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Italië'
M POÏIHBÜK SlfG&ra IS X&XIS HAAB AANISIDIua TAK HB3!
?A!f BS BBMQGBA2IA GIISTÏAHA 58 f 10REHCB

9e Paos heeft aan da Gonferenssa Splaoopale Itallana (GEI) da volledige volmacht gegeven om hat
katholieke leven van Italië" in al zijn aspeoten ta dirigeren* Qp de Bisschoppen-conferentie, die medio oktober
in Rome vergaderde onder voorzitterschap van Kardinaal
SIRI is het nogal bewogen toegegaan, daar zich ook onder
de kardinalen en bisschoppen *linkse* en "rechtse" elementen bevinden, uiteindelijk besloot men met het oog op
het aanslaande partijcongres van de Bemoorazia Gristiana
in Florence een vaag communiqué uit te gaven» waarin de
"politiek* wordt vermeden, maar waarin vaag op eenheid
wordt aangedrongen. Achter dit comnmnlq.uó schuilt evenwel
een besluit - door de Paus ten volle goedgekeurd tijdens
de audiëntie, toen de Paus alle kardinalen ontving en zonder buitenstaanders met hen confereerde - om, ingeval
FASfAlfl weer aan de maoht sou komen (partijleiding en premiersohap) een "strijd met alle middelen11 (letterlijk) tegen hem te voeren*
Het beeld Van de Bemoorassia Oristiana 20als dit zloh aan de vooravond van het partijcongres aftekende was verward en ohaotiaoh. Elke poging van de partijsecretaris (HOBO) om de beide facties, waarin de vroegere
stroming van PAHfAKÏ (Inisiativa) uiteenvielen in maart
j.l., te herenigen is gis lukt» de Morotei* aan de ene
kant en de ^fanfaniani* aan de andere kant staan dus fel
tegenover elkaar»
fAIJAII - met SHÖ1KJHI en m3*2®I achter
aioh - wil een aperte breuk ^verticaal) binnen de Bd, Hij
neemt dan de leiding van êe grote linkse helft» vormt een

regering mat HBIOri; "weekt IB5KÏ aldus los* van de
communisten, waardoor er In Italië aan katholiek*
socialistisch bewind wordt gevestigd. Bit la mat name
het plan van SICHÏGHI, ut bewind - al» men het zo kan
noemen - stelt zioh dan voor I talie"* s posltia binnen
ha t Atlajattsoh verband te wherjsianw - toenadering te
«oaken tot het Oosten (aowel da Sowjetsfeer als de Arablsohe wereld) - een *brug* te worden tussen West en
Öoat - aan machtige positie te verwerven,met ÖRÖHGHI»
BlkT®! en jpASFAJfl uiteraard als exponenten.
Man hoopt dit te bereiken door het
kabinet-SEG-HI ten val te brengen, gebruikmakend van de
alom aanwezige "ontspanningsstemming*1 na het bezjoek
van CHROESJTSJOW aan de Verenigde staten. En aangezien
er op dit ogenblik geen enkele andere oplossing mogelijk ia, .«al SRQïïGHÏ dan do beide Kamers ontbinden en
nieuwe verkiesingen uitaohri3van, "Dez'a zullen beallst
nog grotere winat van de geoombineerde a oo iaal-oofflopleveren, waardoor het ?AHf ANI - op jsuiver
oonstitutione Ie gronden -mogelijk zal stijn een ooalltie
met SBKHI aan te gaan.
(H.B.r In dit verband kan verwazen worden naar de groei
van het atemmenaantal, dat communisten en NENNI-soctaliatan boekten sinds 1948*
I948t .8,1 miljoen
19531 9,5 alljoen
1958» 10,9 miljoen).
In de sfeer van de "ontspanning* voeren
de communisten en hun mee lopers en handlangers aan buitengewoon effioiè*nte propaganda. JSn «o doet «loh het feit
voor i dat de Sowjst-Dhie aan het straatarme Italië een
oradiet van een paar honderd miljoen dollars heeft gevraagd.
C*om het Russische volk aan gabruiksgoederen te helpen**}.
Yerder doet sioh het fait voor, dat de Italiaanse Minister
Van Buitenlandse Handel, DINO DEL BO, op dit ogenblik in
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verblikt, aldaar «en onderhoud van twee uur
met QHEQBSJTSJOW heeft gehad, ten aoooord heeft gesloten , op grond waarvan Italië* tal van producten naar de
ÜSSH zal gaan uitvoeren, etc. Deze minister DSL BO ia
een figuur op zich: een van de meast toegewijde GronOhianen, fel tegenstander van SEGNI (wiens minister
hij niettemin ls) f bovendien uiterst link» georiSnteerd
en de enige ohristen-demooraat, die indertijd in de
Kamer tegen het Atlantisch Pact stemde, foordat BEI 10
naar de ÜSSS ging, heeft ÖROHQHÏ hem opgedragen om het
Kremlin te vragen hem (SROHÖHI) voor een officieel bezoek aan de Sowjet-tJhie uit te nodigen. Op 22 oktober
brachten alle Italiaanse ochtendbladen het volgende be~
riöhti 7an de zijde van iPalasao Öhigi {4.e. Ministerie
van Buitenlandse gaken) is officieel toegegeven* dat
«-van de zijde der USSR de vraag is binnengekomen, of het
Italiaanse Staatshoofd een uitnodiging tot een officieel
bezoek aan Moskou zou aanvaarden.
Midden in het huidige "ontspanningsoffensieftt wordt - terwijl de uiterst linkse aiiniater
33E& BO zioh in de USS1 bevindt -- dus een uitnodiging gedaan, niet aan de premier, niet aan de Minister van Buitenlandse Zaken, maar aan het Staatshoofd zelf om een
staatsbezoek aan Moskou-en-omstreken te brengen ~ waarmee
een preoedent zou worden geschapen en waarmee SROJTOHÏ in
4én slag aijn ideaal aou verwezenlijken om *de manR te
zijn, het eerste staatshoofd Mt de vrije wereld, dat
Moskoia bezoektj BISÜTHOürSH vóór te «ijn (aen voegt in het
communi<lué er nog aan toe, dat het beaoefc in november zou
wkupien plaats hebben*) - en tenfllotte willens-en-wetens
een beaoek van OHftOSaliS^OW of eventueel WOEOSÏflSOff aan
Home onvermijdelijk, ja noodzakelijk te maken. Bit kan
tot complicaties leiden voor de Heilige Stoet, daar het
traditie ia, dat een staatshoofd bij een bezoek aan Home
bij Zijne Heiligheid op audiëntie gaat.
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