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I. Binnenland
A. Aanhouding

en

In de nachtvan zaterdag 26 april op zondag 27 april warden
en
aangehouden in de omgeving van Haaften (bij Gorkum).
Een en ander was hat gevolg van conapiratief lijkende
activiteiten van het tweetal, mogelijk ter voorbereiding dan wel
uitvoering van een gewelddadige actie.

Na de ontploffing vertoonde een van de condensatoren een
groene kleur.
Aan de bultenkant van de flacon was een potentiometer, een
chassissteker en een 9 Volts batterij1jolmerk Philips) bevestigd.
De schakeling zou een perfecta werking hebben Unotolbaar van 1
seconde tot een jaar). De solderingen waren aangebracht op
experimentele basis.
De brandbom bleek oen oranjekleurige steekvlam to geven van 2
tot4meter.

Geconstateerd was dat het tweetal omstreeks middernacht per
auto vanuit Groningen bij de R.V.F.-activiat
te Am hem arriveerde.

Verder werd vastgesteld dat zij kort na aankomst wilden
vertrekken met een bromfiets. maar door een defect aan de
bromfiets hiervan afzagen en de reis vervolgden met de auto
waarmee zij waren gekomen in de richting Haaften waar in de
onmiddellijke omgeving de Centrale Opleiding Mobiele
Eenheden van het Korps RijkspolitieiCOME) is gevestigd. Nadat
zij de auto hadden geparkeerd, vervolgden zij hun weg te voet en
keerden na ongeveereen uur terug. Kort na het vertrek is daarop
het tweetal op vermoeden van verboden wapenbezit door een
arrestatieteam aangehouden. In de auto werd met uittondering
van twee stel kleding niets bijzonders aangetroffen. Ook in de
~mgeving van de 'COME' werd niets aangetroffen.
Verondersteld wordt dat het tweetal een verkenning heeft
uitgevoerd bij de 'COME'.
Gezien de tijdsduur dat zij de auto hebben verlaten en de afstand
tussen de geparkeerde auto en het terrein van de 'COME'
hebben zij hiervoor ruimschoots de gelegenheld gehad.
B. Aa-en bom biJ 'Bijenkorf' te Bndhoven op 8-5-1!180
Op 6-5-1980, omstreeks 16.00 uur, werd in de keldervan de
'Bijenkorf• te Eindhoven bij een stand, ingericht ter gelegenheid
van de troonswisseling, een brandbom in een plastic zak
aanglltroffen.
Bij onderzoek door de E.O.D. bleek de bom te bestaan uit :
11/altr. kunstatofflea, wit milt zwart deksel, 20 cm hoog. Op de
zwarte dop van deze flacon zat een oranjekleurige cirkelvormige
sticker van 5 à 6 cm.
In het midden van de cirkel het hoofd van H. K. H. Prinses
Jullana. Aan de bovenkant van de cirkelstond het woord
'JULIANA'in oranje afgedrukt. Aan de onderkont van de sticker
stond: 'bedenkt 1948-1980', eveneensin oranje kleur.
Uit foto's en restanten bleek dat een mengsel (poedervorm) van
ongeveer een halve liter in de flaoon zat, terwijl op de bodem een
rotje lag.
Zichtbaar, half boven, hatf onder de poeder, waren een
flitslampje, een kroonsteentje, 5 6 6 transistoren, 4 6 5
weerstanden en 3 elektrolitische condensatoren aangebracht.
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A. Poging aan.... villigtuig EL-AL op 21-4-1- te Zürich
Op21-4-1980werd een poging ondernomen een aanslag te
plegen op aan EI·AI toeatol op het vliegveld Klohln te Zürich.
Bij de bagagecontrole werd door een lsrailiocha
baveiligingaagentln de koffer van de Duitser
te Berlijn de aanwazigheid van springstof (een
bom) gaconateteerd.
was van plan een toestel van de El-Al, vlucht LY 348 van
12.55uur, richting Tal Aviv in te steppen.
Bij hetverwljderan van de ontsteking In een speciale werkplaats
ven de politie explodeerde de koffer. Dit gebeuren veroorzaakte
gaan letael.
was vergezeld van een onbekend
persoon die voortvluchtig is.
De onbekende had zich samen met
te ZO rich in Hotel
Centraal op 20-4-1980 laten inschrijven onder de naam van:
'• paspoortnr. F 0837816, uitgegeven te Berlijn. Nadat beidan
de nachtvan 20-4-1980 op 21-4-1980 in aparte kamers haddan
doorgebracht, varlieten zij omatreeka 11.00 uur (21-4-19801 op
eigen gelegenheld het hotel.
, dia daarna in Zürich een huurauto terugbracht, Is
sindsdien voortvluchtig.
verklaarde dat hij door
met deze vlucht
was belast.
Van eon bom in zijn bagage zou hij niets geweten hebben.
was in het bezit van een ticket van Swissair op naam van

