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"Sicher isit sicher" alemanez "seguru dena seguru da" esan
nai du. Ori da sozial-demokraziak eta bere buru den Willy
Brandt'ek erabilli duen lema. Ta ori izan liteke alde batetik
gaurko Alemania Federalaren bizitza ondoen adierazi lezakena.
Naiz eta Alemania'ko elekzioen berri ale au azaldu baiño l e hen ezaguna izango den nik idazten duten unean ezin lezaket
ezagutu. Ala ere ez dio ajola aundirik, berdintsu baitda kristau
demokrazikoak edo sozialdemokrazikoak irabaztea, ez baitdu orregatik Alemania'ko "demokraziak" aldaketa aundirik egingo.
Baiñan Alemania'n gertatzen direnak ba dute zer ikusia gu
guztioekin europeano geran guztiokin, Behartuak gaude beraz
Alemania'n gertatzen direnak zerbait aztertzea. Eta uste dut ez
dela Europa'ko elkartasuna ta gaiñentzekoak behar bezela konponduko Alemania'ko eta B e r l i n ' g o prolema konpontzen ez den
bitartean.
Alemania gerra ezkeroztik bi zatitan dago, bat okzidentalen
menpean dagoena bestea berriz komunisten menpean dagoena.
Eta bien artean Berlin. T a nola oso prolema gogorra den okzidentalak, aleman okzidentalak rusoak eta komunisten bildurra
dutelako defensa nai dute ta bere iritzian defensa ori behar bezela amerikanoak eman lezateke. Or dituzu ba alemanak defensaren izenean Europa'ko amerikano-zale aundienak. Baiñan a t l a n tismoaren barruan bai ote liteke benetako askatasuna europeanoentzat? Ez dut uste. Gaiñera atlantismo ori izandu da amerikanoak Santo Domingo'n eta beste lekuetan egin dituzten guztientzat De Gaulle ez beste gaiñentzeko Europa'ko gobernu guztien bedeinkazioak ekarri dituena. Beraz defenditu nazazu baiñan
zuk gero ezer txarrik egiten baldin baduzu ez dut ezer esango,
Bestaldetik berriz dudarik ez dago amerikanoen kapitalak gero ta indartsuagoak direla Europa'n. Bide ortatik Europa bere
ekonomiaren kontrola galtzen dijoa. De Gaulle'k berak ere antiamerikanismo asko du baiñan alde ontatik ez du ezer egin, kapitalisten jokua jarraitzen duelako. Gaitz ori sendatzeko bearrezkoa litzake Europa guztirako nola alabaiteko planifikazioa, inbrrsio oien kontrola estaduak bakarrik izan bailezake. Baiñan
Erhard neurri orren etsai amorratua da t a sozialdemokraziak sozialismo kutsu guztia atzean utzi du.
Gaiñera alemanak zearo chauvinista biurtuta ditugu. Alemania'k gerra aurrean zituen muga guztiekin Alemania aundi bat
egin nai du. Okzidenteko Alemania'k beiñepeiñ. Ta De Gaulle'k
Oder-Neisse'ko lurrak Polonia'renak direla aitortu duelako or ikusi ditugu bai Erhard ta bai Willy Brandt zeiñ baino zeiñ chauvinistago azaldu.
Ta gauz guzti auen aurrean zer diote Alemania Federala'ko
partiduak eta partiduetako buruak? Auxe: zuek ondo bizi zerate, jarraitu dezagun onela, "segur dagoena segur dago". Or ikusi
dugu sozialdemokrazia konserbadore azaldu naiean, gorri kutsu
guztia baztertu naiean eta bere histori guztia ahaztu erazi naiean.
Egia esateko aitoru beharra dago gaur eguneko unea munduan
zear eskubikoa dela, beste itz batzuekin esateko ba diradilla
momentu onetan konserbadoreak daramakitela iudarra t a aurrea
Noruega'n ere burgesak azkeneko ogei ta amar urte auetan lortu
ez zutena lortu dute: gobernura irixtea. Baiñan alemanak bere historia ahaztu naiean dabiltzate ta ez dut uste bere historia ahazteko eskubidea dutenik, ezta ere erdibituta daudelako negar egiteko eskubidea dutenik. Are geiago, Hitler'en indarrarekin jasotako guztiak ez dira erori Europa'n eta orrek orrela jarraitzen
duen bitartean ez dute Berlin'go arresia dela t a negar egiteko eskubidurik.

