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tas eJ. J.a âefurbo Bruselo kaj
19 sunicipoi ôirt"üa5. !? lutaregiouo estis, Eis tiu ëi jarcen-
to, klare nederLand-Liagva kaj
ntrr. estag samlslare franc-Iiasyar
?arnea, oni asertas ke eufiêe-
gnanda parto de La bruseJ.anoj ja
estas çeder3.and-l.in'gvajr sed ke
iri- kaÊas tion por àviI,i airtri-
minaeiou far franc-I.ingvuloj ...
Dtlm La partJ.o Franc-lingya Demo-
kratia Fronto (f»f) postulas .la
Lingvaa egal.rajtêcon sur tutâta-
ta nivelo (nal.graü Ia fakto ke
I.a fr,anc-lingwuJ.oj forlnas eviden-
tan nnal.pl.irtûtoa: Iror6 ?ir, tiu
SlartJ"o nalakceptas J.a sanatt prin-
porr sur La nivel.o de BruseJ"o kLe
la nederland-lingvuloj egtag mal-
plimulto I §e Bruselo estug sêrn-
rajta subÊtato en belga federacio
kaj sê en Brugelo validus La prin{
a.ina rla *I "i*"I *aaa aa= f.ilra.i I o Ieipo de pl.inulteco por fikri I.a I
'I dnavaa a*q*rraaa ôÉ *rtlq Elal r.ia tli-ngvan statuoon, eu_ tuta Bel.gio iôiaà estua ds franc-I.ingvaj vàQo5 !kontraü unu uederlaud-].insva. êi ikontraü unu uederlaud-lingva. Ition evideate Flandrio u'ê povas Ikonsentil !

Komence de aügurto tg?g en La aorda par-
to dc gêrn&n-Iingva Belgio pJ.urJ.oke oni
kovris J.a franc-lingvaJn l.okaomojur êi-
kaze nla Calamineti(aastataü ttfef.pign).
La sola gêrman-liagva üaggazeto nGrenz-
EctroE, Eupen, kouentig: rEstas bedairrin-
de ke tiu êi srreciala formo de rrasigmol
âajnas etendili anrraü en nia regiono.rr
Cu tio ae estas sufiêe naiva eldi-ror sê
oni konEideras ke âi-kaze ].a SOLA norno
estls la fraroca? Ën aliaj Lorrnonaj tabu-
Ioj, en kiuj J.a geruaua antaüas La fran-
caar oni saue korris I.a franeaa, kio ja
egtas nebêzonata konsiderante ke fi"rrfirre
tiuj unuaicipoj 

. 
a3artenas aI. la franc-J.ia-

gva proviaco Lie§o.

Poet La demielo d,e Leo lindouans (flanara Kristana Popol-Partio, fKPP) eu
decepbro t9?8 okazis parlaunentaj elektoj kal Ia p].ej signifaj eroj de Ia
reznlto estasi (1) La naciLana fl.andra Popol-ünio perdia 6 eJ. oiaj 2o ia-
ôoj (Iaüaire âar ât eetis tro çredeuat). (2) La rJ'aidra Partio por Libereco
kaj Progreso kreskigis sian se§aron de L? aL 22. La al'iaj partioj jen gaj-
nis unu pJ.ian se§on aü perdis unu aü au;-I.a pl.ej forta grupo regtag ffPP
kun 57 ee§oj eL 2!2. Pogt pluraonata scrêado printeupe I.a fKPP-prezidauto
t{il.fried. Martens formis novan koalician regiataron eI. fl.andraj kaj valonaj
kristaademokrato.i kaj socialistoj ( = Ir uemstaraj partioj I ) kaj l.a brugela
FDF.

La gqruan*Ling:rra parteto de Belgio pli. kaj pl.i konsciag pri le nepreco tra-
11 aütestikajn Bolitl.Irajn rajtojnr La tleaj partioj portular ke Ia §,onsL-

Lantaro de Ia 6ernana
Ku].turkonunurro haYrr de-
dicrajtoJn kaj to if
elektu sian propran re-
girtaronl kontraüe al
La nuna kuriozajo ke l.a
KGK proponaÊ kaj Ia bel-
ga regiataro evoatuale
efektivigas .....

llal'dekstrc : §urstrataj
bataloj inter Jen fl.aa-
draJr jen valonaj sâni-
festaciaatoj en l.a nal-
grandega uuniclpo de
Furoj aparteuanta al La
provinco Limburgo (Hag-
selt) kai ekgnouie Li-
gita kun Lie§o.



3uÇo /uLARAzzcl

MALrrLIMIJLTTfJ êe LA
LtMrf nvrEtrl ÊrNucf
KAJ S(fVETLII\IITf

T'NIO DE SOV§TAJ SOCIALISMAJ NESPUBLIKOJ

Rusa SFSR

zl trI

KazaËir SSR

@*

G)\
;',,O

@ t+r
@F

\a)

§l

ssR- !
Ê*a ssn

Uzbeka SSR
ftrrknena

s§R

Kl.arigo de aignoJ

...SFSR Soveta Federacia Social.igua Guanclria
êütoI. m

(D
orlVoIvo

trIZ
Ze
A

^.

...SSR
AR

NIx
E
@E
%a
ffi

ResPubliko
Soveta Socialisma RespubLiko
Aütonoma Regiono

al.tajoj
buJioj
burjatoj
evenkoj
germaaoj
^!guangoJ

trü3o5
Êakasoj

jidoj
j ijoj
karakal.pakoj
kazaf,oj
kirgizoj
koreoj

A
BaucrroJ
njaüoj

mongoLoj

nivûoj
ta§ilso5
tibetoj
turkmenoj
tuvitroj
ujguroj
uzbekoj

êrxn

V
ffi
.El

r rÈl §ÿ
rUIan-

lo no*u"* @ilt;#/"ï

Tibeto (An



4
soveta Uaio kaj êina Popola RespubJ.ilso estas pluretaaj !tato5. En iliapld-lluPemega etno, respektivc grand.-rusa kaj hana, vivas gia3daj etnajmat.pl.imul.toj.
En Soveta Uaio, Iaü iaformoj de la lasta popolnombrado de ,;ÿlo-a, grand,-
Irrroi eetas tâ9.otj.14os kaj La tuta folaàtaro kousr.stag et b&l..izô.gi
l"foi: - En, cina Popola RespubLiko ne-hanaj etaoj estae pli ol 6 X a" Iarogantaror kaj do ili estas proksi-ruuue lro nil.ionoj da houoj, Lü ].a infor-Eoj de La l.asta popolnombrado de tg5S-a.
Granda parto de la malplimuJ.taj etnoj en la du Landoj amasiiaa e1 centr-aziaj zonojr ôe la landliuo inter 1a du gigantoj de Èomqaismo. Temas pri
areo aparte i-uteresa eI la vidpunktoj intern-poJ.itika kaj internaci-stra-tegia.

