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Italii

DE KAfHOLISKE .10*EB EN BS

lij gelegenheid van de herdenking van de
Rerum Hovarum is een óoherp oonfliot uitgebroken tus-
sen de voorzitter fan de A.C.L.I. (Associaaione Catto-
lica Lavoratori Italiani), PENNAZATO, en Kardinaal
SIRI, aartsbisschop van Genua en voorzitter van de Ita-
liaanse Bisschoppenconferentie.

SIRI wa» tot voor kort ook voorzitter vian de
BiaBChoppencommissie, die het hoofdbestuur van de Itali-
aanse Katholieke Aetie vormt. In april 3*1» ***& &M in
deze laatste functie evenwel vervangen door Kardinaal
fRAöI»lA> de *viöe-gerente" van Some oftewel de vtoe-vl-
oaris~generaal van het bisdom Home» staande onder de
hoogbejaarde Kardinaal MICAHA.

Officieel werd als reden opgegeven, dat SIRI
de Paue zelf had verzocht om te worden vervangen, daar
*het hem te veel werd" - hi| i» inderdaad een van de
meest overbelaste leden van het H* College in Italië.

In waarheid kon hij aich echter niet vereni-
gen met de onafhankelijke positie van de A.C.L.I., een
massale organisatie, die nadrukkelijk niét een vakbond
of ieto dergelijks is* Be A.C.L.I. vormt tezamen met de
organisatie van de kleine grondbezitters, de "Goltivato-
ri MïHitti", het meest heohte bolwerk tegen het steeds
verder opdringend oommuniÊBae* Als voorzitter dus van het
hoofdbestuur van de K,A. wenate 5IRI de A.C.1*1* meer
Ondergeschikt aan de K. A. te maken* Hiermee waa n o oh de
Pau»! noch Kardinaal Oïf ATIAHI het eens - welke laatst-*
genoemde met groeiende bezorgdheid de activiteit van de
zogenaamde "linkse katholieken'* (door hem in een offici-
ële redevoering "aacristio-communist3es* genoemd) gade-
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alaat* Daarom werd SJRI uit do genoemde functie onthe-
ven en vervangen door Kardinaal ÏRAG-LIA (een keuze van
OTTAVIANI), TBAtrLIA is vurig anti-communis t en heeft
één heel prograama ontworpen om, in het bisdom Roste de
activiteit van de communisten en hum invloed te bestrij-
den* Daar &IGASA bijna kind» ia geworden, "berust het vi-
oariaett praktisch in handen van ÏRAGItJA,.

Wat het conflict tusaen de A.G.L.I. en 3IRI
betreft dient verder te worden vermeld, dat de E. A. -
buiten het kader van het zogenaamde "congres" van de we-
reldfederatie van arbeidersbewegingen - een eigen herden-
kingsplechtigheid had georganiseerd in het Palasso Pio,
waar SIBI ala voornaamste spreker zou optreden*PMlfÂ A2!0
had er al weken tevoren op aangedrongen, dat deze K*A»-
herdenking een fel en uitgesproken anti-co2amunisti0oh
karakter KOU dragen, iaaar SIRI waa van oordeel, dat de
Beruia Sovarum niet alleen voor ItaliS was bestemd geweest
en dat ook «ijn rede dus een Hboven-nationaalw document
aott worden* Hierop weigerde PSRHAaAIO een vertegenwoordi-
ging naar de manifestatie te zenden. Dit nu werd door SIR1
als een belediging opgevat, De aaak kwam selfs bi^ de Paus,
die er bij beide "partijjen1* op aangedrongen heeft de aaken
niet op de apits te drijven*
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