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związku z rocznicemi, które przypadają w tych dniach - wybór
koronacja, 30-lecie urodzin - a których szosyźowym
punktem
będzie dzień 4 listopuda, neczynają napływać juź do Watykenu
liczne doposze grafndacyjne i. hokdowicze ze stróny monarchów, głów państae,

Gjon

i
*

premierów,

szefów adminisłrecji, sądownictwa, upiversytetów, akademii
stowerzyszeń katolickich. Głównym motywem łych życzeń są najcześciej
jedność wierzących orez szczęśliwe wyniki Soboru gowazeohne
a

1

--

f
&

-

ay

b.
F

Zarewie Papieża

&?

a

%
a
a

dn

-

$
Na uroczysto nabożeństwo Papieskie w Bazylice du. Piotre w dn.
4 listopada zgłoszono już, Jsk doted, 62 nadzwyczajnych misji rommai~
łych peństw. Ponedto obecny będzie w funkcji repre:
cy jusj Korpus
Dyplomatyczry akredytowany gray Stolicy Ap.
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Jak piucliómy już, Ojoieo św. przyjmie po nabożeństwie dnia.4
-, Migtopa@da ne zbiorowej awdiencji życzenia misji nedzwyczajnych. Poprzednie-Ś; dnia natomiest Papież przyjmie życzenia św. Kolegium oraz
Korpusu
DByplomatycznego.
Tego semegn dnie 4 listopeds "Osservatore Romano" obchodzi 100
lecie swego isinienia. 3 toJ racjl odbgdsie siq popołudniu uroczysta
Akademia w sudytorium "Ps %%%; Plo", w czasie której ma przemówić Kardynel Patriarchs vs
mi,
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Lekkie przeziębienie, któremu ulegi w ostetnich dniach Jan XXIII <
szczęśliwie, zemnaeczając się jedynie odwołaniem sudioncji ogólFa
ns) 1 avdiencji akademikéw pa 49513011 w sobotę dnia 28 b.m. Ojciec św.
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ukese? się Rzymianom, jek usykle, o godi. 12 w oknie swego studium pry=
i odmówiwszy z nimi MWpioł Poński" udzielił swego błogoskawieństwa. Towarsysayl tym razem Papieżowi Kardynał Sekroters Stanu Amleto G.
Cicognani. -- Gykl artykułów o Katyniu
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Signum temporis to cyki artykułów o Katyniu i powsteniu wargzowskim, jaki ukazał się ostatniow rzymskim "Yempo", Dziennik nie tei,
że chodzi o dwa najbardzie! tr
czne momenty zeszłej wojny! wypowiada
to by podkreślić nostępnie, że ze obie tragedie ponosz odponiedzial- *
ność Sowiety, ich przewroto$g okrucieństwo i nienawiźć do społeczeństw -wolnych.
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Gzłory obszerne, ilustrowsne artykuły, które "Tempo" oświęca
obu sprawom w dniach 26, 27, 201 29 b.m., podpisa® Dante Pariget. His»
toriaKatynia i przebieg powstania warnwaw'èﬁego zostały podane z dużą
znajomością rzeczy, z uwzględnieniem osłej dostępnej dokumentacji, wykozującej zakłamenie i przewrotność bolszewicką. Uwzględniono co do Katynin m.i. zeznanie
obu oficerów amerykańskich, jeńców niemieckich,
pik. Von Vliet % Slowort'a, dziennikargsa sziedakiego Jsederiunt'a, parere
Prof. Pelmiori i Orsog, wynurzenia syna Stalina
J.Dźugaczwili wobec por. Lewszeckiego według fłOz'ŚŁaŚs—głeg ; dużo miejs22
Gs zajwują cytaty z książki Gen. Aderso.
Praechodlane do powstenia werszawskiego "ibm? " poświęca dużo
wiejące uwypukleniu perfidii polityki sowieckiej, , które
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cykl artykułów ma oczywiście na oku cele włoskiej po
Ale oba najbardziej tragiczne epizody drugiej wojny 6x
towej przedstawia w uposób dokładny i prowdziwy, z prawdziwą sympej
dla ofiar Sowietów i z podreślepiem "bierności" Zachodu".
wevnętrznej.
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W audycji z 30 b.m. rozgłośnia wotykańska określiła wybuch
perbomby jeko "decyzję szaleńczą i zbrodniczą, potępienia godną
zor
no z punktu widzenia morelnego, jak ludzkiego, politycznego, społe

gospodarczegom
Akcja to okazuje nam prawdziwe oblicze komunizmu, oblicz
litogne, niewraćliwe na jakiekolwiek przykazania Boskie, a tykaz
jedynie bezmiar nienawiści".
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