Ti", Iemas pri etna aparteao de tiuj popoloj, oni trovas êefe turkojn(k_azahojnr kirgizoju, uzbekojn, turkmenojn, njgurojn ktp.)r iranojn (ta-
.gik?i})-k.i -mongolojn^kaj flne kelkajn oal.pl.i grandajn etrrajn grupo;a,rsi.uj laugrad.e asimiJ.igas aI pJ.i granda etnoo
?trrkli etnoj posedas komunan kulturan heredaton anrbaüf1arBe de J.a tandli-Eor car tiu l.aadIimo, kieJ. ofte okazas (oni lrur penstr pri kurdoj) r estasrezulto de i:rterkonsento inter la tiamal rusa kaj êina- iuperiisr.j. proÂ.ci-tiu cirkonstanco egtas favorataj movadoj por al.i§o aL eana etnà f.o§aa-ta trans La limo kaj anbaüftankaj ieritorii3-postufàj,
Kian la komunista partio prenio I.a povon, Ia eentr-azia cituaeio en Ru-sujo estis narkita per tre glanrda soei-ekononia malevoluo kaj tre granda
etna dis-en-eeo. Minimume Laü Ia intencoj, I'a Leuirea "1lrs-politiko-antaü-vidis aodernigotl sur soveta bazo en J.a kadro de reepekto dà proleta i.nter-naciismo kaj de rajto je mem-decido. Efektive, }a Sla].ilea politiJso reali-gis la teritoriaa-admiuistrâ,n reformon, kiu ekestigis aova5n naciojn surIa cindroj de antaüaj klanaj-tribaj koruunqmoj, la kreadoa àe uaciaj Li1x-gvoir la fiJss-lo§igadon de nomadoj kaj la kol.ektivigadoa de }cauparà3. S6k-ve de tio sendube en soveta centra Azio oni havis soei-ekonouiajn prosre-
sojn nepenseblajn sub aliaj cirkonstancoj, sed La pagita pr€zo por tio es-tia tre altal milionoj da mortiutoj, malapero de J.a Loka intetettularo,
humiligo de Ia Loka kulttrro.
Post Stalin Ia centr-azia ar€o estas tre firrae krrnl.igita, en bono kaj en
maLbonor kun Ia destino de Ia tuta sorreta sscio, kvanJsao subevoluo kaj
neProsrêaor malgraü J'a enorua antaüenealto, estàe ne tute nalaperintaj
rea1ajoj.
La plej videbla efekto de sovetigo estas lre ndikarr rurigo kaj sekva de-kultr:rigo rilate Ia tradiciajn vàloro5n. ôi-tio fenomeno-egtas pli evi-
deata en urboj oI en kamparoj.
Ne facilas profunde koni Ia sinterron de cêntr-aziaj naeigj rilate aL l.a
soveta povor Sajne certe ke la plimutto de f.a homoj p].i Satag I.a avanta-
Êoirr oI bedaüras Ia rcalawantalojn de soveti§o. afiifànke ne-rusaj uacioj
montras, malgraü ta rusigo, grandan etnan kà; Lingwan vigleeon. ia Gi.einrpli disvasti$anta_duJ.ingveco inter Ia rusa kaj l-a naciaj I,ingvoJ lajne ae
estas bar«r kontraü la roemstara evoluo de aaciÀ5 liregvoj, fr^ir..r âi-tftrj
J-ingvoj ofte suferas diskriminaci-tendencoJn en pluraj sektoroj de J.a so-
cia kaj kultura vivo.
La ekstreme^grartda delikateco de I.a limo-problenoj devigie J.a kornqnistan
partion de Cinujo al.frontir tuj post La povo-konkero, krm atento kaj fir-
mo la etnaa problemon en La centr-azia areo: Sinkiango (Xiniiang) kaj Ena
Hongolio - en âi-Iasta regiono La problemo estis duaraagq, car en gi, de
longa tempor okazis^han-i[o. Sinkiango konsistigas hodiaü ,7 f de ia tuta
cina teritorio kaj §i havas politikan-ekonomian-strategian gravêcon oal-
faeiLe supertakseblan.
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La naciaj dtsilaj turk-islaraj
movadoJ, kiuj agadia oa Ia
kvardekaj jarojr estis gvida-
taj de ujguraj kaj kazatral in-
tclcktul.oj. liu agado hu1nini§
en I,a fondo de ],a tiel norata
Respublilro Ku1gia post La dua
mondmLlito, eed, tiuj novadoj
lravie 'Ia sanan finon, kiun tra-
vig siatenpe l,a naciaj kaj na-
ci-komuniamaj novadoj en Sove-
ta Unior GB I.a dudekaj jaroj.
La neceso certJ.gi aI" si J..t
kontroloa de teritorioj kun
nekal.kul'cbl.a strategia graYê-
co antaüe err Soveta Unio en
la dudekaj jaroj kal posto ên
Cinujo en la kvardekaj kai
kvindekaj jaroi devigis Ia es-
trajn grupoja en la du Laadoj
(beredantoj de La ekspansia
politLko recpektive de La im-
periestroj Romanov kaj- KinS
./Quins7) antaüeuiri Iaü Ia
Epuroj ae r.a elssaj reiino3.
Alrlsaü se Êt estas bazata sur
La sovet-apeca narksi;Ea-I.eai-
nisma teorlo pri naciojl Ia
Pekiaa politiko riJ.ats le€-ht-
najn uaciojn prezentac origi-
nal.ajn trajtoju ril.ate La go-
vetan nodelon. EkzenPler Pi-
nirmue forma.Io ccntr-aziaj
respublikoj retenas^ (en la
konrtltucio val.iaa §is L977-al
ta raJtoa i€ ËI.Lbera cliro eJ.
I.a Unio de Sovetaj ReaPubli-
koin. duo I.a nkonkretaj kondi-
êoj"'(raü lq êina teraiuologia
uzo) de Ia ôi-u,a gituacio Prê-
ferl,gis aL I,a Êina5 gvidautoj
I.a alpreaon de tsregiona aüto-
nom€con kaj ne de I.a soveta
federacia modslo.
onL kreis en êi-=o5o tnrin
aütouomaJn regio4oin (kp. Ia
mapoa), dudek naü nemataraja

Vnpaxxenre 6. Cunruure B rerpatrË.

4- §. ICn Pp

;ffi_,WItapnua. Ilaprur. Itaurap.

æatrT&p-rony6r xrxura: ABâ, 4re (ruryxu)
uarrad - ursoJra rcâTta - 6o.nruroü, 6oJrburaf;,
rru?-xro? 6olruroe

Maxa ltapr*ra. Ana Kapnnr. By Karrrap.
Ana Marra6. Marcrad .Karra. Maaa uxril{ra
EH. AHa nr(Krrra Karrrap. MaHa 6r,rrra Hraua.
By yayn. By ryr. By cyr.

- By Kr.rM? - By l§apurvra.

- By KrrM? - By l(apuru.

Jen palo el La lernoLibro trAlifber por
rusaj infanoj lernaataj La UZBEtrÂt{ Il.n-
gvorr en la tria kl.aso. - La ses-I'inia
legotgksto sigaifas prokainune jenon:
rTiu êi estas Karimao Tiu ectag Karim.
lio estas kol'onbo. liu cstas lcracjo.
La lernejo estar grandao ffu(i) êi estas
{u nestoJ. Tfu(J) estaa du kolonboj. Tiu
êi estas rmu krrdrilo. lio ectas virrbera-
roo Tis estas Eoraso. Tio estas Lakto.
Kire estas ti.o/T.ilu.7? - lio estas Karima.
Kiu egtas troTf,iE7? - ?io estas Earimon

distriktojn (zhou) kai sesdek 1

kvi-u nenstaraJn eubdistriJstojn (xign)' lauon' o§sncet
kiun priateatis Ia kreantoj àe 1a ôiaa sf,as-polittlrot
oI' lJprincipo trdivide et irperatr (aiaigu ra3 regu)t
aafaü âe l,a soveta solvo de Ia nacia problerno.

IIoj por mobiLizo d,e La popol.aj anasoj eu rral.p!.imulto-regioaoj estis La
.grif11ftura reformo kaj 1a Liqçva reformo ea La kviadekaj jarojr kai la
kirpar-kolektivigo^erx ia aesaetaS Jaroi en Ia kadro de la ckonooia politi-
ko elektita de I'a êiaaj gvidantoj.
En Sinkiango okazis io simil.a aJ. tio jan okazinta ea sovetaj centr-aziai
respublitoj. §kestis r1erenyersebl.a tendenoo aI al..kuJ.turi§o je Ia valoroj

I.a gvLdprincipol
ne estas tre ralsanâ

kirr estas ê" Ia bazo
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(de ekonomio aI. Lingvo) de La superrega nacio.
§ufiêas pripensi La informojn pri migrad-f1uo en J,a du l,andoj por korpreai
la alkulturigan prenonr kiun rieevas La tradiciaj strukturoJ de centr-aziaj
socioj de Sinkiango kajr^kvankan kelkriJ.ate en oaf.sana situacio, de sovetaj
tesprrblikoj. Lastàtempà-êere en êinu3o migrad-fl.uo J.ntensi§is: Élr 1948-ayivis ea Sinkiârrgo loo.ooo banrojl nuretenrpe Êajnas ke i1i eçtaa 1o uil.ionoj!
ôirrt.re enmigrinioj konsistas pieeipq el buroirqrtiuloj, tefinitfsto3 ktpr
kaj il.i pornrs, dum iom da teupo kaj Eefe en Ia êfna parto, produkti faciJ.e
kornpreneblajn efikojn je J.a popoJ.-koneirta kal ctan-I.Lagva niveJ.oj.
Moskvo kaj Pekino interSao§ae reciprokajn akuzojn prl. krrltura geaocido ri-
Late la respektivajn etnajn ma1pJ.imultojn, kaj il.L oftc fabrikas eL lin-
incidentoj, kieg rolantoj estas anoj de etnaj ainoritatojr verajn silit-
kialojE (casua beLJ'i) por pl.ifortigi Ia ideologi6lx-pol-itikan polemikon,
kiu daüre kontraüstarigas I.a du l.andojn.
La destino de La minoritataj etnoj kaj en Soveta Unio kqrj err êirr. Popola
Respubliko starigas deurandojn ne faciJ.e respondebt-aJn: eu ualp1i grandaj
etnoj estos ensorbitaj de pl.i grandaj etnoj? Cu pli grandaj etnoj stabili-
Êor sur J'a bazo de retrovata }sul.tura identeco? },aü kelkaj obgerwantoj r l.a
èstonteco, Êefe en soveta centra Azio, po\rns taÊi"surprizojn.

Yerkis: Ugo llarazzi (Uaraci)r
Napola Orienta Instituùo

Tradukisr Reaato Corsetti (Eorseti)
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Ni same konrcias pri
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net êiu5 à.p. !-â*itaj einoj-rènciitog êi tie.

variado inter eê samtempaj etatistikoj .....)
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DuLi-aexreco - Lingvoanstataüigo

atroJ de La rerpektiva etao kiuJ konsi-
deras ties l.ingvon sia gepatra
eleentajo de Ia respektiva etnol ki.u
konsiderae ties Lingvon sia gepatra
elcentajol dulingveco kun Ia rusa
elcentaSo: dulingveco kun 

ïli§"i
elcentajo: Li-ugvoaustataüigo ( rgSg)

elce,nta.!* : Ï"j-*qr"o,uuotataËigo (t.97ol

Etna konsisto aur de la igLalaaaoi ea La Aüto-
------------------------ ------------
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uJsuroj 7"64o.t25 82$7 {
kazaâoj 658.ooo 1t!r 9tl
kirgizoj 7o.ooo Lt59
taiifso5 15oooo o r54
uzbekoj 15rooo o s5o
tataroj Trooo o116

Eu Monnola Popol.a Respublilco 8815 I ae I.a 1r4
---I ------tr----?-!t--_Ç--mi1ï6i6i-Aâ-ênIôEerrfô5-éatà- p6rngoloj (preciPe

ÊafûqS ktJ okcident-mongoloi) r kroue burjatoj,
tazaÊôj, tuvinoj, rueoj kaj aliaj.

