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Toeneming van het communisme

Op 14 mei j*X. weiden in 05 gemeenten
de Yalle d'AOsta» de Marken ea Op Sardini'é gemeenteraads-
verkiezingen gehouden. Bit was do eerste maal sedert de
grot* verfcieziagea van november 1960. Allerwege bleken de
oömmumifitejl «en zeer aanzienlijke winat te hebben geboekt.

Om, zich een duidelijk beeld van het communie-
me in Italil te vormen trekke men een lijn rond het gebied
dat de volgend» provincies Omvat: Mantova, Heggio Emilia,
Modena Ferrara, Bologna, Piatoia, Firenze, Ravenna, Pisa»
Livorno, Porli, Grosseto, Siena, Arezzo, P e aar o, Perxigia
en ïerni* 3)it grote gebied, dat het schiereiland in tweeen
verdeelt, wordt geheel beheerst door de sociaal-coamunia-
ten, die er de absolute meerderheid bezitten (meer dan 50̂
van de stemmen dus}*

Doet men nu hetzelfde met het volgende gebiedi
de provincies Milaan, Novara, Tercelli, Pavia, Aleesandria,
Savona, Genua, Piacenza, Cremona, Parma, Massa en La Spesia*
In dit gebied behaalden de sociaal-communisten tussen de 40
en «?0# vaft de sternen* Het gebied van de drie Venetiin (het
wYen«tort) en Hoog Lombard!je aan de ene kant en westelijk
Pieaonte aan de andere kant aijn aldus volkomen gescheiden
en geïsoleerd t zij vormen van ouds ware bolwerken tegen het
communisme.

Tenslotte doet men nogmaals hetzelfde in het
zuiden en wel een lijn rond een gebied dat de volgende pro-
vincies omvati Foggia, Bari, Taranto, Matera en Cosenza -
een gebied dat van de Adriatische tot de Thyrsense zee
loopt en dat derhalve auid-ïtalie in tweeBn splitst* Xa dit
gebied variirezi de sooiaal-oommunisten van 33 tot 50̂ .

Deze "rode zones11 verbreken, zoals men duide-
lijk kan waarnemen» zowel de grote verbindingswegen en
spoorlijnen van Suid naar Soord als die van Oost naar West -
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- zij scheiden ook, zoals reeds opgemerkt, die regionen,
waar de sociaal-communisten verre in de minderheid zijn.

Nu kan men die verkiezingen van 14 aei j* l,
af doen met de opmerking, dat het slechts om 800*000 kie-
zers ging en men kan de komende plaatselijke verkiezin-
gen van respectievelijk 28 mei (o,a» in de provincies
Ravenna, Arezzo, Gorisia, etc.) en 18 juni (regionale
verkiezingen) afdoen met te zeggen, dat er alsdan "slechts*
anderhalf miljoen kiezers aan het woord komen - op een na-
tionaal totaal van bijna 33 miljoen kiezers - niettemin
zullen de beide komende data van het allergrootst belang
zijn om te kunnen constateren of de beangstigende groei van
de communistische macht in Italië (tot nu toe langs de
meest zuivere legale weg) aanhoudt*

Hoe het zou lopen als er -. ingeval van ver-
vroegde verkiezingen op Siciïi'é - op dat eiland een sociaal-
communistische meerderheid uit de bus komt, laat zioh raden;
de positie en de betekenis van dit grootste eiland in de
Middellandse 2ee spreken voor zichzelf.

Hoe dan ook: men ziet hoe het communisme in
Italië" als het ware *strategisch* aan de macht probeert te
komen - gezien de bovengenoemde rode zone««

Sicilië

Ia Sicilië ia voor de zoveelste maal, na een
wekenlange crisis, opnieuw door het regionale parlement ge-
stemd voor een president van hst (autonome) gewest* Be ver~
schillende partijen (met uitzondering uiteraard van de neo-
fascisten en de communisten) waren overeengekomen» dat er
nu eindelijk een christen-democraat gekozen zou worden*

Be heofdmoeilijkheid was (en is) de sociaal-
chri0tsli|ke partij van SÏIA22Q,, een afgescheiden christen*
demoeraat* MILAZZO lijdt aan grootheidswaanzin, beschouwt
en noemt ziohaelf de Messias van Sicilië.
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MILAZüO had toegestemd om een chris-
ten-democraat te kiezen. Haar intussen hadden die commu-
nisten zicii verstaan met de fascisten* terwijl de Hennif
«oeialisttn uiteraard meededen. Bn sso kwam de grote ver-
rassing uit de stembust niet die christen-democraat» op
wie selfs de ohrlstelijfc-soeialen hadden gestemd, bleek
de gekozene* maar niemand minder dan MII*42ZOï Zijn *uit~
verkiessing* ging tegen alle regels Van welk-epel-dan-oofc
>,n» maar hij aeoepteerde maar al te giraag. Bat hij 0teun-
ie op de eomt)inatie van communisten, Henni-socialisten en
fagelsten* en dat diesselfae oommtmisten zojuist in de
&amer een wetsvoorstel hadden ingediend om de Sociale Be-
weging (de HBÏ - de fascistische partij) "bij de wet te
doen ontbinden en verbieden, speelde geen enkele rol*

MILA220 sond een afgezant naar Rome in de
persoon van aijn partijgenoot PïCrïUfOHB* Maar MORO weiger-
de hem te ontvangen en liet hem via een secretaris medede-
len, dat M1LAZ20 eerst diende af te treden* PIQ-HASQJCS keer-
de derhalve naar Sicilië terug en 3113422® nam zijn ontslag
(op 20 mei j*ir).

fhanis is er geen andere oplossing meer dan ont-
oinding van het regionale parlement en nieuwe verkiezingen»
dié evenwel geem hoopvolle resultaten beloven*

Crisis in Rome-atad

Be H€*meinae *giunta<* Is - evenals het nationale
Parlement - onregeerbaar. Dit resultaat van 6 november j»l»
bleek a3- dadelijk* Niettemin wist men het 250 te bewerken dat
een chriaten-democraat tot burgemeester werd gefcosen, steu-
nend op een minderheid» fwee dagen voor het staatsbesoefc van
de Engelse koningin aan 2ome ward hij tot aftreden gedwongen.
Eto ondanks alle offiéiUle 'toonvergentie3'* weigeren nu zowel
de sociaal-democraten als de republikeinen hun steun aan de
ohriBten-demoeraten* - Be wet wehrijft voor, dat er, ingeval



er geen oplossing mogelijk b l i j kt, een "coauniasario pre*
fettizio** moet worden benoemd, Eijnde een "commieaarie11
die de stad beatuurt en die benoemd wordt door de prefect
van dé provincie, aan wie hij verantwoording schuldig is.

In het provinciebestuur van Rome hebben dé
aooiaal-comaunisten al jaren de absolute meerderheid* in
het gemeentebestuur behaalden zi3 iets meer dan 40$ van
de stemmen.

fweede helft mei 1961.


