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GEHEIM
SELECTIEVE SAMENVATTING VAN ONTVANGEN INLICHTINGEN

;

(24 t/m 30 juli 1969).

;

CHINA;
"Voorbereid zijn op een oorlog" vormt een "belangrijk element in de chinese
propaganda van de afgelopen maanden, maar er zijn geen tekenen die wijzen
op militaire motdlisatie. De spanningen met de Sovjet Unie worden gebruikt cm
prioriteit te geven aan militaire maatregelen om voorbereid te zijn op
vijandelijkheden maar de propaganda gaat niet zo ver dat oorlogspsychose
wordt ontketend.
Opmerkingen; Radiouitzendingen vanuit de grensprovincies gaan het verst
in hun propaganda door het "sowjetrussische revisionisme" tot
de "belangrijkste en gevaarlijkste vijand van China" te verklaren.
Toch lijkt de propaganda in dit stadium eerder bedoeld te zijn
om andere binnenlandse doelstellingen te bereiken. De oorlogsslogans worden regelmatig verbonden met de oproep voor herstel
van politieke eenheid en discipline, stimulering van industriële en agrarische productie en beperking van de normale
consumptie door de bevolking. Peking lijkt zich eerder voor
te bereiden op een lange periode van verhoogde spanning met
de Sowjet Unie dan op een dreigende sowjetrussische militaire
aktie.
CHINA;
Recente personele veranderingen in het hoge militaire commando lijken de
positie van de chef van de generale staf, HUANG YUNG-SEENG versterkt te
hebben. Sedert zijn benoeming in maart 1968 is HUANG er in geslaagd vertrouwen te winnen bij de centrale leiding. HUANG zal echter voor problemen
te ontlasten
komen te staan wanneer eenmaal begonnen wordt het leger/van de politieke
taken die het kreeg toevertrouwd in de loop van de culturele revolutie.
Opmerkingen; Het is voor het eerst, dat de chefs van luchtmacht en marine
formeel geplaatst zijn onder de chef-staf. Ook de leiding van
de logistiek is onder HUANG geplaatst, terwijl deze functie
alsmede de politieke afdeling rechtstreeks onder supervisie
van de minister van defensie LIN PIAO stonden. De politieke
afdeling is onder de culturele revolutie geruisloos verdwenen,
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haar taken overgenomen door het comité voor militaire zaken.
HUANG, die zijn positie niet alleen op militaire maar ook op

;

politieke gronden heeft verkregen, bekleedt nu duidelijk de

•

tweede plaats na LUT PIAO.

'

SO¥JET UNIE - EGYPTE:
Moskou heeft toegestemd in het verschaffen van nieuwe economische credieten
aan Cairo tot een totale waarde van 111 miljoen dollar voor de constructie
van een aluminium complex, een fosfor- en een ijzersiliconen industrie.
Opmerkingen; Dit zijn de eerste credieten sedert eind 1964) die Moskou
aan Cairo verschaft. In 1964 verschafte Moskou commerciële
en lange-termijn credieten tot een waarde van 390 miljoen
dollar ten behoeve van het egyptische ontwikkelingsplan dat
in juni 1970 afloopt.

TSJECHOSLOW-AKIJB;
De tsjechische leiders hebben openlijk toegegeven, dat de voorziening van
voedsel en consumptiegoederen verslechterd is, maar er werden geen plannen bekend gemaakt hoe men deze situatie denkt te verbeteren.
Opmerkingen; Tekorten in de voorziening van consumptiegoederen zijn sterk
merkbaar bij vlees en eieren. Gedurende de eerste vijf maanden zijn de voorraden sterk geslonken, doordat de vraag met
13 procent toenam en de productie op deze gebieden met
slechts 9 procent.
Premier CERITIK zou sterk onder druk staan van andere leiders
om de image van de regering bij de gedesillusioneerde "bevolking te verbeteren.
Een verharding van de fronten tussen progressieve tsjechische
intellectuelen en journalisten enerzijds en conservatieve)/!
elementen anderzijds vindt momenteel plaats. Zuiveringen vinden reeds plaats, maar mogelijk zal eerst na 21 augustus het
partijpresidium en de regering gewijzigd worden.

