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Po ertykule "Nowa Huta" zamieszczonym przez "Osservatore della
Domenica" oto nowy srtykuł wstępny, tym razem "Osservatore Romano",
poświęcony walce rożymu komunistycznoco z Kościołem w Polsce.
Autor artykuiu, F.Alessendrini, polemizuje z tezemi artykułu
Gomukki, który ukazał się w swoim czasie w amerykańskich "Foreign Affeirs". Twierdzenia artykułu Gomużki, pisze F.A., nie mogą pozostać
hez odpowiedzi, gdyż nie mają nic wspólnego z Erewdziwym położeniem
Kobcio®a w Polsce. Hie ma tam mowy o tolerancji życia religijnego ze
strony władz reżymowych; komunióci sq wszędzie ci sami, a polscy nic
różni; sio od innych: różno są tylko warunki poszozególnych krajów
przez nich opanowanych.
Ikspismowansw akcję "Tax'u!, który mógł i może działać głównio dzięki "faworom gowiccekim", autor przypomina dzieje przymusowych
koncesyj na rzecz Kościoła, wywelczonych przes naród w 1956 roku, po
czym stwierdza, e koncesjo t są od dłuższego czasu {::/{mz reżym Comuzki systematycznie odbierane i kasowane, Artykuł Gomużki
w "Foreign AfSairs" stera się wywołać wrażenie, że w Polsce, tak mniej więcej jak
w Stanach Zjednoczonych, dzie.ła nomuslny rozdział Kościoła od państwa
i to w wnrunkach pełnej tolernmeji. Ale prawdą jest, że komuniści polscy, tak jak komuniści wszystkich krajów, tolerują t. zn. znoszą
istnienio ketolicymmu tylko z konieczności, bo nie można wiary znieść po prose
tu dekretem. Ale tam gdzie mogą sobie na to pozwolić, jak ostatnio w
Czechosłowacji., ustanawiają w nowej konstytucji ateizm wojujący jako
instytucję prawną.
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Dalsze podtytuży "Settembre tragico" i "Religions depopulata"
mówią już o samej agresji oraz położeniu Kościoła pod okupacją. Nieme
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