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Pierwszą wiadomość o wypadkach poznańskich Aubsseda R,P, przy Stolicy
Apostolskie „ctx-zgineła dnia 23 b.m. o godź.11 wieczorem poprzes Klub pra-

sy zamienne:] /Stempa Estera/ w Rzymie.

i
0 spóźnionej pory zaraz został telefonicznie powiadomiony Sokreta- -riat Stanu, gdzie wiadomość praîaqto z połnym zro
leniem jej doniosto6- --

oi a równocześnie z uczuciem żalu spowodu tylu strat w
śyciach ludzkich.
. Oała prasa włoska daje obszerne sprawozdania z wypadków w Pozmeniu
{Fianna nastroje, które doprowadziły do strajku gonoralnogo i wybuchu. _
otowane są starennie relacje powracających z Magów poznańskich kupcówi
przemysłowców. Relacje daiemﬂîarakie gounod
głównie z Wiednia, nie brak
też Spranoadeﬁ z Warszawy, Kopenhagi, Bonn i
londynu,
;
s
:
Jako pierwszy, rzymski "Giornale
d'Italia", dał artykuł redakcyjny -%A. Przebudzenie się sumienia ludzkiego". Artykuł,wtrzymany w tonie głę
bokiej sympatii dla powstańców, zawiera ustępy następujące: ia
"Prawdą jest, że stoimy woboo wybuchu spontanicznego,
i
ta
nieuniknionego mas robotniczych przeciw reżymowi, który nie potrafi3 iok
nakarmić, który im zabrał wolność i zagrzedął ich Rosji - tej Rosji, któza traktuje ioh jako własnych poddanych i niewolsików, ofiary tyranii jekiej nie zna historia",
;
"Bohatorski odruch zobotników poznańskich jest symptomem rozbudzenia
sumienia ludzkiego, powiniem być głęboko przymyślany: jest bowiem hy
a cześć wolności, wybuchającym z sorga ludu. Skłanismy się przed m
ludzkim wzruszeniem i z głębokim szecunkien©,
\
Nabożeństwo w kościele narodowym éw.Stenistama
y_Baynie
Ko,Arcybickup Józef Gewlina, Opiekun uchodźstwa polskiego, odprawił
w dniu dzisiejszym
lszę ów. śakobną sa poległych w powstaniu poznańskim
w kościełe polskim
św.Stanjaława.,
'
Zebrała się mimo dnia codziennego cała kolonia polska w Rzymie z Anbagpadorem R.P. na ozele, licznymi księżmi i przedstewicielami polskich
zakonów męskich i żeńskich.
.
Po nabożeństwie Ks.Arcybiskup odczyteł od ołtarza nastìgujqoî apel: "Po odprawieniu Mszy ów. za poległych w walce przeciw
tyranii komunistycznej - zwracam się do wsﬁs‘bkiah ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do
związków zawodowych w wolnym świecie z wezwaniem, ażeby dały wyraz swoje
mu protestowi przeciwko prześladowaniu i mordowaniu robotników polskich,
którzy dążą do przywrócenia praw człowieka i wolności".
I
Na znak żałoby flagę: Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej opuszcz
na została do gół masztu.
Radio włoskie dało w sudycji polskiej trefne przedstawienie wypadków
poznańskich.
i
"Osservatore
Rozprawiając
się z ofertę
współpracy Nenni'ego i ze znang dekleracJa
Togliaźęi'ego,ą%0532watoret%omano" w artgkule redakcyjnym, pochodzącym
od naczelnego redaktora, hr.Dalla Torre, daje druzgocącą oharakterg tyke
Gotychczasowych zezultatów, osiągniętych przez komunizm w Rosji i t. EW,
krajach satelickich.
3
;
Artykuł p.t. "Stare iluzje i nowe fakty" ukazał się w numerze "Ossorvstore Ronano" z dnia 28 b.m.: obraca się około rewelsoji Ghruszczewa,
choć go nominati* nic wymienia. Autor stwierdza, że największy w dzie-
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„jach eksperymentxpnktłgm komunizmu skończył się tak daleko idącym poniZeniem i upadkiem, jskiego nie zaznał żaden nowoczesny system
olec any :
zjewił siq wogole znak zapytania nad społeczną i polityczną zdo ością
marksizmu do zbudowania dyktatury gelateria“. Harakiri, którego dokona-
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no na naszych oczach, obnażyło
zności nie tylko komunizmu, tej degoneracji merksizmu, alo semoj praktyki t.2w. dyktetury proletariatu.
Dlatego nie tylko sumienie chrześcijańskie, wzdrygugape się przed jakimkolwiek kontaktem z ateizmem, ale sam zdrowy rozsądek zakazują katolikom wohoćzić w pakty z tym oczywistym zaprzeczeniem wszelkie myśli
społeoznej. Byłoby to nie tylko sprzeczne z neszym sumieniem, ale jak doświedczenie bolszewickie wykazuje .... wprost %łupie.
>
W dzień Różne:), dnia 29 b.m."Osservatore Romano" zemieścił srtykuł

wsłępny p.F.Alessendrini p.t. "Sprawiedliwość komunistyczna", w którym jake
gdyby dla usunięcia wszelkich wątpliwości w sprawie t.zw.koegzystencji z
. komuniznem, wprost atakuje t.zw.raport Chruszczewa.

Zeoytovanszy kilka ustonéw tego reportu, dotyczących sposobów, przy
pomecy których za czesow
wyaobywono "praysnenie sie" obrinionzoh,
i
dziennik watykański stwierdza oo następuje:
$
"Tak więc hanicbne metody, Îrzyìisywane Stelinowi, nie są poggiano i
odrzucone jako obrazs godności ludzkiej lub naruszenie prawa nar
, Prze- ciwnie! fołsze, tortury, wymuszone zeznania, skazenia
ewìnnyoh,tìîàe11
tylko stosowane są za zgodg"uozeimyoh k
stów" i "żelaznej partii", któ- ra jest wyrszom ich woli,
są środkami zupełnie uświzeo
przez cel, którom służą. Praworządnośś komunistyczna, o której mówi Chruszczew, ma zastosowenie tylko dc członków partii, a mie do egz.-omnis większości ludów
Rogu, Śliwa: bardziej do ludów t,.zw. demokracyj ludowych". /Artykuł w
załączeniw/ .
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Hold dla Biskupów, którzy cierpią
prześkodownziewiare

Istnieje w Watykanie instytuaja swana Collegium Cultorum Her tyrum ®,
której zadaniem jest podtrzymywa6 kult meczennikéw za wiarę.
3
Na ostetnin posiegzeniu tej 1115th i w dniu 26 b.m., Ks.Areybiskup
Gewlina postawił wniosek by wszyscy Biskupi, którzy w krajach t. zw. "Ko6©loła milczenia" są więzieni, wygnani ze swych siedzib lub w inny
sposób
niedopuszozeni do wykonywania urzędu, byli przyjęci do Collogium Cultorum
Martyrum w charaktorse sodalisow. Wniosok przeszodł jednomyślnie wóród ok»
laskow zebranych,
W ten sposSb zrobiony został pierwszy krok na drodze wyróżnienia i ucze
czenia nowoczesnych męczenników za wiarę,
Adensves,boosiepetoouyotykefiskin

Zmiopiejąc pierwotne dygpozycje Ojoiec ów. zarządził, to przyjmie Kane«
lersa Rzeszy w pałesu watykeńskim, a nie w rezydencji letniej Castel Gen- _
Golfo,
F Wyjazd do Castel Gandolfo nastąpi zapewne dopiero w połowie miesiąca
lipca.
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