DekstreI La turkmenlingva gazeto §Literatqro
kai evoluorr.
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ETNAJ }<Cf,I\IFLIKTC'J
EN ItrrAt\(]Sovetunio

Kaspia
maro

îurkio

Àfgauicteno

Irako

Prkirtano
Kuvajti

Saudarabio

Àraba Earo
Arabaj Enirl.andoj

EI la proksimume 55 niJ.ionoj da enlolantoj de lranol plJ.-ural.pLi 1r duono
parolas pergan lingvon, dum 1a aliajn lingvojr perol,as:

/.ooo.ooo la azerbaSiaaaa,
Il .ooo.ooo la kurdan,

Joo.ooo Ia turkaonnFr
f.a araban r
I.a baluâm,

- Ia arnensur
155.ooo La aturan

kaj Ia resto al.iajn lingvojn, ekzeuple I.a taliJsan, J.a ciganan.
La nova re§iro de Irano sub fermana gvidado de f,onejgi âajnas sLnpl'c rane
trakti J-a etnajn minoritatojn kiel Ia inperiegtra reiiro3 ne Lali aL iJ.i
kj-an a3n aütonomion. La reago estis tuja kaj d.aüras^intensega. Sane kurdoj
kiel aiaboj kiel azerbaj§anànoj, turknànoj Ë"j bal.uêoj maniiestacias tra
srla*i urboj kaj provi^rrcoj. La nova diktatoro gendas siajn revoluciajn gvar-
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diojn kaj siajn nortigo-juâfs-
tojn en la all-etnajn regio-
aojn. La rLbeJ.oj en J.a perife-
rio estas tiel. alt-tensiaJ,
êar la ualkontentuloj havag
aan-etuajn- fratoja tranoLine :
en Azerbaj[ana Soveta Socialis-
ma Rerpublikor GD lurkiol Irakq
Kuvajtio, Saudarabiol Pakista-
rror ^Afganistano kaj ?srkmena
§oveta §ociaLisma Relpubliko.
Du^m lurkio pl.ej supozebl'ê ne
irrtervenos favore aI La igno-
rataj kurdoJ, Ia arabaj Êtato5
kal Sovetunio eventrral-e - êG
sê lrur pretekoto - povus holpi
çiajn parencoja. Jas videbJ.i-
§is unuaj signoj de tiu evea-
lualaJo: En Kurdio kaj Azerbaj-
^ - .-
§aao levi[aa grtrpetoj de ].a
ôkctrena àaraàtslroi Irako Laü-
dire armile atakis Iraaoal Af-
ganistano - ni ne forgesu ke
§ia airektag senpere Soveta
Uniol - i-ucitas Ia bal.uêojn.

Kie1 La re§imo de Irano oen
prezentas La aferon?
La INTERNACIA KOMITAÎO POR
ETI{ÀI LIBEREC&' (I§EL) SKribiS
la 8-an de oktobro 1979 a]. Ia
irana ambasado en Bono (rnS)
protestante kontraü La genoci-- ! kies bildon iJ.i promeaigas tra TabrJz,o.
ào praktikata de Iraao kontraü
ta tiul.andaj etnaj minoritatoj kaj poctulante La tujaa âesigoa de tiu agado
kiu klarege malrespektas La interaacie proklamitan rajton pri aeadetermino
de La etaoj. - La 16-au de oktobro 1979 La trAmbasado de I"a leJ.ama Respubli-
ko Ir-non err Bono skribis jonoa:
nlbe estimata cinjoro Moritz, responde a]' via skribaJo de la 8-a de oktobro
âi:j"r;-oi-a""i"aà konuniki àL vi ke viaj inforaoj bàzi§as sur nallugte
disvastigitaj onidiroj kaj neniukaze respoadaa aI. I.a faktoj. - La sendado
à"-"ii*"i-taËmentoj at truraio estas farita por protektado àe I.a enlofantaro
kontraü ia kontraüievoluciuloj kaj Iaü eksplicita deziro de I.a kurda enLo-
ê"rt"rà. - r,u afablaj salutoj /siuskriuo/-ueuai Navab, aferâar§ito â.i,8

Poste EîIIISUO petis rekte eI lrano iaformoja. Evidenùer tiuj inf,ornoj koni
traüdiraE ].a mizeregan reapondoa de J.a irana ambaEado de Berreo (Svislanao)
kin estis asertiata ke ea lrano tute ne ekzigtac etnaj niaoritatoj (komparu
ETt{Is}lO-a. 22, po 2o) r kaj saEe tiuj ptej freÊdatal infornoj aubstrekas la
nalfaciJ.egan situacign precipe de La kurdoJ. l{ia kontaktito diras ke Ia re-
ü;;-;;-;ri"-i;ri-"ft"iàuion ar' 1a ninorilatoi, sed ke Êa5nac xe nun §i
Ja devae cedeti pro I.a supre neuciitaj ribeladoj.

MEMEIFIOJ DE IKEL,
L EGIANITOJ trI E ETNIISMCI,

Si}<FIIETIJ AL LA VIALAI\ItrIA AMEIASiA-
trIO trIE IFIANO, PFIOTESTIJ KONTFIAÜ

Jen manifestaciantoj eu Tabrizo (Azer-
uajÊaao) kiuj^proteàtas kontraü I.a nova
diktaturo de Homejni kaj kiuJ eetas adep-
toj de alia ttajatolott: Sarjat Madaril

LA SIJEIFTFIEM(f trIE TIEAJ ETIV[]J !
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La man-interplekto de la êefaj kataLunaj pol.ititrirtoj okaze de ]'a
reveno de delegacio el lladrido, poat iaterkonscnto pri. la atatuto,
troapass Josep TamadelLas, La prezidanto de I.a proviz.ora iGcnêra-
litatn (meze en La foto), plurfoje provis naJ.rapidigi ta dcfiniti-
vigon de l.a statgto klarvidante ke Ii eerts ne duanr fojoa otnrpor
la prezidanto-cefon kaj klopodaate pJ'ifortigi la katalunar. dcÈstron

tiu sapa Tarradcl.].as kiu autaü Ia intercivitaaa milito estis
qktivisto de J.a rRespubLikana üe!{gEllt19 de Katalunion ..... §u;
].agtatutointertempeestasvoEffirerendurrckaj(ree)paria-
mente, kaj baldaü okazos l.a unuaj elektoj por la kataluna parlamen-
to. §ed en f,atalunio p!"uekzistas opozicio kLu opLniar La gtatutoa
nê sufiâa. Jen kritika artiko].o de JOAIE ItÂ!r0Ë{EDÀ:

}<ATAL U NIA SiTAT TJ T Cf I I I I
âGL' JESi?

Eatrepreni kritikon de Ia gtatuto de §atalunio - ge oni volas esti nakei-
munê objektiva - nstas lsoapliJra tagko. Oni dcvas konsidcri La politika,n
signifon de La^ statuto por la katalunoj kaj por la nderrokratia[ poJ.iti]o
de Ia [ispana Êtator el malsimil.aj vidpunirtoj. Pro tio êi nepras klarigi
antaù Cio ke temas pri malJ-orlga artihol.o kaj^ke certe utrltaj aferoj r€§-
tos neekribitaj. Ni povac diri, dor ke tiuj ci linioj nur protendas eçti
kritika inforrnà pri 1a kultrrra-- tàj sekve politika - sfg&ifo de tiu êi
gtatuto.
La nuna soeia stato de la katalunoj kaj ties teritorio egtas deterni-nita
de historiaj kial"oj, kiuj dun multaj Jaroj eetis firme I'igital al ilia
kataluneco. Tio eetae ke, inter aliaj, I.a historiaj faktoj nem ebl"igis ke
I.a katalunoj akiric nacian kongcion.
Neniu klere povôs uei ].a socia! real.on kiu kunigas f.a Katal.unl.qndaron (t).
La dekLaracioj de org.nizoj kie]. ta IEÇ (**) pri la aserto ke I,a katalu-
na lingvo estas io unu,eca ekde Saf.aee lfs Cuaidanar kaj okde f'raga §is
Maô (kp. La skizeton) kaj en LrÂlguer (nordokcideata Sardio) i Ia grarda
kvanto da studoj pubJ.ikigitaj fare de hi.storiiatoji la retrovo dc parto
de Ia identigaj faktoroj kiuj §is nun esti.s aL ni kaliitaj; la kl.are po-
1itikaj eventoj okazintaj en I"a Katalualanrdaro, pl.i antikvaj oI eê uul.taj
rnodernaj nacioj êio êi kondukas al eocia kaj politika kontraüdiro ia-
ter La ÉLopodo-de Ia mod-erna âtato nei kaj ignori- la realan ekziston de
La Katalunlandaro kaj de Ia bezono kiun trsvag la katalunoJ travi rekorritaj
siajn raJtoja kieL popolo.
La stat,uto de KataLunio esüas l.a Ie§o per lsiu regulilos la politikaj rila-
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toi inter Ia regLstaro de Katalunio kiel aütonoma komununo kaj ].a madridaregistaro. La statuta tekgto estis aprobita dun, asenbleo de tà tatatgaajparlaruentanoj la 2ÿ-an de decessbro t9?8r poste !1 estis negocita en 1.a pa-
Iaco de l-a lloncloa,(sidejo de 1a hispana êefministro). Okazis kelkaj modi-
fgir spite al I'a eldiro de la katalunaj parlamentanoj ke il.i na].pernesoscian eltondon. Lâ 25-aa de oktobro L979 Ia statuto estis ratifikita de lakataluna enloiantâroo Jen Ia procenta3oj:

EI Ia voêdoaintojE]. la ceaso

JES

tilE

bl.ankaj
neval.idaj

voêdoaintoj
sindetenoj

55 r28
4r7o
2rt6
or 28

6or44

59 r55

8ô,li
7,78
3 t57
o r47

La bazaja trajtojn kiujn ni taksae plej gravaj ni povas konctati farante
tri deuandojn:

1. êu Ia statuto kiel §enerala 1âgo plenumas la verajn bezouojn
de La Katalunlandaro?

2n Kian aütonosion garautias I.a gtatuto por Katalunio?
,, ôu I.a statuto ectas Êtopo por Katalunio?

