NAZIO-ARTEKO UNEA

Italia'n egun a u e t a n sozialista
partiduak eduki duan'kongresuak
zer ikusi aundia eduki dezake I t a li'aren etorkizunerako eta baita
ere Europarenarako. Erabaki bear
zana: ea kristau demokraziokekin,
sozialdemokratekin eta errepublikazalekin erdi ezkerreko gobernu
bat osatuko zuten edo ez. Berez
ezezkorik ez dute esan, b a ñ a n gobernua osatzeko asko dira t a garrantzi aundikoak eskatu dituztenak, batez ere kristau demokraziaren iritzirako: N.a.t.o.'ren alde-askotako indarrari ezezkoa esatea,
komunistetatik nolanai ez bakant z e a , probientzientzat autonomi
aundiagoa... Era guztietara kristau demokraziak ez du eskubikoekin iñola ere gobernua osatu n a i ,
orregatik sozialistekin gobernu berria osatu nai ezbadute, Itali'ako
lendakari d a n Segni'k berriro
erriari elekzioetara dei egingo dio
ea zer esaten duan eta ikusten danez jendearen a r t e a n asarre a u n di x a m a r r a egon bear du e t a batzuek bildur dira komunistentzat
ondoegi etorriko ote diran elekzio
auek.
Afrika aldea ere n a h a s t u a n tzean dabill. Alde batetik Dahomey deritzaion nazioan militarrak
egin dira gobernuaren jabe iskan-

billa gogorren ondorenean. Ikusten
danez Afrika'ko nazio berri guztietan ari dira iskanbilla gogorrak
pasatzen. Batez ere uri aundietan
sortu da proletariotza berri bat
sortu da eta bere a r t e a n sortu dituzten sindikatoak erne gordetzen
dituzte euren eskubideak, eta gañera ekonomia nazio oietan aldrebes antzean dabillen ez da arritzeko nozian beiñ zalapartak ugari izatea. Bamako'n ere Algeri'a ta
Marruekos'ek pakea egiñ omen
dute, ez dakit, gero ikusi bearko
nola betetzen duten pake ori;
oraiñ arte ez du atsegiñ aundirik
eman. Era gustietara pake zalla
izango da.

Beste aldetik Asia aldetik ere
badatorkigu zerbait. Ego aldeko
Vietnam'en Diem lendakaria bota
ote duten edo. Era guztietara ori
gertatzea atsegiñ aundia da Iparamerikarentzat.
Elkarrekiko Merkatuan berriz,
batzuetan oso aize atsegiñak dabiltzala dirudi eta beste batzuetan
berriz izugarrizko odei beltzak.
Oraindikan, ikusten danez, Bruselas'ko krisisa ezkero ez da bere
onera etorri naiz e t a batzuek ortarako alegiñ aundienak egiñ.
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