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SOYJET-imiB;
Onlangs heeft Moskou een raketspecialist tot commandant
van het aan China grenzende Militair District Verre Oosten "benoemd.
De wisseling van het commando is een aanwijzing dat een zwaarder
accent op de russische raketbases langs de grens met China wordt gelegd en dat het groter aantal chinezen door een sterker vertrouwen
op raketeenheden aan russische zijde wordt gecompenseerd.
Opmerking; Generaal TOLUBKO, die zijn sporen op raketgebied heeft
verdiend, wordt kennelijk door het Kremlin de meest geëigende commandant van het mogelijk in de toekomst bedreigde gebied geacht.
LIBANON;
De israelische luchtaanval op de berg Hermon in Libanon op
11 augustus j.l. heeft de libanese regering dichter gebracht bij de
aanvaarding van de eis van de fedayeen om te mogen opereren vanuit
Libanon zonder beperkingen van de regering. De luchtaanval heeft het
ook voor de christenen moeilijker gemaakt zich te verzetten tegen de
moslim-eisen om een vijandiger houding tegenover Israël aan te nemen.
Opmeking;

Indien deze trend in de regering en bij de bevolking zich
voortzet| zal het voor president HELOU moeilijker worden
om zich te blijven verzetten tegen de fedayeen en zal Libanon steeds meer betrokken raken bij israelisch-arabische
incidenten.

EGYPTE;
Ofschoon er weinig ongerustheid is onder de bevolking van
Cairo over de recente gevechten bij het Suez-kanaal, is er bij de autoriteiten een toenemende bezorgdheid over de veiligheid van Egypte en een
fatalistische aanvaarding van de noodzaak van een voortgezette oorlogsvoering met Israël.
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Opmerking; Westelijke waarnemers in Egypte berichten, dat hun egyptische kontakten geloven, dat de huidige israelische
politiek met betrekking tot de bezette gebieden de mogelijkheid van een vreedzame regeling heeft uitgesloten. Deze
pessimistische gedachte wordt nog versterkt door de ruime
publiciteit die gegeven wordt aan de komende levering van
Phantom-vliegtuigen aan Israël en door officiële uitspraken,
waarin de recente amerikaanse voorstellen voor een regeling
sterk worden afgekeurd.
CHINESE VOLKSREPUBLIEK;
De laatste maanden is "het voorbereid zijn op een oorlog"
het belangrijkste thema in de binnenlandse propaganda van communistisch
China hoewel er geen aanwijzingen beschikbaar zijn dat de Chinezen beginnen te mobiliseren.
Opmerking; Hoewel Peking kennelijk van mening is dat de grensincidenten
met de Sovjet-Unie een hoge paraatheid rechtvaardigen, is
toch van oorlogshysterie nog geen sprake. De propaganda voor
oorlogsparaatheid heeft duidelijk mede ten doel de binnenlandse politieke eenheid en discipline te versterken, de produktie te stimuleren en de consumptie af te remmen.
De cMn@se regering is bezig de privileges van de + 2g- miljoen
onderdanen, die van overzeese familieleden overmakingen ontvangen, in te
trekken. Vanwege de toevloeiing van buitenlandse valuta, ruim 70 miljoen
dollar in 1968, mochten de ontvangenden reeds enige jaren speciale rantsoenen kopen en behoefden slechts licht werk of in het geheel geen arbeid te verrichten.
Deze groep onderdanen was tijdens de Culturele Revolutie zodanig mikpunt
dat sommigen zelfs hun overzeese relaties verbraken.
Opmerking; De nieuwe maatregelen zijn duidelijk een uitvloeisel van ideologische en binnenlands politieke overwegingen, die belangrijker worden geacht dan de repercussies in het buitenland.
Aangenomen kan worden dat de maatregelen een averechtse uitwerking zullen hebben op de houding van vele overzeeeohinezen
tegenover het moederland.
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NOOHD-VIETNAM!
Hanoi heeft de socialisering van de landbouw die geruime
tijd heeft gestagneerd opnieuw met kracht ter hand genomen. Nieuwe
bepalingen t.a.v. de collectivisatie stellen de leiding van coöperaties
in staat weerspannige leden harder aan te pakken. Hoewel kleine stukken
land nog steeds voor particulier gebruik beschikbaar blijven, heeft het
regime duideli-jk gesteld dat niet langer wordt aanvaard dat land voor
persoonlijk winstbejag wordt gebruikt.
Opmerking;

De nieuwe bepalingen beogen kennelijk de misbruiken tegen
te gaan die gedurende de oorlog in het coöperatieve systeem
zijn ingeslopen. Sen van die misbruiken, die vooral in de
periode van de bombardementen zijn ontstaan, is het gebruik
van collectieve eigendom voor privé doeleinden.

Steeds meer aanwijzingen duiden erop dat het economisch
herstel van Noord-Vietnam vooral belemmerd wordt door de problemen die
bedrijfsleiding en arbeidsvoorziening met zich brengen.
Opmerking:

Ondanks het feit dat 15 maanden geleden de bombardementen
op belangrijke economische doelen eindigde is de afhankelijkheid van Noord-Vietnam van voedselimporten toch nog toegenomen. De steun van communistische landen blijft essentieel
om tekorten in de eigen produktie te dekken en de steun aan
de oorlogsinspanningen in het Zuiden voort te kunnen zetten.
De herhaalde aansporingen van het regime om tot betere arbeidsprestaties te komen, hebben geen noemenswaardige verbetering gebracht.
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