Unua demando

La statuton l.aü la arti-kolo 2, havaa kiel koncernatan teritorion la Kata-
Lunan PrincLaadon (**t), kiu koincidas kura Ia nunaj provincoj de Barcelo-
Dâr tarragona, L].eida kaj Giroua (trrr). êi rekouas por Katalunio la ofi-
cialecon de la kataLuna lingvo kaj de I'a kvarstria flago (ru[a5 horizon-
talaj strioj sur flava fono), kio pornro signifi ekskluziÿecon por Katalu-
nio kaj mar§enigon de f.a cetero de la Katalunlaadaro havanta !.a aamajn
J.ingvon kaj fl.agon.
La kataluaaj laudojr krom ue havi 1a ebleeon starigi pol"itikajn interli-
goin!-ne rajtos ekonomle aü kultqrre interrilatili (tp. art. 21, al.ineoj
1 - 4) cen àntaüa aprobo far La êeneralaj Kort,eioj de ta hispàna âtato.
tiel, do, la stàtuto-h-elp3; Ia soeian kaj ku}turan disigon de la kataluaaj
laudoj. N+ povas diri ke êi tiu egtas unu eI. J.a kl.are videbtaj okazajoj
kie Ia le§o kaj La veraj sociaj bezonoj divertaso §tatuto nc iekoaanta 1a
ebl-ecoa de poJ-itikaj^-kaj kulturaj rilatoj i^nter La partoj de I.a Katalun-
1andaro kl.are kontraüataras §ian historiar Erlllêcono
Dua demando

T're skl,ze ni elprenos kelkajn eroJn el Ia statuta tekstor Laü La artikolo
5r alineo 2, estag rekonitaj kiel of,icial.aj liugvoJ en Kataluaio I.a kata-
Luna kaj ankaü I'a kactilia, entrrte forgeaante !À piuvite rcgresan falston
kiun reprezentas Ia dulingviEmo por koanrnumo, êefe je kultura kal kleriga
nlveloj. RiLate al I.a dlalekto de La okcitaaa l.ingvo, parolata en la Aran-
vrlo (provineo dc L1eida) estas skribite tc §f ricevos cpecialan respek-
ton kaj inetnradon ... ? ".. konkretigaute nenion pLian. - En La artiJcolo
5t alineoj L - , cstas akceptitaj I.a rrkomarkojn (rrrrr) kaj 1a uunieipoj
kiel la teritoriaj eroj de Ka,talunio, sed ea J.a alineo ê egtas dirite ke
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tio ne forigas la organizon Iaü provi.neoJ kieJ. teritoria dirdl.vido ds !.aiitato. Tio signifas ke la proviacoj ectas kongervataj kaj kun l'Ii ankaü fa
ci.vilal registaroj kal f0deputaciojn kiel" pol.itikaj-adnLnietraciaj f,ill.ej
de Madrido. - Konccrne La skonouian planadon estas l,imLgita decidkapablo
ekgkludalte, taü La artiJrolo 1,2'. atineo 11 punkto 2, inàustrLon cubnetltan
al Ia J.eliaro pri, ninolr hidrokarbidoj kaj atomeuergio. Oni subngtac Kata-
runion ar. la planoS aü programoJ--de ia ràgm;6-ffi1a hlapana Êtato.
Rilate al La aütonoma polLco, LÀü J'a artiÈolo tlt alineo I - 5t ekzigtar
la ebleco krei far Ia nGenera1itatFl t.6, I.a katal.una regirtaro, novajn
branêojn, sed. Ia alineo lr klarLgac Èe restas rozensita aI fa Êtàta poiieo
Ia ekstgr- kaj superkomurlunâ agados t.êo I,a gardado de nar- kaj flughave-
nojr oarbordojr l.aadliuojr dogarror kontrolo de eniro kaj e.l.iro, eunigrado
kaj elnigrador paeportojr identeckartor trafiko de ekcpl.odigLloJ kal arui-
Ioit stata fiska protektor koutrabandol f,irka tq'orpo ktp.. Sed postc I.a
artikoLo 14r al,ineo 1r punkto b, avertas ke J.a Êtatq polico povàs agi pro-
prainiciate, kua l.a aprobo de Ia rtGencral.itatrr sê §i koncidgraa gravo
kompromitita la intereron de Ia âtato. Ihj oor êlr kàzo de urÊeco, tiu âta-
ta polico rajtar tuj interveni sub Ia aura respondeeo dc Ia Madrida regis-
tarot - La artikoloi parola'"taj pri I.a kompetentecoj de I'a trGeneralLtatË
estas konstaste linigitaj de La konstitncio kLu rezcrvar a1 rL la baza''
rajton plani la gnrnàoar La kul.turon kaj eê Ia arkitekturono - fio êi ec-
tas eta apecineno de I.a statuto de EataLunioo
Tria demando

Se ni harnrs netafizlkan supervidon de I.a gocior ni agertua, kiel faris la
pol-itikaj Srppoj defendintàJ jesan voêdonon, kà tiu statBto aignifas su-
preniri unu Êtupon, tial ke estas rekonitaJ, almenaü miniuuse, Ia rajtoj
kiuja havag I.a katalunoj kiel popolo, eê propra regictaro.
§romer Eê ni konsideras ke La naeia afero de 1a katalunoj ae
estas nur kuJ.turar sed ankaü ekonoraia kaj politika kaj .....,
pro
ni

vall
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Y
artr
lio

eê ieeule ke Ia hispana Stato akcep- 
-"''.,-

Caete116
de I.a P1ar.a

Valância

A].aeant

-L
caüç\ /
- l*l(le
MaI.1orea

ef.ona

lingvolimo
admiaietraj

Salsec
Perpiryâ

Girona

aütentikan registaron por la katal.unoj
kiu ajn alia subpremata nacio.
eetas jarn akceptitq far tiuj poLJ.-

P3T
ca

tikaj grupoj Éiu5 jesâ voêdoaiç l,a-kôn-
stitucion, kiu malperuêsas
aomioja kaj nenkonpreneble
gistarojno

krÊEajn aüto-
proprajn re-

Prezeati, dor Ia rezulton de I.a refe-
rendumo pri 1a gtatuto kiel sukceson
estaE ago entute demagogial

§I:rige,i:
(*) Kata1unl.aadaro kousigtas eI':

l.a Kataluna Princl.andor la
Princlando de Andorol J.a ..-a..
ÿaLencia Landor I.a Bale- .:

ara Insu1aro kaj Norda ,.'"

affagona

D
G

Katalunio. :
(**) Ingtitut dfEgtudis

Catal.aas :
(***) Ankoraü uzata egprimo

malgraü Ia malapero de
regantaj pri-ncoj.

(t***) La divido en provincojn
ekzistas de la^epoko de La
Katolikaj Geregoj.

(***tr) trKomarkon estas tipe
kataluna distrikto.

,l*'t

Guardamar I.iaoj



],LATtrIIêA
LI ETtrI(]- FCIItrICI
f"a êt-pala artlkolo, eu la platdiâal .p€rl.le Ia 22-an de jrrnio t9Z9 enrrNordrest-ZeLtungH de Oldenburgo (Malcupra Sakcio, FRG).-êi naportaa pri
libro-foiro organizita de La tiu-urbaj librovendiatoj kal ta urUaauinis-tracl,o. - r.a 1j1-parta titolo tekgtas: trIl.i parol.is kvasaü ili ueniaa
farintuc ion aI'-
ian: La pl.atdiêa
estar pl.i oI Esl-

-tnovaj tsj6-jakqn-
toj. Pruvol Ii-
bro-foiror. Jen
reguEo:
Dun Lernejer J.a-
boreje Ia houoj
forgesar cLan
platdiêan d€Dag-
kan lingvon, oka-
zis alie dul I.a
platdiêa J.ibro-
foiro cn Evergten
Ævartalo de O1-
âcnburgoT.
Ilrbsctro Averbeck
d.rnaadis Êu tia
foiro egtas risko.
§ed la granda BoB-
bro da vizitantoj

.U
- ârr|(atl JUI1aJ
kiuj aüskul.tis Ia
kantictoja kaj
verkistojn, fo}i-
uuadis Ia 6oo li-
brojn kaj rul.taj
aêetis ion, pri
kier ekzigto oni
u€ gciig.
All,a parolanto in-
aistis ke Ia pl.at-
diÊa ne ruorto'" arr.
la hoooj u:zoa iin.
La kantistoj kaj
verkLetoJ demona-
tris per Biaj re-
çital.oj ke platdi-
êo ili traktac a!-
kaü aktualalojn,
€kz. la uankon de
benzino kaj 1a pro-
fitadoa far nrrf.tna-
ci.al f,irnaoj et âi
tiu mankegor J.a
scalaborecon kaj
uedlo-uralpurigon.

Se snackten, as wenn se sinoit wat anners dohn haaren:

Plattdüütsch
is mehr as

olle Diintjes
Bewies: Bookmesse

liiver't Week, wenn se in'tlJ School sünd, etu Arbeit
nagahnt oder mit de Lüü van't
Amt to doon hebbt, vergâten
se eJrr plattdüütsch Mooder-
spraak, man Kôrtens wer't
heel anners: De Ollnborgers
snackten, de Oostfreesen
prooten, as wenn se sinoit wat
arülers dohn haaren: De ned-
derdüütsche Bookmesse int
Schoolzentrum van Eversten
maak't môgelk

Bërgmester Averbeck gung
toerst ook up Platt tokehr,
man denn snackt he doch up
Hochdüütsch wieder, as he
meente, de Boolsnesse wehr
vieücht een Risiko, dat de
,,Arbeitsgemeimschafr Olden-
burger Buchhànd,ler" un de
Stadtverwaltung als Veran-
stalters dor ingahn weem.
Man de groote Hoop t an Lüü,
de hum in dat ,,Forum" tohô-
ren deen, hett hum woll dat
beeter bewiest, as irgendan-
ner wat dat dohn kurlr;, Ook
junge Lüü hebbt dat woü up't
Luur, un wenn æ to de Erôff-
nung ook wall komen sünd,
wiel se Jan & Jüm, Hein Bre-
dendiek und Oswald Andrae
hôren wullen: Se heppt ook in
de 600 Booken rumwôhlt, de
dar uüggt, un mennig een
hett wat kdflt, van dat he bit
denn woll gor nicht weeten
hett, dat dat dat gifft,.

