la francan kieJ- J-aborJ.insvonr La
instruistoj devas submeti§i aJ. ofte farsa! - ekzameno pri J-a
fransa lingvo, kaj estas absolute maleble d.ungi instruistojn eJ.
Francio aü franclingva Svisio.

La r:rbo Aoste estis fondita en la
kiel kolonio |tAugusta Praetoriart
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Nlalgraü la oficiale eltzistanta dulingveco en Aostio ekzemple ko-
munum-konsilantaraj protokoloj estas plejofte itallingvaj kaj Ia
tribunalaj protokoloj rajtas esti nur en la itala. La ra«Iio es-
tas ehskluzive itallingwa, sed, de mallonga tempo, la aostianoj
povas rigardi J.a 2-an francan televidoprogramon, kion J"a ital.a
stato konsideras granda donaco aJ. Aostio. Novaj franclingvaj fil-
moj ne estas videblaj, francaj libroj nralfacilege akireblaj, kaj
telefonvoko aI ekzemple Savojo devas esti pelata en la centro de
Torino, ki9 Ia telefonistoj ne scipovas sufj-êe -l-a francan. (Kom-
preneble, êi.r;nitaJ-ojn §.nas Ia malebleco rekte diski eksterlan-
dan telefonnumeron, sed por etna minoritato tia s.ituacio estas
aldona obstaklo survoje aI kontaktaclo kun 1a trpatrina etnotr.)
Durn en Ia pJ.ej muJ-taj rninoritataj regionoj de iiüropo J.a katoJ-ika
eklezio ludas rolon favoran al konservado de ].a minoritata kul-
turo (ekzenrple en Burgenlando, iiüskadio, Katal-unio, Bretonio,
Karintio k.a. ) r la klerikaro de Aostio kun malmultegaj esceptoj

verve kontribuas a1 Ia italigo de la indi§enoj.
Aparta aspekto en tiu êi regiouo estas Ia kunvivado de Ia-J.itera-
tura franca lingwo kaj de dialektoj el tute speciala branêo de
1a franca: franc-provencaj dialektoj. Tiuj paroJ.formoj nrlr las-
tatempe estas skribataj ankaü ekster beletro, kaj estas iom ne-
kompreneble kial Savojo ne levis la parolformojn al literatura,/
oficiala J.j.ngvo. Sajnas ke niaternpe l-a franca normlingvo ec per-
das parolantojn kontraü la dialekto, kiu tamen neniel §u.s ofi-
ciaJ.an protektor. aü akcelon.

ôi,r3 êi proUlemoj de J-a franca etno en Aostio havas ekonomiajn
aspektojn, kiuj §enerale ludas sian rolon en Ia detruo de .la in-
di$ena vj-wmedio. La kapital.is*o, celanta ekspluati §is maksimumo
la fontojn sin prezentantajn kie ajn, _ forlogas J.a homojn el siaj .

'hejmoj, êo milojn da hilometroj for, êu ,.,:r nralgrandan distancorro
La kapitalismo instigas al neglekto de ekonomi-brauôoj alisiste-
Ba j, kaj Gi truclas aJ. la hornoj gusto jn ofte artefaritajn - kiuin
§i planas responcli per siaj procluktoj. La bela diro ke instalo de
nova fabrilco kaür,as elcziston de aro da laborlotfoj estas vero, sed
..... kiu okupas tiujn J-aborJ-okojn? ôu Ia indi§eioj? Ofte rêr ê.r
J-a kapitalistoj hunportas siajn specialistojn (trion laste dokumen-
tis ra ekzemplo de rrGrandi Motoritt en Triesto). Alia ekonomie
gravega faktoro, ankaü en Aostio, estas J-a t u r i s m o, kiu
estas samtempe gravega minaco. La tr:ristoj estas bonstatai kai
emas elspezi sian monon por aêeti J-a lerenojn de Ia indi§enaj ter-
kulturistoj. La kgmunumoj multakaze râ partàprenas tiun kermuflitan
eksproprietigon, êar iJ.i vidas neniun alian vojon por akiri finan-
cajn ri-medojn por rhrodernj-glrsin: 11i prezentas facili,qojn aI tu-
rismo-kapitalistoi, konstruas novajn stratojn kaj parkejojn kaj
detruas pJ-i kaj pli J.a originan vivmedion. Plj-a sekvo de tiu mo-
derna misuzo. de tereno estas Ia ekstrema J-imigo de agrikultr:ro
kaj la fina rleceso importi varojn antaüe produkteblajn en 1a Pro-
pra regiorro r

Aostio ne deziris t i a n statuton, sed veran aütonomion. Fir^re
de Ia Dua lulondmilito dekmiloj da aostianoj petis kaj postulls êi*,
sed neniu internacia aü ekster]-anda instanco aüskultis ilin. TieI
ItaLio povis Êajnigi sin ce«lema per la provizora statuto de L945
t.j^f. 'posta srp.. menciita felo. La separatismo malforti§is pro
neelio de ekstere, kaj Ita]io povis prezenti }a seniluziigon.
Nr:ntempe Ia rrKomitato de Ia Aostiaj l'radicioitt agadas por la kon-
servo kaj subteno cle Ia regiona kulturo, kaj la politikan batalon
por aütoiromio ef ektivigas la rtÀostia Utriorr.

*,f**,1.*tl.**
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FrrvFuue, (A\/Ulr a,rrEFrrs !

Antaü proksimume 18 monatoj DTNISMO (n-ro O/lt.L2.tg74) raportis pri
elstara evento de }.a kataluna kultura vivo: la apero de la 1-a nume-
ro de POBLE ANDORRA Ia l-an de decembro t974. Evidente tiu okazinta-
3o estis eksterordinare grava por Andor"-"àràontà-"i"r. identecon in-
ter la premantaj Francio kaj.I{ispanio, sed tj-u taggazeto - kun eldon-
nombro de ntr 5.ooo ekzempleroj - ne povis nutri la katalunan etnon,
ki.u ampleksas p.Ii oI J miliono jn da homoj !

