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Gomutki
było,

w Nowym Yorku w prasie
Ale

fakt

zachod-

jego

obscnośei w świ.
Chruszczowa mie został w ukryciu i podkreśla się go często. Jeżeli szukeć sensu tego podkreślania, to znajdujemy je
najpownie
w prasie inspirowanej przez Niemców: swoją obecnością w świcie %hruazm
oie

towarzysza

czowa Gomułka podkreśla, kto jest właściwym ponem ns ziemiach odzyska~
nych przez Polskę. On sam, Gomułka, jeżeli tm gospodarzy, to tylko jako podwładny Chruszczowa, Chruszczow pamuje w Szczecinie i Wrocławiu
tak semo, jak panuje w Warszawie i Kijowie. Stąd wniosek oozywiaty dla
wrogów Chruszozowa, że trzeba mu te ziemie odebrać, choćby przyszło je
oddsć Niemcom. Próżno tłumaczyć, że ani Gomułka, ani Chruszczow ziemiami odzyskanymi nie rządzą, że rządzi tam Naród polski: tym oczywistym
prawdom nikt nie ma ochoty uwierzyć. Lata najsteranniejszych wysiłków
nie zdołają,przy trwaniu obecnej koniunktury, zgładzić realnego faktu
jest Gomułka, Gomu2żka
w umysłach Żaohoduz, gosgodarzem Zjem Odzyskanych
zać podkreśla swoją osłkowitą zeleżźność od Moskwy.
Ani Gomużka, ani jego słudzy zrozumieć nie są zdolni, jaką stra»
tę ponosi Polska przez gomułkowe chodzenie w świcie Chruszczowa.
"Osservatore della
se
Nerodow 2

,

o

Ciekawe uwagi na powyższy temat wypowiada w trzech kolejnych
numerach tygodnika watykańskiego #.Alesceandrini. Zastanawiejąc się nad
strategią i taktyką Chruszczowa, nie ma wątpliwości co do pierwszej:
tek jak w wielu państwach komunizm dąży do uchwycenia rządów drogą legalną, po przez fronty ludowe i uzyskanie większości w parlamentach lokalnych, tak obecnie Chruszczow próbował uchwycić w swoje ręce oîîaniu
zację narodów zjednoczonych, próbując zeprząc do swogo rydwanu świeżo
dopuszczone narody afrykańskie i azjatyckie i kokietując po 152292 awoje wtyczki państwa Ameryki południowej. Recepta pochodzi od
lenina, ktéry kaze opanowgwaé formy życia świata kapitalistycznego, by je od wewnątrz rozgedzać i niszczyć. Być może, żo według Chruszczowa nadszedł
już nawet moment zastosowania tej recepty na gruncie organizacji narodów zjednoczonych: moment sięgnięcia po nową większość. Okazuje się jednak, że młode państwa Azji i Afryki okazały sporo krytycyzmu wobeo tych
zamierzeń Nikity. Go prawda nie jest jeszcze przesądzona sprawa przyjęcia Chin komunistycznych, które jest jednym z głównych oelów operacji
sowieckiej. Ale inne już zostały przesądzone nie po linii strategii
Kremla,
. Jeszcze wyraźniej może zarysowuje się niepowodzenie tektyki,
obranej przes Chruszczowa, taktyki bicis pięścią w stół i wymyślania
przeciwnikowi. Nawet prasa komunistyczne przemilcza niektóre
występienia Nikity, jak gdyby nakładając na nie pewien publicystyczny tŁumik. Czy nie trzebe będzie w pewnej chwili przyśpieszyć powrotu do Rosji,
by tam, w drodze "przyjacielskich rozmów" usuwać znów trudności, nagromadzone przez czujnych adwersarzy, tym tardziej, żo nie brak i rzeczywistych trudności, jak np. kryzys polityki zagospodarowanie nieużytków,
którego odgłosy dochodzą już z Syberii?
|
§
Na razie musimy odczekać. Ale już można powiedzieć, te eventualne miepowodzenie Sowietów na XVII sesji Zgromadzenia narodów zjed=
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noczonyeh nie

ognacza automatyaznie sukcesu świata wolnego i wamooni
eorganizacji, która, jak dotąd, służyła przede wszystk
im jego celom:
nie możne np. przejść do porządku nad próbami utworze
nia bloku îneut-.
ralnego", który miałby pośredniczyć między dwoma przeciw
stawnymi, pog~
łębiając tylko w rezultacie ist@niejące trudności. Jedyną
drogę wyjścia
widzi autor tych uwag w nawrocie do właściwych celów,
dla których zosteża utworzone 17 lat temu organizacja narodów zjednoc
zonych:
identyfi~
kacji zegadniczych walorów naturalnych judzkości i stenowo
zej ich obrony. Nie wystarcza koegzystencja w
trzeba
Żyć do współżycia
w sprawiedliwości, jednej dla ludów Zachodu i Wschodu
. Ale czy leninomarksizm może przyjść tego rodzaju założenia, niezgodne z tym,
co wednia

