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Gentralnej Komisji soborowej, która me się zebrać w tym czasie, Ponieważ wiadomo, Ze Ks. Prymas ma 11 lutego dokonać święceń biskupich we
Wrocławiu, więc mogłoby chodzić tylko o jakąć dut? %> 11- tym.
Inne wiadomości z kroju przenoszą przyjazd Ks. Prymasa do Rzymu
2
w
na okres po Wielkiej Hooy.
"Aperture sipigtra"
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Pogłoski o przyjeździe Ks. Kerdynała
Pxzmegs
:
Radio włoskie i prasa rzymska są pełne pogłosek o bliskim przyjeździe Ks. Kardynała Prymasa Wyszyńskiego do Rzymu. Wskazują one prze- -ważnie na połowę lutego jako dab? przyjazdu. Odpowiadełoby to sesji

i.

Tak nazywa się od pewnego czasu w życiu politycznym włoskim da- żenie lewicy pertdi chrześcijańsko-demokratycznej, będącej u wŁodzy, do
.
rozgzer@enia frontu politycznego w lewo, na socjalistów Nenniego, Ta sa
ma tendencja występuje jeszcze mocnieju mniejszych partii lewicowych
popierających obecny rząd, t.j. u socjalistów-demokratów Saregate 1 republikenów. Przeciwni stanowozo są
zarówno centrowl jak i prawicowi
chrześcijańsoy demokraci, nie mówiąc już o libersłach i portlach prewiox. Linia podziału idzie więc poprzez samo rzędzące stronnictwo
chrześ- .
cijańskiej demokracji. Komuniści przypatrują się tym kontrestom z zain- teresowoniem, dążąc do wyjócha z izołaoji, utworzenia frontu ludowego
i objęcia władzy w drodze normalnej gry parlamentarno-partyjnej.
--Ghrześcijańscy demokraci znaîdujq się w przeddzień swego kongre
gu partyjnego, który ma się ”rozpocząć za 4 dni w Neapolu i sdecydows
ostatecznie o linii golityoznej partii.
"
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Tmżo materiału dla zorjentowenia się w obecnej sytuacji wewnętrznej Włoch dała jednak ostatnia burzlówa debats w parlamencie na temat t.zw. skandalu o lotnisko w Fiumicino i głosowenie, które zwolniło zaatakowanych ministrów od odpowiedzialności .
f
-_ E głosowaniu tymza rządem Fanfaniego wypowiedziałs się więk- szość 285 posłów przeciw 211, którzy głosowali za mioskiem komunistyoz- nym, 21 posłów socjałldemokratycznych i republikańskich wstrzymało się
od głosowania, zaznaczając tym, że nadel rządu popierać nie
będą. Prawygzła z sali, Za wnioskiem głosowali chrześcijańscy demokracji i
liberałowie, czyli większość centrowo-prawicowa. Socjaliści Nenniego i
komuniści zwarcie głosowali przeciw rządowi. Głosowanie to zapowiada
rychły koniec rządu Fanfanmiego, opartego o większość perlamentor
chadecji, liberałów, socjaldemokratów i republikanów. Stewie te: raged Fanfaniego i caky jego odłam partii, popierającej spertura e sjnistra, w
dziwnej sytumoji przed kongregem partyjnym w Heapolu. Fenfani i jego
stronnicy w partii głoszą bowiem, że socjelifci Nenniego sq dojrsall do
manewru, który by ich uwolnił od zeleżności komunistycznej i zrobił z.
nich na terenie parlamentu popleczników rządu centro-lewicowego. "lym-.
czemem ostatnie głosowanie wykazało, że gocjalióścj włoscy trzymająsię
nadel kurczowo komunistów i nic dadzą się użyć do zizolowsnia ich. Taki
miałby bowiem być ostateczny cel zwolenników apertura e sinistra: zizo< lować komunistów. Cel strategicznie słuszny, ale taktycznie, sdeje 5121
ne rvezie nieosiggelny w stosunkeoh
Tu leży właśnie główna różnica zdań wóród chrześcijańskich demokratów: prewica i centrum partii
twierdzą, że Nenni nie de się od komunistów odłączyć, że więc cała aperture a sinistra, zamiast zizolować komunistów, pozwoliłaby im de facto
w ogonie socjalistów wejść na teren praktycznych wpływów politycznych
w rządzie krajem..
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Rezultaty głosowania potwierdzają tę tezę w jezyku foktow: Fonfeni, który będzie na kongresie w Nespolu walczył o apertura a ginistra, ma przeciw sobie doświadczenie ostatniego głosowania w parlemencie,
gdzie Nenni i Togliatti szli rezem podoses gdy jego rząd wyszedł ostatecznie zwycięsko z rozprawy w oparciu o więks'zośź centro=prawicową.
Tak też wydaje się myśleć kraj, o ile pozory nie mylą.

Odezył
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M. Schbuganp

W zuchliwym raymekim "Centro di studi per la riconciliazione
internazionale" miak oiękawy odczyt o sprowie Berlina Maurycy Schunsnu,
przewodniczący Komisji spraw zagrenicznych porlamortu (rencuskiego.
By sr
aleć właściwe znaczenie sprewy Perlina, powiedział mówca, trzeba i
›rzeczytać memorandum sowieckie z 27 grudnia, skierowane do rzą
Bonn, Gzyżby chodziło Sowietom o poćrednictwo niemieckle między Wachodem s Zachodem? Wprost przeciwnie! Note sowiecka mówi
Niemcom, awrecając się w pierwszej linii do nacjonalizmu niemieckiego:
myślcie przede wszystkim o jedności Niemicę, do której my memy kluc że.
Odwróćcie się od slisnsu atlantyckiego, który was od tej jedności tylko oddelsi To wezwanie skierowane jest do następców Adensusra i do młodzieży niemieckiejj nie na darmo Ulbricht powiedział: mur berliński bodzie zwslony "ego dnia, w którym Niemcy zochodnie wystepiq a NATO. Nie
darmo też Chruszczow gowiedzia}. pewnemu dyplomacic cevtrolnemw w dniu.
gdy Zachód zawiedzie Niemców, przyjdą do nas, bo nie będą mieli innego
wyboru. Oto powody, dla których Francja zakline świat woiny by był sil-.
ny. 1 nieustępliwy w sprawie Berline.
P. Sohumepn oświadczył się zdecydowanie za uznaniem granicy na
Odrze i Nysie, jako naturalnym uznaniem naszych srgumentów moralnych,
prawnych i faktycznych. Nastaplé to powiono, jego zdaniem, z chwilą połączenia Niemiec, które?) instrumentemjest alians stlantycki i jedność
europejska. Połuczenie Wiemiec i uznanie granicy Odra-Nysss są, jego
zdaniem, nierozerwalnie związane. Dał do zrozumienia, że trudno równocześnie wymagać od Niemaów wierności alioneowi atlantyckiemu i nakładać
na nich anticipsndo ofiary.
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