Jen denove kataltrna evento: La 2]-an de apriro Lg76, la tagon de ra
sankta Gegrgo, patrono de Katalunio, eliris ra l-a nunero de AWI( = hodiaü)! Tiu unua numero estis presita en L23.o66 ekzempleroi,
kaj multegaj personoj - pli o1 6o.oool - restis sen sia sopirata
gazeto. I(j.orn oni atendadis tiun momentont Dum 17 jaroj Ia katalunoj
estis gen sialingva taggazeto, ne pro lrfortecolr, tlsuperecolr de la
kastilia lingvo, sed tutsimple pro la politikaj obstakloj kaj ekono-
milj trukoj: mal,akcepto cle eventualaj direktoro j fare de la Irladrida
re3iimo kaj postulo pri mininrumaj kapitalo kaj abonintaro, risko de
malperme§o pro §ajnkaüzoj. Jam de pJ.i oI 2 jaroj en Barcelono estis
faritaj plej diversaj preparoj, kaj en januaro tg76 }a nova gazeto
estis oficiale permesita kaj registrita. eu ne iom helpis Ia histo-
rio, toêo la finfina malapcro de J-a lasta faSismema reganto !-ran-
cisko Franko? Cu la sin tiel nomantaj trreformantojtr povintus malak-
cepti Ia AWl-projekton sen perdi siàn krediton en Ia popolo (alme-
rr.ü d" Katal,nio ) i
Nu, kia estas la nova gazeto? ôi-apuag ni reproduhtas en malgran-
digita fortnato, evidente la titolpa§on cle J'a unua numero, kiu nin
enkondukas tute rekte en la aktualajn probremojn de l{ispanio:

trDudek mil laboristoj de metalo en strikort
rrNe ekzistas politiko sen liberecorr

[Casanovas forlasas Ia ODCII

(EDC = ttEsquerra Democràtica de Catalunyarf l t.ê. ttDemokrata Maldeks-
tro de Kataltrniorf )

AV1JI havas formaton de 37 x l*? cfir normale f2 paQojn (la unua numero
havis tamen 56t ), planitan eldonnombron cle 6o.ooo ekzempleroj (eJ.
kiuj minimrrme 3o.ooo estas abonitaj), normal.an vencloprezon (1or- pe-
setojl toê: or58 Sm), provizore nur unu (matenan) eJ.donon kaj J.a ce-
lon NE ali§i aJ. kiu ajn ideologi-a tendenco, ê.r êi estu informilo
por êiuj katalunoj sur demokratia fundamento.
Nature r êrl t j-u unua numero de la nova gazeto oni f laras simiJ.e
kieL en nuntempaj aliaj gazetoj hispanaj J.a freâan venton de mal-
pli maLlibera informado kornpare al J-a aütentike frankisma epoko.
AVIJI publicas a1vokon de }a [Konsi1antaro de Politikaj Fortoj de
Katah:.niott kiu postulas liberecon, amnestion kaj .âtono*"c-statu-
ton. Ni legas pri planata trmar3ado de la liberecorr tra Katalunio.
El Alacant (kastilie: AJ-icante) komtrniki§as peto pri- manj-festacio
okaze de la l-a de majo, el Valenci-o oni raportas pri diskutado pu-
blika pri La trNuno kaj estonio de Ia Valencia Landorr. De Ia Balearoj
venas informoj pri salajrokvereloj en Ia hotela branêor pri serêado
de identeco de Eivissa ($ast.: Ibiza), pri loka memadministrado de
lrtenorea. tll-a bunkro fori§as de la reformista programotr, diras rapor-
t,isto el lladrido. Ne povas manki mencio ampleksa pri la socia situ-
acio en Ia Vaska Lando, kie estis arestitaj 2o partoprenintoj de Ia
Nacia Tago de la vaskoj, kie oni petis permeson por manifestacio en
BilLlao ktp. ktp. La rrnua numero enhavas neinrageblan kvanton da pre-
cipa prilibraj anoncoj: La 25-a de apri-lo estas 1a tago de .la libro.
êu ETNISIIO rajtas afi§i aI Ia vico de bondezirantoj de AVI.II?
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trTUBA GTTATULCI
!9 1o-an de januaro 1976 estis fondita en }lirano, rtario, laItCentro Internacia Escarrê pri la Ivlinoritatoj lÈtnaj kaj Naciajrr{clnunu), kiu en aprilo puulixigis Ia unuan nurneron de sj-a revuotf Minoranzett. La celo ae ClulteN àstas konatigi la problemaron deLa etnai kai naciaj minoritatoj kai kunJ.abori por Ia i*1, sociakaj kurt,ura agnosko de tiuj grupo5. L" projetctàJ de tru cr- novainstitucio estas kreaclo de speciaiigita uiur:-otàko, funkciigo deinformservo kaj subtenado de publikigoj kaj kultr,rraj manifeÀtaciojpri tiu êi afero. Kunlaboro tun aliai Ëi*it,rirektaj asocioj ktp.estas pJ-anata.
La nomo rtEscarrê[ estas elektita memore pri la abato Arrre]i Escaryê,unu el la reformemuloj de Ia eklezj.o en katalunio, ekzili§int" 

"r,-1965 en Milano kaj taborinta multe favore al la minoritatoj.
En nian gratulon ê1 CIEIrltlN pro fondi§o kaj ekaktivo falas gutetoda hezitÀ amaro, ô, ra minoritatistoj organizitaj jam en grandaaro da asocioj r institucioj, kluboj, partioj ktp. lute ne vidasJ'a nepran neceson u n u i g i s:-à;n- kropoào jn por esti respekta-taj fJ.anke de J"a potenculoj? 'r
Por eventuaraj kontaktoj jen Ia ad.reso de GTDMEN:

cllNTRo rNTEitNAzroNALu uscAlu6 suLLE MrNortANzE LTNTcHE
O NAZIONALI' (CI!'MEN)

Via De Amicis, tZ, I - Zol23 Milano.

NGIVA SEM lNAFllCI- FIAPCIFITGI
Jus aperis iui dirus: iom malfrue - plia raportovolumo pri 1a sê-minarioj rrlingvo kaj malkoloniigo interne t à; ekstere d; uüropor(Fredericia, Danlando t 20. - 26: oT. Lg75) ta; nl,a rolo de lingvokaj kulturo en politika subpremadort (coimbra, portugalior 05. I
11. 1o. L975\. La A-4-formata kaj proksimume 12o-pa§a tajero êrr-
havas jenajn tekstojn:
- Rap«rrto pri Ia seminario rrl,ingvo kaj malkol«rniigo...rr - Lingvo
kaj nacia Liberigo (L.J.Calvet) - La rolo de lingvo en procezo d.e
subevoluado (G. Roberts) - l.tadrido kaj Ia norda periferio de His-
qani3 (U.J.Moritz) - LingvopoJ-itiko (È.v.Ilagger)- - pri F ederaciaunui§o de Eùropaj Naciecoj (o.Meinhardt) - Lingva kaj kultura im-periismo en portugalaj kolonioj (aütora ko].ektivo de verdkabanoj)
- Mito pri La franca civilizo en Ar§erio (rt.Dobrzyâski,/J.GutkowËka)
- La J.ingva Lukto en tlretonio (P.Denez) - Notoj pri J.a politika
uzo de Lingvo (M.La Torre) - Marksismo kaj lingvistiko (D.MeIlo) -Kulturo kaj lingvo en politika subpremad.o (Breiona Demokrata Unu-
igo) - Kultura subpremado^en Galegio, konsekvence de politika kaj
ekonomia irnperiismo (unui§o de la popolo Galega) - uesaâo al la
seminario en Coimbra (diversaj revoluciaj orgànizoj de Garegi-o,
Bretonio, Eüskadio, Kimrio, rilando kaj xatalunio) - Konkruda do-
kumento de Coimbra.
Tiu êi eldonaJo kostas 5t-- nederlandajn guldenojn (+ sendokostojn)
kai estas mendebla êe: Komi.siono_por Eksteraj ltilatoj de Tutmonda
Espelgrtista .Junulara O .
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llvtrilAlvcIJ KAJ (ETIVlEiMCl»
Jen kaj jen nin atiugas rnalgrandaj mencioj pri tiu a.$
;:r::'::ï: f,3Ii.*;"ï:'Ëij;::":ïi.l"i.îï:";:',]t-*' dF:
eble mu1t3j homoj sciu pri Ia ekzisto (vegetad.o?) 1f'l§- de
ETNISMOI ôar tie1. oni iomele okupi§as pri }a 

