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Prymesowi moż-

ngé zetknięcia się z rzeczywistością, od której byłqggzez długi ozas
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Kerdynał wyjechał do Polski w poniedzisłek dnia 17 b.m. o godi.
8-ej reno, pocingiem do Warczawy przez Wence Q. i Wieden. Żegnał
na
dworcu Substytut Sekreteriatu Stonu, J.E.Ks,Prołat Dell'Acqua, wGootoczeniu innyo dygnitarza.
est Proto

._ _ Imieniem Ambesady R.P. przy Stolicy Apostolskiej był obecny
- Ke ,Prałat Moysztowicz.
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Licznie zobrani na dworcu przedstewicicie kleru polskiego z
Arcybiskupa: Gar].
us ozgle i wielu świeckich Polaków, segnali Kor- dynale śpiewem "Serdeczne Matko".
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Sz
ardynałowi w powrotnej drodze towerzyszą
- Poznański Antoni Baraniak, Biskup Łódzki Michal
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Gomużka a imprezy dochodowe komunistów

W 1-szym numerze "Corrispondenza socialista" b.senator Reale,
b.ambasador Italii w Polsce, b.członek włoskiej partii komunistycznej,
zdradza sensacyjne pociągnięcie Gomułki; cofnął on wszystkim towarzłsłf --3
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_ wom handlowym, kontrolowanym przez komunistyoznsg pertiq Wiooh /P.C.L1./
prowo reprezentowania central polskich dla angora—impervia. Skutkiem
w igt likwidecja turzńsklego
ord-Export" i reduke a'aktgmoéoi wielu
2
{o}; analogioznych towarzystw, mających sws atiziby w Rzymie i Medioe,
i
Jek wiadomo, wszystkie te towarzystwa handlowe zopewniały w
_ znacznej mierze byt finenńsowy ułoskiej partii komunistycznej; sam Rea| le, w czasach swej misji warszewskiej /wrzesień 1945 - czerwiec 1947/
at
zorganizował tą żywotną dla partii sieć. Dawała ona rocznie miliardy
3
lirów dochodu, tak że nagłe obcięcie tych wpływów przedstawia dla PCI
- „giężki'oioa, zułaszeza w okresie przedwyborczym, w który Włochy uchoyar
Czy Gomułka mógł
wymierzyć taki cios najwiîkazej partii komumistycznej w Suropie, która jest równocześnie naju erniejszym satelitą Moskwy, bez zgody Kremis? Było by to pociągnięcie wyraźnie ontysowiec- .
kie. Czy moira wgkluozyó, że uczynił to za je zgaga i że Moskwa składa tą pośrednią
drogą
na ołtarzu odprężonia z Zochodem partię komunistyczną Włoch? Plan byłby rzeczywiście mechiawelski, -z
poi sn
wiemy, że likwidacja przedsiębiorstw korunistycznych
- we Włoszech, sm_ązanyoix' zPolską, jest rzeczywiócie w toku i nawet
%
dość daleko zaawansowana.
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