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lx;;iiiiliT:i:;**J,:;"iti*,...i,^\:î;î- -.* \precizajn informo jn pri 1a ne-poI- :' I \ .,etnaj civitanoj. Ne okazas nombrado kun la kriterio
,3û ctnarreco, Êrr l-a revuo trArgrunentytr de 14.o9.1969 Bolesf.aw
Parowskj- skribàs: rriùn. Pollando de la 6o-aj jaro j vivas proksimurue
l*53.aoo cirritanoj dc rre-pola *t:teri*co, Ilia nombra forto estas Jerla:
ukrainanoj 1Bo.ooo, bcJ.r:rusr;; - 1,-,i.ûoü, jurtoj * 3L*ooü, slcvako;!
,?L.ooo, rusoj 1ÿ.ooo, litovgj - Lo.ooo, teilera,l {ger,nai}oi r ciga-
noj, grekoj, nrakedonoj kaj ôehoj) - 2l .ooo.1'
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koncernataj etnaj grupoj same kie1 surJ.okaj esploroj kaj trarigardo
de jen-kaj-jenaj raportoj mencias tute aliajn nombrojn. Nur Ia ger-
manoj, oficiale nomat!.j^ttaütoktonojtr, ampJ.eksas urru Ài1iorron, lcàj
fakte ekzistas preskaü Soo.ooo utrràinano3. Tiel d.o Pollando ne pi.u
enhavas nur l4-procente^polojn (t<ie} en L939) , sed tamen a''koraü

- ^,minimume 7 % ae la enlogantoj ne estas pol-etnaj.
Oni jam multe paroJ'is pri J.a problemo de J.a germanoj restintaj en
Pollando (interalie en ETNISMO !2, pe 6 - B), tiel t<e ôi tie temos
nur pri J.a a1i,aj etnoj,

LA IJKFIAI]\IAIVc,J
Antaü J.a Dua Mondmil.ito en PoJ.J.ando vivis preskaü 5 mitionoj da
r:krainanoj. Laü 1a popolnombrado de !9.12.L931^la ukrainanoj kaj
rutenoj koneistigis 7519 % ae Ia tut3tata enloQantaro de Polla:edo.
La separi§o de }a orientaj polaj teriüorioj en t919/45 igis 1a plej
multajn ukrainanojn civitanoj de Sovetunio. Tamen restis en Pollan-
do §oo.ooo personoj deklarintaj, en 793L, egti ukrainanoj kaj lrrome
centmiloj da homojr pr9 la antaümilita poJ.a teroro, ne dàktaiinta3
sian ukrainan€cono Inter 1945 kaj 1948 Pollando translokis p1i oI
4oo.ooo trkrainanojn a} Sovettrnio, kaj ofte J-a aütoritatojn kaj ko-
misionojn atakis kaj §enis J-a tiutempe ankoraü attivanta ukraina
J-iberiga ârnrêor Pliaj 16o.ooo ukrainanoj estis deportitaj okciden-
ten en l.a antaüe germanajn teritoriojn. Inter tiuj êi aeportitoj
estis dekmilo.j cla J.emkoj (ano3 de ukraina montara popolo kurr tre
klaraj karakterizajoj el J'a nordaj karpatoj ). En L963 vivis nur err
J.a distrikto Olsztyn/ÀI1-enstein pli oI 5oe ooo ulcrainanoj, en tiu
de Koszalin/Kôslin Soroool 2o.ooo êirt<aü Vroclavo, po 1o.ooo apud
Szczecin,/Stettin iraj ZieJ.ona Sôrar/Grünberg kaj maJ.pJ.i grandaj grupoj
apud kaj en Gdafrsk/Danzj-g, Gorz6w Wlkp./Landsberg kaj en ÿo pliaj
lokoj de Ia antaüe germanaj teritorioj. Lemhoj troveblas pre-ipe en
nalsupra Silezio. Post 1a miJ.ito Ia ukrainanoj estig objekto de Ia
malnova malamo de poloj jam terorintaj inter Ia mili.toj kontraü Ia
nkrainanoj. La 1oo malnovaj vilagoj de J.emkoj estis komplete detru-
itaj, la grek-katoJ.ika rito estis malpermesita gn Ia pre§ejoj kiujn
oni transformis en rom-katolikajn. Kontraüe aI êiu; principoj de
Lenina^politiko koncerne minori.tatojn oni.mal.atribuis al la ukrai-
nanoj Cian rajton de etna grupo.
Depost L952 J.a poJ-a registaro paâ.s modere. Ën 1,956 onj. permesis
fondon de ].a rfUkraina Soci-Kultura Societorr kiel tegmento de La
rrkrainaloj. Estis kreita la semajl-gazeto trNaÊa Kulttrrarr, en kiu
rezervrgrs aparta pa§o por Ia lemkoj. Tiu êi societo rapid.e etendi-
âis taj amplekaas nun preskaü 2oo lokajn grupojn. De 1956 ekzistae
trnui§o de ukrainaj J.iteratur- kaj art-aktivistoj, kiu prizorgas kul-
turajn domojn, bibliotekojn kaj teatrajn ensembJ.ojn. En Ia lernojaro
t956/57.aperas Ia unuaj du elementaj ukrainaj lernejoj en Pollando,
en t95B/59 aJ.iaj kvar atdoni§is kaj eô du ukrainaj duagradaj lerne-
joj en Legnica,/Liegnitz kaj PrzemyÉl, kiuj tanen ekzistis nr:r dum
malmuLtaj jaroj. En aro.d.a lokoj ekestis elementaj lernejoj. En
kelkaj polaj gimaarioj J'a ukraina lingvo estas fakuJ.tativa fako.

LA EIELOFIL,SCIJ
§imil.e kiel. en J.a kazo de^la ukrainanoj, ankaü J.a nombro de J.a belo-
rusoj fal.is pro ta separi§o de J.a orieataj teritorioj: De 1,/ millo-
noj, en t93L, êi malkreskis êis 2oo.ooo niatempe. La belorusoj lo§as
preeipe en J.a orienta parto de J.a distrikto Bialygtok. ILi estas je-go 

% èt-a.rp"ranoj , k.j nur 5 !6 Io§as en urbo j. La belorusoj estai
plejparte grek-ortodoksaj kristanoj subpremitaj en PoLlando antaü
la mi1ito.
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Same por Ia belorusoi de Pollando nr.rr en tg56 komenci§is nova êa-pitro de ilia historio, kiam en Bialystok povis esti iondita teg_menta asocio de ra.belorusa etna minoritatà. En 1965 ekzistis ià,9o lokaj grup-oj. Gia semajna gazeto estas rrNiwa*r-aiu aplikas àr_
fografion.proksiman aI tiu de la Belorusa SSR. La lernejoj de tiuci minoritato havas similajn trajtojn kiel tiu de fa qtrainanoj ILa nonabro de la lernejoj kaj lernantoj konsiderinde ma1kreskaslkaj beLorusaj lernejoj transformi§as èn polajn, kie ra belorusaestas nura fakultativa stud.objekto. Pri Ia aktivecoj de la beloru-soj J.egeblas en J.a menciita numero de nArgurneatyrr: iSoUra3 indikojatestas pri la tre fervora agado: zJZ prelegoj âur ,,'r., gaio, Bio 

v

ekspozicioj dum tri jaroj, tre granda nonrurà àe filmprezentoj. Ka-lendaro aperas beloruse. Durn ra lz jaroj de sia agadà r. asocio
Ilbli*}" 2J verkoja kure eldonnombro de iurl" 98.ooà ekzempleroj, eIkiuj §is nrrn nur loooo restas nevenclitaj. La asocio subtËnas 6Samatotajn rondojn, liveras al ili repertuaron kaj instrukcias ilin.oni havas perspektivon por pluevoluigi ti.rur êi tàitan movadon. onine konstatas negativan infLuon de televido. De jaroj aktivas Z-per-Eona muzikistaro ëe la asocio. Gi travetr:ras la'Ianàon kaj .r.r.t.t
iare meznombre 1/9 koncertojn. /...../ La membroj de la asocio y€-
turas tra la vila§oj p.or savi la malaperantan forkloron. rt