^ ,\i| pro-
blemoj de minoritatoj kai ê.t uiêf onj. even- (rfâ\ tuale,
ekkonscj-as pri tio ke la Internacia Lingvo \r- estas$aü povas esti instrumento por defendi ^-. V minacatajn
rurruro3n. a ô
^Ĉi-pa§e 1i reprorlultlas la lastal men- § cion kiu aperis

r.:,::$:ii::?,i13,"311ïT'"XiIî:;',ïî::;, r\9 jTi"il; iii.:::"
plian konLribuojon koucerne inclja- \)- na.in problenrojn:

PCIFI I - LEFIIVAtrIO
l<AJ §\ clE LA tlvolA-

K(flvTRAÜ \-O-NAJ LINciVoJ
Indianaj gepatroj r . Y)- kunwerrinte â" ra gimnazio
Akoma-LagrmÀ€r por dP 

^Y 
diskuti la uzadon de financajAkoma-Làgr.rr." por §ÿ I§ . diskuti la uzadon de financaj

rimedoj, vigle ^;i \f debatis pri starigo de kursoj
por instrui la À' t keresanan lingvon.
Kerkaj sepa- S,f ^l§ .::îl-ii}.i:il:t1iâl:-y:", Î:l:: tï:

il#1fii#ff*':#lÏ:

:::":,,d 'ïlili;i;ïïllïillilËiinun rnultaj
f-^a *-^at:'rni- t ;;1|:llllll1[iiiil*,

tas trookuPi-
infanoj. Ni b
en Ia infanva,
nejoj'il rrMi h
postenoj r kai
rolas Ia ling

âi:fi"*:";'i:";Ï";ii" 
Ia u$;3-' ke;;;an;"-i:is""', ne parolai
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Inetruisto âu Ia lernejo de Sky City en Akoma komentis ke dulingva
edukado Êa3nas esti la plej bona solvo, haj li aldonis:rrKiarn mi ko-
leras al Ia infanoj en Ia ângla, tio ne estas efika, sed kiam mi ko-
leras en mia propra lingvo, ili scias ke mi estas serioza.rr Instru-
isto de eksperimenta legoprogramo esprirnis simil-arr opinion: rrlndia-
naj lernoproblemoj ekzistas ôefe pro malfacilajoj pri la lingvo.
Kelkafoje, kiam ili ne komprenas angle-r, mi povas klarigi keresane
kai ili ja komprenas, kaj inverse ankaü okazas.tr Alian kialon por
antauenigi Ia keresanan lingvoinstruadon iu viro vidj-s en tio ke mul-
tai el la indianoj estastrproduktojtrde lllA (i3uroo de Indianaj Aferoj)
t.ê. ke ili estas edukitaj al rtescio cle sia etna lingvo.
La keresana lingvoprogramo estu financata per 7\.JZB dolaroj el ra
titolo IV de Ia Le§o pri Irtdiana tidukado eI L972. La administracio
ordonis apartigi tiun kapitalon por rrprogramoj speciale destinitaj
por plenumi la specif'ajn edukbezonojn de indianaj infauojtt. Krom por
por la lingvoprogramo keresana l-a rnono estas uzentla por J-a legopro-
gramor Por gvidkonsilisto, du sociaj laboristoj, li-brotenisto, sê-
kretario, programoj pri legado kerj maternatiko, sporto, universitataj
stipendioj ktp. La gvidanto de 1a komence merlciita gepatra kunveno
klarigis ke^Ia subvencio senüeble pligrandi§is kaj "ê balctaü denove
pli-ampleksi§os: en februaro 7975 disponeblis nur 68.ooo kaj en julio
1976 estos 89.ooo dolaroj. 'I'iu kunvenestro, Robert Brown, responde
al demandoj lclarigis ke helpistoj en la lingvoprogramo kapablu paro-
li kaj esprimi sin bone en ambaü dialektoj cle Ia keresana 1J-ngvo kaj
ke ili plànu â.u"ti kursojn âe 14 universitato rlum J.a somero. Unu
tia Lingvoprogramo jam funkcias ê. Ia municipa lernejo de Sky City.
Unu lernanto diris: rri\ti §ojas pro tj.o ke gepatroj vidas Ia neceson
de lingvo-instrua programo. Mi volus ke ili viclintus tion pJ.i frue.
Se ni volas trovi laboron en la indiana rezervejo, ni clevas paroli
indiane. Kelkaj lernantoj parolas nriksaJon de indiana kaj Ia angla
lingvoj. Por akiri postenojn kiel sociaj laboristoj ni devas paroli
indiane.lt
Lingvoinstruisto memoris ke autaüe, kiam ekzistis neniuj terniJ.oj ...
krorn Ia lingvo mem, ili kornencis surbendJ.gi rakontojn kaj fabelojn.
Brown fine diris ke Ia-Iingvoeksperimento pri J.a keresana estos tre
malfaciJ.a, .sed \e Gi" êefa-protagonisto, Victor Saracino, o.â.rc.-
Leble antaüenpuÊ.s Gi., kaj ke eventuale post iom «la tempo oni
konsideros La keresanan lingvon rtfremdlingvo" , kies lernado alpor-
tos poerrtojn.

