egiteko dago. Benetako reforma baten bearrean arkitzen da. Brasil'ek
Frantziak dauzkan lur-jabehen erdiak ere ez dauzka ta Brasil Frantzia baiño amabost aldiz aundiagoa
da ta Frantzia'k baiño beste orren-
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Deabruak Moscu'tik iges egin du

G

URE iztegia, "agiri-agiriko egiekin" betea dago. Oietatik bat
au da, lendakaria Washington'en arkitxen dan bezela eta
Aita Santua Erroma'n, Deabrua erremediorik gabe Moscou'n
bizi dala. Kremlim'en arkitzen dirala Gaitzaren indar guztiak pentsatzeraño iritxi gera eta ortikan gure konforterako ondoren bat
ateratzen degu, alegia, iñun gaitzen bat azaltzen baldin bada badakigula nundik datorren.
Baiñan ara, Deabruak engañatu egin gaitu beste nora batera
joaz eta gaiñera ugarituaz, oraiñ emen, gero a n agertzeko, ideien
arteko mugak batere errespetatu gabe..
Aldakor d a n egorera onen aurrean egokita bearrean lengo mito zaharrei itsasita jarraitzen degu, eztabaidatu ditezken gutxituaz, eta ideia berri asko "pentsa ez ditezken pentsamentuen"
artean jarriaz. Ba, nik uste det joera au aldatu ditekela ta aldatu egin bear dala eta gure interesaren barruan dagola mitoak
austea, "pentsa ez ditezken pentsamentuen" artean batzuek pentsatzea",
Oraiñ arteko itz auek Fullbright jaunarenak dira, I p a r - a m e riketako Senatuaren atzerri gaietako batzordearen buru dan demokrata senatorearenak.
Guretzat askotaz ere errezagoa da, jakiña, gaitz guztiak n u n dik datozten jakitea, eta baita ere munduan dauden burruka
guztiak "onen" eta "txarren" arteko burrukak dirala pentsatzea;
a, ori bai, gu beti "onenen" artean egonaz. Eta uste det oraindikan
asko dala onela pentsatzen d u a n jendea gure artean ere„ Baiñ a n zortixarrez gauzak ez dira aiñ errezak. Ona ta txarra gizon
bakoitzarengan nahastuta arkitzen dira eta ez da gizarte bat zeoro
txarra izango danik, Askotan esan oi izan da benetako demok r a t a izateko lenengo bear dan doia apaltasuna dala. Apaltasuna,
baten iritzia ta joera benetakoa edo onena ez izatea gerta ditekela
aitortu bear dalako.
Egun auetan ere Errusian kristauen kontra egiten diran
alegiñen gañean asko itzegin da. Badira ori dala ta esan dutenak: "kusten dek, esaten nian, errusitar oiek deabrua baiño okerragoak dituk". Aueri arren eta arren eskatuko nieke "Temoignage
Chretienne" asterokoan Jean-Ives Jolif dominikoak egln duan
artikuloa irakurtzeko.
Baiñan gai onetaz beste batean itzegin bearko det gaurkoz
naikoa da ta.
Arregi'tar Rikardo'k

ta bere poiitiko etsaiei gauz bat bururatu zitzaien berak bestien lurrekin egiten zuana egitea. Ta orrelu
egtm batean bere lurralde guztiak
urrik gabeko nekazariak okupatuta
irkitu zituan. Etxixaion beste gau-