Un ook Joachim Barîknecht,
fôr de,,Arbeitsgemeinschaft"
snacken dee, hett dat woll
wüsst Dat Plattdüütsche
muB lebend.ig büeven, see àe.
Platt mut bruulrt wam van de
Lüü, denn staryt de Spraak
ook net. Un das was ook nicht
so, dat een âs leeg un mttu:.
anluurt wohrt, wenn he Platt
snackt. He haar woll recht, as
he meente: ,,Do wat du wullt,
de Lüü snaclct doch!"
Dat Plattdüütsch leven deit,
hebbt Jan & ,Iüm, Hein Brc-
d.endiek und Oswald Andrae
all de Lüü beweesen, de ehr
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Tied toot d.ôôrblaadem mutt mitbracht wam, wenn een dor
watt van hebben will: 600 verscheed.ene Bôôker woom anboo-
den.

in't ,,Forum" toohôôrt hebbt.
Hein Bredendiek hett mit
weenig BispiJlen beleggl, dat
Plattdùütsch nieh bloot olle
Dôntjes sünd, de olle Lüü
süük verteilen dobnt. In een
van sjen nee ,,Monologe"
brocht he dütüch da4 wo de
Mooder mit ehr Soôn schellen
deiht, de dat nich deiht, wat se
woLl will. Un Oswaid Andrae
har sogar all een Woort ôver to
de ,,Beruinknappheit", mit de
een Handvull Multis dat groo-
te Geld maken willt.
Up platt sungen Jan & Jüm
van Arbeitslosigkeit und
sch)egte Utbildungschancen
fôr junge Lüü jn OstfieesJand.
Man se rryussen ook woll to
singenvan de moje Sieden, de

Bild: Schmidt

Land un Lüü tüschen Eems
und llle r hebbt.
Un as wenn dat nich anners
wesen kunnt har: ,,Dat hebb
ick in't Luut'', sungen se, un
meenen de Mull un Schet, de
use Land verpestendohnt, un
so mutt dat ook waü mit dat
Plattdüütsche wiedergahn:
§càrjevers und Singers mut-
ten't in Luur hebben, wat dor
vor sük geiht in use Land.
Wenn se d,at dohnt, blitfr Platt
bestahn Un wenn de Book-
rnesse denn noch een Hoop
vull Lüü dor to brenggl, d.at
ook to koopen, to lesen oder
totohôhm, wat Scàrievers
und Singers to vertelln hebbt,
denn geiht d.at all kloar.

Ludwig Eademacher
ttt
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€zylo..o..
kio estcts tio?

§n Ia statuto de ].a INIERNACIA f.OMfTÀtO POR ETIiAJ LIBERECG, ( ffgf, ) te-
gebJ.asr €B punkto 2.1.: nla asocio bazas sian agadoa sur la principo de
Àuoereneeo àe êiu etno en Ia kadro de tuthomara solidareco. I.-a fcoaàistt-
qai elementoi de etno estas l-a komurea.i denaska linswo kaj trâffiFïta
substreko nê troveblas en Ia origina].o.)
Venie po3tkarto de Jonattran PooI., Seattle, Usonof kritikante la âi-supre
cititan punlston kiu - Laü PooI - trtrêas ne nrr aliajn etnecerojn objekti-
vajn-sed ankaü fa rajtojn eksetna',iêi, al.ietnaniÊi, senetnaaiÊi! piuret-
nani§i; krei kredbazajn, vivstilbazajn ktp. etnojn kc. Gi mal.laüas do la
etnan J-iberon kaj oftajn etnajn kondutojn.rt
Evj.derzte üecesas forni laüeb}e k1aran ideon pri J.a sigreifo de ET[{O. La di-
fipc prezentata d.e Pl.ena'Il.ustrita Vortaro aenieI. helpas, âar ?re Êi (t.e.
en ].a âifino de CrENT'Or al ki.u Ia leganto estas sendata) mankac êia meacio
pri tingvo*
§o.l §ajnas ssssence kompreni Ia terminon ETNO kie}. kian aja HOM-GRIIPO-Br
kiüpcvasaffizi§iperkouunaamoa}1anatura,korunapo1iti3aide-
oiogior" komuna Ëaklud.emo, komtrna kontraüal.koirolismo, kouuna di-imago ktp.
BkskLuzive tiaj inkJ.inoj 4e kutimas formi apartajn socioja pt,i-malp1i

êuekzistast'1akatolikaetno||,''1akristanaet-
Dotrr tr].a sociaLista etnol!, ttf.a etno de la aLternativa vivadon? Tnte ne.
Konsiderante tiajn karaktorizaJojn ni ne u,zas I.a terminon ETNQ, seg ni pa-
ro].ae pri partioj, (ia3) kounrnurnoj, sektoj, (ies) anaro k.s. Ciuj ôi gru-
piâoj okazas same interne cle etno kieJ. trans etnaj kadroj.
Eventua}.e pJ.ejkonÿenas kunmeti, provizoro, plurajn pareucajn terminoja por
1*,q,.t^'{:. ïfi':ri .!isi.itj i}i.n iom t:rnfq ,.Iar: t:*l'".}:f.as ï.ÀCTO. POPOI,0T STATA}IÀROç
*,ti , ... - i. 

"

Supozeble plejfacilas eLimini POPOI,()-n, êar §i travas tiom da diveraaj Êlên-
coj ke §i ne estas uzebla pnr kJ.are diferencigi sen al.doni kunÈekaton kaj
determinain aàjektivojn. TieI okazas^ke 3en EinO egtas anstataüigebJ.a pei
popCIL6l, jëo ê:.-tiu ,orto ceLag uALliIeüLARO-nr 5en §mtn}[ABo-nr jea pluraj
etnoj estas kowritaj per uilr POPOLO ktp.
StAtEN^1nO relative senprobleme difinebJ.as, â.t simple temas pri tiui per-
sonoj kiuj estas civitànoj de certa âtato kaj posedas tion-Pruva:l dokunen-
tôn. Diversaj Êtatqnoj povas aparteni aJ. diversaj etnojr kai *rri personoj
* depenrie de interËtata3 kontraktoj - povas posedi pluroblan gtatanecon.

ûENTû kal TRIBO certe jam ne pl.u estas adekvataj por nomi 666-grupoin sur
sr:frôe ev,-r:.ui-rrta ciwi]'izaci-nivelo. A1i-worter en soeioj spertintaj^dum
;arc*ni.oj kaj *Ë jarroi3-oj konscian organizilon kun p1i-malpli vasti§anta
i:*.n-izc:neo geognaf,ia kaj rrônsa perditis J"a imago ke aur La tujaj najbaraJ
faraiJ.iaj kaj kt-anoj formas 3-e tuton de nsociaj parencojtr. Tiuj aocioj GIr-
iris pli-noa3-pli anpleksan a n o n i m e c o n kai i a d i v i d u e c-
r) ?'!, Ën La antilcva epoko, certe adekvatas paroli pii lermaaaS gentoj Isaj
t:":-bo.i' §arne pri helenaj kaj iÈa].j.aj, keJ.taj kaj slavaj, kieJ- nuntearpe Ja
trafas la oociaja memlimigojn en anaeo da afrikaj Stato;, kie ofte deter-
ninas X"a politS.kajn celojn J.a reJ,ative mal.vasta trLbo aü gentor dum oai
resËas icrdifei:enta koneerne La tutan saa!.ingrnrlaron kaj kànc"rn" la âta-
tün.
liAçIO eerdu.!:r, estae espriuo ktrn ege disputata enb,avo, sed valorag klopodi
p::i fin§':g5 ,:Itsii;-+ cte eaence diversaj - diversamotivaj kaj diversacelaj
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ideoj âu neglektel êu nalice kovrataj per uausol.a mantelo. Dqm g].avoj kaj
gernaooj de pl-i-malpli 2oo jaroj nomas nacio tiun trorn-grupegon kiu parolas
aaman J-ingvon kaj gaphaze kongideras êsetlce sanajn tradiciojn kieJ. siajn,
ea suda kaj okcidenta Eùropo - preeipe gub Ia influo de J.a franca revof.u-
cio de L789 - kaj nunteupe pli kaj pli tra I-a tuta uondo onl, uzas ttun âi
Eatnarr teruriaon por simple aorni tiq:r 56p-grupêgorr kiu vactaaêtxce konsentas
ecti unu nÊtat-poporotrl pli-nalpri aktiva pàrianto de ra ideo de aparta
socia organizor êB kiu - almenaü origine - rrê gravas, êarne interâsas Êu
ekzistas aù ne lingvajr tradiciaj diferencoj. Gravae I-a idol,o de La unu-
ecor kiun for§as kutime la soci-poJ.itike koruna mal.amiko! utluê, I.a nobe-
laro, poste, Ia bur$aro al.t-tavola.
Restas por sintezi La aepekterojn kiuj ril.atag I.a ].iasyorr. Frapas ni:r tuj
J.a ripetade diskutata probl.emo de dietingo inter LINGVO kaj DIALEtrT§. ei-
lasta termi.no êiukaze celas aur trsub-sigteuontr de certa Lingvo kai, do,
trovi[as interne de Ia kadro de tiu Lingvo (âu tiu êi etzistas en unueca
formo aü ne1 tute ne gravas por La priju§o). Ni nomu TINGVO tiun sigtemoa
de aonojr vortoj kaj graoatiJsaj regul.oj (fonetikor -1eksiko, norfemologio,
sintakso ...) kiu permecas Ia plenan interkompreai§on de paroJ.4ntoj, Èvaa-
kam eveatuaLe nur inter n3ibarai dia1ektoj. Jes ia, a"kaü tiu êi difino ne
solvas êiu5n problemojn: êu fa nederlanda kaj Ia'gèrnana ne egtas du mem-
staraj l-irrgvoj uur êar ekzistas aeniu kompren-obgtaklo i"nter Ia pl.ej okci-
dentaj gernanaj dial'ektoj (gkz. ea Ia regioao norde de Akeno) ta; Iinbrrrga
dialekto de la nederLanda? Cu cventuale travag sencou parol.i pri interli.n-

