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GRIEKENLAND
In Londen is na de bijeenkomst van
Griekse ballingen op 4- mei j.l. ernstige verdeeldheid ontstaan door de onbeheerste houding van Melina
MERGOURI. Haar extremistische uitlatingen konden
geen goedkeuring vinden bij de "ïellow-traveller"
SPRAOS van de Liga van Griekse Democratie en de communist DRAGOUMIS.
De leidende figuren van dé Griekse emigranten hebben hun hoop1 op steun van het Westen, opgegeven, nadat de. Raadgevende^fergadering in Straatsburg
Griekenland niet heeft geschorst. Thans is hun ho:op
gevestigd op subversieve activiteiten.
Opmerking:. Melina MERC.OURI, die als actrice in de
film trZorba, de Grieklt: ook een zekere
populariteit in Nederland geniet en regelmatig uitspraken doet voor de Nederlandse radio en televisie, heeft thans
weinig politieke invloed meer onder
Griekse politieke emigranten.
RHEMENIË..
In mei 1968 hebben de Roemeense Ministerraad en het Centraal Comité van de Communistische
Partij aan het Ministerie van Industrialisatie opdracht
gegeven de wapen- en ammunitie-industrie te reorganiseren. Thans wordt studie gemaakt van de mogelijkheden
tot samenwerking met de Westerse vliegtuigindustrie.
Hiertoe is reeds contact Ëpgenomen met uranse en Britse
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industrieën. Deze steun is noodzakelijk, daar een
commissie van militaire lucütvaartspecialisten, die
in 1967 een bezoek aan Moskou bracht om te onderhandelen over een licentie voor de bouw van Russische
vliegtuigen, met lege handen is teruggekeerd; de Sowjets v/aren niet bereid met hen samen te werken.
Opmerking:. Dit bericht zal ook gezonden worden aan
het Ministerie van Economische Zaken,
dat gerechtigd is deze informatie aan de
N.V. Fokker te doen toekomen.
INDIA

In West-Bengalen hebben extremistische
communistische elementen in ontoegankelijke tropische
wouden opleidingskampen opgericht, waar zij de bevolking volgens maoïstische principes voor guerillaoorlogvoering trainen.
In Oost-Pakistan heerst een gespannen
toestand, die tot ernstige onlusten kan leiden. Daar
tussen Oost-Pakistan en West-Bengalen in de slecht
toegankelijke gebieden weinig of geen controle op het
grensverkeer is, moet in dit gebied rekening worden
gehouden met ongeregeldheden, waarbij de communisten
een leidende rol zullen spelen.
PAKISJA'N

Pakistaanse vrijwilligers zijn voor een
opleiding als lid van de Al Fatah in Saoedi-Arabië
en Koeweit gearriveerd om later in de strijd tegen
Israël te worden ingezet.
V. A. R.

Vooraanstaande Egyptische officieren geloven niet, dat NASSER zich kan permitteren opnieuw
een algehele oorlog met Israël te voeren.Wel zullen de
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artilleriegevechten en kleine incidenten in de grensgebieden worden voortgezet om de Israëlisch/Arabische
crisis in de ogen van de grote mogendheden levendig
te houden, het leger actief te doen zijn, het volk te
tonen, dat de strijdkrachten paraat en actief zijn en
dat de regering in het conflict met Israël onverzoenlijk is en een crisissfeer te handhaven, teneinde onrust onder studenten en arbeiders te kunnen onderdrukken.
De hoofdofficieren hadden de overtuiging,
dat de regering hoopt op een overeenkomst tussen de
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten in het kader van de
vier-mogendheden-besprekingen, hoewel de regering dit
nooit openlijk zal toegeven.
SOEDAN
De nieuwe Eerste Minister AWADALLAH is,
hoewel hij links radücaal is en met het ÏTASSER-regime
sympathiseert, noch een communist noch een Egyptisch
agent. Wel heeft de: V.Ai.R.-regering hem vóór de coup
ervan in kennis: gesteld, dat alle uitgaven van
AWADALLAff1 s campagne, voor het presidentschap van de
Soedan door de V.A..R. gegarandeerd worden.
De Minister van Defensie, die de coup van
25 mei j.l. heeft georganiseerd, is* e/en sympathisant
van de Communist i sciie: Partij, doch geen lid.
De Minister van Handel is links georiënteerd en heeft veel communistische contacten, doch is
geen communist.
De Minister van Openbare. Werken is: reeds,
jarenlang lid van de Communistische Partij.
De Minister van Verbindingen is uitgesproken anti-communistiach.
De Minister van Binnenlandse Zaken is geen
communist, hoewel hij na de Juba-muiterij in 1965 de
steun van de. communisten kreeg voor zijn vrijlating.
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Tot de: eerste maatregelen van het
nieuwe bewind behoorden de erkenning van de "DDR"
en het zenden van een militaire delegatie naar
Moskou en Praag.
Opmerking:; Van 16 tot 19 juni 1968 bracht Minister
De Block een bezoek aan de Soedan om
een accoord voor economische en technische samenwerking af te sluiten.
Gomm.
Een handelsfirma van de Chinese Volksrepubliek met een bijkantoor in Hongkong heeft aan
een groot Chine.es bedrijf van farmaceutische producten aldaar gevraagd, of het een grote partij Chinese
tabak naar D Jakarta wilde exporteren. De firmanaam
was nodig als cover voor de zending. De. bedoeling van
de Chinese communisten was hiermede subversieve, communistische activiteiten in Indonesië financieel te
steunen.
Het bonafide bedrijf heeft geweigerd medewerking te verlenen.
CUBA,
De vooruitzichten voor de suikeroogst in
Cuba zijn voor 1969 ongunstig. Zij bedraagt slechts
4,7 miljoen ton. GASTRO gaat evenwel voort te verklaren, dat de productie in 1970 10 miljoen ton zal bedragen, hetgeen onmogelijk moet worden geacht.
Tenzij GASTRO aanvaardbare excuses kan vinden zoals
droogte of vernietigende wervelstormen zal zijn prestige door dergelijke uitspraken aanzienlijk dalen.
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