3

4

to Gegenbach,
paopoortnr. E 5434347, afgagaven d.d. 27-11-191Bte
Gegenbach.
Oe ticket werd op 18-4-1980 door een reisbureau in
Schaffhauoen op een telefonische bastelling par post naar een
reisbureau in 7890 Waldshu1-Tiengen I gestuurd.
Bij B.ICA komt
, als volgt voor:
van 1972tot 1976 meermalen wagens diefstal, laatste koer
26-2-1980 te Berlijn;
in 19n was
het onderwerp van het politie-ondarzoek
naar overtreding van de verdovende mlddalen wetgeving;
hij etaat momenteel voor de stad Oflanburg (B.R.D.) wegens
diefstal o.v.p. gesignalaerd.
De in Zürich genomen vingerafdrukken van
.. , bleken
identiek aan de vingerafdrukken dia in Duitsland onder
gelijkluidend• per10nalia voorhanden zijn.
komtvan 1986tot 1972voor ter zake van diefstal,
zware 'diefstal en diefstal d.m.v. braak; de laatste keer d.d.
12-7-19n te Berlijn, ter zake van roof.
In 1977werd
In Athenewegenspoging tolzwarediefstal
door middel van braak en vernieling veroordeeld tot acht jaren
en vier maanden gevangenlutraf.
is ter zake van het
lidmaatachap van een criminelevereniging gesignaleerd.
Een perSDon met de naam
, werd in 1rT/7
in Oflenburg ter zake van diefstal van verdovende mlddelen
gaverballaeerd.
In de woning van
, werd de eigenaar van hel paspoort
aangatroffan. Do huiszoeking leverde niets
op.
., verklaarde van een door
geplande rei a
van Zürich naar lsrail niets te weten en ook zijn paspoort niet
aan
te hebben gegeven. Hij achtte hal niet uitgesloten
dat
zich het paspoort had toegeilgend.
had hem
wal eens gevraagd om het paspoort, omdat hij Barlijn wilde
verlaten, daar lllj bang was In verband met een autodiaf8tal weer
in hechtenis genomen te zullen worden.
lis echter niet op
deze vraag Ingegaan.
la na zijn varklaring op vrije voeten
gesteld.
Op 23-4-1980 gelastten de Zwitsarse veilighaldeautorlhlitan de
opsporing en aanhouding van
• Op 23-4-1980 werd op
verzoek van de Zwhaerae autoriteiten door B.K.A. een
gelijkluidend opsporingoverzoek voor publikatle in de media van
de B.R.D. uitgegeven.
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Begin februari 1980 werd een inbraak gepleegd bij de
Nieuwzeelandllt amba11adete Teheran (Iran), waarbij een
aantal niet ingevulde Nleuwzeelandse paapoorten werd
ontvreemd. te weten:
a. genummerd R 732136 toten met R 732149 Iblauwe omslag)
b. genummerd 5 005970 tot en met 5 005974 bestemd voor
'officials' (groene omsl•gJ
c. genummerd D 003481 tot en met D 003465 diplomatieke
paspoorten (rode omslag)
Varder werden nog het ambassadezegelan een aantal
visastempels ontvreemd en een aantal blanco paapoorten van
West-Samoa genummerdE 53720 tot en met E 53724.

