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EEBBETÜIGING AAN EEN SIGNAAL ?

Volgens een bericht in het Oostduitse partijdagblad "Neues Deutschland"

ïs op 31 augustus j.l. in Polen, daags voor de verjaardag van zijn overlijden,

met enig ceremonieel de herinnering aan oud-partijleider

geëerd. Bij zijn graf in Warschau stond een militaire erewacht opgesteld,

door leden van het Centraal Comité van de Poolse Verenigde Arbeiders Partij

werd een krans gelegd, terwijl ook delegaties van jeugd- en bedrijfsorga-

nisaties aan de plechtigheden deelnamen.

, die partijchef was vanaf 1956, was verantwoordelijk voor de gewel-

dadige onderdrukking van het arbeidersoproer in de havensteden langs de Oost-

zeekust in 1970 , waarbij een aanzienlijk aantal mensen het leven verloor.

Naar aanleiding van die gebeurtenissen zou hij niet lang daarna vervangen

worden door , die tot 1980 eerste secretaris zou blijven.

Begin 1982 werd in het partijdagblad Trybuna Ludu waarvan de redacr-

tie onder uiteindelijke verantwoordelijkheid viel van de toenmalige partij-

secretaris voor pers en propaganda, de dogmatische , in ere

hersteld. Het werd beschouwd als een overwinning van de orthodox-dogmatische

fractie binnen de partijtop op de gematigde groepen.

De ceremoniële eerbetuiging van vorige week kan dan ook geïnterpreteerd worden

als een aanwijzing dat de orthodoxe stroming haar positie nog aanmerkelijk

heeft weten te versterken.

Tegelijkertijd kan het gezien worden, zowel als een vertrouwenwekkend sig-

naal in de richting van de "socialistische broederlanden", als een waarschuwing

aan de Poolse bevolking, dat hard zal worden opgetreden tegen elk verzet.

Nu na de opheffing van de staat van beleg, op 22 juli j.l., de vraag over

de opvolging van generaal als partijleider en premier weer actueel

geworden is, lijken dus de kansen van een"hardliner" als bijv. ,

die momenteel minister van buitenlandse zaken en lid van het politburo is,

toegenomen.