(Laü artikolo êrr ltReporterrr de l"lilanr Nov-
meksiko, L2. o2o 1976, tradukita de Roan
Orloff Stone )

THREE POINT
PROGRAM

La Amerika Indiana
Movado (AIN!) estas
êajne la plej bata-
J.ema grupo inter tiuj
kiuj defendàs in«lia-
najn rajtojn, Antaü
malmultaj jaroj AIM
prezentis koncizan
tripunktan programorl 3

1) I(ontrakto-Komisi-
ono de ].a Senata

Komitato pri t'kster-
landaj Aferoj ekza-
menu la 37 L lcontrak-
tojn faritajn kaj
malrespektatajn inter
Usono kaj la indianoj t

(6la) 
a ?4- 4il 3i.'. "ii';'luu 

u'o'
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kaj êir3 kontraktitaj rajtoj estu realigitaj,
2) nuligo de la Incliana Ileorganiza Le§o de Lg34, lciu estis la êefa

ilo uzata por rabadi indianajn terenojn^.kaj por starigo de re-
zervejaj estraroj regataj fakte de blankhaütuloj,
3) forigo de la lJuroo de Indianaj Aferoj el Ia Ministerio pri In-

ternaj Aferoj kaj êi" transformo en sendependan indiane kon-
trolatan institucion.
Tiu AIM suferis dum 7975 seri-ozan krizon, kiam evidentiêi. k.,r.r,..
eI âi"j gvidantoj es Las- agento de la usona porico. rr"-E"io"ü ti,
spionor Douglas Durham, transiris a1 J.a politiira <ielstro kaj pro-
pagandis ke AlIt estas ..... k o m u n i s m a organizo ! Durham
montrigis post kerkaj esproroj tre sperta krinrulo lerninta kaj
praktikinta en la prostitua merJio kaj nrortiginta sian edzinon, dum
li estis rrnormalarr policisto. Supozeble Alll tre trafe atentigas ke
la Durharn-skandalo montras p1e j klare, kun lc i a j hornoj J.aboras
l.a usona registaro.

La Amerika Indiana iulovado skize prezentas sin mern (p. Z9/3o de la
broSr.rro trwoundecl Knee 189o L9Zr", sen jarincliko, sioux Farrs
(suaoatoto) / St. PauI (ltinesoto), Usono):
AIll estis fondita la Z8-an de julio 1968 en Àlinneapolis, Minesoto,

por unuigJ- la pJ-i o1 2o indianaju organizojn, kies aktiveco
estis apenaü sentebla.

AIM havas 79 sekciojnr eI kiuj B aktivas en Kanado.
AIM cetas detrui la tri âefajn fortojn malarnikajn al J-a indiana

viw«r: krisbanj.smon, Ia eclukadon orientit-an }aü ralp.ezo4oj de
la b1;rnlctraütuto3 ttaJ Ia federacian registarono La indiana
vivmaniero estas restarig5enda en Ia kadro cle indiana sin-de-
terminado.

AIM havas rilatojn al similaj organizoj en Aüstralj,o kaj aliJ.oke.
La adreso de AIi{ estas: ItAmerican lrrdian llovementrt

553 Aurora
St. Pau]., Minnesota 551oJ
Usono

SCICILII\IGVISTCIJ:
TJPSALO VGIKAEi VIN,T

La 9;a Tutmoncla Kongreso cle Sociologio okazos cle la f4-a lis Zo-a
cle aügusto t978 en Upsalo, Svedio. G..v.. lokon okupas titrlcadre
Ia programo prj- S O C I L I N G V I S T I K O: (f) lingwo kaj in-
ternaci-aj rilaLoj, (2) lingvo kaj etna interagado, (7't lingvo kaj
seksor ..... (6) sociologio de Iingvo-lernaclo kaj -instruador(Z) lingvoplanacto kaj soc-i.ekonomia evoluo ktp. I(rom ok fakkunsidoj
de Ia êefaj sekcioj okazos ankaü liberaj kunvenoj pri interesaj
probJ.emoj.

Koncerne âi"3rr. detalojn turnu vin al:
Jonathan Pool

Department of Political Science
State University of Nerv Yorlc ât Stony Brook

Stonlr_Pr.o_ok, Ney. York, _1 172Ir-
Usono
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YANN, trIIGiOFI AN NCIFII
(Johano, malfermu 1a pordont )

]TETFIA FIA YAI\IIV ?
(fion faras Johano? )

trIrciclFlt FIA YAI\tNt AIV l\tctFl .
(Johano malfermag la pordon. )

TieI sonas en tnultaj kursoj r êû kiuj lernantoj studas fremdan lin-
gvon kaj se la instruistoj profitas el.Ia ôiutaga; situacioj por
apliki unuajn konojn. La bretonan ni povus anstataüigi per kiu ajn
alia lingvo. Tamenr sê oni instruas 1a bretonan en llretonio al bre-
tonoj fare de bretonoj, la afero jam ne pJ.u aspektas tiel normala.
Nu, ne necesas detalumi pri Ia fakto ke la bretonan lingvon nur iom
post iom J.a francaj aütoritatoj al.J.asis en la lernejajn aktivecojn:
nur Boo kandidatoj elektis tiun êi lingvon kie1 fakultativan ekza-
menfakon por abiturienti§o. Neniu ha'ru la ideon de deviga lernado
de la propra lingvol
En tia situacio La kulture subpremata popolo serÊas kaj kutime ja
trovas almenaü minimunên - eliron. Unu- eI Ia multaj bretonaj à}c-
tivistoj, Andrê Le Mercier, konata ankaü pro internaèilingva àgadon
kreis en januaro L975 libervolajn kursojn por infanoj inter pro§-
simume 4 }ta3 14 jaroj. Tiuj êi kursoj okazas d.um 2 horoj de J.a Êe-
nerale libera merkreda posttagmêzoe La instruistoj aplikas moder-
najn metodojn kaj uzas konvenajn helpilo;n aüa-widajn kaj "üa-pa-roJ.ajn. Le Mercier kaj liaj gekolegoj estas tre surprizitaj pro
Ia grandega eho, kiun trafis ilia iniciato: Le llercier imagis tro-
vi du au tri kolegojn, kiuj err siaj alispecaj kromaktivecoj por
lernantoj akceptus kelkajn lernantojn pg praktiki kun iJ.i Ia bre-
tonan, sed nun estas 18 geinstruistoj eô nur en lJresto kunlaboran-
taj, kaj el dudeko da esperataj gelernantoj rezulti.s 7951 Ili ve-
nas eI plej diversaj sociaj grupoj kaj same eI bretonparolantaj

kieJ. eI francparo-
lantaj familioj.

