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TSJEGHOSLOKAKIJB

Biografische gegevens omtrent de tsjechóslowaakse Minister van Buiten"
landse Zeiken, JAM MARKO.

Samenvatting:
MARKO, geboren op 6 september 1920 te Tocnioa in Slowakije als zoon
van een kleine landbouwer, is in politiek opzicht een onbeschreven
blad. Na een opleiding tot econoom en een loopbaan in de Slowaakse
industrie betrad hij het terrein van de nationale politiek in 1954
als lid van het centrale comité van de Slowaakse communistische partij en sedert 1956 als lid van de regering van Slowakije. Tussen
1959 en 1963 vertoont zijn politieke carrière enige daling: in 19^0
is hij wederom werkzaam in de industrie. Na 1963 treedt hij steeds
meer op de voorgrond. Gedurende een economisch hervormingsplan onder
NOTOTNY in 1965 bekleedde hij enige invloedrijke posten.
Sedert januari 1969 is hij Minister van Buitenlandse Zaken van Tsjeohoslowakije en lid van de centrale comité"1 s van de tsjechóslowaakse
en Slowaakse communistische partij.
MABKO is sedert 1945 lü van de communistische partij, maar heeft nooit
openlijk' partij gekozen voor bepaalde groeperingen binnen de partij.
Zijn verkiezing in het centrale comité van de tsjechóslowaakse communistische partij gedurende het (geheime) partij-congres in augustus 1968 duidt er op dat hij toen beschouwd werd als progressief.
MABKO heeft geen diplomatieke ervaring. Hij heeft in 1967 Zwitserland
en Frankrijk bezocht en was verder in 1968 in de Sowjet-Unie.
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JM MARKO.
I.

Levensloop;

Geboren op 6.9*1920 als zoon van een landbouwer in Slowakije
1939 - 1945 illegale werkzaamheden, sedert 1945 li& van de communistische partij
1945 - 1947 studie economische hogeschool
1947 - 1948 arbeider
1948 - 1954 werkzaam in de Slowaakse magnesiumindustrie, vanaf 1951
als directeur

1954 - 1962 lid van het centrale comité van de Slowaakse communistische
partij
1954 ~ 1959 Slowaakse gecomitteerde voor het financiewezen
1950 - 1960 plv. voorzitter van de regering van Slowakije

1960 — 1962 directeur van een magnesiurnfabriek te Kaschau
1962 - 1903 plv, voorzitter van de staatscommissie voor coördinering
van wetenschap en techniek
1962 - 1966 kandidaat van het centrale comité van de tsjechoslowaakse
communistische partij
sedert 19^3 lid van het presidium van de aiowaakse nationale raad, sedert 1905 plv. voorzitter
november 19^5 Minister zonder portefeuille
december 19^5 plv. voorzitter van de staatscommissie voor techniek
(sedert april 1963 Ministerie voor Technologie)
mei 1966 - augustus 1968 lid van het centrale comité van de Slowaakse
communistische partij;
Op het 14e buitengewone partij-congres (geheim) tot lid
gekozen van het centrale comité van de tsjechoslowaakse
communistische partij; deze verkiezing werd niet bevestigd
op het aansluitende Plenum op 31.8. en 1„9»1968.
juni 1968

plv. voorzitter van de commissie voor economische kwesties
samenhangende met de federalisering van Tsjechoslowakije

september 1968 medewerker aan het nieuw opgerichte orgaan voor onderhandelingen met het commando van de Warschau-Pakt—troepen in
Tsjechoslowakije
januari 19^9 Minister van Buitenlandse Zaken
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II,

Buitenlandse reizen;

Oktober 19^7 -

reis naar Zwitserland
lid van de regeringsdelegatie onder leiding van LEH1ST
naar Frankrijk op staatsbezoek (23 - 26.10.1967)

Oktober 1968 —

lid van de delegatie onder leiding van GBRÏÏTK naar
de Sowjet- Unie in verband met onderhandelingen over
het troepen-stationerings-verdrag (14 - 15»10»1968)
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