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GEHEIM
SEL3GTISVE SAMENVATTING V All ONTVANGEN INLICHTINGEN
(7 t/m 13 augustus 1969)
OOST- BIJROPA;
Volgens officiële aankondigingen werd op 2 augustus een grote oefening
beëindigd, waaraan russische, poolse en tsjechoslowaakse luchtmachteenheden deelnamen. De oefening was aangevangen op 23 juli. Deze oefening,
onder leiding van de russische chef van de luchtmacht, is misschien de
grootste en gevarieerdste, die ooit in Oosteuropa plaats vond.
Opmerkingen; Ondanks talloze geruchten, dat er wederom een grote ïïarschaupact oefening in Tsjechoslowakije en andere oosteuropese
landen in augustus zal plaatsvinden, zijn er tot op heden
geen substantiële aanwijzingen, die dit kunnen bewijzen.
De geruchten over de oefening zijn mogelijk in omloop gebracht door Moskou en TsjechoSlowaakse conservatieven.
Wel kan rekening worden gehouden met verhoogde waakzaamheid
bij de sowjet strijdkrachten in Tsjechoslowakije of een
gezamenlijke oefening van deze strijdkrachten en het
tsjechoslowaakse leger.
TSJBCHOSLOÏÏAKIJB;
De tsjechoslowaakse regering heeft voorzorgsmaatregelen genomen in verband
met de komende herdenking van de 21ste augustus. Voor de periode van de
invasie worden westerse jongelui en journalisten niet het land binnengelaten. De partij heeft bovendien de paramilitaire militia in staat van
paraatheid gebracht. Momenteel ziet;:het er naar uit, dat de bevolking het
verzet voornamelijk zal uiten door middel van korte stakingen, mijden van
openbaar vervoer, dragen van rouwtekens e.d.
Opmerkingen; Geruchten dat tsjechoslowaakse reservisten in staat van
paraatheid zijn gebracht of zelfs in actieve dienst geroepen,
kunnen niet bevestigd worden. De chef van de tsjechoslowaakse
luchtmacht is vervangen, mogelijk omdat hij geweigerd zou
hebben 1300 officieren om politieke redenen te verwijderen.
Er is een nieuwe officier van generaalsniveau benoemd als
liaison tussen het tsjechoslowaakse mini'sterie van defensie
en de russische strijdkrachten.
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EGYPTE;

'-• .

De laatste tijd komen er weer "berichten tinnen over belangstelling voor

•

industriële ontwikkeling in Egypte van de zijde van communistische landen. '•-•
(i.e. van de USSR, Tsjechoslowakije en Joegoslavië) .

i;

Opmerkingen; De tsjechoslowaakse hulp zou bestaan uit twee kleine raffina—

i

L

derijen, ieder van 1 miljoen ton per jaar; één van deze
raffinaderijen zou "bij Cairo worden gebouwd en de tweede bij

;

Tanta. Van deze laatste zijn de plannen nog vaag.

'•

In de petro-chemische sector zouden fabrieken voor ammonium

•

en urea worden gebouwd. Ook hier zijn de plannen nog vaag.

•

De fabrieken zouden in het Abu Madi-gebied worden gebouwd waar i
onlangs een groot gasveld werd ontdekt.

;

De russische hulp ligt in het kader van de bouw van drie fa-

;

brieken in het Assoeangebied t.w.:
1. een alluminiumfabriek met een produktiecapaciteit van

;

10.000 ton per jaar;

\. een fos

per

;

jaar;

3. een pyro-siliconfabriek waarvan de produktiecapaciteit
20oOOO ton per jaar zal zijn.

i
j

De kosten bedragen $ 200 miljoen. De USSR zal hiervoor

•

$ 111 miljoen crediet geven. De elektriciteitsafname van

j

3JS miljard K¥ per jaar zou van de Assoean-dam worden betrokken, l
De Joegoslavische contacten zijn nog in het beginstadium van

j

het onderzoek naar de mogelijkheden van o.a. tractoren,

;

automobielonderdelen, TV-apparaten, etc. in Egypte.

NIGERIA:
Naar het voorkomt is van federale zijde nog geen nieuw offensief gelanceerd
omdat enerzijds de biafraanse troepen opnieuw een deel van de weg tussen
Onitsha en Enugu in handen hebben waardoor federale eenheden in het gebied
van Onitscha worden gebonden en anderzijds de federale derde divisie het
in het zuiden zwaar te verduren heeft. De biafraanse strijdkrachten kunnen
door hun korte verbindingslijnen zo nodig op korte termijn worden ingezet
om elke bedreiging van de twee landingsbanen, Uli en Uga, af te slaan.
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Opmerkingen; Verwacht kan worden dat "bij een eventueel groot offensief
slechts "beperkte vorderingen aan federale zijde zullen worden gemaakt alvorens dit offensief tot stilstand komt.
De mogelijkheid voor Biafra om de strijd voort te zetten is
geheel van de genoemde landingsbanen afhankelijk.

:

VOLKSREPUBLIEK CHINA;
Uit een hoofdartikel ter gelegenheid van de "Dag van het Leger"
(1 augustus) in de belangrijkste chinese bladen blijkt dat het leger zijn
binnenlandse politieke taak niet steeds op de juiste wijze uitvoert.
Bedoeld artikel citeert een nieuwe spreuk van MAO waarin het leger gewaarschuwd wordt dat onzorgvuldigheid dikwijls tot fouten leidt.
Opmerkingen; Het hoofdartikel, o.a. gepubliceerd in het Volksdagblad en
het blad van het leger Hongql, doet sterk het vermoeden rijzen
dat in de hoogste leiding van het regime ontevredenheid bestaat
over het optreden van de militairen in sommige gebieden.

VIETNAM;
De rede van President THIEÜ, gehouden op 11 juli j.l., waarin deze aanbood

houden, heeft bij de officieren te velde van het Zuid Vietnamese leger veel
kritiek ontmoet. Deze middengroepering, van het leger is van mening dat de
militaire situatie gunstig is en een tegemoetkomende taktiek tegenover de
communistentongewenst is. Vice-president KY heeft zich tot spreekbuis van
deze officieren gemaakt.
Opmerkingen; Hoewel het officierscorps tegen concessies aan de communisten
is, zal het niet tegen THIEU in verzet komen omdat hij als
het wettig gezag wordt beschouwd. Verdere concessies tegen de
zin van de officieren zal wel een daling van het moreel ten
gevolge hebben.
Vice-president KY maakt gebruik van ontevredenheid onder de
officieren om zijn eigen aanzien onder hen te vergroten.
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VENEZUELA;
Het recente "bezoek van de venezolaanse president CALDERA aan Colum"bia
had officieel ten doel de "betrekkingen tussen de staten te verbeteren.
Deze betrekkingen waren de laatste tijd verslechterd door de weigering
van Venezuela om tot het Andes-pakt toe te treden en de afwezigheid
van een afbakening van de kustgrenzen.
Bij zijn bezoek zat bij CALDSRA echter v-mede voor zijn positie in zijn
eigen land te versterken.
Opmerkingen; De thans vier maanden oude regering CALDERA wordt geconfronteerd met de gevolgen van een economische teruggang, onzekerheid
over de vooruitzichten van de olieindustrie, oppositie in het parlement
die het regeringsprogram verlam^ en een machtsstrijd in de regeringspartij COPEI.
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