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Candidaten voor het presidentschap.

Zowel de candidaat van de christen-democratische partij voor het presidentschap, RADOMIRO TOMIC, als de candidaat van de afgescheiden christen-democraten, verenigd in de MAPU, JUAN CHOÏTCHOL dingen naar de steun
van de communisten.
De communisten hebben weliswaar een eigen candidaat gesteld, de dichter
PABLO NERUDA, en verklaard dat zij, anders dan in 1964» geen steun aan
de socialist ALLENDE zullen verlenen, toch is het niet uitgesloten dat
zij hun uiteindelijke steun aan CHOÏTCHOL zullen verlenen.
Hierdoor zou het streven van TOMIC tot een brede "unidad popular" van
alle progressieve krachten, christen-democraten en communisten volledig
komen te mislukken. Ten behoeve van dit streven had TOMIC, tijdens zijn
privé verblijf in de Sovjet-Unie en Oost-Duitsiand, de authoriteiten
aldaar verzocht op de Chileense communisten druk uit te oefenen ten gunste
van zijn candidatuur. In ruil hiervoor verklaarde hij zich bereid, eenmaal
tot president verkozen, de DDR te erkennen.
De versplintering van de progressieve krachten over verschillende candidaten doet de kansen van de candidaat van de conservatieven, ALESSANDRI,
aanmerkelijk stijgen. De huidige president, FREI, en vooral ook BERNARDO
LEIGHTON die de midden- en rechtervleugel van de christen-democratische
partij vertegenwoordigen zijn zeer bezorgd over de pogingen van TOMIC om
tot samenwerking met de communisten te komen en zouden aan een presidentschap van ALESSAHDRI de voorkeur geven boven die van TOMIC. Tevens zouden
zij dan in staat zijn als oppositie een zuiver christen-democratische
politiek te voeren. Bovendien leeft bij FREI c.s. de vrees dat een overwinning of een dreigende overwinning van een links georiënteerde candidaat
een ingrijpen van militaire zijde zou kunnen uitlokken.
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