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Alemania'ko lau partidu aundienak aurtengo elekzioak dirala
ta elekzio oietan leialki jokatzeko tratu bai egin dute. Partidu bakoitzak amabost milloi markotik gora eziñ dezazke gastatu elekzioetako garaiean; egunerokoetan ere eziñ dezateke propagandarik
egin elekzioetatik zortzi astebete lenago baiño.
Zearo sendotuta dagon demokrazi baten seiñaleak diradela pentsatu lezateke bateren batzuek. Egia ote? Zearo siñistu al dezakegu
alemanen
demokraziarengan?
ALEMANIA EUROPA'KO GAITZA
Ezin diteke iñoiz ere erri bakar baten gaiñean ogeigarren gizaldian Europa'n gertatutako guztien errua bota. Beti izango da injustizia pekatu ta erru guztien pixua bat bakarrarengan jartzea. Ala
ere ezin diteke ukatu Alemania izan dala Europa'ren prolema ogeigarren gizaldian eta... Alemania'k prolema bezela jarraitzen duala.
Bear bada benetako pake baterako eragozpenaren irudia jarri nai ba
gendu Alemania jarri bearrean arkituko giñake. Ez Alemania'ko
erria bera dalako, Alemania estadu bat ez izatea gaur eguneko
agintarien asarrerako motiburik sakonena gertatu dalako. Alemania'
gatik ezin litezke bear bezela elkartu sorgalde ta sartaldeko Europa.
Elkartasuna egin nai dutelarik, Estadu Batuak eta Errusia benetako
pakean ikusi nai ditugularik or daukagu Berlin eta Alemania elkartasun-eza orren seiñale bezela.
KAPITALISMO

BERRIA

Baiñan utzi ditzadan gai oiek, ez baida Alemania bera errudun
bakarra eta Alemania'ko beste zenbait gai aztertu ditzadan.
Ba dirudi Okzidente aldeko Alemania'k kapitalismo berriaren
personifikazio ber bera. Erhard, kanzillerra, au da, lehen ministroa,
liberal amorratua da ekonomi gaietan. Dudarik ez dago liberalismoa oiegatik ikusi dugula «alemanen milagoa» izenarekin ezagutzen dugun gertakizun arrigarri ori, Dudarik ez dago liberalismo
ori dala ta aleman langilleak obeto bizi dirala, beiñere pentsatu
zuten baiño obeto ta eskubide geiagoekin bizi dirala. Baiñan...
oiek danak egi izanik itzala ere aztertu bear dugu. Itzal oietatik
bat artu dezagun, Ba liteke garrantzi
aundienetakoa,
Lengo urten Europa'ko, gobernuak, Elkarrekiko Merkatuak, Europa guztirako ekonomi planifikazio bat egin nai zuan. Ez uste izan
planifikazio sozialista bat. Ez. «Adieraztalle» (indicatif) planifikazio
legun leguna baizik. Erhard izan zan planifikazio orren etsai amorratuena, liberalismoarengan uste oso osoa dualako. Eta bitartean
urtero Italia'tik eta beste laterri batzuetatik millaka ta millaka dijoazte Alemani'ra lan billa. Italianoak dira Alemania'ko
atzerritar
langilleen artean ugarienak dirana. Planifikazio batek gaitz oiek
sendatu lezazke. Berez ez dago lan billa noranaira joateko eskubideari ezer kontra esaterik baiñan langille oiek esplotatuak izatera
ta morroi bezela bizitzera dijoazte. Or dago gaitza.
Ez dago besterik gabe planifikazioaren
beste biderik ez baldin badago?

alde jarri bearrik baiñan

Ba dirudi kapitalismo berriak, ekarri dituan ontasunekin beratu
edo moteldu egin ditula langilleak. Bakoitza, nazio bakoitzeko langilleak ondo bizi ezkero, or konpon gaiñentzekoak. Gauza diru
geiago irabaztea da, ez eskubide geiago izatea ta responsabilidade
geiago izatea. Ori dirudi kapitalismo berriaren "slogan". Eta lortu
ote duan edo ez galdera egiteko bildurra dugu.
BERLIN'GO ARRESIAREN PENTSAMENTUAK
Negarrez lertzen eta mundu guztia kupitu erazitzen dabiltzate
alemanak, arresi ori dala ta. Dudarik ez dago injustizi aundia dala.
Baiñan alemanak egin zituztenak? Eta askotan ez dirudi damu aundirik daukatenik, Cuk zerbait esan dezakegula uste dut. Berak
egin zituzten injustiziak sendatzen ez dituzten bitartean ez daukate
eskubiderik Berlin'go arresia dala ta negar egiteko.
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