NAZIO-ARTEKO UNEA

URTE BERRI
Orain urtebete egin nuen artikuluak au esaten zuan gutxi gorabera: urte au sozialismoaren urtea izan liteke. Asmatu ote dut?
Obea izango dut ez pentsatzea.
Ala ere ez dut uste ain urruti nebillenak, Erreinu Batuan laboristak ditugu agintari, eskas antzian, baiñan agintari. Alemania'n
ere sozialistak indarra irabazten joan dira aurtengo urtean. t a
naiko estutasun ba darabilzkite Alemania'ko kristau demokratak
laister izango diran elekzioak irabazteko. Bear bada sozialisten
indar artzea baiño obe izango dugu kristan demokraten indar galtzea begiratzea.
Kristau demokraziaren barruan, Europa'ko kristau demokraziaren barruan nola. alabaiteko ondoez bat arkitzen dugu. Ba liteke agintzeak partiduak gastatzen ditulako (ba dira Europa'n
1945'gna. ezkeroztik agintzen dauden kristau demograziak). Baita
ere baliteke gerra ondorenean kristau demograzia indartzeko edo
sortzeko ainbeste lagundu zuten zirkunstantziak gaur egunean
beste erra batekoak izatea. Za zirudin gerra bukatu ondorenean
Europa'ko estadu batzuetan komunistak egingo zirala jabe. Orregatik finantzak eta iñola ere kristau ez zirarnak kristau demokraziari lagundu zioten. beraz kristau demokraziaren militanteak
une gogorrean arkitzen ziran. Alde batetik reformak egin nai ta
bestetik ori egiteko eskuak lotuta. Gaur egunean ori zerbait zuzendu da zorionez. kristau demokrazi batzuek beñepeiñ garbi_tzen joan dira ta ezker aldera abiatzen. Eta au esaterakoan Italia'ko eta Belgika'ko kristau demokraziarengan pentsatzen dugu.
Dotriña alde batera uzten baldin badugu, filosofia alde batera
uzten baldin badugu, aginizunean, politika eginkizunean sozialista reformistak eta kristau demokratak gertuago arkitzen dira.
Ortarako kristau demokraziaren barruan arkitzen dira eskubizale ta reakzionarioak atera bearrean arkituko dira. Ba liteke Ital i a ' n lendakari aukeratzeko izan diran zalantzak iturri ori izatea.
Baiñan gai u utzi dezagun datorren asterako.
Pake aldea dugu, itxurazkoa gutxienean. Congo'n eta Ego Vietnma'en bakarrik entzuten dira armen zalapartak eta bietan, zoritxarrez, bertako errirtarrei ajola aundiegi ez zaizkien interesak
defenditu naiean arkitzen diralako munduko nagusiak. Gutxienenan nagusi oiek egia esango ba luteke, baiñan ez. Egiten duten
guztia munduaren onagatik eta libertadea defenditzeagatik egiten
dutela esaten dute.
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