LA SLOVA}<OJ KAJ êEÊOU
La pli oI Sorooo sÔovakoj wivas apud Ia pol-sJ.ovaka ].imo kaj oric1-nasr kiel urinoritato en PoLlando, el- teritoriaj separi§oi .i la-Ëqn-gara inonarkio kaj el arbitracia kontrakto intei pottanào kaj êeÊosto-vakio. Ili vivas en 2'/ municlngi.de J.a subdistrikto NoXy Taig. EnPol.lando ekzistas nur 6.ooo êeÊoj, post kiam ]6.ooo êeûà3 de Volhi-
Ti| .iliq en_1939/45, fari§intaj-soîetuniaj civitanoj r"J transloki-
I.rir gis L947 r êlr eks-sudetgermanajn regionojn ae êeËos1ovakio. Lacehoj plejmulte estas idoj de tiuj re1igiaj elmigrint,oj devintaj for-
*.Fi.Bohemion dum la kontraüreformacio. I1* fo§as nun àpua ÿ6o12; kajêeÊoj vivas ankaü êe KIodzNa./GLatz. La ttCehoslovaka Kultr:ra Societo
en Pollandotf, kun sidejo en Krakovor eldonas ].a monatanr rerruor. nâL-
o?Ittr _êrl_kiu ^Ia !1"i multaj artikoJ.oj estas slovaklingvaj. Post fer-migo de ].a ceha lernejo de ZeLôw (apud tlbaz) aaüras nur Èelkaj s].o_vakaj lernejoj kun konstante rnallreskanta lernantaro. La slovàkoi
tamen multe pli forte insistas pri sia etrieco oI Ia âeÊog. Ilia ie-ligianeco, Ia kulturado de J.a sJ.ovaka ekJ.ezia kanto kaj propraj s1o-
Ylk"i pastroj i.gas la slowakajn paroâodomojn centroj de g1.ovakeco.
Ilia-eklezj-a_politiko ne nur frontis Ia varsovian régistaron, sed
anlsau ra lrrakovan cefepiskoponr kiam en 1963 pola pastro intencisanstataüigi ra slovakajn kantojn per poJ-aj. r,â srolarco3 venkis.

LA JI.JtrlOJ
La indiko de Â. Kwirecki kaj B. porowgki pri .7!.ooo judoj en tg69estas jam historia. La kruda varsovia tonlraüSudismo posi la pal-es-
tina nilito de L96? gelis preskaü êiu5n judojn aJ_ elmigro. pollando,
kiu en L959, do antaü Ia german-nazia eltstermado, havis ankoraü 3r5milionojn da judaj civitanoj (t.e. pJ.i o1 nuntempe Israelo), jam en
L973 nombra! malpli ol 4oooo judojn inter siaj enlo§anto5. Pràpagand-
eel,e ankoraü aperadas !a jida-serà;ngazeto ttpàpotvoËon en hebrea
skribo. Tamen primu-Iti§as pol-lingwaj kontribua3oj. sar-ne ta jida
teatro de Varsovio (krom Ia rtTeatrul Errrescrt de-BtrkareÊto Ia lasta
ii91 teatro ae Büropo) servas nur eI. propaganda vidpunkto. Depost
L9+7 gi ludis en'ruino kaj ricevis err L97o novarr domon kune krrn larrJuda Ku].turinstitutorr .
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LA LITCfVOJ
Malgraü l-a sistema poligado qnkoraü kouservi§as 1o.ooo J.itovoj en
Poliando. Paradokse ili ,.,ro §...t p1i da prizôrgado o1 l.a okoble pli
granda litova etna grupo en malnova Poll.ando. Post J.a aligo de Vilno
aI Sovetureio nuntempe restas litovoj en J-a subdietriktoj de Sejny
kaj Sur+alki kaj krome en Varsovio, Yroclavo kaj Gorz6w irllkp./Lan.ds-
berg. La sidejo de J.a rrSoci-Kultura Societo de 1a Litovoj en PoJ.J-an-
dott estas en Ée3ny (antaüe en Pufrsk). La revuo n6rr§".n pàrtas sian
nomon memore pri Ia tutunua litova gazeto, kiu post fBB:r pro cara
malpermeso, povis aperadi nur err lilsitr/Sovetgk.

LA CETEFIAJ GiFIUPclJ
La nombro de la S+Âggi estas plej mal.faciJ.e konstatebla. Fare de
1ahit1erareii,o@aja1].arandodepereo'postL945mu1taj
ciganoj^devis fini sian nomadecon, êar Vaisovio entreprenis inten-
sajn paâojn pgr J.okfiksi iJ.in, kio en 1964 estis Ie§e ordigita. En-.
tg6g früaire êiu3 12.ooo ciganoj de Pollando (en t953 temis ankoraü
pri ]o.'ooo) estis jam lokfiksitaj. - Lâ makedonoj kai^gg§gi de Po1-
lando ampleksas pJ.i oI 1o.ooo personojn. IJ-i estas fugintoj el l.a
greka intercivitana miJ.ito, kiu igis elmigri dekmiJ.ojn da grekoj
È"j make<lonoj en êiu5n landojn de orienta Eüropo kaj a.I. GDR. Semajna
re\nro rrDimokratisrt interligas ilin en Pollando. - La 5.ooo^ësE9-i
d.e Ia armena âefepiskopejo Lvovo estis jam komence de tru cr Jar-
cento preskaü tute poligitaj, tamen konservante sian riton kaj sian
eklezian lingvon. Post J.a okupilo de Lvovo iJ.i fu§is en Pollandgn,
kie i].i Iaü Ia libro troriente Cattolicoti de !962 - vivas ankaü en
Silezio. - Proksime de Bia/ystok anlcoraü trovi§as isJ.amaj .1!3!Sgir
kiuj estas posteuloj de J.a j.amaj regantoj de Rusio batalintaj en
t4to apud lannenberg kontraü Ia Germana Ordeno. Kiel informas J.a is-
lama gazeto rrPreporodrr de Sarajevo (Jugoslavio)r êD J.a lernojaro
t-977/74 tataro eI Pollando enskribi§is por studado en J.a korana
akademio de Saraj€Iÿor Jerzy lrlalick! r êD sia libreto rrKonfesioj etl
Pollandorr, mencias 6 islamajn parofiojn kun 2 moskeoj kaj J pastroj.
Estas kurioze ke Ia poligitaj tataroj iam uzis la araban skribon
en la pola lingvo.

KO I\I KLIJtrtE
Konsiderante Ia energian defendadon de La eksterl,and.aj poloj fare
de Varsovio, oni devàs diri ke la preskaü-neado de la propraj etnaj
ninoritatoj estas hontiga. Ankaü la katolika eklezio, kiu sendas en
multajn tandgjn pastrojn de I.a llSocieto por Animpaiitado de Elmigrin-
to3tr de Poznaâ, diskriminacias Ia Latin- kaj grek-ritajn minorita-
tojn etnajn. Dum reziclas ekzemple en Esgen (FRG) provincialo de La
Itsocietas Christi pro Emigrantibusrf kaj aktivas dekoj da polaj Pâs-
troj en FRG, }a vatikarxa agnosko de la novaj gpiskopejoj en Ia iam
gerùanaj teritorioj, fqrità pro trpastradaj kaüzojrt, produktis Re-
nian pastrdd.an plibc.ni§on por la reJ.igianoj el La etnaj minoritatoj.