.lgvoj aü interJ.i:rgvaj d.ialektoj?
Dor ET§O egtas konvena termino por noni tiun 6s6-grupegon kiu paroLas J.a
sanan lingvon k a j kongideras gia historia unuo surbaze de aro da kut-
turaj, politikaj tradici-eroj. ÎieJ,, evidente, ne oirnpJ.e êiu5 angJ.a-I'in-
grnrloj en la rondo formas La angJ.an etnon, aed povas ekzisti (tsa5 Eupoz€-
bJ.e fakte ekzistas) pluraS etnoj, kies kerna karakterizajo estaa J-a angl.a
I.ingwo. êu norni il.in akanÀd,--ngia', ttaüctrali-anglarf r nsüdafri}s-angl.an]
nugon-lnglan ktp.? Kion diri pri La angl.a-J.iagyaj negroj en Usonor Sudaf-
riko aü aliloke? ILi ja povasl red ne devas kougiderati kiel membroj de
f.a koaeernata n(regLon-)anglan etaor ü€ ili sin nem 5u!as intcgraj partoj
de tiu grupoi aliakaze il.i kongistigas einple I.a Hetnon de I.a ang1a-Iin-
gvaj negroj €rlr ek;z., Usorron. Konsentite, Ia esprimo estag ioa peza, kaJ
eventuale I.a koucernatoJ Jan nomas sin pll koacize.
ôu^iuageblas - por reveni aJ. la objetoj de Pool - ke iu persono §ENETNÀ-
!{IGAS? Jes jar Se iu homo objcktive u€ estac prefere Ligita aI unu l.iagvo
kaj J.a tradiciaro de unu 5e6-grupesor tiu peraono rre egtas netebla ea I,a
ngËatoloutr de kiu ajn etno, f.j trànàiro en tian stston Êajnas al.penaü
nensebla. eê se tia kazo - âîkoraü sufiêe - raalofte troveblag. Same ALI-
i:tlVÂ![fêf okazas kiam iu svedo pl.i-malpJ.i kompJ.ete iategrifias en I.a suomna
etnon kaj tranêas siajn - precipe senlaja - ritatojn aI !.À sveda kornrnu-
oo. Estas dubinde êu tromo poÿas samteupe tioo radLkale identigi cin knn
Ia tradici-valoraro de diversal etnoj kiom prcmiaas PLUREÎ!§AIiIECO. (Se pl.u-
robla âtataaeco kaüzas rel,ativè nalrnùltaja Lento-problemojnl jam^plurna-
ciAneco kreskigaa I.a ce1-konfJ.iktojn.l TieI., do, ebJ.as EKSETNANIGI por rn€r-.^.gigi en al.ia etno aü por ... hornara-itir ae oni volas akcepti HO!,IARON kiel.
superan kadron de hon-grup€go ue l.igiiâ aL unu etna Lingvo kaj aruvi.§anta
sur Ia fono de La tutuonda tradieiaro (tiou tio eb]'ac ...).
Estas konstaleude ke La statuto de IfiPL neniel uêas J'a suprc nenciitajn

^evoluojn, pa3ojn kaj siatenojn. Saae tiu êi statuto tute ne parolas pri
statoj, aacioj, rel.igiaj korunrueoj, nek pri triboj kaj gentoj ktp. laneu
oni ne konkludu eI ].a ne-Bencio ke IfEt aeas ].a skzictolr (f.a3 valorojn)
de tiuj sociaj faktoroJ kaj organizo-fornoj.
Plej}claras tse tiu - ahenaü supraJa-rigarde - termi^nologia deuanedo estag
pludlskutenda. Dor Kiu kontribuos al tiu êi aeUatot

atti,:alt**



lEi

LüCERNO: trHa me o komz deob on ano bureo KerredLgez-Divenn ar Yezou llino-
rezel, bodet e Kâr-Luzerrûr emaon Laoracn-tre oh inBlij dirazoh

ar brezon€§r ar ÿez-§e hag a. zo hini eur seiz kant nil bennag a dud em
bro, e Breiz.
Peb êon e-neuc ar gtrir da ober gaad e ye:lr med hirio-en-deiz e rcJ.on ar
yezou braz o vouga ar yezorr bihan. Eur yez neptu, evel aa esperanùeg, a
zo anezi eur beaveg euz ar gveJ.la evid divean ar yezou bih,an. Hartezer Eâ
teu ar brezoneg da drehi a-bena ar fin, e vo a-drugarez drân eapêranteg.
Setu perag az. eo natureJ. evidoa da Lavared deoh: Bevet ar Brezonegl Bevet
an Esperautegl Danrkon.rl

Marcel TBXIER, I.a §enerala sekretario de La Àsocio Internacia por I.a De-
fendo de ].a Minacataj Lingvoj kaj Kulturoj (AIDÈiLK), dinanêo4, La 29-an
de julio L9791 posttagmeze, kiel unua Ealutanto direktig la êi-suprajn
vortoJn al J.a 64-a [Iniversala Kongreso de Esperaato, Li.ajn breton-ling:vajn
salutojn oni internacilingve rediris:
nKiel. êenerala Sekretario de la Asocio Interaacia por J.a Defendo de l.a Èli-
nacataj Lingvoj kaj KuJ.turoj kaj none de La estraro de nia acoeio krtnve-
ninta hodiaü ell Luéerno, mi-estàg tre fel.iêa paroli aI, vi en La bretoua,
!ingwo kiu estas ankoraü parolata êiutage de plura5 centmil personoj.
eiu horo havaa Ia rajton parol.i sian propran l.ingvon, aed hodiaü Ia gran-
daj liugvoj nan§ae I,a malgraudajn. Neütrala liugvo kiet Esperanto eatas
certe elstara inatrupento por defendl. I.a ual.graadajn lingvojn. EbI,e I.a
bretona p3.uvivos nur danklal Esperanto.
Estas do tute nature ke mi finas diraate: Vivu Ia bretonat Yirru Eaperaatol
Dankon.lt

]<CfNctzÊ EL IIIII

REI{HES. Gilles QuiILêvêr6n de Plouarze1 (norda Finistero
en Bretonio) sukcesis en sia abiturienta ekzaoe-

nor por kiu J.i verkis La skribajn taskojn en La breto4a
rinsrro --- 6fugsl.ute escepta proàedo en Franciot Ïffis
bonÊanca troviate 3urion kiu kousentis transdoni Ia ekza-
menajojn al breton-Li:rgvaj korektistoj pri hiatorior 8êo-
grafio-kaj fiziJso. (l"a saoa kandidato jam en L976 estie
farinta same en fiLozofio. Malgraü sukeego en tiu êi fako
Ii ne atingis Ia necesajn punktojn en I,a tuta ekzapeno.)
Demandite pri Ia motivoj de sia eksperimentor Qui1lêv6r6
eksplikis en gazetar-konf,erêtreo en Reanet! rrPor bretono
kiu pensas taj son[.s en I.a bretona, ekzl-stas nenio pl.l,
natura ol. subiÊi aI I.a abittrrienta ekzareno bretonll,ngveo
Por mi, I.a franca lingvo estae aane freuda lingvo ki.el' la
angla.tr La kandidato devis tradukadi por si ôiu5n kuraojn
kiujn Ii partgprerria en la bretouanr kio - 1iadire - n€
ueËàis troan êar§on, êar ta bretoTa Li-ngvo estas tiel
fleksebJ"a ke facile oni esprLmas êiu5n scioncajn nociojn.
Mj-chel- Denis, prezidanto de Ia Ku}tura Konsilantaro de
Bs'et*niol substrekis ke J.a agado de Qui116vÉrê estec Ia
xcnsei<venca apliko de J.a Kultura êarto (kiun bretonaj
akrirruI.oj juêas §is nun ne real.igata).

çli:fl:*{it:t;" La ttsocieto por minacataj popoJ.ojn (germanel Gesellschaft ftr
S,adrotrte ,f81Èer, Postfach 159t D-34oo e8ttingeu) komence de

r:;,::1..üi.j; r ïg?9 ape].aeiis al ]'a Federacia Registaro ell B«rao finfiae agrrorki
;.i.. ::;.;.:i:-u,t:.nle 5ooic,oo illggggi estis murrJitaj far La nazia reiiro kaj ke l,a
t,r::l"çt.l;.î-{:,jkajsavitoffis.ricevinor*.I.okompenscnkie1êiu5aliaj
' '.,; :, - --,,,;.;t d.* "1a tiazi.a îGf *r"o *
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âAGE(fJ
MOFITIGIEJC,J EI\I E'AFIACiVAJCf

(naürigo eL n-ro 22)
Unu aferor tnmen, estis^klara. Pro tio ke Ia indianoj tradicie enterigissiajn uortintojn en Ia §angalo, Ia tomboj sugeslis aü tute psilologian
kal kuJ.trrraR malordigon fl,anke de l,a i-ndianoj aü rif,uzon de la Nova5-Tliboj-Misieiestraro perueci al indianoj enterigi eiajn nortintojn J-aüeia rel.igio.
Dum mi krmestis kun^pli kaj pli da indiauoj mi trovis uin enprofirndi§inta
de la kolekti.va nal§ojo de popolo kiu rezignis pri I.a vivo. La administri-
sto deuandis snin kiel la indiaaoj impresis sin. lli respondisl tlLi estasterure depremitai.E H§ubpremitaJ?tt demaadis l.a adninistristo indignite.ttN"l d e P r i n L t a jrtt mi respondio --- ka.j tr-a admLuistristo etlevis
Ia Êultrojn kvazaü pri io negrava. Tamen, I.a hàrnoj kune portis sienon de
SruPo da fureebrantoj ôe enterigo, kaj tio estas naltroigo, êar La esprimo
de funebrado Eajnis kurruiksi§i kun malespero.

