ITALIAKO SOZIALISTAKZEREGIN?
Elekzioak pasa ziran. Komunistak eta liberalak (eskubi aldekoak) botu asko irabazi zituzten.
Kristau demokraziokoak (D. C.)
berriz ia 800.000 galdu. Ala ere
oraindikan partidurik indartsuena
kristau demokrazikoak
osatzen
dute. Oraingo prolemarik gogorren a : erdiko ezkerra osatzea. Ori
benetan al izateko kristau demokrazikoak eta sozialistak batean
jokatu bear dute, orrela Italian
agindu dezakete, Parlamentuan
botu geienak dauzkatelako. Moro
jaunak, kristau demokraziko sekretarioak, egin zituan alegiñak sozialistekin gobernu bat osatzeko
bañan etzuan lortu; oraiñ dala
gutxi Leone jaunak kristau demokraziokekin bakarrik gobernu bat
osatu du ta Parlamentoak baiezkoa eman dio, ez dakigu noiz arte.
Zergatik ez du lortu Moror j a u nak sozialistekin gobernua osatzea? Sozialistak zer bide artu ez
dakitelako edo ezin dutelako erabaki.
Zer egingo duen sozialistak?
Laister gertatuko dana nola igarten dan, orrelakoa izango da erantzuna. Nenni jaunak sozialista
partiduaren (P. S.) sekretarioak
au dio: oraiñ kristau demokrazikoei laguntzen ez bazaie, Italia gobernatzea oso zalla izango da, orduan jendeak Parlamentuarengan
siñismena galduko du ta faszista
antzeko agintaritzaren bat etorriko da; ori gertatu ez dediñ sozialistak kristau demokraziokei go-

bernu indartsu bat osatzen lagundu bear die, Bañan sozialisten artean geienak uste dutenez kristau
demokrazia erdibitua dago, alde
batetik ezker aldekoak eta bestetik eskubizaleak. Kristau demokrazikoak — auen iritzian— sozialistei laguntza eskatzerakoan, eta
auek gobernuan sartu ezkero gero
ta geroago gobernuaren batasunagatik soziali ta partiduari bere asmo ta egin naiak utzi eraziko
dizkio, orduan sozialistak bere
izaera guztia galdu izango dute.
Ta demokraziaren onagatik ez dezakegu ori gertatzen utzi. Ara
Frantzian gertatutakoa, guda bukatu zanetik (1945) ezker zaleak
eskubiko gobernuak toleratu ta
okerragoa ez gertatzex arren izenean bere burua polliki-polliki
galdu dute. Orregatik —sozialista
auen iritzian— oraingoz sozialistak kristau demokrazikoekin ez
dute parte artu bear, partidua indartu baizik. Onek ez du esan nai
erdiko ezkerreko gobernu bat ukatu nai dutenik, baizik eta kristau
demokraziak
ots
egiten
dien
ezkero, kristau demokraziak berak
erabaki dezala nora jo, bañan j a torki, azkerrera
edo eskubira,
oraingoz kristau
demokraziaren
barruan ezker aldekoak gutxinak
diralako.
Ontan dago korapilloa. Sozialistak kongresua urrillean izango
dute. Dudarik ez dago, garrantzi
aundikoa izango dana.
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