Sirnile kiel aliaj
etnaj minoritatoj

bretonoj orga-
nizas plurajn
studsemajnojn t
somerajn uni-
versi-tato jn
ktp. por antaü-
enigi lernadon
de Ia propraetna
lingvo. Oni tak-
sas ke inter
1o.ooo kaj 2o.ooo
personoj estas
nun lernantaj
^.$ J"Il r

t'amen ne temas
Ê:- rie kiel ari-
1oke nur pri
lingva, kultura
problemo .....

aktuala teritorio

ST.BRIEUC

de La bretona lingvo
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Kiel ni menciis en ITTNISMO 11, Ia vaste konata bretona politikistokai verkisto YANN I"()UERE estis arestita la 24-an cte-ottouro L9?5sub suspekto de refondo de malpermesita partj-o, la npronto de Li-berigo de Breronior' (trLB) ta; p"o po..a"'J. 
"i.rpr"a":;;;-àiI"rlt-12-a de februaro 1976 Fouêrê-"itir'un enketrnall]-ueràjo sen estioficiare akr.rzita pro ra menciitaj faroj. rntervenis pi"r;j ;;:-k"jeksterlandaj Smikoj, politikistoj kaj à"o.iojr plej irurte supozebreef ikis ankaü propegande l_a oiversa.i d;;#à" j -;Ë ri*ra; cteputi_toj-âe ra rrancà3 ;ü;;;i;"t"i-r.àl-à;-ij our-opa par.ramento" yann

F'ouêrê ka3 kelkaj kunarestitài .Àt." 1iber3j, ariaj "*i-""";-i", ,"oci-ukaze Ia veraj probremoj tute ne estas ec n,r proksimigitaj alsolvo: Kreskanta nombro da bretonoj tute ne simpatiantaj kqn te-roristoj identigas sin kun la postuloj de la ku1tu""i tË;--"üt"_nomistaj grupoj, kiuj agitadas pàr alriri socian justecon kaj ku1-turan plerrra j tecon.
Dum longega periodo bretonoj elmigris alaliaj partoj de Francio, precipe àf p.-
rizo por trovi laboron aü por trovi pli
bone pagatan laboron. KvanÈam ankoraü enjul-j-o tg74 4S % ae la brcronaj satajru_loj per].aboris malpli o1 1.loor-- fi mo_nate (tutfrancia rnàzumo: 3? i,,)'ta; kr;;-
kam la senlaboreco pliakri§as, ,n,rit.3koncernatoj preferas resti en Bretonioo1 serci rirnedojn eksterregione.
Dum gasi.l.j jaroj jen kaj jen nefran_caJ SurnaIoj raportis pri manifestacioj
de bretonaj kamparanoj, kiuj sin sentaltrompatai +e-Parizo similê Ïeiel IâEo_ -
ristoj kaj same kiel preskaü ôl!r, homojvivantaj en la periferio de La Êtato. 

*

De pluraj jaroj ripete atentigas Ia
mondon pri Bretonio eksplodatencoj kaj
:11"j teroraJoj kontraü parizemaj po-
titikistoj, instalajoj ir.s. Traniprenas
responson ofte la nrenciita FLB, pri kiuiui diras ke Êr tute ne ekzistas kieJ'vera organizajo, sed ke sin nomas FLII
ciuj grupetoj de atencemuloj klu{i pJ.i-
malpli hazarde kuni§as. f..amen, tj.U in-terpretado sajnas iom tro naiva, êar ja
troveblas konstantaj kontaktoj inter Ëf,gkaj parencaj or.qanizajo j ekstàrfranôiaj.

Afiêkarnpanjo favore
al enkarcerigitaj
bretonoj

Sed aktivas ankaü aliaspeca
politika grupo, l.a tBretona
Demokrata Unidr (uDU), kiu
laboras tute publike kaj de-
fendas bretonan aütonomion sub
socialisma signo" l'infine ankaü
Parizo komprenj.s ke tiDU estas
serioza faktoro en la eventuala
regionigo de J-a franca §trto.
Unu eI }a lSDU-gvidantoj, Ia
bresta histori--profesoro Ronan
Le Prohon, estas tre respektata
inter la pJ-ej ciiverstendencaj
politikistoj 

"
( Ironto; : rrLe Pelerinrt L5.o2.16 ,
rf La Vie Catholiquefi ; tlovl t92 5 ,frl.a Croix[ 29,LL.1g75)

r.E^l^r_"
,'rrrti"t[î 9f rt'f{!

oullüt,f §. [0rI0t
IBERON
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SiEMIIVAFTIO EIV (EÜFlclPA trIclMctr: âTE FIITOtrl IA SE PAtrIIGi(J -GIVITAI\IA FIAJTCI EIE
ETIVAJ MllvoHlTAToJ
La rteüropo-Domoil cle Bad l*Iarienberg (Re3nlando-Palatinato, FRG) or-
ganiLis seminarion pri Ia temo rrNaciaj minoritatoj Siel problemo
de eüropa katalogo de civitanaj rajtojtt. De Ia 9-a êi-s 15-a de
aprilb L9?6 diskutis, gvide de Astolf 'l'omasek, proksimume 4o repre-
zentantoj de etnaj minoritatoj kaj aliaj interesatoj unue pri J-a