E. Allnll. .. . , o p - - U b l l n
In het najaar van 1979 heeft de Libische regering haar pogingen
om een democratische volksrepubliek te schappen meer
gestalte gageven door hetvormen van 'Volkaoomiles balast met
het bestuur op lokaal niveau.
·

blijven, zich dîf'ect moeten laten registeren en opgeven wanneer
zij naar hun vaderland terugkeran.
Do Britse ragering heeft inmiddels een aantal Llblirs die
batrokkan weren bil aanslagen tegen Ubioche dillidanten het
land uitgewezen:

Van de volgende Ubiërs is uit vertrouwelijke bron bekend
geworden dat ze deel uitmaken van een Ubische geheime dienst
dia betrokkan is bij aanslagen, bedreigingen etc. aan het adres
van de dlssidanhln.

Op hetzelfde moment werden bulten Ublê de etavan van de
!.lbloche ambaaaadas varvangen door sterk aan de revolutie
-bonden studenten. De ambassades werden omgevormd tot
,Jiksburaaus'.
Het Volkacomité basehouwt andersdenkenden als vijanden en
verraders van de revolutie en het publiceren en vervaardigen
van anti-Gadaffi geschriften etc. als een daad van verraad.
Do Libische atudenhln van de Volkaburaaus kragen opdracht
pereonen die zich aan bovengenoemde praktijken achuldlg
maken te traceren en hun activiteiten te rapporteren.
Incidenten bleven niet uit; In december 1979 wardan er enkale
agentschappen van Arabische kranten door brandstichtingen en
endera intimidaties van Ublsche zijde lastig gevallen.
Daze handelingen van het Volkacomilé wsrden geassocieerd
met het vervaardigen van anti·Gadaffi geschriften.
In februari 1980 vaardigde de Libische ragering een
communiqué uit waarin opgeroepen werd tot liquidatie van do
In het buitenland verblijvend• vijanden van de ravolutie.
Op3 maartwerd aan Libische student, een ex-vertaler
verbonden aan de Libische ambaaaada, in Londen ontvoerd;
Op 21 maart werd een Libiër in Rome dood aangetroffen in de
kofferruimte van zijn auto;
Op 11 april werd een Libische journalist in Londen
doodgeechotan. 2 Ubiêrs werden aangehouden; één van hen
was in het bezit van foto's van drie buiten Libië woonachtige
· iêrs;
,J 19 april werd in een café in Rome aan Libische zakenman met
drie pistoolschoten dodelijk verwond;
Op 25 april werd aan Libische advocaat in zijn bureau te Londen
doodgeschoten;
Op 10 mei werd in Bonn een voormalige Libische diplomaat op
straat doodgeschoten. Do dader werd aangehouden.
Eveneens werd op daze datum een Libiêr in een bar in het
centrum van Rome doodgeschoten.
Op 21 mei werd, wederom in Rome, een Libiër, middels
meiilokan en wurging, om het leven gebracht.
In Athene trof men op daze datum het onthoofde lichaam van
een Llblêr aan •
De Libische ambaaaada (Volkaburaau) ta Brusoel hoeft Ubiêrs
wonende c.q. verblijvende in Balgil en Nederland een stencil
doen toekomen waarin opgeroepen werd naar hun vaderland
terug te keren voor 11 juni 1980. Daze datum zou batrakking
hebben op de 10-jariga herdenking van de opruiming van de
Amerlkaansa baalsin Tripoli. Oo!< was bijgevoegd een laatste
waariChuwing van de 'Leider van de Revolutie' aan de
reaterende volgelingen van het vorige bewind en aan de
u ltbultera uit zeer racante tijden om zich diract bij de Libiache
kantoren In het buitenland te melden, alwaar, willen zij in leven

wordt niet als ·
g•ignaleerd, omdat
tot op heden geen nsdara gagevena waaruit zijn julsta ldentl1eil
kan worden vaatgesteld zoals geboortedatum enlof
paapoortnummer, bekend zijn geworden.
In Nederland la men gasten met de inventarisatie van de alhier
verblijvende c.q. woonachtige Llblirs.

