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EFFERRE sozialista partiduaren izenean Frantzia'ko lendakaritzarako lendakari, gaia da, kandidatoa da. Lendakaritzarako izango diran elekzio oiek frantzes politikalari guztiak dantzan jarri ditu. Komunist ez den ezkerraren berritzea bearrezkoa
ikusi baitda. Defferre'k ezker berri ori t a ezker batasun ori egin
nai du t a bere izenean kandidato izan. Ortarako benetako demokrata t a sozialistei del egin die federazio bat sortzeko. Dei orren
barruan kristau diran politikalari demokrata ta sozialistei dei egin
die. Eldu dezaiogun puntu oni.
Frantzia'ko erreboluzioa sortu zen ezkeroztik Europa'ko kristuak, batez ere katolikuak, defensiban bizi izandu dira, gheto batean bezela t a askotan gaiñera Erdi Arora bueltatu naiean. Ez
baidute bear bezin laister ikasi katolikuak mundu ontako gauzak eta erlijioa bakoitza bere lekuan jartzen. Ortikan sortu dira
gaur egunean bearrezkoak ez diran konfesionalismoak. Ba dira
partidu asko kristau izena dutenak. Esate baterako kristau demokrata partidu guztiak. Bear bada sortu ziran garaiean konprenitu
zitekien orrela izatea baiñan gaur egunean ez.
Gaur eguneko Europa'ko politika, gizarte t a sindikatu joerari
begiratu bat ematen baldin badiogu bereala ikusiko dugu gero t a
ugariago argituko ditugula katolikoak leku t a joera guztietan.
Esate baterako Nederlandeko sozialista partiduaren lendakaria
ta lendakari ordezkoa katoliku zintzoak dira. Frantzia'ko langillen akzion katolikakoak eunetik ogei C.G.T., au da komunistak menderatzen duten sindikatoan sartuak daude. Orregatik gero ta zentzu gutxiago du partidu politiku batek, sindikato batek
katoliku edo kristau izena eramatea.
Ba dira sozialista diran katolikuak eta ba dira konserbadore
diran katolikuak. Ezin zitekien bestela izan.
Ba dakite sozialistak diran kristauk nolako eragozpenak arkitzen dituzten ez katoliku konserbadoreen aldetik bakarrik, marxista diran sozialistetatik ere bai. Katolikoak esaten dute: gu benetako sozialistak gera, sozialisten nazio-artekoak eskatzen duen
guztia betetzeko prest gaude, orregatik eskatzen dizutegu, zuei
gure sozialista siñismena zalantzan ez jartzeko, baiñan ez zaiguzute eskatu gure kristautasuna alde batera uztea, geran bezela
onartuak izan bearko gera.
Arrazoiarekin diote esaten dutenak mundu guztiak galdegiten
duela ea katoliku batek onartu t a defenditu l e z a k e n sozialismoa,
baiñan ez duela iñork galdetzen ea kapitalista t a konserbadorea
izan litekien katoliku izatez batera. T a nik uste dut geiago galdetu bear litzakela bigarrengo puntu au lenengoa baiño.
Baiñan bukatu baiño lehen esan dezadan sozialismo itzarekin
egiten dan usuarekin kontuz ibilli bear dugula, Gaur egunez gutzi
gora behera danak dira sozialistak, modan dagon gauza delako,
baiñan Europa'n bertan sozialismoaren arrastro geiegirik ez dugu
arkitzen, ezta ere sozialistak gobernuan p a r t e artzen duten lekuetan. Sozialismoa gizaldi oso baten itxaropena izan da. Zer dago
ortatik? Egun auetan Europa'ko sozialista den estadu-gizonen bat
entzun al duzute amerikanoak Santo Domingo'n eta Ego Vietnam'
en egiten ari diranen kontra altxatzen? Nik ez. Nenni italianoa
bakarrik, ori baida Europa'ko sozialistik jatorrenetakoa, baiñan
orrek ere kristau demokraziak agintzen duen gobernuan sartua
dagolako eskuak lotuta ditu.