Si estig eniroata aliaa iad.iaaare domaêon, ged hal.tigis min indianino, Kaj
Çe Ke. Si ietis sin aI mi kulr vizalo toràita prg uaIlojor ged gen tarnoji
Si raporti.À te kvar er âia5 infanoj mortis alriaü aetànte en I.a rezervegà
sen medicina ateato. Eniriate I.a domaêon, si renkoutig uoro-indianon ctr-
kaü Zo-jaran penegantaa tenL sJ'n eu gi{-pozicio, kiur I'aü La kuti.roo de
tia tribo, egtas Ia ceremouia pozicio autaü la morto. La nisiejesùro, kiu
antaüe diris al mi ke ne ekzistas sanproblenor eniris kaj diris ke tiu êi
indl.ano estas mortanta pro tuberkulozo kaj ks nenion oni povas fari por
li. Kelkaj malgrasegaj infa-oj troviiis en I.a fono. f.a faàilio de I.a mor-
tanta indiano, kies nomo estig Epajai (kvartau Ia bl.anklraütuJ.o;, kontraü
lia deziro, nonis lin Boberto), uontris aI' mi botelon de aspirinol l.a me-
dlkaucnto kiun oni donis al. 11, kontraü tia sal.Eano. Li srrferis konvulsiojn
pro stomakspasuoj haj tusado, lraj Ii dirig aJ. mi, pere de Ia i-nterpretis-
to, ke Ii ne povaa pl,u stari rekte.
Èli deuandis Ia rezervejegtron kia1 Epajai ne povas iri per nia aviadilo
af. malsanulejo. La aduinistristo respondis ke I.i ne poÿôs pagi. Elara pi
dirig ke li ne portrro la elcpezojn, Ii respondis ke I.a indiaao estug ual-
felica for d.e sia famil.io. reiuokaze, oni. ne povas ioa ajn fari por IirE
li finis. La administrieto tiam tuj kontraüdiris-,sin per La vortô5 ke J.a
indiano latroris ea ].a kanrpoj keJ.kajn t,agojn antaüe - kaj tiam al,'lonis ra-
pideme ke Ii estis faranta uur aaLpezan Laboron. Denove Ii rifuzis peton
permesi aL la i-ndiano iri al.^mal.sanuJ'ejo. Kias ni forlasis I.a domaâôn,
alia grupo da aoro-indianoj êirtaüis nin. DenoveI el.staris La foreato de
normala proporcio de viroj. !lul.!aj plorie kaj diris ke post nia foriro
i].i ba].daü mortos. Moro-viriuo êirkaü 5o-garg (sed laüaapekte uralte pli
maljrrna) tenis min êe I.a brako.kaj diris Ée âi o. volas vivi. Mi tenis
Êian manon kaj diris la kutrmaJn supra;ajn vortojn pri eapero. §i resal-
tis, sed respoudi-s seuantare: rMia edzo urortis aataü nelonge kiel. q"kaü la
cetero de mia fauilio. Mi volas sekÿi iIln.rt
Ni pasigis êfrtaü du horojtr en tLu rezervejo. Survoje al La fJ.ugnaâino ni
inspektis ke1kajs^eI I.a primitivaj kuirpotoj, kiujn uzis 1a indi-noj. Ni
trovis nenion man§eblan, ged ni vidis odoraêantajn besthaütojrr, werÊajne
por indianaj uau§oj. Lâ fizika aspekto d.e la plenkreakuloj kutime estis
malgrasega. Infanoj variis: Ital.kaj montris La kutiuajn sj.gnojn de uesufi-
ôa man§ajor aliaj Ia Sveli§intecon kiun mi vidis en ECoJ,onia lilacional.s.
Xiam ni eniris la aviadil.onr iudianoj provic prokraeti nian foriron kva-

Izaù Ia vivo mem dependus de nia restado. KeJ.kaj eI iLi tenadis la aviadi-
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lon kvazaü por teui [ia surtêr.êr Por u.nu-du rinutoj âirr5 ai, kaj precipe
J.a aviadigtol sidis ser.uovaj respou,de aJ' itia petego- Tian kvazaü iJ.i tlk-
ceptus Ia verdiJston kontraüan, I.a geviroj kiuj êirtaüis Ia aviadiJ,on flan-
kenpaSis. La aviadisto ekfunkciigis Ia rotorou. La aviedil.o forfl.ugis kaj
I.a mal.feJ-iêaj moro-ilrdianoj mal.aperis eu La Ioal.proksimecon.

Je Ia /-a matene La Z-an de septembro t977 mi havis rendeyuon artn§itaa
de I.a rrsona anbasadejo kun La paragvaja ministro de defendor Mareial Sa-
uaniego" AJcceptis min pl.uraj uniforuitaj adjutantoj kaj tiam mi irie kun
La miuistro kâj Ia membro de Ia paragvaJa J,aforrB-E€FVg (ni.a sekurec-eskor-
to) kiel la soia interpretisto. brrru presfaü au boroj rni devis aüskulti
monolog«rn de Ia ministro inter te-trinketoj donitaj aI ni en porc€lanaj
tasoj iepl.enigitaj kun preokaü embarasa reguleco.
La tono de I.a norrologo eetis eksteror{inare amika. Paragvajo estas J'a plej
bona amiko de üsono en I.a drrongfero. êi to}eraE neniajn tràns-ferkurteuajn
ambasadojn, La ministro al,proksiui§is aL mi konspire dum Ii klarigis al mi
kiel mi aü kiu ajn usonê civita:ro povus uul'tobl.igi mal.gra'.dan kapitalon
preskaü fuJ-mapiàe err Faragvajo sr.lb taüga gvidado. ItIi hawig aprnaü okazon
fari us.u aü du dernandojn pri La cralco dr, J.a indianoj r aJ. kiuj Ia mi-uigtro
respond.is dirante kr: l-a situacio estas tuul.trl pli IoarJ-bolra en Brazi1o. Tiu-
momlnte kaLkanum}r].akaj uniforuriccj rlniris Ia êambron, êepince Ia flugar-
rnea generaf.o Rsmal.fer GonzâIez- llia intervjuo kun Ia miniguro errtis firrica.
Nowa eterpo de I'a procedo eeris komenci§orrEai oui sskortis mi:r en alian kon-
r'erencejôn apud tiu de La ministro por-arckoraü pl.ia eJ.to,*ti§o aI. la p.rr:l-
gvaja ràgistaro-sisteuo. La kunvonou êefis generalo Raraalfo GonzÉlez. Grtt-
lo à. pràt"i..r-e ok civile vesEitaj personoJ marÊis en J.a êanbron tra unu
Ët f. àfia5 pordoj kaj eksidis êe Ia konferenc-tabl.o. f,.ondukis ilin gGue-
ralo Bejarauô, Ia preàia.oto a. I.a Indi§enista Àgocio-de Paragvajo, Ia
oficia],à registara grrrpo por indiana bonfarto. Arokoraü alia grupo da prok-
gi15ruue ses ruriforniiaj viroj akompauic gêueral.on GoazâI.ez kune kun 1a di-
rektoro de iadianaj aferoj, koloneJ.o Allerto Sarsa"iegol kiu silentis de
komenco Êis fiotr fàj preskaü adoris, Iaü aiaj zorgomaj ekrigardojl gia-
êefon. pitig ae1aia àubo pri tio kiu estis ôefo de Ia kouferenco kaj pri
la fina decido koncerne indianajn aferojn: fl'ugarueê generalo Ranlalf,o Gon-
zâLez, llnrr eL kies pXej kol.orpl.enaj EkaupanjajE rubandoJ sigrrifis tri' ja-
rojn da se11ro kiel parag:na5a flugata3eo en I.a pol.itikaj karpanjoj dtr la
r.Ëi11gtona vizit,ado al, koktel,aj featenojI Generalo GouzâIez iaro diris al

"11p"rr.to 
de 1,a Inter-Àmerila Fàndrroo, kiu venis eI. Vaâingtono_-por propeti

rroi politika rnal1iberuf.o: rrMi ne -kcêptas viu kief. usonanon. Yi ectag nur-rehiËanot 
/âitano/.rt (Rinarkigo: trêikauotf ne estas BalBorplinento, sed

preskaü slanga nono por meksiJsauo vivanta ea Ugono.) Nun Li uzis idontau
tooon al mi. Lia sugesto, tute ne vual-ita, eËtis ke rni reiru tien de kie
mi venisr t.ê. aJ. oiienta Eüropo, kie Ia irobleno PrL perfortoj koatraü
homrajtoj estas p!.i bone esp1oritaj ol tiuj en Parag'vaio. lien sel§/ig kru-
cia provo pri mia poJ.itika purcco, kiar I.i ietis uian oiiotorr pri Solteni-
cin kaj lia neakcepti§o en la Bl.arrka Domo. Esperanue savi kion ajn mi po-
.1111Ë eL tiu êi konvsrsacior Ei rerpondis ke Soljenicin estês uau eI Ia gra-
vpj verkistoj d.e La mondo kaj ke I.a generalo korprenos ke oni ne konsili--^
Êi" t.g ui êu !-i eetu akceptita en I"a Bl,anka Domo, sed ke sendrrbe oni kora-
liriâi" tL-ii"i"ii"ki"riig".. nrissingêrrr daürigis la generalol naakaü
ne esias aneriJcano. Li egtas judo kaj gerrârlo.tr'Rilate al nLl diris Ia
generalo, kj lia tono nr.rn eetis mal.verne persekuta, mi pubJ.iJre kulpigia
üirn pro tafufurio aJ. I.ia l.ando kaj lia regigtaro. La sola kialo iuagebla
ris Là mensogoj r kiujn mi di;vendis on ltGenocide in Paragrraÿrr egtas Ia de-
-*3.§:ç detrui lÀ soLan stabilan kontraü-komunismaa registaron en Sudaaerikot
i:,;r.! ,** rÂtJr lrlxlr-konkludon oni povas faris ke mi egtag koorrnisto.
ti,r: /ii.tiIi§;ASTfE NCIfES, printempo t97Bl tradukig: Roan U. Orloff-Stono|

daürigota en EÏIIISHO 24.t
rüutrl|}rü|lr



ELEKTOLEêO
'l gl

MALHELt,AS
SLC3\/ENGIJIU !