Rechen:ho lnlorm8tla Bulliltin • CRI

5

Journaal Berichtgeving Tarroriame

no. 8o.ol

werden In totaal 18 paspoorten, waaronder 4 Duitse en 1
Naderlands paspoort aangetroffen.
Het Nederlandse paspoort, geoommerd 356716, stond ten name
van
te
's-Hertogenbosch, afgegeven op 29-3-1978 en was voorzien van
een foto van
. Bij onderzoek bleek dat dit paspoort
is afgegeven aan
te 's-Hertogenbosch, wonende te Se r00$lcerte {gem.
Veere). Zij deed op 1o-8-1979 aangiftevan diefstal van het
paspoon en verklaarde dat dit document in de nacht van 25 op
26.-6-1979tijdans de vakantie op de camping 'Bon Repoa',
aangehouden.
Carretera Francia Barcelona, Santa Susanna (provincie
verklaarde In gezelschapvan
:, ongeveer4 maal
Barwlona) uit de tentwas gestolen. Bulten enige andere
ontmoet te hebben, doch van de aanslag niets geweten
voorwerpen was bij die gelegenheid ook het Nederlandse
te hebben.
paspoort no. 670339 H. staende ten name van haer Gehtgenoot
werd voor de onderzoeksrechter te Berlijn geleld op
.
te Vught (wordt
klachtven hetvoorbereiden van een aanslag.
heeftin 1978 14 maanden gevangenisstraf ter z"ke van
gesignaleerd onder
1. van beroep bankemployé, en
diens rijbewijs gestolen. Venier verklaarde zij dat in dezelfde
een verkeeramisdrijf uitgezeten.
nacht op dezelfde camping bij nog twee Nederlandse echtparen
Tijdens deze detentie zou hij via zijn calgenoot
,
paspoorten e.d. waren ontvreemd.
'• de gezochte
hebben leren kennen.
met
en
geen contact
Bij verder onderzoek bleek dat in dezelfde nacht op dtR:elfde
Na deze detentie zou
meer gehad hebben.
camping ook het NederlandM paspoort no. G 583507, afgegeven
te Eindhoven op 25-5·1977 staande ten name van
· Begin maart 1980 zouden
en
hem
I weer
te Oss, (wordt gesignaleerd
Jenaderd hebben en hem een baan in C8iro aangeboden
onder
.. wonende te
, zijn ·
hebben.
Nederlendae rijbewij$, no. 24612, afgegeven op 1·3-1978 te
Hij zou ten behoeve van toeriaten voor hotelaccommodatie
's-Hertogenbosch en het Nederlandse paspoort no. G 583508,
moeten zorgdragen etc.
,
, werd in 1977 in
eveneens afgegeven op 25-5-1977 te Eindhoven staende ten
Berlijn ter zake van diefstal, bedrog etc. tot 30 maanden
name van zijn vrouw.
gevangenisstrafveroordeeld en in december 1979 uit de
te 's-Hertogenbo.ch, (wordt gesignaleerd onder
gevangenis ontslagen.
',werden ontvteemd.
Het eerste onderzoek leiddetot de ontdekking van nog twee
B. Conaplradeve woning aan de Ru a Flatt• 4 te Parlja ontdekt
Op maandag 5-5-1980, omstreeks 17.00 uur, werd aan de Rue
consplratieve woningen In Parijs die op 6-5-1980 werden
Flatter 4 te Parijs een consplratleva woning ontdelct.
onderzocht. Personen werden in deze woningen niet
aangetroffen; de woningen waren kennelijk gecleand. In een
In de woning konden vijf vrouwen worden aangehouden, die
van deze woningen werd een koffer aangetroffen.
kondan worden geidentificeerd als:
Uit het onderzoek ia tot dusver gebleken dat de woning een
zogenaamde 'kla.aieke' consplratleve woning hl, die onderdak
biedt aan twee tot drie personen.
De woning, een driekamer·woning met keuken en bad, bevindt
zich in de directe nabijheld van het stuclentenkwartler. waar de
bewoners van het pand en eventuele bezoeken zich
onopvallend kunnen bewegen.
Oe woning is gehuurd door een nog niet geïdentificeerde vrouw,
Ad1
die zich legitimeerde met een vervalst Oostenrijks
S.
stond reedsenigetijd gesignaleerdterzakevan
personalausweis. genummerd 3125544, afgegeven op 5-1 -1977,
medeplichtigheld aan de ontvoering en moord op de bankier
geldigtot 1-2-1980, staandeten name van:
.
,gepleegd op 30-7·19n teOberursel.
te Landeck, (wordt get~ignafeerd
