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GEHEIM

SELECTIEVE SAMENVATTING V AH ONTVANGEN INLICHTINGEN

(17 t/m 23 juli 1969)

CUBA - SOW JET-UNIE;

Het Gastro-regime heeft nog practiach geen aandacht gewijd aan het sowjet-

russische vlootbezoek dat op 20 juli is "begonnen. Sedert de aankondiging

van Tass op 6 juli verschenen er slechts twee artikelen over dit "bezoek in

de cubaanse pers en Gastro vermeMe de gebeurtenissen niet eens in zijn

rede op 14 juli,

Opmerkingen; Naast de schepen die in het kader van het vlootbezoek arriveren

verscheen op 17 juli een sowjetrussische atoomonderzeeër in

deze regio met nog onbekende bestemming. Dit is de eerste

russische atoomonderzeeër die in dit gebied wordt gesignaleerd.

Hoewel zowel Tass als Prensa Latina verklaarden dat het vloot-

bezoek plaats vond op uitnodiging van de Cubaanse regering,

suggereert de flauwe reactie van Havanna dat het initiatief

uit Moskou stamt.

Gastro wenst kennelijk niet beschouwd te worden als een sowjet-

russisch werktuig. Daarnaast zouden grote feestelijkheden de

ambitieuze suikeroogstplannen in gevaar brengen.

HONGARIJE è SOWJET-UNIE;

Een geheel nieuw systeem van uitwisselen van technisch-wetenschappelijke

documenten wordt nu ingevoerd als resultaat van de in begin juli 1969 &Q~

houden besprekingen van het hongaarse-russische intergouvermentele comité

voor economische coöperatie. Vroeger was de uitwisseling "free of charge".

Thans zal hieiraormoeten worden betaald.

Opmerkingen; Deze hervorming hoeft geenszins nadelig te zijn voor Hongarije.

De volgende cijfers zijn in dit verband bekend:
1967 1968

door USSR afgestane technische documenten 2600 2500

door Hongarije afgestane technische documenten 1300 3500

De financiële konsekwenties hangen natuurlijk niet van het

aantal stukken af, maar Hongarije is bepaald niet uitsluitend

"on the receiving end".

"Van belang is nu in hoeverre Hongarije in staat is zijn tech-

nische "know-how" tegen betere prijzen aan niet-communistisehe
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landen te verkopen dan aan Moskou. ;

IRAK - DDR; '•,_

Tussen Irak en Oost-Duitsiand is een overeenkomst getekend, waarbij laatst-

genoemd land Irak een krediet zal geven van $ 84 miljoen gedurende de r

periode 1969-1974 ten "behoeve van een aantal industriële projekten» Het • -:•-•.

krediet moet worden terugbetaald in een periode van twaalf jaar tegen 2-g$>

rente; 70% moet worden terugbetaald in de vorm van ruwe olie en de rest in :

goederen, geproduceerd door fa~brieken die door dé; Oost-Duitser s zullen wor-

den gebouwd,

Opmerkingen; Dit is de eerste oostduitse overeenkomst met een onderontwik-

keld land sinds 1967 en kennelijk "bedoeld als een "beloning

voor de erkenning van de DDR.

GUYANA; '••'

Een copie van de rede, die oppositieleider JAGAIT heeft gehouden op de

wereldconferentie te Moskou werd in beslaggenomen door de politieautori-

teiten. De rede was volkomen pro-Moskou en liet geen twijfel aan de

loyaliteit van JAGAF.

Opmerkingen; JAGA1J had geen advies aan zijn partij gevraagd met "betrekking

tot deze rede en gematigde leiders drukten hun afkeuring uit.

Deze gematigden hebben echter te weinig steun in de progres-

sieve volkspartij van JAGAN. De grote meerderheid zal achter

JAGAÏT blijven staan, niet uit ideologische maar uit raciale

overwegingen. JAGAIT1 s positie lijkt door deze stap dan ook

niet aangetast te zijn.

LIBIË;

In Libië zijn onlangs anonieme pamfletten verspreid, die een directe aanval

op Koning IDRIS inhouden. In deze pamfletten wordt de Koning ervan beschul-

digd de invloedrijke familie SHALHI te bevoordelen. Zo is UMAR SHALHI een

speciaal adviseur van de Koning, terwijl kolonel SHALHI grote macht heeft

in het leger. Kolonel SHALHI zou de sleutelfiguur zijn geweest bij de recente

aankoop van Engeland van een luchtafweerraketsysteem ter waarde van vele

miljoenen dollars.
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Opmerkingen; Volgens andere "berichtgeving zijn ook vele libische leger-

officieren ontevreden over hun positie onder de SHALHIS.

Er zijn echter nog geen aanwijzingen, dat deze ontevreden-

heid zal worden omgezet in aktief optreden.

SOMALIË - ETHIOPIË!

Na de recente ernstige gevechten tussen ethiopische troepen en nomaden

uit Somalië is de situatie in het Ogaden gebied enigermate tot rust gekomen.

Premier SEGAL lijkt momenteel aan ernstige politieke repercussies ontsnapt

te zijn. De regering slaagde erin publicaties over de botsingen te onder-

drukken tot de gevechten afnamen en een gezamenlijk onderzoek kon worden

ingesteld.

Opmerkingen; De spanning in Mogadiscio is afgenomen, maar in het noorden

waar de Somali' s enge stambindingen hebben met de nomaden

blijft de situatie gespannen. Voor premier EGAL betekent dit

dat hij rekening zal moeten houden met interne oppositie tegen

zijn ontspanningspolitiek.
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