La germaulingva gazetara gervo de l.a sloven-Iingva semajn-gazeto Nâ,§ TEDNIK
i.nfornas, la 8-an de novenbro L979r Fri plendo êe Ia konstitucia tribunalo
de Aüetrio pro La elektole§o por f,àrintio.
La /-au de oktobro 1979 Ia slovena kandid,ataro de trKErntner Einheits]-iete /
KoroÊka Enotna Ligtalt (t.e. Kariretia Unuec-Listo) ostis akiri.nta, en ].a
elektoj por la proviuca parlanento, nur 4.279 voâojn (dus ea Lg?i apkoraü
Ia sama listo kunigis 6.15o.voêojn tiel ke^nankis mal.pJ.i oI lrooo por €k-
okupi unu parl'amentan se§on) kaj nen'iun sggorr.
La plendo bazilas sur I,a fakto ke taË t.a eLekto-le§o de t9?g l.a J.o§teri-
torio de J"a slovenoj (suda Karintio) estas d,ividita i-nter La kvar kreitaj
elekto-distriJrtoj, La slovena Listo estis proponita en tri distriktej. 5e
oni provizore -kceptas kieL ka1kulbazon la priagipe ege dubl.ndare pogoJ"aon-
bradon de 797L, rezultas !7.aÿ* s1ovecoj kieJ" aüstriaj civ3.talaoj J.o§antaj
en^Karintio, e3- kiuj pJ.i-aal.pl.i 12,ooo estas voêdonrajtaj. Por aki-ri u:rr:.
se§on (eI 56) necesis inter 7.7o7 kaj B.ta5-woêoj en unu eI La d.istriJctc3,
La disdivido estis ferita tieL ttlerteti ke eê ncatematike naf.eblus koncentii
f,a aecesan nonbron da sl"ovenaj voêoj. (Utilas semori ke en Ia antaüaj elek-
toj tuta Kari-utio estig unu sola eJ.ekto-distrikto, tieJ. te êiu3 slovènaj
voêoj estis koncentreblaj.)
La p1eadanta ffit ne koatraüstaras J.a disd.ividon de Karintio: Tio d,evis fa-
riti pro kouetituei-tribunal-a verdikto en Ia kazo de Burgenlando. !(EL pre*
testaE kontraüIa ma! i e r o de I.adisdivido}caj asertas ke I.akarin-
tia registaro.povi-utus formi distri.ktojn kiuj respektus La rajtojn de La
sJ.ovena pinoritato. Krooe, ffiL postuLas plial.tigon de I.a nosbro de parl-a-
meat.'r,oj por doni êiukaze Ê.'rcon aI- Ia slovenoj reprezeatati pol.itike por
defendi siajn kuJ.turajn rajtojn.
KEL argumentas helpe de tuta serio da regrrloj eI Ia packontraktoj de t92o
kaj 1955 kaj eI a3.dona protokolo pri La Eüropa Konvencio pri Hornaj Rajtoj
de 1958.
La formal.a postulo de La KDI,-pJ.eado estas ke I.a tribuna1o jtrêu koatraüaj
al Ia aüstria konstitucio I-a artikol.on 7 d.e ].a kari:ntia konetitucio (tie
oni fiksis J.a nombrou de !6 parlamentanoj) tag J.a paragrafojn de la elek-
tole§o kiuj tiel dividaa l.a ieritorion; krome la tribunaLo àul.igu fa êi-
jaraja elektojn korylete"

raportos pri 1a rezultoj de La proceso.

IJ NIJFI AFAËILA GiESiT(f?
La 1o-an de decembro tg7g, ]'a aüstria êefrainistro Bnrno Kreisky diakutis
ea ÿieno kun anoJ de I.a ltKl.ubo de slovenaj studentojo pri La problenaro
de La slovenoj en Karintio. Li esprimis kontentoa paroli ktln homoj kiuj
ae tuj samopinios kun I.i, kaj Ii erfazis ke I.i ne konsentag kun tiuj ka-
rintiaj politiJristoj kiuj propagandas ke senseucas diskuti kun slovenoj.
f,a êermioi"tro esprimisr-tompieneble, sian dubon â* âiu3 postuloj de 1a
sJ.ovenaj organizoj estae plenuraeblaj . a..,
(Laü w^l§ repxlK - gazetarà serro en germana lingvo , 3?/79 de !2.1'2.L9?9)
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IKEL-II\TF(ftrIMI L(f 4
La membroj partoprenintaj J.a kunvenon de J.a !o-a
de jul.io 1979 en Lucerno perfekte memoras ke nj.
{ecidis ke durn gomero 19Bo IKEL organizu renkoati-
§on eu Bretonio kaj ke §TNISI.IO prj.Iraktu titrn Êi
regionon iom akcente. Jes ja, I.a estraro volonte
plenumus tiujn d.ecidojn, sed ... intertenpe aperis
obetaklo! AIDMLK definitive nul.igis siaa projektoa

kongresi fine de jutio 198o en Bretonio, Il"f ke ni ae pl.u povoi at*Ioêi
la IKEl-krrsvenon aL tia kongreso. ÀIDMLK §is nun ne decidig kie araa§i
slan manifestacion, eventuale en la nova svisa kantono 3umso. eventuale
en ÂIzaco, eventuale en francia Flandrio ... ê"r IKEL ankoraü ne povas
certi pri Ia ebleeo kunvenigi âiu3n siajn membrojn por organizi màmstaran
kongreseton, jen I.a demando:

Çu n<nr. KyÂzAü BLTNDE soxvtl AL ATDML,K pon KoNGREsT Krrs îru êr, Âüâ^
CU NI SERCU ALIÀ}T LOKON POR KTiNTTENI APARTE ( ST JE§: KIT'N R§GIONO§
Yr suGEsrÀs? ): lü êu ur HAvri - Kr§L EN 7g7g - NIAN KUNTTENON EN r,A
URBO DE LA ItKr DO §N STOKHOLMO ?

Ne estus tute mal.utile havi sexninarieton ekzemple en Luksemburgo aü en
tuj apud.a BeJ.gio aü inter platdiêoj en norda FRG. ÀJ.iaft.anke, Ia êefteno
eie 3.a TiK de StokhoLmo estos DISKRfHINACIO, kaj unu eJ. la kvar aü fvin
etud-branâoj de J.a kongreso traktos ].a i:rier-àtna3n probLemojn en labor-
grupoj, prglegoj (interalie kadre de ISU) kaj stud-ekskurso aL La Al.andaj
Insuloj (aütonoma reglono sved-lingva err Suomio). Do, estas altagrade in-
terese trinvitir Iaüeble aultaJn lKEl,-membrojn kaj simpatiantojn aJ' Ia di-.Àversaj aran[ioj de Stokholmoo
Bonvolrr espri.uri vian opinion skribante }aüebl.e bal.daü aL *a estran'o:

Prezidantol Uwe Joachin lloritz (vidu J.a adresoa fir'e de tiu âi pa!o)
Yieprezidantoj: Llibert Puig i Gandial GEeJ.L i Femer, 225,

SABADELL (Barcelona) r Hispaulo
Renato Corsetti, Yia Strabone 1, I-oo176 BOI{A

Sekretariol Francesc lbââez i Garcia, Diputaci6, 199r
BARCELONA - Lt, Hispanlo

Kasistoc LLorenç MartL i Nanclares, Ribot i Semal 11&g
SABADELL (Barcelona) r lltspanio

koi ceteZe...... âu vi jam
pagis vian aembro-kotûzon kgncerne I.a jaron 198o? Se iee, }coraa dankont
Se ne, bonvoJ"u tion fari laüeb1e baldaü, por ke J.a l§El,-egtraro povu
pagi anoucojn kaj inform-material.ojn. Anticipan dan}roat

€tnismo 9n$ozmiAo pzi etna.[ pzobLemoi
IlJ-eiernax leaj Uwç Joachim MORITZ, Feldstr. 58, D-519o Stolberg (FRG)r

rectrar;'àas: tetr. t (49-24o2) ?2756, poÊt§irkonto r 272512-3o6 Hannover.

'."'- irJl;,i dperas ] fojojn jare* îiu âi estag J.a tria nurnero de L9?9.
,:,r'.;1hr),.ï.r: (kalendara ;aro): 8r-- SB (aü fo internaciaj r.espoadkuponoj).

' : ' ,..i:.,:{iil. Seko;in sen antaüa iuterkonsentol Evitu BAI.IKAJN §irojn e].
,ri .- fra,: l:r-i;: ha:llrc kr:ti.me sutrtrahas konsiderindan parton e} La

:1:.I.,: :;:'.j *ae*. Ë'T:;l.i':§i,1$ plialti.'Eas sien deficitonl