Na op 10-5-1978tazamen met
onder
}, wonende te Wenen, Wahringeratrasee 165.
9, nog niet gearresteerd),
is onder deze personalia en op het gegeven adres
aangehouden op 19-11·1979 na een bankoverval te Zürich !zie
niet bekend. Het 'personalausweis' behoort naar alle
Journaal Berichtgeving Terrorisme nummer 79-11 van
waarschijnlijkheid tot een groot aantal personalauswelsen en
(nog voortvluchtig)
december 1979)- en
pespoorten die werden buitgemaakt bij een overval te landeek
in Joagoalaviê te zijn aangehouden, werd zij in noYember 1978
(Oostenrijk-Tirol) in 1976.
door de Joegoslavische autoriteiten uit Joegoelaviê verwijderd.
Uit het verdere ondermek van de woning bleek dat deze
kennelijk was gebruikt als een soortwerkplaats voor het
Ad2
vervaardigen van explosieven en munitie, het vervalsen van
wordt verdacht van medeplichtigheid aan de
paspoorten en andere documenten en het maken van
moord op
op 10-11-1974te Berlijn,
reproducties.
ontvoering van
op 27·2-1975 te Berlijn, gewapende
In de woning en in de koffer, die In één van de anderewoningen
overvallen en de ontvoering van
op 9-1 1-19n te
werd aangetroffen, werden onder andere nog aangetroffen:
Wenen.
- enkale notitieboekjes met adressen in binnen- en buitenland,
Ad3
telefoonnummers, restaurants en cafés en algemene
wordt verdacht van lidmaatschap van de 'beweging aantekeningen die gedeeltelijk gecodeerd· zijn;
van de 2e juni", medeplichtigheid aan de gewapende bevrijding
- een complete foto-uitrusting voor het maken van
ultde Berlijnse gevangenisvan
, gepleegd op
reproducties;
27-5-1978.
- pruiken;
- hulzen en patronen voor een Amerikaanse snelvuurgeweer,
Ad4en5
M 16, M-18, kaliber .223;
Van
en
was alleen
- munitie, kaliber .357 magnum en 9 mm;
bekend dat zij sympathiseerden met de RA.F.
- chloraat voor het maken van 8)(ploaieven;
Bij de aanhouding was
in het bezitvan een piitool,
- pijpen, bestemdvoor het maken van pijpbommen;
mertc F.N., nummar 379812. Bij het onderzoet van de woning
- een negatief van een zegel van de mintster van Binnenlandse
Aan de medewerkers van Reisbureau Hochrhein in
Waldshut-liengen I, werden de foto's van
en
.. getoond. Zij herkenden meteenaanzekerheid
grenzende waarschijnlijkheid
,
e, als de persoon die op
18-4-1980 een vliegtieleet voor een vlucht van Zürich naar Tel
Aviv per El-Al besteld had en op 21-4-1980 had afgehaald. De
zich noemende
,
·.,had in tegenstelling tot
, op de getoonde foto echter geen snor.
Op 20-4-1980 werd In Berlijn
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Zaken van de Bondsrepubliek en de 'Polizeipräsident' van
Berlijn;
- een installatie voor een draadloze besturing van
modelvliegtuigen, bestaande uit onder andere een zender en
een ontvanger, enkele batterijen. Het geheel was gemonteerd op
een stuk hardboard. Uit het geheel kon worden vastgesteld dat
het kan dienen voor het Öp afstand tot ontploffing brengen van
een explosief of brandbom.
Van een identieke installatie werd gebruik gemaakt bij de
aanslag op het bureeu van de lsrailische
luchtvaartm<tat$chappij 'El-Al' te Berlijn in de nacht van
30-3- t978 en de poging tot aanslag op het Iraanse consulaat op
26-4·1978 te Berlijn, welkeaanslagen werden gepleegd door de
'R.Z.' (Revolutionäre Zeilen)- (zie Journaal Berichtgeving
Terrorisme no. 80-04.
- een damespolshorloge, merk 'Kelton' met Arabische cijfers. In
de omgeving van '12' was de wijzerplaat doorboord.
- tweemeelSO kg chloraatvoor het vervaardigen van springstof
(75% natriumchloraat en 25% natriumchloride en
natriumcarbonaat).
C. Mlalukte aan.. ag op de Cubaanse ambasudeur bij de
Verenigde Natles teN- Vork op 25 maart 1980 (Omega