Notoj: ( 1)
(z)

Rudolf Crrulich

Pol.Land,o havag 34.7.Bo.ooo da enlo§antoj sur 512.6?? kmo.

La aütoro de Ia supra artikolo ne meacias Ia kaÊuboinr
kiuj.estas proksimume 4.§oo personoj kaj lo§as dige ok-
cidente kaj nordokcidente de Gdaâsk,/Danzig. La kaËuba
estas konsiderata de kelkaj sciencistoj ne aparta slava
J.ingvo, sed pol'a diaLekto.
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Turninte nin meze de februaro t977 al Ia firioj de la hispana mi-
nisterio pri edukado kaj scienco en l.a provinco3 Araba/Alavar Biz-
kaLa/YLzcaya, Gipuzkoa,/Cuipûzcoa kaj Nafarroa,/Navama, aI Ia prefek-
to de Ia franca departemento de AtJ.antikaj Pireneoj kaj aI du pri-
vetaj vaskaj institucioj por^enketi pri la aktuala pozicio de ra
eüskera lingvo en lernejoj, §is reaa}<tofino respondis nur ].a eduk-
ministeria filio de Bizkaia kaj J.a inspektoro de Atlantikaj Pirene-
oj. Jen resutne }a eatravo de J.a J.eteroj :

EIISKAJO
1. Okazas kursoj pgi Ia eüskera J.ingvo en:

42 ieneralaj Leinejoj (frekventataj de ra 6- §is t3-
jaruloj )

kie Lernas ].a eüskeran (eL 18o.ooo J.ernejanoj)
4o.ooo gejunuloj;

2, gimnazioj (5- respektive 4-5araj)
kie lernas ].a eüskeran (eI 26.000)
I eooo ge junuJ-oj;

2. La eügkera estas instrulingvo en:
' t5 ieneralaj Lernejoj kun 8.ooo gelernantoji

. 2 ginnazioj kua mal,pli oI 1.ooo gelernantoj.
3. eiuS indikoj rilatas ekgkLuzive at âtatai lernejoj. La ministe-
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5.

6.

ria filio supozas ke en la privâta.i lernejoj La nombroj æ estas
mal.pti attaj or en 1a Stataf

4. ta nombro de semainhoroi por la^instruado de Ia eüskera ne estas
fiksita; meznombre temas pri 2 §is ] horoj
ta eüskera estas fakultativa en âilrj niveloj, escepte - kompreneb-
J.e -.de la lernejoj kiuj.instruas per ].a eüskera ].iagvo mem-(en
kiuj tamen ekzistas ankaü kastiJ.iJ.ingva instruado).
La instruistoj de Ia eüsËera prepariias per kvar-jara kurso (same
kiel. por aliaj vivantaj J.ingvoj) en I.a (ne-universitata) troficiala
Lernqjo de Lingvojtt en BiJ.bô aü per kursoj de Ia ttReâa Akademio de
J.a Eüskera Lingrrott aü en la institucio trErrskerazaleaktt.

7. ta ministeria fiJ.io Àubstrekas ke en J.a najbara provinco de Gipuz-
koa oni multe pli parol.as eüskere kaj havas multà plj. da kursoJ
pri kaj en tiu ci lingvo.

B. La Leteron akompanaa detala statistiko pri Ia güskera lingvoscio
ae êiu3 :.ernaatôj de ra l-a rerr.oirro "i. êiu5 3tata3 §eneiarllf-
lernejoj de J-a provinco de Bizkaia en 1975/76, I.aü distriktoj
(aompàru I.a skiàan mapeton en paêo 5):

totala nombro de Ia lernantoj de La 5-a lernojaro;
- parolas kaj skribas eüskere;
- parolasl sed ne skribas;

1
o

3
4
5
6

- paroletas;
- komprenas, sed ne parolasl
- rrek parolasl nek komprenas Ia

distrikto 2

eüskeran.
7'4

Mungia

%

5oL
1oo

4t
9 r58

tL7
27,32

52
1o, JB

274

54,69

tt
2r2

Gernika
%

775

1oo

L87

24rt,
259

33,42
Bt

7L t27

4B t94
6rLg zFroS

Markina
%

Durango

%

Zeanuri
%

6o9

1oo

t.865
1oo

4oo

1oo

t94 277 6l
3L,8j 38,92 to,74

226 7o2 t?,2
t2 , L2 L6 ,1,9 6 ,54

4l Z4 4t
Lo r75 18,5 Lo r75

25 92

3,78 t5,Lt

26 1.189
t r4 63 r75

2o 22o

5to 55ro

Bi].bo
%

tB.gzt
1oo

5oo
2r64

342
1,81

9L'
4,8r1

58o 16.784
2to 88r71

Balmaseda

%

6s4
1oo

2

otSL
4

or61
648

99, oB

Provinco 27.725 L.L97 t.553 1.286 5oB Lg.4o1"

1oo 5to5 5162 5,42 ârt|'* Btr77
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Â -1.FTFTEIVEoJ " 4.r.{ 
,À_g"a"ütio9: I. inspektoro kompetenta pri la departemento 1l grow1nco \de Atlantikaj Pireneoj (en kiu trovi§as J-a tri ekspro- r de Iluesca

vincoj de Lapurcli, Nafamoa Beherea kaj Zuberoa) ne do- t
nis multajn detalojn indikante nur ke: I
t. I migrantaj instruistoj gvidas 18 grupojn (tiom da horoj?) en

jenaj 12 infanvartejo.i: Donibane-Lohitzune, Bidarte, Zibtrru,
Éenaàia(ffianbo(zx),}Iazparne.(zx)kajLou}rossoa;

2. 23 instruistoj, êiusemaSne t horon, donas enkondukon en J'a eüs-
keran lingvon en siaj propraj klasojr ên diversaj malgrandaj.vi-
J.a§oj (temas pri elementaj lernejoj);

5. en I gimnazioj oni instruas La eüskerarl, parte en la kad.ro de Ia
normal,a horaro, parte kadre de apartaj aktivecoj: Baiona (2x),
Dgnibane-Lobitzrrne (Zx), Kanbo, Hendaia, Donibane Garazi kaj
"ô ekster J.a vera eüskera liagvoteritoriot - Orthez,eî Ia inÀtru-
istoj de tiuj âi k,rt"oj faras il-in krom sia normaJ.a àeJortempo.

LA MOVAtrIO trIE LA IKASTOLOJ
Oni scias ke ekzistas gravE movado de rfikastolojtt; sed §enerale oni
ne scias multe pli.
La rrjJrasto].on estas ].a lernejo ,/instruanta./ en Ia eüskera lingvo
kaj §i^ampleksas hodiaü Ia êèneralan Instruadoo §i".la B-a turso
(t.e. §is la 14-a vivojaro). (En norda Yaskio ].a ttikastolott ne âffi-
pJ.eksas tiom /da jaroj/ i sed ne estas nia intenco eniqi tiuj deta--lojn, sed doni tutecau ideon pri tiu movad.o.) f.ie nomi§as rri[."1o16;n
tiuj lernejojr €rr kiuj ekzistas certa dulingveco. Same ne nomi§as
ttikastolojtr tiuj lernejoj, kiuj instruas en eüskera gejunul.ojn pli
oI 14-jarajn (gimnazioj).
Nuntempe la nornbro de infanoj ricevantaj unuagradan instruadon en
Ia eüskera lingvo estas jena:

*o 
'. **» ) L 'a--{
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Gipuzkoa .. .. .. . . .. .... ..
Bizkaia .................
Nafarroa /Garaia/ .......
Araba ....o..............
nOfda VaSkiO .... ........

