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kraju, gdy:; włesne portia poświęciła go dle szerszego ugrupowania stron»
nictw demokratycznych. Gdy Tembroni rozgremisł demonstracje zainsceni»
zowcne "w obronie w©lności" przes komunistów, cekretarz partii chrześcijańsko-demokratycunoj Moro układał się juś z lewicowymi
partiami Sa.
ragałe i Reale - socjal-demokraci i republikanie - o nową formułę rz
dowę. Przystępienie do kombinacji znajdujących się na prawo od ckma—32:
cijańskiej demokracji liborsłów rozstrzygnęła o losech rzędu Tambronie~
go i umożliwiło utworzenie novej większości. Większość ta przypominają
ca dawne poromwumienie czteroch stronnictw centrowych - chadecji, liberełów, socjaldemokracji i republikunów - różni się jednak od niego zagadniczo: rząd tworzy jedna partia, chadocja, a inne partie większości
zobowiązują się tylko go popierać. Nice przyjmują więc bezpośredniej odpowiedziejności; zastrzegają sobie nadto, że każdej chwili mogą większość rzędową opudcić i że wtedy rzęd "monocolore" będzie musiał podać
się do dymisji.
Jeżsli formule ta nie mostele w ostatniej chwili porzucone
przem some ctronnictwe czwórporozumienia - a są takie głosy - to rzed
Panfanięgo miałby ogromnię słabą podstawę w gopicrającej o większości.
Każdy odżuch niezadowolenia jednej z czterech popierających go portyj
gkczyważby go na dymisję skutkiem musisł by być daleko idący "immobilizm" rządu, który jedynie wzgkk dzięki niepodejmowaniu inicjatyw ustai
rodewszych i aduinistracyjnych mógłby wtrzymywać się przy życiu.
Catery portie, odrzucejące dotychozas konsekwentnie podjęcie
nowej współpracy rządowej, porozumiały się szybko na tle głuchej niechęci ku rzędowi Tembroniego: był dla nich zbyt "demagogiczny/ gdyż
przcgromàzil szereg pogularnych zarządzeń gospodarczych) był zbyt "sutorytatywny ",gdyż broniż twardo instytucyj i porządkuj był wreszcie nie
do zniesienia, gdyż zawdzięczał swe istnienie poparciu neo-fuszystów,
co obciążało zbytnio chrześcijańską demokrację a pozwoliło lewicy zmobilizować ulicę pod hasłami "antyfaszystowskimi ".
Politycznie nieprzyjomny poomek meją w tym wszystkim pozory zag.
robowogo zwycięstwa ulicy, która formalnie postawiła na swoim: doprowa»
dzile do dymisji rzędu "klerykalno-foszystowskiego". Nie zdaje się jednek by rząd o takim składzie jak nowy rząd Fanfaniego mógł być merytorycznie uważany za triumf ulicy: jest to rząd osobistości, do którego
prócz kilku zwolenników Fanfoniego weszli najwybitr'xiejsą przedstawioielo konserwatywnego skrzydła stronnictwa chrześcijańsko-domokratycznego:
vicepremier Piccioni, minister spraw zagranicznyohmzpremier progman»
tycki Segni, minister sprew wewnętrznych, b.premier i twórca policji
włoskiej Scelba, b.premier i proatlantycki minister spraw zagroenie znych
Pella, minister obrony Andreotti. Może więc racją mają ci, którzy twier
dzą, żo chrześcijańska demokracja realizowała gd 19430 roku lewicowe
rzędy krajom przy pomocy premierów prawioowgoh, teraz przy pomocy premiera lowicowogo, Fanfaniego, może spróbowa realizona Maé] prawicowy.
Bo tylko takie znaqzenie może mieć program fobrony wołności w kraju,
pargdzie na tę wolność dybie naprawdę tylko jedne partia: totalitarma
tia komunistyczna.
Ale ?jak silny doborem osobistości rzcyìmìîngie Mﬁîòsprîwîgaàcélej
ka
którego
ody silnej réki opierajac się na czwórporozumieniu, z
ggvftgìisààgz‘cjwygkoczgé legicowjpartìe socjaldemokratów 1 republikanów?
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