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11 september 1969*
GEHEIM

SELECTIEVE SAMENVATTING VAN OHTYA3JGBST INLICHTIUQM
(4 t/m 10 september 1969}

TSJECHO-SLOWAKIJE;
Het partij presidium, dat de afgelopen week bijeen was,
heeft enige.nog niet gepubliceerde, besluiten op organisatorisch
en personeelsgebied genomen. Deze maand nog komt het centraal comité*
bijeen om deze besluiten te bekrachtigen en de val van Dubeek,
Smrkovsky en anderen(die bij de hervormingen van dit jaar betrokken
varen, te bezegelen.
Opmerking; Op partijleider HUSAK wordt door voorstanders van de harde
lijn steeds meer druk uitgeoefend om van een middenkoers
naar een orthodox-marxistische over te gaan.

ROEMENIE - INDIA:
Volgens een recente overeenkomst zal Roemenië in de
periode tot 1900 maximaal 23,4 miljoen ton hoogwaardig en middelsoort ijzererts voor een waarde van 133 miljoen dollar uit India
invoeren. Het is het plan om de import van ijzererts uit India van
de huidige 800.000 ton per jaar op te voeren tot 2,5 miljoen in
1978. Roemenië heeft reeds contracten afgesloten voor 9 miljoen ton
van het bovengenoemde totaal en het overige zal worden gekocht na
aanvaarding aan indiase zijde van roemeense aanbiedingen om machinerieën en uitrusting voor industrieële projecten en ruwe grondstoffen te leveren.
De Sovjet Unie, Roemenië's belangrijkste leverancier van ijzererts,
voorziet in ongeveer 80$ van de importbehoefte van Roemenië
(3,4 miljoen ton in 1967)«
Opmerking; Verwacht wordt dat Boekarest niet zozeer de huidige importen uit de Sovjet Unie zal willen vermindeiren als wel de
toevoer van ijzererts uit andere kanalen naar de nieuwe
grote staalfabriek van Galati verzekerd wil zien.
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De export van machinerieën naar India maakt de overeenkomst voor Roemenië extra aantrekkelijk omdat het moeilijkheden ondervindt bij de opvoering van de machineexport naar de Sovjet Unie.
Voor India is deze overeenkomst de eerste op lange termijn wat ijzererts betreft; hierdoor wordt Roemenië
tweede na Japan als exportmarkt voor Indiaas ijzererts.

V.A.R. - ISRAËL;
Recente aanvallen van de israelische luchtmacht tegen
egyptische artillerie en raketopstellingen langs het Suezkanaal waren
zeer nauwkeurig en brachten grote schade toe. Het operationele nut
van de egyptische luchtmacht wordt sterk beperkt door het feit dat
zij niet in staat is onmiddellijk in een bepaalde situatie terug te
slaan. Commandanten moeten voor vluchten eerst op toestemming van
Cairo wachten. Een illustratief voorbeeld was het laag en met grote
snelheid overvliegen van israelische toestellen over ïïasser1s huis
in Manshyat Al Bakry in juli j.l. Toen EFASSER het hoofdkwartier van
de luchtmacht eraan herinnerde dat hij strikte orders had gegeven
dat er geen vliegtuigen over zijn huis mochten vliegen kreeg hij te
horen dat.er geen toestellen in de lucht waren. De luchtmachtcommandant verklaarde ronduit dat de luchtmacht niet met succes kon optreden zolang het radarnet in russische handen was.
Opmerking; De operationele commandant van de luchtmacht, generaal
majoor Ali MUSTAFA BAGHDADI heeft niet de gave zijn apparaat behoorlijk te laten lopen en geniet weinig aanzien
onder zijn vliegers.
Het is gebleken dat de eerste groep piloten, die onlangs
van een opleiding in de Sovjet Unie terug keerden, beter
getrained waren in verdedigingstaktiek dan in een rol als
aanvaller.
Het egyptische radarnet is niet in russische handen doch
staat onder egyptische controle. Incidenteel wordt de apparatuur door russen bediend. Bovengenoemde verklaring
van de luchtmachtcommandant is kennelijk bedoeld om zijn
verantwoordelijkheid af te schuiven.
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SYRIË;
Er bestaat een gematigd optimisme ten aanzien van de vrijlating
van de twee israeli's, die, na de kaping van het T.W.A.-toestel, nog
worden vastgehouden.
Hoge Syrische ambtenaren schijnen niet erg gelukkig te zijn over de kaping
en hebben laten doorschemeren dat aij de twee israëlische burgers wel willen ruilen voor drie syrische piloten, die zich in israëlische gevangenschap bevinden.
Van israëlische zijde eist men echter onvoorwaardelijke vrijlating.
Moskou heeft aan het verzoek van Washington voldaan om de amerikaanse
visie op de kwestie aan de regering in Damaskus voor te leggen. De russen
zjjn van mening dat het incident vanzelf zal worden opgelost als de
israëli^s zelfbeheersing aan de dag zouden leggen.
Opmerking; De Sovjet Unie heeft geen officieel standpunt ten aanzien van
het incident ingenomen hoewel TASS erop heeft gewezen dat de
commando' s los van andere guerilla-organisaties handelden.
De sovjetpers heeft geen melding gemaakt van het vasthouden
van israëlische passagiers.

LIBANON;
De fedayeen hebben hun standpunt ten aanziem van coördinatie
van hun activiteiten door de overheid gewijzigd. Zij dulden geen enkele
regeringscontrole meer en eisen volledige vrijheid van handelen. De houding van de fedayeen is, met het toenemen van hun militaire kracht, harder geworden. Bovendien worden in de kampen voor Palestijnse vluchtelingen
paramilitaire eenheden gevormd, die in het grootste kamp 2000 man zou
omvatten.
Opmerking; De brand in de Al Aqaa Moskee en de recente israëlische vergeldingsaanvallen zullen het de libanese regering die een interne
controle over de Fedayeen had bepaald moeilijk maken.
Elke poging van de kant van de regering om weer een greep op
de fedayeen te krijgen, zal vrijwel zeker weer tot binnenlandse
strubbelingen leiden.
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GUYANA;
Hoofdzakelijk om symbolische redenen, teneinde het nationale
zelfvertrouwen te sterken, besloot het parlement dat Guyana op 23 februari
1970 een republiek zou worden. Minister president BUEMAM verklaarde in
het parlement dat hij de leider was van een "socialistische" partij en van
plan was zijn land tot een "coöperatieve republiek" om te vormen. Guyana
wil wel zijn band met het Britse Gemenebest behouden.
Opmerking; Verwacht mag worden dat leider van de communistische oppositie,
CHBDDI JAGAN, zal trachten de nieuwe economische filosofie van
de regering belachelijk te maken. JAGAH zal blijven aandringen
op onteigeningen die volgens hem nodig zijn om tot economische
onafhankelijkheid en het "ware socialisme" te komen.

COMMUNISTISCH CHINA;
Onlangs heeft een delegatie van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina een bezoek gebracht aan Peking teneinde van chinese
zijde wapenleveranties te verkrijgen. Het verzoek van genoemde delegatie
werd door Peking niet ingewilligd onder de motivering dat China geen
wapens kon missen in verband met de gespannen verhouding met de Sovjet
Unie,
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