Marramarra batzuek izan dira
Erreinu Batutako Parlamentuko moderadorea ildelako Wilson elekzio
berriak egin bearrean arkitu ote
den. Ori da emengo egunerokoetan
irakurri duguna beiñpeiñ. Baiñan
ez dirudi ori gertatuko denik. Geiago esan litekela uste d u t : gobernatzen asi ziren ezkeroztik laboristak
egun txarrenak pasa dituztela uste
da. Ta egun txar asko pasa dituztela dudarik ez dago.
CHEQUERS'KO BILLERA
Lengo egunean bildu zuen Wilson'ek igandez bere Chequers'ko
etxean gobernuko zatirik mamitsuena. Billera ortan garrantzi aundieneko ministroak ekonomiaren balantze ta kontaketa bat egin zuten ta
ozik gelditu ziren
etorkizuna
orain arteraiño baiño itxaropen
obearekin begiratu litekela ikusi zutelako. Alde batetik James Callaghan ministroak esan zuenez Erreinu Batutako ekonomiak, atzerrian
konfiantza ematen jarraitzen du
etxeko, ingeles ekonomia indartu
delako. Bestetik berriz Trade Union
elkarteak gobernuarekin ez dira asarre.
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TRADE UNION ETA
GOBERNUA
Labodistentzat oso garrantzi aun-

dikia da Trade Unión edo sindikatoen joera ta postura. Laborismoa,
partidu laborista ez litzake ezer sindikatoen, Trade Union delakoen laguntzarik gabe. Ta bazuen bildurra
gobernuak estabilizaziorako neurriak artu beharrean arkitu zelako
langilleak asarre ote zeuden pentsatzeko. Ta egia esan, gobernuarekin asarre xamar daude baiñan
oraingoz gobernuari eginbehar geiegirik ta gerra geiegirik ez zaiola
eman behar uste dute. Orregatik
Illabete ontan izan dituzten billeretan sindikatoak ez dira gobernuarekin sartu. Ori gobernuarentzat eta
batez ere Wilson lehen ministroarentzat izugarrizko bentaja da.
COMMONWEALTH'EN
ZORIGAITZAK
Ekonomi aldetik eta bertako politikaren aldetik buru auste aundigirik ez baldin badu ere Inglaterrak,
atzerrian gertatzen ari denak aundiegia duela esan liteke.
India ta Pakistan Commonwealth'
eko kideak dira, beraz alkartasun
berekoak. Ta elkarren artean gerran
daude. Erreinu Batua saiatu da bere bitartez gerra ori ixiltarazten ta
geldi erazten baiñan iñork ez dio
kasorik egin. Ta gaiñera garbi ikusi

Egia da alemanak ez dutela erru guztia, azkeneko urte auetan
demokrazi orren barruan askotaz ere obeto bizi direla alemanak. Baiñan penagarria da pentsatzea kristau izena daramakin
partidu batek bere propaganda guztia berekoitasuna astinduaz
egitea. Ondo bizi zerate, dirua ba duzute, ez zaizutela ezer gehiago
ajola. Ta espiritua nun dago bururatzen zaio kristau bati? Tamalgarria, ainbeste itxaropen sortu erazi dituen sozialismo batek bere
partidua joku ortara prestatzea.
Bai ba dakit realismoa bearrezkoa dela politikan, baiñan realidade batean aurrean bi postura artu ditezke edo aurretik edo atzetik joatea. Kennedy realidadearen aurretik joatea erabaki zuen
eta orregatik eskasean bakarri irazi zuen eta eskasean bakarrik
lortzen zuen bere erriaren iritzia. Johnson berriz naiz erriaren iritzia Kennedy'k baiño geiago izan beti realidadearen atzetik gertatzen da. Alemania'ko politikalariak atzetik joatea erabaki dute t a
ori seiñale txarra da.
Alemania'n bi estadu daudela ta Berlin aparteko zerbait dela
ta Europa desnuklearizatu t a neutralizatu behar dela agirian dagola uste dut. Ah! Ba dakit komunistak, aleman komunistak gaiztoak direla t a arresia lotsagarria dela, baiñan j a u n konserbadoreak
ze zerate ba realistak Ondorenak atera besterik ez duzute.

U . N . O . ' k artu duela bere gain pakea egiteko bidea naiz eta alperrik
izan. Orrek zer erakutsi du? Commonwealth'ek gero ta zer ikusi txikiagoa duela ez munduan bakarrik
bere barnean ere bai.
NAZIONALIZAZIOAK
Naiz eta Wilson'ek bere gobernua
sendotzen ikusi bildurrak aidean
dago bere maioria galduko ote duen
edo. Orregatik behar bada altzairu
industriaren nazionalizazioa atzeratzea ba liteke. Liberalak neurri
orren etsai amorratuak bai dira ta
liberalak geienean Wilson'en alde
ematen dituzte bere botuak. Orregatik bere botuak bere kontra ematen asiko ba lirake gobernua egunero arriskuan egongo litzake. Ta or
piztuko zaio beste prolema bat Wilson'i. Laborista partiduak ba du ezker indartsu bat ta ezker ori Wilson'ek daramakin atzerri politikarekin zearo asarre dago. Amerikanoen
alde oso osorik dagolako Vietnam'
go burrukan asarre. Ortaz gaiñera
nazionalizazioak alde batera uzten
baldin baditu ba liteke ezker ori
geiegi asarretzea ta ori ez zaio komeni Wilson'i.