4ktuala situacio kaj due pri Ia postuloj de Ia malplinrultoj en la
3t"to;-membroj de 1à Düropaj Komunumoj (Bf) kaj Aüstrio kaj llispa-
nio. Partoprenis katalunoj el Hispanio kaj Francio, bretonor aI-
zacanoj, fJ.andro eI Llelgior frisoj el Nederlgndo kaj ['RG' kimrot
sloveno el Triesto, kroato el Burgenlando (nüstrio) r francoj eI
J.a Aosta Valo, lrl{a1seyil-germano eI la Aosta Va}o, piemontanor }uk-
semburgiano, francoj kaj germanoj.
Dnkonduke Tomasek atentigis pri la eventuala subteno amasa Êerpebla
en medioj de minoçitatoj por Ia fj-nfina unui§o de Düropo. Pro la
fakto ke preskaü êiuj limoj prezentas etnajn minoritatojn unu- kaj
alifJ.anke, tiuj grupoj havas evidentan rrzipotr-funkcion por^Ia pli-
intensigo de ta iitato3 inter Ia eüropaj popoloj, Li riproêis aJ-
J.a Komisiono de Ia EK ne travi koncepton pri la pozicio de Ia etnaj
minoritatoj en estonta Eüropo. 'fial estu tasko de tj.u seminario
proponi al Ia kompetentuloj pens(iS)o-helpon.
En tri grupoj Ia seminarianoj klopodis dum multaj horoj skizi la
aktualan sj-tuacion un ât.toj de ekstreme intensa subpremado de Ia
minoritatoj (Francio kaj llispernio), en §tatoj de rneza subpremado
(ttaLio t<a3 Aüstrio) ra3 en Statoj .te malforta subpremado (Danlan-
do, Nederlando kaj FRG), dum Grandbrition kaj tlelgion oni menciis
nur flanke kaj Luksemburgio kaj Irlando restis tute ekster konsi-
dero (pro ne diritaj kaüzoj). La vidpunktoj estis jenaj: individuaj,
grupaj, kulturaj, ekonomiaj, socialaj r politikaj kai regionaj rai-
toj de Ia minoritat(an)oj. Disputo sufiôe akra okazis nur en 1a
meza grupo, kie Rudolf Breschar, kiel reprezentanto de Ia obskura
rfFreundelfreis Südtirolrr (t.e. trAmikaro <te Sudtirolott), kompreneb-
Le riproâadis al la itala Strto malrespekti Ia proprajn promesojn
(kion substrekis la francoj, germano, sloveno kaj piemontano, civi-
tanoj de Italio) por "amspir" aserti ke Aüstrio lasas al ii.l mi-
norilatoj plej a*pl.ks"jn liberecojn kaj .ô faras pli oI êi- devus.
Tute same frraportastr ]-a informilo trSüdtirolrr de tiu menciita orga-
nizo en sia nunrero de majo,/junio 1976 pri la seminario en tsad Ma-
rienberg, dirante ke ê:-u3 favorantoj de Ia kroatoj kai slovenoj de
Aüstrio (ekzemple Kornfeind, kroato de Burgenlando, Pahorr^sloveno
de Ttiesto, Burat, piemontano, Meinhardt, dano eI FIIG kaj generala
sekretario de FUEEM, same kiel 1a eldonanto de ITTNISI"IO) estas mis-
informitaj fJ.anke de J.a slovenoj kaj ke Breschar §ustigis^Ia infor-
mojnt Lakulminodg imp ert inent ec o de tiuj sajn-mi-
noritatistoj âirf..ü Breschar kaj J.a.-rrSücltirolrr-el<lonanto Destaller
estas la frazo: rrBn Ia Respublil<o Aüstrio verdire neniam elczistis
problemoj de minoritatoj, Çar plena samrajteco estis donata sur
êi.rj kampoj de la vj-vo af ôiu3 etnaj grupoj.rt (ttsüatiroltt, maio/
jrrnio !976, p.7, 1-a kolumno) Oni sciu ke Brescirar estis membro
à" 

-Àinr.lii 
êii, "r,i.ü 3 .ü 4 jaroi, tamen ]-a I'Arnikaro de §udtirolot'

arrkoraü esias membro .... o - Nür Breschar estis komplete izolita
dum tiu seminario.

fazo de 1a seminario enhavis ta klopodojn formulj- la postu-
Ia minoritatoj, kai jen aperis pli kaj pli da malfacila-
trovi komgnan bazon por la ofte tre diferencaj situacioj.

La dua
lojn de
JoJ Por
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Estas preskaü tro banale por ripeti lce oni komplete senkrediti§us,
se oni postulus por unue nombre malgrandega (ekzemple: 2.ooo-per-
:ona) t<a5 due tute dise lo§anta etna grupo terirorian aütonomion,
ciugradajn ?parta.irl lernejojn kaj ekskluzive ilialingvajn amasko-
munikilojn (taggazetojn, radion kaj televidon). Por tJ-aj minori-
tatoj oni rajtus postuli evidente nur individuan sarnrajtecon kun
ciuj aliaj civitanoj, partan programon de radio kaj tereviclo en
Ia minoribata .Iingvo, kelkajn artikolojn iiulirrgvajn en J.a lokajYâau regiona j jtrnaloj , subvencio jn por kultura.i aktiveco j, apartajn
kursojn pri kaj en Ia korrcernata lingvo ( tamen en Ia kadro de La
ordinara lerneja programo, traduksurvor, êe la municj-pa administra-
cio kaj similaJo jn. Secl ..... bedaürincle multaj minoritato j nekom-
pareble pli grandaj oI nia teoria grupeto estus nuntempe kontentaj,
se Ia stato lasus al ili tiujn minimumajn rajtojn kaj eblecojn! -
Dstas granda diferenco, ^3,, minoritato fà§as i.rj-apudiime najbare
aI ='.-rrpatrinorr"ü ârr'§i estas jnsula. ir, apudlimeco de Ia ita-
liaj slovenoj faciligas la interrilatojn kun rrpatrinarr Slovenio,
sed la sama faktoro estas ncütraligita, kaze de Ia aüstriaj slo-
veno j r Per la alte.ga nontaro de Ia Karavanko j. Tiu apudlimeco, en
la nuna politika sj-tuacio de Ia trj- koncernataj Etato3r donas ri-
pete okazon por suspektoj de minaco; ô, Ia slovenoj tamen-ne ce-
Ias aneksigJ- sudan Karintion kaj Trieston en Jugoslavion? Jes ja,
iti aü prefere: kelkaj eI iJ.i tion cleziris ..... kiam Aüstrio
kaj ftalio estj-s raÊismà3 kaj ankoraü kiarn arnbaü Êt.to5 ne estis
promesplenaj lçoncerne soci,alan plibonigon.
La raportoj de la studgrupoj estis prezentitaj^en 1a plenktrnsido,
sed ili estas tiel arnpleksaj lce ne eblas ilin ôi tie ec nur re-
9u-tLi-r--{i- -taoen -qe vo-l-a§. !oê}a-tenti- J-a fakton ke- ].a-seminarianoj
§enèrate 

-subtenis 
].a ra.iao., ,t. âir-ri."ria.to pri teritoria dis-

iÊo de ]-a nuna Stato æ o-
@-Ëio3 fàvore al nremdeterminad.o de là poporoj.
Kadre de la seminario referis advokato Klaucler kaj d-ro llilf pri
Ia jura situacio de Ia minoritatoj kaj pri 1a eventualoj por mi-
noritatoj atingi plibonigon per la !.K. La konkludo estis ke nun
ekzistas neniu efektj-va jura protekto de etnaj .qrupo.i (kvankam
ja de individuo j ) haj ke la itomaj Kontrakto j d-e Ia !"K ne entravas
punkton, kies neplenurnon oni povus riproâi al 3t.to-membro por
realigi minoritatajn postuJ-ojn.
Ampleksa raporto estos redaktita de aperrta skipo kaj sendita al
diversaj instancoj de J,a IiK.