gume 4o.6oo infanoj

24.ooo
8.ooo
5. ooo

Soooo
6oo

infanoj
r
n

n

u

êenerale, la rtikastolojtt grupi§as en federacioj, I.aü provincoj. La p].ej
forta de Ia federacioi estas tiu de Gipuzkoa, kiu kontrolas nuntempe
22.foo infanoju en tiuprowinco (t.e. p].i ol ].a duonon de ]-a totalo).
Oni estas stariganta ,/tutvaskian?./ federacion, kies asembleo po\nrs ba1-
daü okazi. îiu §ajna anarkio estas komprenebla, se oni atentas ke l.atrikastoJ.or estis elstare popoJ-a - ofte loka - movad,o, kiu emer§is e]-
faSisma êirf"üo, kiu faris nenion por faciJ.igi kaj 

"ê le.* por permesJ-
la kunordigon"de Ia movado.
La instruistoj estas §enerale virinoj (pJ-i oI 7o $ nrrntempe estas tr61-
derenoakrr, t.ê. fraulinoj). De kelkaj jaroj viroj pliampleksigas J.a
vicojn de Ia instruistoj kun kreskanta intengeco.
ei-momente ekzistas 1.4oo ttikastoloft-instruistoj (754 en Gipuzkoa, p}i
oI Ia duono de ].a totalo), e} kiuj proksimume 5a apartenas àf la feàe-
racio frseaskarf de nord.a /f:rar.ci.a/ Vaskio.
E:r J.a trikastoJ.ojn oni utiJ.igas kieJ. ./instru-/vehiklon J.a [euskera ba-
trrart-n /untrecigitan eüskeran lingwonr/: ortografion, dekJ.inacion, kon-
ju§acion kaj bazant vortaron fiksitajn de Ia vaska akademio rrEuskal-
tzaindiart, kun varioj de apJ.ikado J.aü Ia zonoj. La opozicio kontraü
gia uzado havas du diversajn originojn: 1-e Ia gravan diaLektan dife-
rencon (precipe en Ia verbo) inter J.a eüskera de hejme kaj tiu de Iatrikasto1orr en J.a regionoj de J.a biskaja.parolformo; 2-e la id.eologian
opozicion de certaj patriotaj medioj kontraü J.a reuskera batuatr rigar-
data kiel manowrajo de J.a hispana komunismo.kontraü J.a lingvaj normoj
de Sabino Arana Goiri /t865-tgo3, iniciatinto de Ia moderna vaska na-
cia movado, fondinto de Ia ÿaska Nacia Partio, t895/.
ta rrikastolotr travas hod.iaü, por siaj sep niveJ'oj, sune p4 liUroSn (pri
re].igio, matematiko, §enerala orientado ktp.). Dum tiu êi lernojaro
estos publikigitaj 4 pf.iaj, kio sigaifas totaLon de 28 instruLibroj
eLdonataj §enerale de ttGerorr kaj slkern. Tiuj estas libro j de bonega
aspekto kiuj bezonas nenieJ. envii l,a korespondajn hispanajn aü fran-
caJn tekstojn. ?iuj tekstoj estas êiu5 en îteuskéra ual,uatt kaj.iJ.i kos-
tis 24 milionojn da pesetoj.
La ingtruistoj dividiÊas en tri kategoriojn: agregaciuloj, Iicenciuloj
kaj ne-dipJ-omitoj. Iliaj respektivaj salajroj variag ege de unu rrikas-
tolott al alia: Ekzistas malriêaj rri.kastolojtr kaj riêaj. Informcele kaj
konsciante ke ekzistas grandaj diferencoj ogi povas diri ke hodiaü fa
respektivaj salajroj egtas 2l.ooo, 22.ooo aü 17.ooo pesetoj. Nun oni.
paro1as pri 2o-procenta plialtigo por êitrj /tri kategorioi/. Sed ek-
zistas instruistiuoj kiuj laboras hodiaü por nur LZeooa pesetoj monate.

Kvanlcam J.a problenro âajnas §enerale solvita, ekzistas certagrad,e disilo
inter, untrflanke, I.a geinstruistoj kaj, aliafl.anke, J.a gepatro j o Anko-
raü ekzistas problemoj en certaj rrikasto1gjtf : Kelkaj gepatroj plendis
pri tio ke oni ne sufiêe intense faras kristanan edtrkadon. Tamen, la
lekstoj pri^rel.igio ekzistas kaj estâs, teneral.e, traktataj kiel devi-
ga fako en êiuj lernojaroj.

Notoi: (1) îiu âi art*kolo pri eüskerJ.ingva iustruado estag malssimume
ekzakte Laüvorta tradtrko de ttEI movimiento de las ikastoJ.as[,
eI ttGaraiart, n-ro 24r to/17-o2-L977 t p. 52.

(2) ttlkastolo't eigaifas trlernejo kun eüskerlingva instruadorr. La
eüskera vorto ni-kastolan (pturalet . ttikastolaktt) estas neolo-
gismo tiusenca; normale ttlernejolf egtag rleskolall .
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KONGRESO
KATÀLUNÂ
KULTURO

de

1 Klopodo, kolektiva

La Kongreso de Kataluna
Kulturo estas unui§o kaj
kuni§o de kl.opodoj de Ià
eivitanoj de J.a Katal.unaj
Laadoj, kiuj, konsciaj
pri 1a situacio de sia
kuJ.turo rigard.ata en siaj
pJ.ej^diwersaj aspektoj,
kuni§as en kolektiva en-
trepreno por J.aborL baze
kun tri ceJ.oj:

J Celoj

Studi J.a problemojn, Ia
situacion de la Kataluna
Kulturo kaj proponi sol-
vojn por J.a estonto.
Sentivigi J-aüebJ.e plej
grandan nombron de civi-
tanoj pri l.a amplekso de
J.a problemoj kaj pri la
neceso sôlvi ilin.
Iniciati Ia kreon de aro
da rimedoj nepraj por ês-
ti normale evoluanta kuI-
turo.

2 Konvinkoj

Adreso:

Esforç col.lectiu
El Congrés de Cultura Catalana és una reuniô i una
conjunciô d'esforços dels ciutadans dels Pai'sos Cata-
lans que, conscients de la situaciô de la seva cultura
considerada en els seus aspectes més diversos, s'aple-
guen en una empresa col'lectiva per a treballar bàsica-
ment en tres objectius:

Obiectius
Estudiar els problemes, la situaciô de la Cultura Catala-
na i proposar-ne solucions per al futur.

Sensibilitzar el nombre més gran possible de ciutadans
de l'abast dels problemes i de la necesitat de solucio-
nar-los.

lniciar la creaciô d'una sèrie de,mitjans indispensables
per a ser una cultura desenvolupada normalment.

Conviccions
Estem convençuts que aquests tres objectius no es
poden basar en l'evocaciô mês o menys nostàlgica o
sentimental del passat. Estem convençuts, també,
que no pot bastir-se cap projecte de futur que serveixi
per a la totalitat dels qui vivim i treballem als Paisos

Catalans sense la recuperaciô de la identitat col'lectiva
d'aquests Paisos i sense donar totes les possibilitats de
plenitud a la nostra cultura, que ens és o se'ns farà
prbpia, i tard o d'hora ens marcarà individualment i

col'lectivament.

