Argentinako elekzioak
Peron, Argentinako
lendakari
izandakoa, gure artean daukagu;
ill onen 11'a» iritxi zan Donosti'ra
bere emaztearekin. Bera Donostira,
iritxi bañan pixka bat lentxiago
izandu ziran Argentinako elekzioak.
Dudarik ez dago elekzio oietan P e ron eta bere segitzalleak ziran
erabakl bearrekoak. Zerbait erabaki dala dirudi t a Peronen galerarako gañera. Badirudi Argentina azkeneko a m a r u r t e auetako
zalantzatik ateratzera dijoana.
Iñoiz elekzio batzuek alperrikakoak izateko antza eduki baldin
badute auetxek izan dira. J u s t i zialistak —Peronen segitzalleak-,
kargu aundienetarako aukeratuak
al izateak ukatu zitzaiuelako,
elekziotan etzutela, parte artuko
erabaki zuten. Une batetik bester a militarrak golpe bat emango
ote zuten edo, d a n a k bildur ziran;
t a gañera, elekzioak gertatu arren,
militar batzuek bere gogokoak arkitzen ez baldin bazituzten, auek
estadu bere kontu arturik erriak
elekzio oien bitartez esandakoa
ukatuko ote zuten edo, Elekzioak
egin dituzte, t a ara, iñork uste
etzuana, gauzak ondo gertatu dira. Gañera badirudi Peron erori
zan ezkeroztik bere segitzalleak
lenengo aldiz galtzen asi ote diran. Izan ere elekzio aurrean Peronen segitzalleak ordena au zuten: bere botu-papera bete gabe
botatzea. Ori egin dutenak 10%
bakarri izandu dira. Danak geigo
izango zirala uste zuten eta gertatutakoarekin
arritua
gelditu
dira.
Gogorrak izan ditu Argentinak
azkeneko amar urte auek. Peron

bota zuten ezkeroztik oraindikan
ez da bere onera etorri. Ez bait
zan prolema txikia. Demokraziak,
geienen izenean agintzen du, botu
geienak dituanak, edo erriaren aurrean indartsuena danak, arek
aginten da. B a ñ a n geienak diranak agindu arren, gutxinak diranak ez dira orregatik eskubiderik
gabe gelditzen, edo, benetako demokrazi batean beñepeiñ, ez dute
nortasunik gabe gelditu bear n a zioaren aurrean. Peroni luzera ori
gertatu zitzaion. Langilleak mimatu zituan, bañan nere iritzian,
ez bear bezela. Beartsuenei lagunegiñ ezkero. Gañera azkenean Peron bere iritzikoak etziranei eskubideak kentzen joan zan. Orregatik bota zuten. Ordu ezkero, or
ibilli dira, Argentinakoak, demokrazi eran jokatzen, banan ortxea
sortzen zan korapillo guztia. Demokrazia, geiena diranen agintaritza baldin bada, gerta zitekienia
zan Peronen segitzalleak indarizatea,
oiek benetako demokratak etzirala uste zuten; beraz, ser egiñ?
Oiei bidea moztuaz egin dituzetzaie ia ainbeste bildur eduki
bearrik. Illia jaunak izan ditu botu ugarienak bañan ez naikoak,
lendakari izatera irixteko laiñ beñepeik. Ill onen 31 bilduko dira
konpromisarioak aukera ori egiteko. Iñaki deunaren egunean, eta
ara, bere odolokeoak diraden bat
bañan geiago izango dira billera,
orian zer ikusi aundia izango duArregi'tar Rikardo'k

