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AUTESKUNDEA DALA-TA

Joan dan Bagillaren 6an, auteskune barria izan
dogu. Alde batetik, Españako Gobernu edo Jaurlari-
tza eta lendakaria aukeratzeko. Eta bestetik, españar
Legebatzarreko eta Senaduko aulkiak beteko dabe-
zan ordezkariak autatzeko.

Auteskunde au ikusmin aundiz itxaroten zan. Ba-
ziran arrazoi asko. Bata, P.S.O.E. alderdiaren ingu-
ruan argitara atara ziran ustelkerizko gertaerak dira-
la-ta, ba-zirudian, bere siñisgarritasuna lur jota egoa-
la. Beste bat: P.P.'k, agintea lortzeko gauza izango
zala emoten eban.

Azkenean, esaera zarrak diñoan lez, ustea erdi
ustel. Eta aldez-aurretik egindako iragarpenak pot
egin eben. Egia da, bai, P.P.'k gorakada itzel bat izan
dauana botu-kopuruan, baiña P.S.O.E.'k eskuratu
dau agiantea, barriro. Eta batek ba daki noiz arte.

Zalantza barik, Sozialistak euren garaipenaren
zati aundi bat Andaluziari zor dautsoe. Lurralde one-
tan autarki-kopuru ikaragarri bat artu dabe-ta. Baita,
uri aundietako langilleena be. Barcelona eta Bilbao
Aundian esaterako.

R R alderdiak, bere aldetik, ia ia, lurralde guztie-
tan geiagotu egin dauz bere autarki edo botuak. Naiz
eta garaipena lortzeko naikoa ez izan.

Era orretan, alderdi bi onein nagusitasuna nabar-
mena izan da eta gaiñontzeko alderdiak ostenduta
lez geratu jakuz arein aurrean.

EUSKAL-ERRIAN

Gure lurralde onetara etorrita, beste orrenbeste
esan bear. Laterri maillan jazo zana, baieztatu zan
emen be. Au da, Laterriko alderdiak (P.S.O.E. eta
P.P.) irabazle aundiak gertatu ziran, bertoko alder-
dien aurretik. Onein artean, oso esanguratsua da
H.B.-k izandako beerakadea (eskañu bi galdu dauza-
lako), E.A. - E.U.E. bitik batera jeitxi da eta Eusko

Alderdi Jeltzaleak bardin darrai, autarki geiago lortu
arren.

Emoitz oneik zer pentsaturik emon bear dautsee
alderdi abertzaleai. H.B.'ri, bereziki. Indarkeria al-
deztuteak ez daukalako ezelango aitzaki edo zurike-
tarik. Baita, beste alderdiak be, E.A.J.'k eta E.A.-
E.U.E.'k, asko eta ondo ausnartu bear izango dabe
euren jokabidea.

Olan, egoera barri bat ikusten dogula esan lei.
Lengo auteskundean, alderdi abertzaleak nagusitu
baldin ba'ziran, oraingoan, Laterrikoak izan dira bo-
turik geien lortu dabenak. Eta orrek, jokera ezbardi-
ñak eragingo dauz, antza, bertoko alderdien aldetik.

Edozelan be, auteskundeak egin barriak doguz eta
ariñegi da orretzaz itz egin al izateko. Baiña, egoera
barria or dago eta bai alderdi garailleen aldetik eta
bai galtzaillengandik bestelako ekintzak itxaroten
dira.

Denborari denbora emon daiogun eta apurka
apurka joango dira gauzak argitzen. Onerako izan
daitezala.

Bilbaon, 1993ngo Bagillaren 15an.
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