no. 80-06

Sedert die tijd heeft 'OMEGA SEVEN' ongeveer 12
bomaanslagen geclaimd in New Vort/New Jersey, waarvan de
meeste waren gericht tegen de consulaten van Venezuela,
Mexico en Cuba.
'OMEGA SEVEN' richtte ook haar activiteiten tegen organisaties
die pro-Castro vergaderingen, werkweken etc. organiseerden of
sponsorden.
In een enkel geval heeft 'OMEGA SEVEN' een
voorwaarschuwing gegeven dat er op een bepaalde plaats een
bom was geplaat$1.
In de meeste gevallen echter ontvingen nieuwsmedia
naderhand een telefonische mededeling van een persoon die
·zich identificeerde als vertegenwoordiger van 'OMEGA SEVEN'
en deze motiveerde dan de bomaans~g en vertelde tevens waar
de bomaanslag had plaatsgevonden.
'OMEGA SEVEN' maakt In het algemeen gebruik van in de
handel verkrijgbaar dynamiet, pijpbommen en militaire
explosieven om bomaanslagen te plegen tegen verschillende
Instellingen.
Van mogelijk belang in connectie met 'OMEGA SEVEN' is dat in
jiJii 1976 drie jonge Cubaanse ballingen, namelijk

S.venl.
Op 25 maart 1980 zag een employée van de Cubaanse delegatie
een kartonnen doos onder de auto van de Cubaanse
ambassadeur bij de Verenigde Naties staan. Deze auto was die
ochtend door een chauffeur ongeveer 15 tot 20 minuten
onbewaakt achtergelaten nadat hij die auto van de Cubaanse
Missie naar de residentie had gereden. Nadat de doos van onder
de auto was verwijderd en door de New Vork City 9omb Squad
was onderzocht, bleek dat deze een bom bevatte.
Bij onderzoek bleek dat de bom ongeveer drie pond springstof
bevatte en radiografisch tot ontploffing kon worden gebracht.
Op 25 maart 1980 omstreeks 12.30 uurwerden verschillende
New Vorkse kranten anoniem telefonisch benaderd door iemand
met een Spaans accent. Daar de anonymus zoveel
bijzonderheden over de gebeurtenissen bij de residentie van de
Cubaanse ambassadeur kon vertellen is het niet uit te sluiten dat
anonymus of een medeplichtige in de onmiddellijke nabijheid
was toen de bom werd ontdekt en voorlopig onderzocht.
Het volgende bericht werd door de anonymus doorgegeven:
'OMEGA SEVEN, de anti-Castro beweging, plaatste een op
alstand te bedienen bom in de auto van de ambassadeur van het
communistische Cuba bij de Verenigde Naties. Ongelukkigerwijs
viel de bom op de grond. Wij wtJChtten totdat hij uit het gebied
tussen Madison en Park Avenue was verdwenen.
Toen het pakje (bom) werd gevonden, hoefden zij het slechts uif
te schakelen. Het is een elektronische ontsteking die explosieven
bevat. De Cubsanse delegiltie wist wat het was en gooide het in
een vuilnisbak. Wij wtJChften de auto op totdat deze recht voor
de residentie zou staan omdat er een school in de omgeving is.
Daar zou hij geëxecuteerd worden. De auto stond dubbel
geparkeerd op de 81 st street voor nr. 54-56 waar de bom werd
geplaatst.
In solidariteit met onze medestrijders op Cuba en hun strijd
tegen de communistische dict<Jtor Fidel C11stro en de Sovjet
bezettingstroepen heeft het OMEGA SEVEN revolutiotMire
tribunaal de ambassadeur bij de V.N. schuldig bevonden aan
hoagvem1ad en wij waren van plan hem vandaag te eJCecuteren.
Wij zullen deze Be ties ovar de hele wereld voometten totdat wij
met onze medestrijders in Cuba herenigd zijn. Leve Cuba, leve
desoeiale democratie, leve OMEGA SEVEN'.
Alhoewel geen aanwijsbare verbindingen te leggen zijn tussen
'OMEGA SEVEN' en de 'Movemiento Democratico Cubano' die
vermoedelijk een actie in voorbereiding had tegen de Cubaanse
vertegenwoordiging in Nederland (zie Journaal Berichtgeving
Terrorisme 79-08) lijkt een nadere beschouwing van 'OMEGA
SEVEN' opportuun.
'OMEGA SEVEN' deed voor het: eerst van zich spreken in 1976
toen deze groep cleimde verantwoordelijk te zijn voor de
bomaanslag op hetConsulaat van Venezuela in New Vork City.

