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1 maja niektóre place rzymskie rozbrzmiewały od mów pełnych
nienawióci, demagogii i zachęty do walki klas: to Togliatti i toworsy»
sze popisyweli sią retoryką dislektycznego materializmu, wysteriajao
ugtroje, w których ... partie sprawuje totelistyomne rządy ned proletarietem.
Od tych nienswisfnych wrzasków dziwnie odbijały
pełne pogody i
odpowiedzialności słowa skierowane przez Jane XXIII do robotników rzyms=
kich. Ojoieo 6w, podkreślił, że 1 maja jest świętem chrześcijańskiej
procy a nie Świętem gwałtu, nienawiści i walki klas, negacji najbardziej
oczywistych i okusznych zasad współpracy społecznej, Doktryne bezbosneio mołerializuu i zniszozenia znalazła się wobso 0 wiecznych gased naui społecznej Kościoła, tak głęboko ujętych w encyklios "Rerum noverum",
której stulecie Kościół niebowem
będzie uroczyście obchodził. Tylko ﬁgo“

liwe zacieranie przez komunizm właściwego znaczepia pojęć jak wolność,
godność osoby ludzkiej, praca, demokracja, mogą retować w tym zestawieniu świst niewoli, ucisku, pańszczyzny i tyronili.
=
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«- "Vera etiem rerum perdidimug nomino", powiedział wielki Papież
Pins
»
9 monio Ke. Fardynaza Prymega

$
"Osservatore Romano" zemieszeza na pierwszej stronie sprawosdsnie o mowie Ka, Kardynała Wyszyńskicgo, wypowiedzianej przy odsłonięciu
tablicy pamiątkowej 72 księży polskich umęczonych przes hitlerowców podczeg ostatniej wojny światowej,
_
z

"Kardynał Wyszyński ku uczęzeniu pamięci księży polskich, ktoray
zginęli dla sprawy wiary i ojezyany " brzmi tyfuż artykułu "Osservatore
Romano", Pismo watykańskie podaje w obszernych wyjątkach przemówienie
Ks, Prymasa, i podkreśla magowy charaktor uroczystości: "wszystkie parafie Werezawy były obecne i złożyły kwiaty u stóp teblioy pamiątkowej
smprowenej obok wejścia do katedry".

Bróigwgu Blabie x u Jatykenie

W piątek 5 moja Papież Jan XXIII przyjął w
królową
Elżbietę i kg. Filipe, którzy poprzedniego dnia zakończyli swoją w
Włoszech. Ojcieo ów.
głosił przy tej sposobności krótką mowę, w
rej przypomuisł poprzednie wizy
monarcgów Zjednoczonego
legtua w
Watykanie! Edwards VII u leona KLII w 1905, Je zego V w Piuga XI n 1923,
wreszoie ówozesnej księżnej Elżbiety u Piusa XII oraz królowej matki i
księżnej Margaret u Niego samego.
_
Szczególne podkreślenie i słowa uznania znalesły w mowie Papicto głałe wysiłki bryęyjsmchł mężów stanu dla utrzymania pokoju i d
zi
współżycia między narodami: spotkały się one z wysiłkemi Stolicy Ap. w
taj dziedzinie, Ojciec ów. podkreślił też przy tej sposobności zalety
dyplomatów brytyjskich, akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.
Poprzedniego duia "Osservetore Romano" zamieścił specjalne słows powitania dla królowej i księcie małżonka, podnosząc zasługi Wielkiej
Brytanii około utworzenia Gommcnwealth'w "wspanisżej wspólnoty ludów
różnej rasy, narodowości i tradycji", którym "naród brytyjski potrafił
dać własny język, kulturę i cywilizację".
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mniejszość rewolucji
Autor przypomina,

że pertie komunistyczna Kuby zachowsła z po-.
czątku wobec Fidel Gastro stanowisko wrogiej rezerwy; & omosem jednakźe potrafiła najpiorW przeniknąć jego rewolucję a po tym ją opanować ,
Skończyło się na tym, że reżym kubański zniszczył wszelkę wolność w
kraju oreż stał się bezpośrednim zegrośeniem Stanów Zjednoczonych. Go
zrobią te ostelnie? Po mowie Prezydenta Kennedy nie może być wątpliwości: Waszyngton nie pozwoli by o dua kroki od jego terytorium ostała się
zbrojna placówka komunizmu na półkuli zachodnie? Preeszkodzi temu va-

"Rekosz w Algierze"

