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HONGARIJE;
De wijdverbreide politieke apathie van de hongaarse jongeren
begint voor het "bewind van KADAR een grote zorg te vormen. Het Centraal
Comité van de communistische partij is van plan op korte termijn pogingen
in liet werk te stellen om tot een oplossing van dit probleem te komen.
De grote voorzichtigheid die hierbij "betracht wordt kan echter mogelijk
"belemmerend werken "bij het vinden van een reëele oplossing.
Opmerkingen: In het verleden he"b"ben overijveriger repressieve maatregelen
en bureaucratie spontane jeugdbewegingen in de kiem gesmoord.
Als gevolg hiervan hebben de jongeren het lege formalisme
van de communistische mantelorganisaties van de hand gewezen
en een cynische onverschilligheid aangemeten, daarbij elke
vorm van politieke activiteit vermijdend.

JORDANIË;
Het jordaanse Oost-Cfhor-kanaal, dat op 10 augustus j.l. door
een Israëlische luchtaanval swaar werd "beschadigd is door toedoen van
israëlisch vuur nog steeds niet hersteld kunnen worden. Het kanaal voorziet in de vitale watervoorziening van het land langs de oostelijke oever
van de Jordaan. Dit gebied leverde tot voor kort 4-0% van de landbouw-opbrengst van de gehele oostelijke oever. De hoeveelheid water die thans nog
toevloeit is niet voldoende voor de gehele oogst. Als het kanaal "begin
september niet hersteld is zal dit grote schade aan de "bananenaanplant tot
gevolg hebben en ook het citrusareaal zal nadelig beïnvloed worden. In het
late najaar dient het kanaal weer te functioneren voor de bevloeiöhg van
groente die dan juist gezaaid is.
Opmerkingen; Het Oost-Ghor landbouw gebied, waarin het kanaal een centrale
rol speelt, levert een export van landbouwproducten ter waarde
van ongeveer f 45 miljoen, ongeveer een derde van de gehele
export van Jordanië. Eet kanaal, dat voor het grootste deel
door de Amerikanen is ontworpen, gefinancierd en gebouwd,
vertegenwoordigt een uitgave door de Verenigde Staten van
17,6 miljoen dollar van het bedrag van 23 miljoen dollar dat
reeds aan de bouw besteed is.
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SOEMff;
.Binnen de heersende revolutionaire raad aijn spanningen ontstaan over een aantal "binnenlandse problemen waarmede de regering te
kampen heeft. Steeds meer geruchten doen de ronde over een breuk tussen
gematigden en radicalen in de raad. De regering deelde vorige week zonder nadere aanduiding mede dat enige burgers en militairen wegens samen- '--:
zwering tegen het "bewind waren gearresteerd.
Ondanks bovenstaande worden voor de nabije toekomst geen belangrijke
wijzigingen in de soedanese regering verwacht.
Opmerkingen: Hoewel de meeste soedariezen weinig enthousiast zijn over het
huidige bewind zouden zij toch geen terugkeer van het vorige
conservatieve systeem wensen.

PAKISTM;
Voor het eerst sinds de afkondiging van de staat van beleg
in maart jl„ is er sprake van onrust onder de arbeiders in Oost Pakistan.
De belangrijkste reden voor de ontevredenheid is de recente verordening
van de centrale regering betreffende minimum lonen in Oost Pakistan.
Werkgevers sijn van mening dat de verordening te ver gaat, de arbeiders
dat zij niet ver genoeg gaat, terwijl de lakse toepassing door Oost Pakistan het probleem verergert. Deze provinciale regering is ontsticht over
het feit dat sij niet tevoren door RA¥ALPIÏTDI. was geraadpleegd. Van de
verwarring rond de nogal slordige geformuleerde verordening wordt door
linkse agitatoren gebruik gemaakt, die vooral de arbeiders van de, door
communisten beheerste, bonden aanzetten hun loon op het huidige peil te
weigeren. Gematigde vakbondsleiders durven de arbeiders niet,te bewegen
de lonen te aanvaarden uit vrees aanhang te verliezen als de lonen, toch
nog zouden worden opgetrokken.
Opmerkingen: In Oost Pakistan worden linkse extremisten steeds actiever
hetgeen meer arbeidsonrust in het vooruitzicht stelt.
Ontevredenheid onder de arbeiders was een belangrijke

factor

bij het aftreden van de regering AYGEB KHAIT; de huidige
regering zal krachtige maatregelen moeten nemen wil zij
haar arbeidspolitiek in het rechte spoor brengen en de
redenen tot verdere onrust wegnemen.
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Een commentaar in het Noord-Vietnamese partijblad

van

22 augustus jl. geeft te kennen dab de communisten niet van plan zijn
de vastgelopen "besprekingen in Parijs op korte termijn weer op gang
te brengen.
Eet artikel onderstreept nog eens dat sleclits de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor het getrek aan vooruitgang in Parijs. In het
"bijzonder worden de amerikaanse verklaringen weerlegd waarin gesteld
wordt dat de geallieerden zo ver zijn gegaan als maar mogelijk is om
een eind aan de oorlog te maken.
Opmerkingen; De teneur van "bovenbedoeld artikel sluit aan bij andere
aanwijzingen dat de communisten "bij een strikte interpretatie van hun "basisstelling van tien punten olijven.
Waarschijnlijk hoopt Hanoi dat het ge"brek aan vooruitgang
in de besprekingen de druk op de Verenigde Staten zal ver
groten om verdere stappen tot terugtrekking uit Vietnam
te nemen»

Hoewel geen ordeverstoringen en demonstraties plaats vonden
in de steden waar de volksraadpleging werd gehouden, zetten rebellen in
enige afgelegen gebieden hun activiteiten voort. De Indonesiërs versterken thans hun strijdkrachten in het gebied van Paniai en centraal West
Irian; hiervoor is echter niet nodig dat versterkingen van buiten West
Irian worden aangevoerd.
De opstandelingen in de Vogelkop zijn reeds maanden inactief en uit
Biak zijn de laatste tijd geen berichten over rebellenactiviteiten ontvangen.
Opmerkingen i Zo nu en dan zullen waarschijnlijk wel plaatselijke opstanden in het binnenland uitbreken; dat dissidenten er echter
niet in geslaagd zijn de volksraadpleging

te verstoren is

een ernstige slag voor de O.P.M., de Organisatie voor Vrij.
Papoea.
De primitieve natuur van de Papoea en het ontbreken van
communicatie in het binnenland maakt een gecoördineerde
opstand zeer onwaarschijnlijk.
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