POLEff - BONDSREPUBLIEK DÏÏITSLAM);
De westduitse-poolse handelsbetrekkingen

zijn in een nieuwe fase gekomen.

Sinds de Hannover-Messe van 1969 zoeken poolse handelsorganisaties en
westduitse firma' s diepgaande contacten.
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Opmerkingen; Deze ontwikkeling is "begonnen met de duitse industriële
representatie op de jaarmarkt van Posen. Deze representatie
moet echter meer passief als actief worden beschouwd daar
de westduitse conjunctuur niet veel extra grote opdrachten
meer kon aannemen.
Daarna kwamen (l) de contracten van KEUPP en die van GRUNDIG
met Polen, die op lange termijn waren ingesteld en (2) het
uitwisselen van licenties en versterken van de samenwerking
tussen westduitse en poolse maatschappijen. In de toekomst
zullen met behulp van West-Duitsiand de zeer verouderde
ijzergieterijen worden gemoderniseerd en een nieuw hoogovenbedrijf bij Tschenstochau worden gebouwd. Vooral in Beieren
is men zeer actief in het ontwikkelen van betere handelsbetrekkingen met Polen op industrieel gebied.

GRIEKENLAND;
In communistische kringen in Griekenland is men gedesillusioneerd met
betrekking tot de mogelijkheden van oppositie van de partij tegen het
huidige regime. Een grote groep arbeiders, die deze partij in het verleden steunde, richt nu de aandacht op nieuwe jongere vakbondsleiders,
die naar voren zijn gekomen.
Opmerkingen; Teleurstelling is er over de houding van communistische
functionarissen die onder de huidige omstandigheden meer
aan hun eigen materiële welzijn hebben gedacht en weinig gemeenschapsgevoel hebben getoond.
Zij, die eerst gehoopt hebben door steun aan de communisten
te geven, zelf ook enige materiële vooruitgang te verwerven
hebben zich afgewend nu de partij geen enkele mogelijkheid
meer heeft iets te bieden.
Oude leiders hebben het contact met de massa in 2 jaar tijd
verloren. Jongere vakbondsleiders, die in het huidige rege—
ringspatroon passen krijgen nu de steun van de arbeiders in
de verwachting dat die meer voor hen kunnen bereiken dan de
communistische leiders.
Tenslotte is men teleurgesteld in vertegenwoordigers van
links buiten Griekenland die men een "kinderachtig gedrag"
verwijt.
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NIGERIA:
Biafraanse leiders hebben recentelijk een bezoek aan Moskou gebracht, De
russische ambassadeur in Lagos, die ook een kort bezoek aan Moskou had
gebracht, ontkende bij zijn terugkeer dat een biafraarise delegatie gesprekken had gevoerd met russische leiders. Hij verklaarde nadrukkelijk dat de
Sowjet Unie de federale regering zou blijven steunen.
Met betrekking tot voedseltekorten zijn berichten van biafraanse zijde
enigszins overdreven. Het is niet waarschijnlijk dat er sprake is van een
sterfte op grote schaal vergelijkbaar met vorig jaar. De vluchtelingen in
de kampen zullen het meest te .'„-lijden hebben. 2r is geen voedseltekort
achter de frontlinies *aan federale zijde.
Opmerkingen; De verklaring van de russische ambassadeur weerspiegelt de
verbazing van russische zijde over de publiciteit die het bezoek van de biafraanse delegatie aan Moskou, in de westerse
pers kreeg. Het is niet waarschijnlijk dat concessies aan de
biafranen werden gedaan of de politieke lijn wijziging zal
ondergaan.
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