ług niego jest "wiedzą"? 0d tego zależy pokój świata.
P.5. redakcji. W międzyczasie także sprawa wprowadzenia Chin
czerwonych do Organizacji Narodów Zjednoczonych została przesądzona na
niekorayéé fimmtatim Chruszczowa. Pog@łębiło to jego klęskę na tegorooznym zgromadzeniu i przedłużyło listę uiepowodzeń, Ale rónocześnie przyznało roz jeszcze twierdzeniu p.Alegsendrini, że niepowodzenia Chruszczowa nie Są równoznaczne z sukcesem Zachodu. Wystarczy przypomnieć, że na
16 nowoprzyjętych państw 13 wstrzymało się od głosowania w sprawie chińsg«
kiej, 5 głosowały za wnioskiem sowieckim a żadne za amerykańskim.
-

Pszenica _i plany

Zbiersnie wiadomości i plotek z trzeciej i czwartej ręki - igciąganie z tego
czenie ich z obserwacjami notorîcznia prawdziwymi połączenia dowolnych wniosków dla sprowokowania niepotrzebnych odpowiedzi, jest zjswiskiem stele towarzyszącym Watykanowi. Najnowszą jego naz~
we jest "pierfityzm", W Polsce zdolnym uczuiem tej szkoły jest p.Tadouas
Breza, autor książki 'Spiżowa brama", napisanej w myśl recepty " z okien
;:agśonu 1 własnej głowy" z uwzględnieniem tego "oo jedna pani powiedziate".
Ludzie, mający stałą
z Watykanem, są do pism tego rodzaju tek przyzwyczajeni, źe np. na artykuły p.Krzysztofa Pszenicznego
w "Argumentach" nie zwrócono tu wogóle uwagi. A jednak zasługują one na
tę uwagę niewątpliwiej nie dlatego, że "Pazeniozny " z notorycznie znanych faktów /sprawy Ambasady R.P. i Poseletwa LAtwy, zwołania Soboru,
zmian w urzędsch pisstowanych przez Kardynała Dziekana św.Kolegium, modłów za pokój ete./ z domieszką trzeciorzędnych informacyj /rzekomo szczególny charakter "obserwatora" w Moskwie przyîisany C. Dion, rzekome próby 'normalizacJi" stosunkéw z krajami "socjalistycznymi", rzekomy prÉd
"decentralizacji" eto./ miałby wyciągnąć godne uważa. wnioski; i nie dlatag) że mogło by być zabawnej pracą prześledzenie źródeł tych informaoy] 4 wykrycie "informatorów", + leos dlatego, że pozwalają one wnioskować o tendencjach i pragnieniach środowiska, do którego należy ich sutor
p.Pszeniczny i inni mu podobni.
Oczywiócoie możnaby to zrobić lepiej i dokładniej mając przed
oczyma pełny tekst artykułów p.Pszenicznego w "Argumentach". Ale i ze
z egoncyj możne wywnioskować, że p.Pszenicz»
skrótu podanego przez je
nemu 1 jego mocogaweom chodzi o takie zestawienie prawdziwych i rzekomych faktów, z którego by wynikało, że Watykan jest podzielony i słaby,
a pose tym jest wrogiem narodu polskiego. Operuje się osobą Kardynała
Dziekana, wykorzystując stere uprzedzenie /zwiężeno z "kompleksem uk»
vaińskim", którego oczywiście się nie wymienia/; dodaje się do tego niezawodny motyw dlecezyj na Ziemiach Odzyskanych nie wspominając oczywiócie, że najìepszﬂ orgamisscja tyoh ziem, ustalona przez Kerdynaza Hlonde, zosteta rozbita przez usunigcie ówczesnych Administratorów Apostolskich, ani o daleko sięgających posunięciach Stolicy Apostolskiej w kie-
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runku zorganizowania
nego,
Polski

sni

tych ziem w sposób najbardziej

o nejwiększej

szkodzie,

wyrządza podróżowanie

jeką sprawie

Gomułki

zbliżony

przynależności

do norme]
ich do

w świoje

Chruszczowa.
Wreszcie
"integryamu" wetykafskiego, trlumfującego

plącze się motyw rzekomego
rzekomo nad rzekomym "kierunkiem ugodowym".
Wszystko to ma podkreślać 'wrogcść Watykanu wobec Polski Imdo»
wej". Są to objawy konsekwentnego działania po linii ustalonej jeszcze
przez Gocbbelsa, w okresie jego współpracy z Moskwą: chodzi o tworzenagtroju napięcie pomiędzy Polską a Wstykanem - nastroju, któremu
normalnie mogłyby przeciwdziałać osobiste wizyty "ad limina" bisku ów;
ozynne współdziesłenie kloru polskiego z Watykanem w dziedzinie aóminis.
tracyjnej, misyjnej, naukowej, społecznej i innych, gielgrzymks. ludu
nie

do Rzymuj czyli właśnie te kontekty oscbiste polskie
mem, do których reżym nie dopuszcza.

katolików z Rzy»

P.
Rzymski "Giornale d'Itelia" z dp.3-4 b.m. umieszcze w dziale
przechedzających się
"Cronaca di Roma" fotografię
po Rzymie, Nad fotografia nepig : "Il premier polacco a Roms", pod nigi
"Przybył do Rzymu ne krótki pobyt turystyczty prezes polskiej rady mie
niastrów w towarzystwie żony".
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