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Ego Amerika'n lendakari berri
bakoitza lehendabizi Washington'
era joaten da, Estadu Batuetako
agintariei bere asmoak eta azaltzeko. Ori zen beiñepeiñ oraintsu arte-

ko oitura, baiñan Frei Chile'ko lendakariak bere naziotik kanpora egin
duen lehendabiziko ibilladia Europa'ra izan da ta ez Estadu Batuetara.

ROMANTIZISMOA EZ, EZT
ERE BURU MAKURTZEA
Asko adierazten du Frei lendakariak Estadu Batuetara joan bearrean lehendabizi Europa'ra etortzearekin. Askatasun naia azaldu du
orrekin. Amerikanoak Santo Domingo'n egindakoen etsairik aundiena Ego Amerika'n Frei kristau
demokrata izan da.
Baiñan Frei ez da romantiko bat.
Ez da Estadu Batuen aurka romantizismoz jartzen. Ondo daki Frei'k
Ego Amerika'n Estadu Batuekin
kontatu bearra dagola, baiñan zuzen asko pentsatzen duanez, Estadu Batuekin kontatu bearrak ez
duela esan nai Estadu Batuen aurrean burua makurtu eta amen esatea.
Ba dirudi oraingo joeran jarraitzen baldin badu Ego Amerika'ko
lider aundiena izatera iritxiko dela. Orain bertan Ego Amerika elkartu naiean dabill Elkarrekiko
Merkatu bat egiñik Estadu Batuekin bear bezela itzegin ahal izateko.
ITXAROPEN BAT

Nazio-arteko unea

EUROPA GAIXO
RIKARDO ARREGI
De Gaulle jeneralak oi duen zinismoarekin izugarrizko zalapartak sortu erazi ditu Europa aldean eta baita ere diplomatiko
ta politikalariei bakazioak atzeratu erazi.
Era guztietara orain gertatu dena nozbait gertatu bearrekoa
zen. Seguru asko oraingo au eskusa bat besterik ez da izan. Orrengatik prolemaren sustraia aztertu dezadan. Bi dira elkarri lotuta
azaldu diran prolemak oraingo onetan: ekonomikoa ta politikoa.
Ekonomikoan ez dago atzera egiterik eta batasunera edo ados izatera iritxi liteke. Baiñan politikari dagokionez ez da gauza berdiña
gertatzen.
Europeista amorratuak Europa'ko parlamentua erriak
ratu izatea nai dute ta gainera gai askoetarako agintea
De Gaulle ta degaullezaleak alde batera utzirik bear bada
zu iñork ezetzik esango. Baiñan ori gaurkoz, Alemania'ko
ma konpontzen ez den bitartean eziñezkoa da, Zergatik?

aukeizatea.
ez diprole-

Elekzioak benetakoak izateko komunistak parte
artzeko eskubidea bear luteke eta Okzidenteko Alemania'n debekatuta daude. Parlamentuak militar, diplomazi ta agiñentzeko gaietan zerbait agindu bera baldin badu nola ixildu lezateke Alemania'ko prolema, au da, Alemania'ren batasunarena? Eta N.AT.O.'
ren prolema ta amerikanoekin izan bear diran artu-emanena?
Zer aukeratu bear da Ipar-ameriketaren probintzi bat izatea?
Neutralismoa? Galdere guzti oiei erantzuna eman gabe ametsetan ibiltzea da Europa'ko parlamentu bat aukeratzea ta agintea
ematea. Alemania'ko prolema konpontzen ez den bitartean.
Dudarik ez dago De Gaulle chauvinista dela, Frantzia'ren
aunditasuna nai duela beste edozeiñ gauz baiño. Dudarik ez dago
bere egite guztiak ortarako dirala, Frantzia'ren aunditasunerako.
Ori da bere eginkizun guztien espiritua. Baiñan bere intenzioak
eta bere egiteen espritua alde batera utzirik bere egite askoekin
ados gaudela ezin ukatu. N.A.T.O.'ren aldaketa, defensako kontuak, atzerri gaietako politika bat europear guztientzako eskatzea
ez dira nazio-gaiñetik jaso bera den Europa'rentzat De Gaulle'k
jartzen dituen oztopo batzuek bakarrik, pentsatu ta erabaki bear
diranak baizik.
Ori da De Gaulle jeneralak daramakin politikaren gaitza: sustantzirik eza. Atzerri gaietan geien bat ondo jokatzen du baiñan
zertarako? Frantzia'ren aunditasunerako ta ori ez da ezertarako
justifikazioa.
Ta ezin dezaket bukatu Europeismoa guretzat eskapismo bat
dela esan gabe. Europa denontzat itxaropen bat baiñan gure gaitzak Europa'ri begira egonda ez dira sendatuko. Ez dezagun pentsa emen konpodu bear diranak kanpora begira egonik konponduko diranik.

Egia esateko Frei ta bere kristau
demokratak Ego Amerika'n egiten
ari dirana itxaropen aundi bat amerikano, ego amerikano, askoentzat.
Bai ote liteke Ego Amerika'k gaur
dauzkan zirkunstantzietan, erreboluzioa egin gizonaren eskubide ta
askatasun bearrezkoenak errespetaturik? Ori da Frei'k ta bere kristau demokratak demostratu bear
dutena. Orandikan goizegi da galdera orri erantzuna emateko. Frei'k
egin dituen planak bost urterako
dira. Orregatik bost urte oiek igaro ondorenean bakarrik esan liteke
bai ote liteken edo ez «erreboluzioa libertadearen barruan».
Batzuek Chile'ko kristau demokraziaren joerari reformismoa deitzen diote Europa'ko sozialistenai
bezela baiñan Chile'ko kristau demokratak ez dirala reformistak esaten dute, erreboluzionarioak baizik.
Chile'n gertatzen ari diranak eta
gertatuko diranak garrantzi aundia
dute Ego Amerika guztiarentzat,
Chile'n gauzak era batera edo bestera gertatzeak Ego Amerika'n gauzak era batera edo bestera gertatuko dirala esan naiko du.
ASIERA ZAILLAK
Egia esan, ez da arritzekoa.
Oraingoz Frei'ren gobernua ez da
zearo ausartu egin nai zituen gauz
guztiak egiten. Esate batera nekazaritzaren reforma oraingoz gerorako utzi dute. Gaiñera ezkerretik
eta eskubitik izugarrizko burrukak
sortzen asi zaizkie. Eskubitarrak ez
daude ados agintea galtzearekin.
Ezkertiarrak berriz oso osorik aurka jarririk gero ta geiago eskatzen
dute. Komunistak esate baterako
Frei'k egindako edozeiñ gauzari:
bai ondo dago baiñan geiago, esaten
diote.
Baiñan burrukak gogorrak izan
arren neurri batzuen barruan ibiltzen dira. Ez dugu ahaztu bear Frei
ta oposizioko buru den Allende aspaldiko adiskide onak direla. Estudiante ziranean biak gela berdiñean
egiten zute lo.

