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C.F.T.C. Frantzia'ko Kristau Sindikatoen Konfederazioa da.
Gogor ari dira jokatzen. Illabete ontan ere badute zerbait garrantzikoa lortutakoa.
Badira Frantzia'n Michellin lantegi izugarriak. Ikusten danez
lantegi ortako nagusiak diru asko gastatzen dute euren langillenen onerako (paternalismo moduan jakiña). Ori dala ta sindikatoak eskatu zuten diru guzti oiek lantegiko komitearen eskuetan jartzeko. Komite oiek nagusi ta sindikatoen artean osatuta
egoten dira. Michellin'en zuzendaritzak ezezkoa erantzun zuan.
Orduan C.F.T.C.'k bere Izenan auzira, juiziora joan zan. Eta
ezezko asko artu ondorenean azkenean sindikato oni arrazoia
eman dio.
Azkeneko astebete auetan entzun ditugunak entzun ondoren
asko egon naiz pentsatzen, kristau bezela, kristau sindikatoetan.
Neri sindikato oien joera kristau batentzat onena iruditu zait.
ixillean, estaduaren laguntzatik gabe, asarre bizi bizian langillen artean zerbati izatera iritxi dira, ez kristauak dirala ta tronpetak joaz, baizik eta bere egitearekin eta bere bizitzarekin langilekin bat dirala, injustiziari eta kapitalismoari kontra egiteko
prest daudela, pluralismoarengan eta askatasunarengan siñisten
dutela ikustarazi egin dutelako. Orain bertan Frantzia'ko kristau sindikatoak kristau izena kentzekotan dabiltz. Eziñ jokabide
obeagorik. Sindikato kontuetan ez du ezertarako balio Eleizaren
dotriña betetzen dala esateak, balio duana da ori esan gabe dotriña ori betetzeak. Eta, zoritxarrez, ikusten degunez, Eleizaren
dotriña betetzen dutela deadar aundienarekin esaten dutenak
dira dotriña ori gutxina betetzen dutenak.
Katoliko batzuek, katoliko izena merezi dutela ere pentsatu
egin bear, kristau sindikatu aueri komunismoaren lana egiten
ari dirala esaten die. Nik ez det beiñere ori pentsatu izan baiñan arrazoi orri erantzun onean Eleizak berak ematen diola usten det. Kristau sindikatu guztiak nazioarteko sindikato batean
elkartu daude. Kristau Sindikatoen Nazio-arteko Konfederazioan
(C.I.S.C). Eta gogorra baldin bada kristautasunaren ostentazioa egiten dutenentzat sigla oiek zer esan nai duten ez jakitea,
okerragoa da sindikatu ori komunisten lana egiten ari dala pentsatzea. Ez du ori Eleizak pentsatzen. Zergatik? C.I.S.C.en lendakaria da Aita Santuak nai izanda Vaticano II'gna. Kontzilioan
langillehen mandatari laikoa bezela. Varindestal jauna.
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