Pod tym tytułem amaewio F.Alessendrini wypadki algiergkie w ostatnim numerze "Osgervetore delle Domenica". Sąd jest surowy: autor méwi o "klasycznym pronunciomento wojskowym", "buncie kilku gonerełów",
którzy chcieli "ratować" Francję i Algierję przeciw 'ustepstwom" generata de Geulle i jego "wyrzekającego się wszystkiego!" rządu, Ale tego
rodzaju bunty mają, pisze F.A., swoją wewnętrznż logikę: udają się gdy
zemechowcy zdołają w ciągu killm godzin opanować rządy; gdy natomiast
rząd prawowity nie ustîguje i opiera się, trzeba albo wsiąć na siebie
ryzyko wojny domowej albo porżucić rozgrywkę, Tek było i w tym wypadku:
pozycja buntowników siała się szybko nie do utrzymania. Momentem
z
niebezpieczeństwa był apel Premiera Debré do "ludu" w nocy % 23 na 24
kvictnia, Ne tym terenie,
yby pomoc "ludowa" doszła do skutku, komuniści mieli by wielkie możliwości - których teraz nie mają - i nic zaniedboli by nałożyć oiężkiej hipoteki na rząd i reżym. Solidarność opi nii publicznej z de Goulle'm, wierność floty i wojska u metropolii.,
wrogzoie słenowisko wolnych syndyketów daky rządowi jednak możność oprzeć się skuteoznie ekstremistom z obu stran i wytrwać na drodze rcojonalnego pokoju, wytkniętej przez głowę państwa dla Algieru.
W tym samym artykule publicysta watykański wykazuje duży sceptycyzm co do sytuacji w Laosie! gła wiare Pathct Leo nie ulega dle nie»
go żadnej ugipliwości. "To teś można się obawiać dalszych jeszoze komplikecji: Stany Zjednoczone i kraje
nie są jednak bezczynne i kontyngenty amerykańskie wejdą w skcję, gdyby welki miały się przeciągnąć !,
pociesza się sutor.
Kongres Unii światowej kotolickich
organizacji kobież

W niedzielę, 30 kwietnia, odbyło sig w sell F.A.0. uroczyste otworcie Kongresu 50-lecie "Union Mondiale des Organisations Féminines
Catholiques" w Rzymie, Otwarcia Kongresu dokona
Kerdynał Pizzardo;
przewodnicząca p. Du Nostu w dłuższym przemówieniu przypomniała zebranym dzieje orgenizacji, której pierwsz przewodniczącą bała Polka; krajom uciénionym prees komunism a szczególnie Polsce, poéu gcilo p. du
ostu dłuższy ustęp
swego przemówienie, nacechowany rzedko dziś spoty»
keng odwagą. W imieniu krajów zo żelazną kurtynę przemawiała następnie
Litwinka, p.Wencki, Ostatni wygłosił dłuższą mowę ks. Biskup Fulton
Sheen, sufregan mowojorski, porywając zebronych swoją specyficzną, wspaniałą wymową.

zapa

zem z innymi państwami amerykaiskimi lub sam. Trudno się temu dziwić,
gdy sobie uprzytomuimy że Stany Zjednoczone dws razy podjęży wojnę by
przeszkodzić usteleniu się hegemonii świetowej nad Europę a po przes
nad światem, Można się jedynie dziwić, że dopuściły, by sprawy
zaszły na Kubie tek daleko.
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Olbrsymie sole F.A.0.
kach rzymskich.
Obeony Ambassador R.P.
równo p.
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przepelniona, objaw rzadki w stosun:
Kasimiers Popée, złożył podziękowanie za-
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dzień święta narodowego 5 maja odbyło się zwane uroczyste new kościele polskim św. Steniskawa. Mszę 6w. odprawił
Arcy»

Gewline, Opiekum uchodźotwa polskiego, w otoczeniu księży polsiostytutow rzymskich. Okolicznościowe kozenie wygłosił ks. Pro-

fesor Sivek, T.J.; mówca podkreślił donioskość obchodzonej rocznicy
dle narodu, który w swoich
tysiącletnich dziejech nauczył się rożróżnieć

władzę prawowitą od bezprawie,
Obecny był Ambosedor R.P. Kazimiers Papée

z

członkami Ambesedy,

gelso}; prakaci, ksiqzte świeccy i zakonni, Micgna reprezentacJa
polskich zakonów żeńskich w Rzymie, Min. Janikowski, Min. Gzopski, Mn.
pein. Prokopowski i wielu innych: kościół był przepełniony, Na zakończenie odśpiewano wspólnie "Boże coś Polską".
Popołudniu Ambegador
przyjmował życzenie w nowym lokalu
Ambasady przy wis Appic Antics.
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