AOUEST CONGRÊS ENS AFECTA ATOTS

Congrês de CuLtura Catalana
Col.J.egi dlAdvocats de Barcelona
Mallorca, 285
BarceLona - 9
Hispanio

informoj troveblas "rr p.io 1o. )

Ni estas konvinkitaj ke
tiuj tri ceJ.oj ne povas
bazi§i sur Ia elvoko pli-
mal.pli nostal.gia au sêrr-
timentala de la pasinto.
Ni estas konvinkitaj, ârr-
kaü, ke oui ne povas kon-
strui estontecan projek-
torl kiu servrl aI J.a tuto
de ni vivantaj kaj labo-
rantaj en Ia Katalunaj
Landoj, sen reakiro de la
ko].ektiva identeco de tiui
Landoj kaj sen doni êio3n
eblecojn de kompleteco aI
nia kulturo, kiu estas au
i§os nia propra kaj kiu
màurue aü uardaü nin
stampos individue kaj ko-
lektive.
TIÜ êI TO§GRESO KO§CERITAS

rlx êtu.ltt.

i.ff#,i#"Ë"ri

huen s.nurc' ùnlui ui

(P].iaj
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TUTJAFIAJ KGIN(IFIESAKTIVAJOJ
En Ia kutioa senco de Ia ternino êi-kaze tute ne temas pri kongreso,
êar la aktivaioj estas dissemitaj teupe kaj space: Dun p].i oI unu ja-
ro tra tuta Katalunio okazadas kunvenoj, artoprezentoj, diskutoj ktp.
sub la vidpunktoj de la tri menciitaj celoj. Aparte substrekindas la
geografia etendi§o: La politika dekstro de Hispanio, de jardekoj aü
àe jarcentoj kLopodegâs ma1J.ar§igi I.a signifon de tt3"1.1[rr-n, klu ri-
1.atu nur l.a kvar provineojn de Barcelona, Girona, L,leida kaj Tarrago-
I1âr dum oni apJ.iku aJ. Ia aliaj provincoj ,tvalenci-r kaj ,rbalear-rr
kio trompus, ôar la teritorio de J.a katal.unaj l.ingvo kaj kultqro evi-
dentege inkluzivas J.a provincojn de Alacant, Barcelona, CasteIL$ de
la Planar Girona, rrles Balears, tleida, Tamagona, varència, krome
la iaman provincon RosseLl6 (departemento de Orientaj Pireneoj de
Francio)r'1. auverenan Êtaton Aadoro kaj J.a urbon LtAlguer (slaio,
rtario); eê longa, kvankam mall.ar§a 'ronà de Aragono (piovinco5 de
Huesca, Zaragoza kaj ?eruel) estas katalun}ingvar dun Ia Aran-valo
de X.a provinco de L1eida kaj p1i-malpJ-i vastaj partoj de la provincoj
de Castell6 de Ia Plana, Yalència kaj Alacant ne pl.u apartenâs aJ. tiu
lingvoteritorio (Aran-valo: okcitana; J.a aliaj tri: kastiJ.iaj). Nun
tiu Kongreso de Kataluna Kulturo manifestas de Rossel.].ô tra Andoro
kaj Ba1èaroj lis ltacent 1a komunecon de J.ingvo kaj'kulturoo Oni J.a-
boras en 25 sekcioj aü kampoj:
J.ingvo
eduka strukturo
esplorado
historio
socia ptnrkturo
juro
institucioj
ordigo de Ia

teritorio

ekonomio literatrrro
medici.na prizorgo plastiko
industrio teatro
agriJsrrlturo Â arkitekturo kaj desegno
sipado kaj fis- antropologio kaj folk}oro

kaptado
turigmo
muziko
kino

sporto kaj libertempo
komunikrinedoj
reJ.5.gio
eksterena prezento de J.a

katal.una ku.I.turo
Pri êiu5 êi aspektoj de La socio okazas inter aprilo kaj novembro
L977 fia-kuasidoj en po unu urbo por decidi pri rezolucioj koncerne
Ia apartan kampon, kaj La àf-an de novembro L977 oni aran§os J.a ko-
munan ferman kunvenon, post kiam oni estos voêdoaj:lta, tri semajnojn
antaüer pri I.a Manifesto de Ia KataLuna Ku1turo.
Sajnâs ke tirrn Kongreson aktive subtenag Ia grandega pJ.imulto de la
kaialuntingrraj intètettul.oj er êiq kampoj, !.r" rüftâ5 sociaj kaj
pol.itikaj organizoj. ïndividuoj povas membrilii en la Eongreso per
pago de t.ooor- pt9j, kaj per pliaj 2.ooor- ptoj oni ali§âs - se oni
deziras - a]. unu aü maksimume du eI la srmr sekciôj.
En Ia gekcio pri Ià Lincvo oni estas traktanta jenajn temojn:
r ta enmigrintoj kaj I.a kataluna J.ingvot Normaligo de I.a kataluna en La komnnikrinedojr §ormaligo de La kataluna en industrio kaj serÿoj

ü Normaligo de J.a J.ingvo en J.a instruadot La oficia1a uzo de la katal,una
En J.a gekcio pri edui*a gtnrkturo oni Labbras pri plej diveroaj aspek-
toj kaj problemoj inter infanvartejo kaj universitato (ne unuarange
e]. La vidpunkto de la Liugvouzot). EnAndoro, tamen, eLstaras Ia as-
pekto de Ia inetru-Lingvo: Kvankam La kataluroa estas, de êiam, la ofi-
cial.a l.ingvo de liu iitateto, La instruJ-ingvo estas J.a kastilia respek-
tive J.a fraaca, Ê.r estas Hispanio kaj Fràncio kiuj starigie kaj vLv-
tenas La du edukgisterojn en Andoro. Po, tie temag efektive pri plena
naciigo de I.a edukado kiel gravega paso por popola identeco malgraü
Ia malgrandeco de J'a l.ando.

ft*t*
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SE MINAFII ETOJ FFTI
ETIV I SiMO KA J FEtrIE FIALI Si MCI
Kadre de Ia 2o-a Internacia Seminario d.e Germana Esperanto-Junularo(27.t2.76 - o5.oL.77, Sensenstèia apud Kassel, FRG)'"k;;i; ;;ü;;seminarietoj pli-malpli traktantaj etnajn problemojn.
LA IAbOTg:rrrPO PTi KRITIKA TRARJGARDO DD LA SINPREzÈNTo DE KêLKA*,
ËTNAJ/LINGVAJ MINORITATOJ gN EUROPO
studinte kelkajn karakterizajn ekzempJ-ojn de lingvaj mi-noritatoj(slovenoj, vaskoj, irisoS, g"oitrnaanojf,
rimarkinte Ia plurfoje troigeman tonon de 1a anatizita3 dokumentoj,
konstatinte la uraleblecon solvi êi tiun problemon kadre de Ia unu-opaj naciaj 3t.to3 x.3
substrekinte 1a dan§eron ke la pledado por etna aütonomeco riskasevolui al Sovinismo,
konkludas ke Ia nura taüga prerniso de solvo d,e tiu problemaro estasla starigo de Düropa Fed.eracio, kj-u ne bazisu "r, r. ;";-cepto de nacistato (konfederacio), sed sur integra fecle_raf.ismo.
sensenstein apud Kassel (nHc), la z-an de januaro Lg?Z
ôi tiun raporteton akceptis la B konstantaj laborgrupanoj kaj Ia grup-gvidanto.
En Ia unua grupkunsido t7 interesatoj respond.is J.a êi-sekwajn deman-dojn:
1) Kiuj et 1a êi-sekwe menciitaS 3tato3 ND havas internan lingvo-pro-

blemon?
a) Grekio b) rslando c) Luksemburgio ê) sanmarino
d) FR Germanio e) Andoro f) Malto g) Rumanj.o

2) En kiuj regionoj estas
frisaj dial-ektoj)?
a)

parolata(j) Ia frisa lingvo (respektive J.a

b) c)
3) En Aüstrio vivas a) *:lll i

c) 1o.ooo /
4) Kial" 1a d.u centraj slovenaj organizoj 9o Karintio propagand.is boj-koton de Ia popolnombrado de 1,4.LL.t926?
5\ Kiuj estas la kvar Iingvoj parolataj en Danlando (inkluzive deties dependaj teritorioj)Z

a) b) c) ê)
6) El- la proksimume 2rB milionoj da enJ.o§an-toj de la / vaskaj provin-

c9i de Hispanio kaj Francio parolas la eüskeran (waskan) rirrg.rorr
a) en Hispanio: 2.ooooooo 7 1.ooo.ooo. / 5oo.ooo / i""]""",b) en Francio: 1o.ooo / !o.ooo / foo.ooô / l.ooorooopersonoj.