1iu Çi seminario estis certe ne nur interesa, sed ankaü uti1a,
ê". §i kunvenigis homojn el sufiêe diferencaj tenclencoj. La in-
tervenoj de srrà"ürop.r,ô3 jen kaj jen âokis la nordulojl pro 1a
grandega investo de parolenergio kaj 1a rapida eksciti§o. (Supo-
zeble la sudeùropanoj ne estis tre kontenttrj pri Ia sekeco kaj
mal.varmeco, kiuj gvitlis la nordulojn en la pensado kaj argumen-
tado.) Nu restis tcaÊite ke iuj minoritatistà; uzas terminologion
apenaü kompreneblan: Ili malaprobas la nocion ttminoritatotr di-
rante ke en Bretonio, Alzaco kaj Katal-unio la bretonoj, al.zaca-
no j k"ri kataluno j estas plimulto ka j f orgesante ke, -urltte, tute
ne en êiu3 etnaj regionoj Ia indi§enoj estas ankoraü pJ-i multaj,
due, inter la indi§enoj ekzistas amaso da kvereloj, malharmonio
kaj disigaj tendencoj, kaj, tri-e, Ia 3trt. potenco NIJ esl,as en
la manoj de-tiuj periferiaj grupoj kaj en Ia kadro de Ia tuta
êtato tiuj êi grupoj bedaürinde .ia estas plei klare minori-
tataj !

KieJ. parolj.s la seminarianoj? rtKomprenebletr germane kaj francet
Tamen aüaeUlis jen kaj jen hezitaj voâoj rekomendantaj al-ian
solvon ..... por estonto.
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Tiu êi gazeto, el kiu ni citis jam en
numero de ETNISMO, faris konsiderindan
antaüen: êi transformiiis el dumonata

la gasinta
pason

en c i u m o n a t â îr kionla du-
bantoj pri 1a vivant,eco cle Ia ger-
mana en Alzaco apenaü sukcesos

- ministro rilate instruadon g11 Ia germana, pri Ia
projekto de konstitueio por la nova svisa kantono Juraso,

^ 
pri francigo de loknomoj en Alzaco, pri Ia manko de intere-

sigo de la region-parlamentanoj pri regiona kulturo k.s.

IUEtrIEFILAIV trIAJ KIJFIS(fJ
En francia F1andrio, kie proksimume loo.ooo personoj ankoraü praktikas
I.a nederlandan lingvon respektive ties lokajn dialektojn, aktivas J.arrlli.chieL de Swaenkringrt (t.e. tt§lichie1 cle Swaen-Rondott). f ies studdo-
siero n-ro 3, aperinta en aprilo L976, informas interalie pri tj.o ke
dum Ia lernojaro L975/76 studas Ia nederlandan 1ingvon en privataj
ktrrsoj 79t personoj r el kiuj pJ.i oI triono estas eô ne 2o- jaraj . La
kursoj okazas en la gimnazioj de Duinkerke-Bergen kaj St. Jacques de
Hazebroek, en Ia urbodomo de Steenvoorde, en junulardomo kaj privat-
lo§eje. Instruas I personoj al lernemuloj de 3 diversaj gradoj.
Tiu instruado estas aparte grava por konservi kaj refortigi J.a neder-
landan lingvon en Ia t.rl. ttWesthoekrt de F'rancio, êar Ia centrisma
stato argurentas ke Ia nederlanda estas fremtla nacia }ingvo, do ne
koneern.ia pet J.a rtDeixonne-Ie§orr de tg51-r p€r kiu tre hàzite kaj
tute ne kontentige komenci§is la instruado de Ia bretona, okcitana,
kataluna, eüskera kaj nun, finfine, ankaü 1a korsa. La situacio do
sufiôe simila§ J.a al-zacan, kvankam tie Ia franca registaro konsentis
pri la t{olderith-eksperimento.
La instru-aktiwecoj de Ia ltMichiel. de Swaen-ltondorr estas p1i kaj pIi
subtenataj, unue, àu Ia enlo§antoj (en Ia antaüa lernojarà J.a kursoj
estis frekventataj de nur /o personoj ) kaj, due, de J.a poJ.ititcistoj,
eI kiuj pluraj a1menaü morale âpogas tiujn êi Xtopodojn.

Adreso: trCercle ltlichel de Swaen / Michiel de Swaenkrirsrt ,
B.P. 9, F 5924o Drrnkerque / Duinkerke.

* ti* * * :t rt * :l,t * * )i :t * * * t* * tl
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âPLATtrII CE

La rrMesterkringtt ( t.e. instruista grupo) ae la distrikto Oldenburgo
(nordolcciclenta I'lalsupra Saksio, I,'ilG) kunvokis^siajn membrojrr kaj
amikojn aI la.-unua ci-jara kunveno aI Ia vila§o Hohenkirehen apud
Jever, pqeskaü ê. Ia bordo de J-a Norda irlaro. ia 28-an de aprilo
renkonti[is proksimume 3o geinstruistoj, - inter kigj estis ankaü
la kantona inspektoro (eetere, ne platdj-êo), po. ôeesti <Iu lecion-
horojn en Ia 4-a elementlerneja klaso (2o^geknaboj 9-jaraj). La
j-nstruisto, posl komuna kantado de platdiêa versajo tre populara,
voclegis platdican hjstorieton, kiun la inlanoj devi.s sekve repro-
clu§ti. Jen }a unua surprizo: I'la"tgraü 1a preskaü ekskluzive plat-
diôa parolado fare de la instruisto, la infanoj je unu sola es-
cepto -^uzis 1a-Iiter1lyfS"t*anan! 'l'anren, 1a inf'anoj evidente kom-
prenis cion en la p1atdiCa, kaj Ia historieton kaj la clemandojn de
la instruisto. En la posta diskutado montri§i-s ke nur kvar e1 tiuj
infanoj hejtne parolas glatdiâe. La aliaj kolegoj sugestis ke ins-
truisto plave insistu Ce la lernantoj en tia leciono respondi err
Ia platdica. - Iln la dua horo^Ia infanoj devis lerni Ia nornojn cle
apudmaraj birdoj en la platdica kaj kompari tiujn nomojn hun la
germanaj. IIi bone ekkonis ke Ia platcliêaj estas multe pli trafaj,
êarr ili utiligas Ia birclovokon por nomi la aüLoron, dum la.qermanaj

^iu},aze ec komplete miskondrrkas.

