HOLANDA'KO
Gobernu
Gai asko neuzkan nere baitan une ontan komentatzeko : Mosucouko tratatua,
Txinaren Errusiarenganako asarrea, De
Gaullek adierazi ditunak eta... bañan gai
auetaz naikoa esan dala deritzait eta
orregatik beste gai bat erabilliko det:
Holandako gobernu berriak.
Elekzioak izan ziran eta katoliku partidukoak gertatu ziran ugarienak, beraz,
diputaduen artean irutik bat partidu ortakoa da. Lengo illaren azkenean presentatu zan gobernu berria Kamararen aurrean. Gezurra dirudi lengo gobernu zarrekoak danak irabazten atera arren
elekzio auetan, gobernu berria osatzeko
irurogei ta amar egun bear izatea. Oraingo gobernu berri au koalixio, elkartasun,
bat da sozialistak gobernutik kanpora
utzita. Izan ere, orregatik pasa dute ainbeste denbora gobernua osatzen.
Holandako katoliku partiduak, Europan diran beste kristau demokraiekin
antz asko dauka, nola ez! Partidu oien
batasuna ta sustrai indartsuena danen
siñismen eta fede berdiñean dago. Danak fede bat alkarturik partidu bat osatzen dute, bañan politikari dagokionez
oso pentsamentu ezberdiñekoak alkartzen dira; konserbadore bero beroetatik
ezker-zale beroenetara arkitzen dira partidu oietan. Orrela gertatzen da Alemaniko C.D.U., C.S.U.'n, Italiko D.C.'n eta
Frantziko M.R.P.'n. Holandako katoliku partiduari ere orixe gertatu zaio, alde batetik partidu ortako ezker aldekoak, batez ere sindikalistak, sozialistakin
alkartzea nai zuten gobernu berria osatzeko bañan partiduko konserbadoreak
etzuten orrelakorik nai. Gañera, sozialistak 1959'garrendik oposizioan egon
arren diputadu bat galdu dute oraingo
elekzioetan. Orregatik oraingo gobernu
au osatzea ez da erreza izandu, ta orregatikanxe jaio da konserbadore usaiarekin. Gobernu onen lendakaria Marijnen
da, jakiña, Juliana erregiñaren mendean.
Azkenik Holandaren politikatzaz zerbait esan dezagun. Europari dagokionez
Inglaterra Alkartutako Europan sartzeko alegiñ aundienak egiten dituztenak
dira Holandakoak, Inglaterrarekin bai
komerzioz eta bai istoriz artu-eman
aundia daukatelako. Baita ere Europaren batasuna nai dute bañan ez De Gaullek nai duan bezela Aberrien Europa

berria

bat, aberrien gainko Europa bat baizik.
Nekazaritza gaiak ere garrantzi aundia
dute aintzat. Beste aldetik gero ta geroago ugarigoak dira jaiotzak eta bizi
diranak ta naiko lanak dauzkate itxasoari bizitzeko lurra kentzen.
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