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Ezker Berri baten irudia
Rikardo
Grenoble'ko uriak naiko gai
e m a n du Frantzi'ko eguneroko, aldizkari ta politikalarientzat. Zer
gertatu da ba Grenoble'n azkeneko
elekzioetan? Alkate berri bat aukeratu dutela grenobletarrak, Dubedout izenekoa. Ta zer?
POLITIKA BERRI BAT
Frantzes guztiak gauz batean
ados daude, konforme daude, au da,
Grenoble'k adierazten duela nola
izango den etorkizuneko uria. Beraz eziñ zera Grenoble'n tresna zaharrekin ibilli ezta ere ideia ta politika zaharrekin. Ta naikoa erakutsi
dute oraingo elekzioetan. Ikaskizunak atera ditzagun guretzat.
Dubedout sozialisten izenean eta
komunisten botuekin atera da al-

kate. Katoliku zintzoa da. Bere
etsaia berriz, lengo alkate degaullezalea kristau demokraten laguntza
zuena siñisgabea da. Nik uste dut
naikoa adierazten duela gertakizun
onek. Gobernua bera ikeratu da
elekzio ondorenean katoliku militanteen jokabidearekin. Izan ere
katoliku militante geienak ezkerrarekin batera egin dute lana, ta ori
«ordena» zaintzeko ez da komeni.
Ori uste dute beiñepeiñ konserbadoreak. Izan ere orain arte katolikuak eta erlijioa «ordena» santuaren defenditzailleak ziran. Baiñan
asi dira kristauak ere konturatzen
gaur egunean kapitalista estaduetan
arkitzen dana ez dela «ordena»
«desordena» baizik. Ezarrita dagolako «ordena» tzaz artzen dana, pakeatzaz artzen dana baiñan ezer az-

Arregi

tertu ezkero desordena
azaltzen ez duana.

besterik

KRISTAU DEMOKRAZIAREN
AMAIA
Arrazoiarekin esan zuen Mounier pentsalari trebeak kristau demokrazia katolikuen usurako egindako radikalismo bat besterik ez
zela. Radikalismoa politikan progresismo itxurarekin jantziko konserbadurismo bat besterik ez da
izan. Begira dezagun gaurko Europa'n arkitzen dugun kristau demokraziari, zer da, konserbadurismoa
besterik? Alde batetik gaur egunean gaizki ikusten da zergatikan
izan bear duen partidu batek kristau izena. Bestetik katoliku militanteak gero ta geiago ikusten dute
sozialismoa jaso bearra. Ez itzetako
sozialismoa egiteetakoa baizik, Ori
da Frantzi'n ikusten dana ta beste
leku batzuetan ere sumatzen dana.
SOZIALISMOA ERABERRITU
BEARRA
Kristau demokrazia ta konserbadurismoa gaur egunean gauz berdiñak baldin badira Europa'ko zenbait sozialismo eskubira begira jarriak daude. Orregatik an eta emen
sozialista partidu berrien edo joera
berrien jaiotza ikusi lezakegu. Frantzi'n P.S.U. izena izango du. Partidu orrek ezkerra berritu ta indartu nai du. Ortarako lengo sozialista partidua eraberritu bearko da,
baiñan ori litekena al da? Defferre'n joera ikusiaz ezezkoa esango
nuke.
DEFFERRE EDO ESPERANTZARIK EZA
Defferre'k lendakaritza irixteko
«erdikoen» laguntza nai du ta ez
du nai iñola ere komunistekin artuemantan jarri nai. Komunista itz
utsak jende konserbadore xamarra
ikeratu egingo dulakoan. Dudarik
ez dago ortan, baiñan Defferre'k
lendakaritza irabazteko ustea ez luke utzi bear jende bildurti oietan.
Frantzi'n eta beste leku askoetan
ezkerrak bearrezkoa du komunista
partiduarekin lan egitea. Ori bai bata bestearen mendean egon gabe.
Ori da Dubedout jaunak Grenoble'n
erakutsi duena. Europa'n ezkerra ill
ote zen galdetzen asiak giñanei
erantzuna Grenoble'tik iritxi zaigu
esperantzaren irudian. Ikasi dezagun, ba dugu nun ikasia ta ikasi
bearra.