7) Kiu estas - almenaü faü keJ.kaj faku1oj ta rilato inter la npro-
vencalt kaj J.a |tokcitanall? '

B) Kion signifas Ia du sekvantaj mal.J.ongigoj ?
a) À,r.D,Iu.L.K.:
b) F.u.E.E.È1.:

(La soLvojn de tiuj problemetoj vi trovos en a1ia pa§o. )

La l"aborgrupo kunsidis 6 fojojn, slrme t2 horojn, por sufiêe serioze
süudi la prezentitajn tekstojn (9 pa§ojn).
La alia srlno seninarieto traktis La temon [La federaJ.isma koncepto
pri Eüropo kaj 1a rolo de Esperaato en §i,t t.3 substrekis, arrkal en
sia raporteto, la gravecon de la pri-ncipo de aütonomeco d,e sociajgrupoj, kiu estas eminenta eJ. etnisma vidpunkto.

,l**l

20.ooo / loo.ooo slovenoj;
JJ.ooo / §o.ooo kroatoj;
5.ooo / 1.§oo hrrngaroj.
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Plattdüüsdr Land un Waterkant
PLATOIêA.
VIVC] AÜ
MOFITO ?

En Blatt vun un fôr plattdütsche Lüd'
Rutgeben fôr den Vereen "Quickborn', in Hamborg

53. Johr Hamborg, Sommer 1976 Bl.att 2

uns Blatt steiht dit Mol ünner en Thema vr'ât uns all angeiht. Brennt uns
meist op de Nâgel. Ick heff do ook uns Schriewerslüd, üm biden, uns do mol
wat ôber to vertellen:

Umweltschutz un Umweltschmutz

Ick frei mi, heel veel hebbt's mi tostüert, eenfach ro veel fdr dit Blatr.
Ick muB mânnigeen Biedrag biekant schuben, den ick gern brôcht harr.

Bie all de mitholpen hebbt, mugg ick mi hartlich bedanken, wat se nu in'r
Blatt soht oder nich.

Rud. Hermann

ümwelt
(ansichten un utsichten)

sik sien sôbensaken sôken

sik sien'n sükensack sâkern

sik denn stilkens üm de ecken

up de socken maken un verrecken

Oswald Andrae

]-ile:atq kurs%i en vesperaj lernejoj.

Jes ja, aperadas Libroj,
rewuetoj, diskoj en Ia
platdiêa (malaltgermana./
basgermarta ...)1 en nord-
germanaj jurnaloj estas
troveblaj - ne mal.ofte -
anoncoj pri geedzi§-3u-
bileoj (apenaü aliaokaze)
en J'a pJ.atdiôa l.ingvo. La
malsupra ekzempJ.o esta§
trrte arbitre prenita eIrlNordrrest-Zeitungtr de Ia
urbo OJ.denburg (okcidente
de Bremen).
Jes^ ja, êirrt.g" ( sen di-
manco) estas audeblaj mi-
nimr.me 1o minutoj da plat-
diêa en J.a 2-a programo d.e
J.a Nordgermana Radio aüaeU-
J.a inter Flensburg kaj.Osna-
urüc§r kai êiuserà3nê üru-
au ec dufoje iu eJ. Ia tri
koncernataj radiostaçioj
eJ.send,as radioteatrajon aü
ion simiJ.an en Ia platdiêa.
Dum Ia lasta kvaronjaro de
t976 estis anoncitaj pJ.i o1
15o teatrorrrezento i inter
Flensburg kaj Mirnster, pfi
o]. 7o kLubkunvenoj kun voê-
reg@i verkoj
kaj pJ.i oI êq linsvo- kaj

Restas tamen, eê se oni rigardas êion êi tra po-
zitivigaj okulvitroj, ieJ. àrara gusto: ôu t i a
aktiveco esence utiJ.as por ne nur kongervi, ged
plifirmigi, antaüenigi, diswastigi la platdiêan
lingvon? îiuj asocioj kaj institucioj frg ta
tiuregionan kulturon, sed ... en tj.u nocio ne
mankas f-a memoro pri sralsano, malforto, morto.
Evidente la^platdiêoj ê-koraü ae atiugis La de-
cidan turu*A-punkton aü ... ili jam pieteris
gin sen pasi en J'a direkton de a{,apti§o aI J.a
postuloj- de tiu âi tempo Isaj de êiüS àntaüaj:
adaptado de la lingvo. aL ].a evoluo de La mo-"-
fikcia literaturo, kaj se oni nomas iun tekni-
kan fenomenon, simpJ'e oni ubas la literaturger-
manan termiaont
Sa3nas ke platdiâoj ne kapablos iri tiun maLfa-
ciJ.an vojon, se iti ne antaüe ekkoasciintos pri
sia kqrltura (se ne etna) alieco kounoare kun Iakunlolantoj kiuj ne parolas platdiêè.

qy&
,,§teenkimmen

D€ TiGd vergelf,t, dc Dag ir
.door, an'a Zl. Oktober 1976 sind
.dat 50 Johr, at . l

: Jann Scfrrôder :

un Eien Anni
,fourd,ctn glüdrliiù61. Poor.

De ,SüIw*lal flerten
alltomol bi ehr ta'n Hur up

,.de Dool. Aber nu h&bt rc uc
llvüteo totat, von de .Goldene'
Ïptr ord€ütüdi lvrat' tô 'raotea,
.Jau lett ür dllsqr Dag tieuc
§wlensâumcr rtoàr uD Arnl
Vlll h'n l(6Èen ot Dlr ôooü'hcu ec uiltt bea dlt'êtl ehr

d. KlirlS. d. Nll

Bcer, deun sôkcr. oL noù,
Plàsèer., Klekt üll''sU€E to,
,uu Alial rêtt Ett, Jo.

t,tt**



PtrII LA SiITTJACIO trIELA LJZ,EIE}<A LINGiVO
ta 22-an de aprilo
1 976 Ia FitG-sekretario
de Ia Asoeio Interna-
cia por la Defendo de
Ia Minacataj Lingvoj
kaj Kulturoj (AIDMLIi)
estis turninta sin al
multegaj 1andaj Espe-
ranto-organizoj kaj al
aro da r.lnuopuJ-oj por
peti material.ojn pri
J.a etnaj minoritatoj
de 1a koncernata lando
kaj por informi§i pri
eveatua].a kunlaboro
inter esperantistoj
kaj minoritataj âso-
cioj. Respondis kel-
kaj, mal.multaj. La
pJ.ej ampleksa informo
venis el TaÊkent, Ia
ôefurbo de Uzbeka So-
cial.isma Soweta Respu- 

^bliko. Post skeptika redemandado nj-aflanka ëe J.a uzbeka Esperanto-
komisiono nu^rr aperis êll n-ro t/L977 de la anglallngva revuo r§oveta
Uzbekio hodftaü[ , paâoj 14 kaj 16, kvazaü-respondo f,are de ]"tu3arap
Amilkanovr estriuo de la departemento pri i-nstrunetodoj de Ia uzbeka
lingvo en La Pedagogia Ilsplor-Instituto de Talikent. Ni jen resumas:

La Granda Oktobra Socialisma Rewolucio de tg7-? clonis aI Uzbekio Ia
kompletan liberigon de sub politika, ekonomia kaj nacia opreso kaj
kondr:lris I.a uzbekojn el ÿB-procenta analfabeteco aJ. 1oo-procenta
instruiteco, e-n ki?^gravan_rolon ludis 1a evoluigo de J-a uzbeka skri-
bata lingvo. Flontrigis^ke 1a araba alfabeto, uzita §is 1927, same
kiel J.a J-atina, uzita §is 1ÿ4o, ne taügis por speguJ.i la speciala-jojn de I.a uzbeka fonetiko. Tial oni enkondukis Ia cirilan alfabeton,
kiun oni iom modifis. La Instituto pri Lingvo kaj Literaturo de J.a
Uzbeka Akademio de Sciencoj fervore laboris por 1a aktualigo de J.a
nacia lingvo kaj tiucele akcelis J.a publicadon de aro da leksikonoj
kaj studoj lingvistikaj. Aperas monata revtro pri uzbeka filotogio:
frUzbek îiIi va Adabj-otirr. En Uzbekj.o ekzistas tri universitatoj kaj
14 por-instruistaj aka<lemioj.
Ekzistas 2oo uzbek-Iingvaj jurnaloj kaj rerruoj kun 5 mi-J.ionoj da ek-
zempJ-eroj. Oni publikigas muJ.tajn tradukojn eI aliaj J-ingvoj.
La gençral.a instrulingvo estas J.a uzbeka, sed 1a gepatroj rajtas de-
cidi, ôu J-a i4fanoj^stuclu pere de Ia uzbeka aü pere de J.a rusa, kara-
kalpaka, kazafra, ta§ika, turkrnena, kirgiza aü alia lingvo, senkonsi-
dere J.a etnaneco de }a infanoj. En eiuj uzbekf.ingvaj lernejoj oni J.er-
nas ankaü ta rusan kaj unu eksterland,an lingwon, dum en êiu5 rusling-
vaj lernejoj de Uzbekio ekde La 7-a grado oni lernas Ia uzbekan kaj
unu eksterlandan. Post revizio de 1a instruplanoj nu:r 1a lernantoj
studas sian uzbekan lj-ngvon dul 5 jaroj kun 646 horoj (antaüe nur &
jaroj fun 455 horoj).
Sendube, Ia batalo kontraü analfabeteco estas gran<lioza kaj gravega,
kaj neniu havus Ia ideon nei Ia granclan kulturan evoluon! Same cer-
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tas ke l.a uzbekP- lin$Yo havas of icialan pelricion kaj ke tiu pozicioestas gekomp,jrreble pri bona or tirrffi rno, de la nederlan-da en Francio, dt là-;lovena en Aüstrio, de ].a eüskerà en Hispaniopor Bencii nur malmultajn kazojn eI la amaso da kritikindajoj de lapol5.tika okcidento. Estas pozitiva indj.co ke 98r6 % ae Ia 9.àoo.ooouzbekoj parolas (taj supozeblas arrkaü legas kaj skribas) ui.rr propran
etnan lingvon, kaj §ajnas ke tiu etno okupanta, J-aünombre, ra iriànIokon inter ].a multegaj etnoj de Sovetunio (post L?ÿ.ooooooo rusojkai 4o.75orooo ukrainaaoj) ne povus esti"intèr la egence minacatajpopoloj de vasta Sovetunio. Konsentite.
lamen, estas iom malplaêe stranga trajto de êiu3 sgvetuniaj (xaJ
aliaj politike orientaj) informo5, ke oni neaion aü ekstreme malmul-
ton ekscias pri J.a
Uzbekio korrkrete interesrrs :

ioj de ]. do en Ia. vivo. En

t Kiom da ruslingvaj lernejoj (unua-r dua-, triagradaj) ek-
zistas apud kiom da uzbeklingvaj?

* Kiugrade oni uzas (kiumotive?) Ia nrsarr ]-ingvon en Ia ad-
ministracio, en justico, en parlamentoj?

* ôu en Üzbekio oni eldonas ruslingvaSn Jurnalojn kaj re-
wuojn (tiatt kiajn?) ?

* Kia estas Ia proporcio inter ruslingvaj kaj uzbek].ingvaj
fiJ.moj, teatrajoj, radio- kaj televidoprogramoj?

+ Kiun pezon havas Ia nivelo de ruslingvaj konoj de konkur-
santoj pri laborposteno?

* Kiom da ruslingvuloj ekJ.o§is en Uzbekio dum I.a pasintaj
5o jaroj?

Ni nenion sci-as pri Ia fonologia strukturo de J.a uzbeka J.ingvo kaj
konsekverce ne arogas aL ni ra rajton priju§i êu la araba, iatina
aü cirila alfabeto preferindas êilt.re-. Konsiderante la fakton ke
Sovetr:nio definitivigis .la ciriJ.an skribon ankaü por moldavoj (pa-
roJ-antaj kuLtur-diaLekton de J.a nrnana lingvo) fa3 gagaüzoj (lcies
idiomon kelkaj lingvistoj nomas kuJ.tur-diaJ.ekto de J.a turka), dqm
Rumanio^kaj Turkio adoptis J.a latinan skribon ktrn certaj modifoj,
ni kuragas demandir Cu adekvate modifita l.ati.na alfabeto ne donus
al la uzbekoj (Xa3 al.iaj etnoj de Sovetrurio) ekstreme taügan skrib-
sistemon kaj samtempe vastan internacian perspektivon?

EtNISttlO estys tre daulcema a]. tiuj kiuj pretus kontribui âi-kampe
per informoj kaj diskuteroj!

ta ciota,t crcme,4q,
Jen la titolo de l.ibro kaj fi1.mo furoraj en Barcelona. Dum ma1p1i oI
ÿ monatoj necesis 7 eldonoj, kaj J.a filmon oni projekcias simi].e lon-
gan tempon. KieI kompreni tian sukceson?
Tiu êi filmo estas la unua normala kineja katalunLingva fiJ.mo post J-a
intercivitana milito. Àktorasr krom kutimaj filmuloj, aro da nuntem-
paj teatraj aktoroj , kantistoj , politikistoj. La enlravo de trla bruli-
gita urbotr estas parte historia: La fiJ.mo skizas J.a evoluon de J.a ka-
taluna kaj hispana historio inter 1899 (post Ia malvenlco en Kubo) ta3
l-a t.rlo Tragika Semajno de jul.io 19o9 (ribelo kontraü J.a rekrutigo
por Ia milito en Maroko), interplekte kun Ia vivo de.bur§a familio,
en kiu:e rrpenetristr Laboristo. Gravan funkcion en la filmo havasr êvi-
dente la luktado inter katalnnistoj kaj centristoj, êar tiu fenomeno
estas absolute aktual.ega, kaj J,a pubJ.iko en Ia kinejo apl.aüaag certa-
scene la kataLunajn postulojn. La prologinto de la l-ibro substrekas
ke tiu filno estas eminente instrua montrante la naciajn kaj popolajn
aspirojn de tiama kaj nrüra Katal.wrio kaj atentigante pri I.a manko de
idearo kaj organiziteco en 19o9.
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POLITIKO EN \ASKIC]

ttPolitiko en Vaskio't estas aüclace vasta kadro, ê.r poJ.itike eâ...
kJ.aras.kio estas Vaskio (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa certe, Nafarroa