La instruisto, en Ia jam menciita diskutado, kont'esis mern ne iam
firmi§inti kontentige en la platdiêa, ê." l-i estas aliaregionulo.
Oni atentigis pri la ekzisto de sonber:.cloj kun historietoj por sub-
teni la gekolegojn ne perfektajn, tamen instruemajn. l{rorre oliazas
c_iujaae_ ktffqqj pl'l 1e_plet-diça_en rninisteria dolno_ e{r_ Drqib,sf ge_n
apu«l la lago de llacl Zwischenahn (ao km okciderrte de Ul<ienburgo).
La instruiÀtoj kaj inspektoroj konstatas ke §enerale estas t-ro mal-
multa tempo en Ia horaro por instrui en/pri la platdiêa. I(ontprene-
bJ-e mankas ankaü tiucele edukitaj instruistojr-sed oni dislçutas nun
kun la unj-versitato de OJ'denburgo por starigçi êi-tema3n kursojn. La
inspektoro espri-mis sian opinion tre klare: ke oni vidu.,Ia realont
Ia fakton ke la germana en la kamparo ofte estas ankoraü kvazaü
fremda lingvo, k"ri ke Ia lernejo devus konduki 1a infanojn pere de
J.a gepatra platdiôa al legado kaj fine al la germana. Ptruraj j-ns-
truistoj kritikis la gepatrojn, ki1j ofte ne sci-povas korekte Ia
germanan, sed opinias ke la platdiôa estas obstaklo por .]-a lernado
de la gsrmana. l,a gepatroj ne pretas paroli platdiCe kun J.a instru-
istoj, Car iIi pensas ke la platdiCa estas malpJ'J-v-al-ora.

La urbestro de l{angerland (al kiu apartenas la vila§o Llohenkirchen)
bonvenigis la kunvenintojn, menciante la du êefajn ekonomiajn koJ.o-
nojn (agrikulturon kaj turismon), Iaüdante la dulingvecon de lrlan-
do, kaj <lemandis kial la taggazetoj ne presas same ptatcliêajn arti-
kolojn krom Ia germanaj.
La FRG-sekretario de AIDMLK partoprenis la
}a agado de tiu asocio disdonante plrrrajn

1'o groot de lloot
Well van sik meent: he bruukt nix doon'
lôppt d6r de t/e1t as so een Clown
un dreggt s j-n Dünkel as een l{oot,
de f6r sin Kopp is vâals to groot!
!.en ltinsk, cle hôger will herut,
fa1lt van allenig uP sin Snuutn
t{enn jüüst he denkt, dat Glüclc to setrrtn
un pultert 6ver sine iJeen.

kunvenon kaj inforrnis Pri
i-nf ormi"Lo jn.
trTro grancla }a Êapelorr
estas .La titolo de la
êi-apuaa poemeto de Dirk
lleinrich, publicita en
rrlJe plattdüütsctr Klenner
up tlat .Jalrr 1ÿl6tt, P. 4!.
?iu kaJ.errdaro estas nur
turu ekzemplo de Plat<ij-ca
literaturo aPeranta tra
tuta norcla F RG kaj ne
nepre monEranta tnorton
de tiu ci lingvo.
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AltrtMLr< I]\IVITAEi AL:
CHATILLCIIV
La sel(vanta kongreso / menrbrokunveno cie Ia ASOCI() INI'jJITNACIA POlt LA
DEFUNDO DE LA N'INACA'I'AJ I,JNGVOJ KAJ ITULTI]jTOJ (ATUUITI) OKAZOS IA Z4-Ah
kaj Z]-an de julio 1976 en Cnât:-lton (4\osta Val.o, plej nordokcidenta
Italio). La ltongresanoj tranok{.os, *"n§or kaj laboros en Ia internato
Gervasone, lcie plena pensJ.ono kostos nur 5rooor- lirojn (proksimume
17r-:, 1§/g,T)^êi-utage. Tiun malaltegan prezon kaüzas interalie Ia 6-
gr.s ü-titaj calnbroj.
§stas proponita jena tagordo, kiun kornpletigos }iaj ciefinitivigos J.a^-Generala Asembleo:
1) sinprezento cle J'a kongresanoj, 2) akcept.o cle rrovaj membroj,
3\ elekto de la reprezentantoj de la individuaj rnernbroj, 4) raporto
de Ia §enerala sekretario, 5) kasraporto de 1a trezorisio, 6) rt.-
rigo de komision!jr^7) komisiona laboro, ô) diskuto pri- }a kornisionaj
raportoj, ÿ) sen§ar§igo kaj novelekto cle la ltecleracia Konsilarrtaro
kaj rle la Federaeia Estrarà, 1o) diversalo3.
Por J.a rapida plenumo de Ia kongresa.j f'ornralaJoj estus certe tre uti-
ler se Ia kongresarroj alvenos jam ]-a 2|-an cle julio matene aü plej
malfrue posttagrnêzê r

Ati.§u âe: Jordi Costa i ttoca, §enerala sekretario de AIDI'ILK,
22 rue J.-tl. Greuze, lLl@.

ATEI\ICT
En Ia kadro de Ia 6t-a l-Iniversala Kongreso de Lsperanto en Ateno,
inter la 51ta cle jutio kaj la '7-a de aügusto L976, okazos fakkunsido
de AIDIIILI( pri la temo

LA §ITUACICI trlE LA ETNIAJ MIIVCIFIITATOJ
Erv siutrtctFltENTA eüno;rc,

VENDREDON, LA 6.AN DE AÜGUSTO 1976 JE LA 11.30 HORO
EN LA SALONO STAMATIADIS.

La fakkunveno estos publika, ê, ctaüros^9o minutojn kaj konsistos el
5 partoj: enkonduka referajo, debato, §eneralajoj pri etnaj minori-

::::t-:: 1-::-:::::-:: -:lllli: - -
IrL lrs4jro p§. wl L$QA§TIJ B. G. p.B 29 . o5 . 7 6-:

tr... mi demandas, êr oni kredu êiorr, kion asertas 1a aktivuloj de et-
naj minoritatoj. Pro diversaj kialoj, iliaj priskritroj de la stato de
tiuj grupoj apenaù povas esti tiel objektivaj kieJ. tiu de senpartia'
senpasia sociscienculo. Mi nrenroras, ke dum voja§o en Ureüonujo kaj

. Proveneo en 1963, mi malofte aüais parolataj la bretorran kaj okcita- î
nan lingvojn, sed mi ja aüAis multe <la bruo pri- ili. itionr da homoj
vere parolas la tiet nomatajn minoritatajn lingvojn, kai je kiu ni- '
veLo estas J.a lingvo-scio, estas tre tikia3 cternq,nàoj. Itiaopinie, GS- :
tas ege grave indiki }a fonton kaj la bazon de ôiu; statiscikoj. ...rr
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ErfNl§iMcl rNFrrFrMrLo FFu ETruAJ FFrctErLEMoJ
Eldonas kaj redaktas: Uwe Joachim i,loritz, Feldstr. 38, D-5L9o Stolberg B,

tel. z 49-24o2-72336, po§t§irkonto: 2726L2-3o6 Ilannover
ETNI5MO aperas 7 fojojn jare. 'tiu Êi estas la dua nurnero de 1976.

JARABONO (kalendara jaro): 8r-- gm (Nepre ne sendu trankêekojn! )