werden gearresteerd in New Vork tijdens het plaatsen '!an een
bom bij de Academie voor muzikale vorming te New Vort City
waarin op dat moment een pro-Castro evenement plaatsvond.
De bovengenoemde personen werden in juli 1978
voorwaardelijk in vrijheid gesteld na een gevangenisstrafvan 2
jaar te hebben ondergaan voor eerder vermelde bomplaatsing.
De bovengenoemde ballingen wonen thans in New Jersey.
Beschikbare informatie wijst erop dat 'OMEGA SEVEN' mogelijk
een synoniem is voor de Cu ben Nationalist Movement.
Informatie duidt erop dat de naam 'OMEGA SEVEN' wordt
gebruikt in een poging de politie en de F.B.I. te misleiden in hun
onderzoeken naar de bomaanslagen.
De Cu ban Nationalist Movementwordt geleid vanuit Miami,
Floride. Er bestaat echter ook een afdeling in en rond New Vork
en New Jersey. Deze afdeling werd in eerste instantie geleid
door de Cubaanse balling
In meart 1979 werden drie leden van de 'Cu ban Nationalist
Movement' door de Federale rechtbank in Washington O.C.
veroordeeld voor de bomaanslag op de vroegere Chileense
ambassadeur.in de V.S.
en zijn assistent
De veroordeelden waren:
Zij kregen beiden levenslange gevangenisstraf voor hun aandeel
:. Novo's broer
, kreeg 8 jaar
in de moord op
gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan deze moordaanslag.
Thans worden nog twee Cubaanse ballingen gezocht voor hun
aandeel in deze moordaanslag.
Deze personen zijn geïdentificeerd als zijnde
en'
, beiden lid ven de Cuban
Nationalist Movement.
, eerder genoemd en
Het is opmerkelijk dat.
de twee Cubaanse ballingen die in jull1976 werden gearresteerd
leden zijn van de 'Cu ban Nationalist Movement' en goede
kennissen van de
-broers en
Beschikbare informatie wijst erop dat
het
leiderschap van de afdeling New Vork/New Jersey heeft
gedelegeerd aan
-Alle bovengenoemde personen
hebben nauwe contacten in Florida, Puerto Rico en California.
Daar nog niet bekend is waar de naam 'OMEGA SEVEN' van is
afgeleid, is hetwaarschijnlijk dat deze naam staat voor de laatsta
letter van het Griekse alfabet om aan te duiden dat de
bomaanslagen van deze groep een laatste en definitieve poging
zijn om de U.S.A. van pro-castro elementen te zuiveren.
Hetgetal SEVEN kan duiden op hetaantalleden van de harde
kern van daze club.
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