eventuale, Lapurdi, Nafarroa Beherea, Zuberoa - esperate), ê.r te-
nris dum 4o jaroj preskaü ekskluzive pri politiko el Madrido aI Vas-
kio kaj kutime kontraü Vaskion (en norda Vaskio- ti* potitiko iam
pliagas kaj certe pli longe vivos o1 en Ia sudo), Car Ia vaskaj po-
1:-1itisto3, tute kompreneble en tiu âi embrieca stato, ne tute fir-
mr-gr.s err sr-al pozr.cr"oJ, car enfokusi§as samtempe kaj samimpete tuta
fasko da problemegoj; amnestio de politikaj enkarcerigitoj - agnosko
ae êiu3 partioj - aütonomeco de Vaskio - oficiaJ-igo de Ia eüskera
integrigo de 1a aliprovincaj enmigrintoj - prezoj kaj salajroj
libereco de sindikatigo - lerneja struktr.rro - ktp. ktp.
êi-momente êajnas ke 1a plej diversaj politikaj partioj (ôu oficia-
Iigitaj aü ne) Fo Vaskio pli-malpli unuanime marÊas laülitere sub ta
sama flago: Ia Ci-supre skizita rriktrrrinarrr permesita fare de J.a re-
gistaro de Adolfo Suârez finfine 3.a 19-an de januaro L977. Tiu f1ago
estasr êB la plej profunda sencor la simbolo de Ia vaska identeco,
Car §in decidis hisi municipoj eI ciuj provincoj senkonsidere cle si-
tuo en aü ekster Ia eüskera lingvo-zono, kaj ....o proteste kontraü
Ia permeso cle J.a trihumiâatt demisiis 1a gutràrniestràj de Bizkaia kaj
Gipuzkoa kaj iuj municipestroj argumentante ke tiu flago estas signo
de Ia Vaska Nacia Partio. Ci-rilate eventuale memorindas ke dum so-
mero 1973 1a hispana poJ.ico, sub minaco per mitraJ-etoj, devigis J.a
eldonanton d.e BTNISIIO^forpreni de Ia aütoglaco tj-un saman' flageton
kaj detrui êl*, â.r tt§i.it.s de Ia E.T.A.rr..... Depost januaro err
Vaskio estas inundo de tiu flago sur homaj brustoj, sipmastoj, afi-
§oj, memorigaloj, en montrofenéstroj, sur aüto5 kàj kiè ajn ie]. eb-
las.
Tiufone tamen surprizas ke Ia Dladrida registaro (Oe Ia trantaü-dêEro-
kratiott) malpermesis la manifestaciojn okaze d.e J.a êi-3ara |tAberqi
Egr.rnatr (t.e. rt?ago de 1a Patrujott) anoncitajn por Ia paska dimanâo
(1o.o4.L977) en GazfeLz/Vitoria. Dum la ekstrema maldekstro k1opodis,
malgraü 1a senmezure rigora fermo de Gazteiz ekde o9.o4.71, efekti-
vigi Ia pLanitajn manifestaciojn en tiu r:rbo kowrita sub forta negado,
La Vaska Naciq Partio, Hispana Laborista Socialisma Partio, Vaska So-
cialisma Unui§o kaj Komunisma Partio de Vaskio r.rr!.rr", pub1ilr" *"jsen grava polica interveno rtfestisrr I.a rracian tagon en Loyola, ec for-
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pela:?.te 1aüdire §enantan - grupon de itEuska1 fraultzarako Alderdj-art(t"e. ttPartio por }a Vaska Revoluciorr, oficialigi-ta transfor;;5;-;; laâefa branêo de iI.L'.4.). Pro tiu sinteno apartisma Ia trestablitajn par-tioj devis g1uti fortegajn riproêojn cle 1à ,tficleJ"ajrr rnanj-festaciir.îo3
de Gazteiz. - ApenaÙt kor:.vinkas 1a registara konduto, kiun ald.one nigri-gas J-a brutala interveno de Ia fifaraa ttArmj.ta Policon er1 Gazteiz kajmultaj aliaj vaskiaj municipoj, hie okazis manifestacioj.
Jen tre supraJo provo d.oni ideon pri la partia kalejdoskopo de Vaskio:
Politika ! tipe waskiaj ! partj.oj (ritiaj) aerrfamiliort : partioj ! H:-sp.rrio horizonto

trockistoj : --- I Kornunisma Revolucia

;;;;;;;;-----i-;;:;:;::;;;;;;il--- i- :::ïlÏi'i;;Tl;-;;-;;;;;;-
len5-nistoj ! *Partio por 1a vasr'.. : Revolueia organj-zo de

I Revolucio (etrs-8.T.".i*)! Laboristoj': *Patriot;. l.tewolucia i partio cle ]-a Laboro aè

-;--_-----r--- -:--!elg:l:le-E$!39------:--- ----r-rrspsl1g---____svrg5gssll:!eJ-i-------:::------ i---§gegll:s3-ls:I*e-gs-Y3s5is*
socialistcj I Vaska Nacj-a Agado ! itispana Lab*rista socia-

: 
*Socialislne Fariio de I :-isrna partio

: -- ^ \ia:slEia i Popola Soeialisma partio
I Vaskaj SociaJ-istoj I *o Vaslçio
I t'aIia.j grupoj forri:i- :
a-"aI gan ta.'i :

{ :ic lt.}-as if i- : --- Iiarlisma Partio cic Vasici-a
i-^:-1^\ ' .
huut.(t ) t ,

soc ial-dcmo- I Vaska Socia]-isrua
rc*r J'n r " Unff i11Oê vrt

-Oi

lcristandêHo- I \raska Nacia Partic ! r/aska }iristan<1e:nok:-atio
krato.i : :

-:a-----r,
dcket"ruJ-e j *i"i]"e onrrl;::r rti]:"0:r,'tr.r'i $ ça !;

j; zi' i i i; rJ r: Li;,. ":':l-: i i:

La asterisko antaü kelkaj parti-nornoj signifas ke tiuj^partioj celas
1a kornpletan sendependecon de kreota vaska.-3tato, dum êiug aliaj par-
Ii"j akceptas 1a apartenon de pJ.i-rnal"pli aütonoma Yashio aI 1a Hispana
Stato. La Socialisrna Partio de Vaskio estas Ia soJ.a eI J-a menciitaj
kiu etendi§as tra hj-spania kaj fraggia Vaskio kaj kiu viclas eblecon
perkonvenapropaganaota33-l1%aonorega3iriporVaskioterito.
riojnr €I1 kiuj oni parolis eüskere antaü multaj jarcentoj .....
Evidente tute ne sufiôas la èupraj kriterioj (vaskeco/tuthispaneco,
sendependistoj,/integristoj) por karakterizi la politikajn grupojn:
Nepre necesas rigardi 1a soci- kaj ekonomi-politikajn ideojn, kiuj
:l:::3::=:::::=:ï=:::::::l=:::=l:=:::T11::l:==========================
§o1voi Iie 1a problemeloj de paâo.rl1: 1) Islanclo kaj Sanmarino, 2) necler-
landa provinco F'rislando, nordokcidenta SJ-esvigo-Holstinio (f'nG) ka3 Sa-
terlando (aistrikto o].rlenburg, FRG), 3) 2tr.ooo slovenoj , 75oooo kroatoj
kaj 5.ooo frungaroj, 4) timo ke germannaciisma propaganclo i-gus muJ.tajn
slovenojn dek]-ari sin germanlingvaj, 5) dana, feroa, groenlanda, germana,
6) Hispanio: loorooo, Francio: 1oo.ooo, V) la provenca estas diaLekto de
Ia okcitana, B) AIDI{LK: Asocio Internacia por Ia Defendo de J.a Inlinacataj
Lingvoj kaj Kulturoi r FUDEi"i: Federacia Unui§o de Büropaj Etnaj btinori-

====33!gi:======== =============================É= ======== =========================aETI\llSiMO tNFoFlMtLo rrnt ETNAJ rrtrroelLEMoJ
tJ.donas kaj Urre Joachim lloritz, FeJ.Çstr. 58, D-51ÿo Stolberg &,
redaktas: tel. : 49*Z4oz-7233ç, poÊt,§irkontoz a-326L?4o6 Hannover
JARABONO (5 nr:nreroj): Br-- $n (êeke z !2,-- Sm), n-rs ÿf97?


