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GEHEIM

SELECTIEVE SAMENVATTING VAUT OHWAffSSKT INLICHTINGEN

(9 t/m 15 oktober 1969).

SOVJET UNIE;

In sovjet-russische partijbladen als Sovetskaya Rossiya

(18 september) en de Pravda (22 september) zijn artikelen verschenen,

die op voorzichtige wijze kritiek inhouden op bepaalde politieke figuren.

Het artikel in Sovetskaya Rossiya beschrijft een nieuw boek over de strijd

van de partij tegen het trotskisme kort na de revolutie. De politieke

"zonden,!1 van TROTSKY worden opgesomd op een manier, die SHELEPIN wel past

in de huidige politieke constellatie.

Het artikel in de Pravda over het leiderschap van de partij roert tekort-

komingen aan, die ook BREZHUEV wel aangerekend worden door jongere politici.

Mogelijk is dit artikel ook geïnspireerd door een aanhanger van SHELBPIN.

Beide artikelen stellen in ieder geval het leiderschap zelf ter discussie.

Opmerkingt Deze artikelen kunnen duiden op kleine politieke schermutse-

lingen, vooruitlopende op het 24ste partijcongres van de partij,

dat in de lente van 1970 zal worden gehouden. Deze vorm van

onderlinge kritiek is niet ongebruikelijk.

CYPRUS;

De recente verklaring van president MAKARIOS dat geen concessies

meer aan de turkse Cyprioten zouden worden gedaan heeft de tegenstelling

tussen griekse en turkse Cyprioten verscherpt. De turks-cypriotische pers

heeft de verklaring fel veroordeeld op een toon die de giftigste kan wor-

den genoemd sinds de crisis van eind 1967. De officiële leider van de

turkse-cypriotische gemeenschap dr. KUCHUK oefende, zij het in gematigder

termen, eveneens kritiek op het standpunt van Makarios uit.

Opmerking; MAKARIOS heeft de diverse kampementen van de Cyprische Nationale

Garde bezocht om tegen militaire voorbereidingen aan turks-

cypriotische zijde te waarschuwen. Evenals in de periode van

stijgende spanning voor de confrontatie in 1967» heeft MAKARIOS

opnieuw openlijk een beroep op de steun van Griekenland gedaan.

GEHEIM



-2-

GEHEIM

ISRAËL;

De veiligheidsproblemen, die door de fedayeen zowel in Israël

zelf als in de bezette arabische gebieden worden veroorzaakt worden steeds

ernstiger.

Ondanks scherpe maatregelen van israelische zijde tegen infiltratie, zijn

de fedayeen er tot nu toe in geslaagd in heel Israël sabotagedaden te

plegen. Zo hebben er van eind juni j.l. af een twaalftal aanvallen in de

haven van Haifa plaats gehad. In het bezette deel van Jordanië zijn de

israëli's, ondanks uitgaansverbod, economische beperkingen en het verwoes-

ten van huizen, niet in staat de fedayeen te bedwingen.

Opmerking! De guerilla activiteiten veroorzaken op het ogenblik nog niet

veel slachtoffers hoewel het aantal relatief hoger is dan

de amerikaanse verliezen in Zuid-Vietnam. De fedayeen leggen

zich er echter op toe hun slagkracht te verhogen.

TANZANIA - ZAMBIA;

Communist!scheChinese experts zullen in november a.s. gereed

zijn met hun exploraties ten behoeve van de zgn. Tan-Zam spoorlijn en

verwachten in maart van het volgend jaar met de bouw te kunnen beginnen.

In de afgelopen weken zijn nog 400 chinese spoorweg-techniei in Tanzania

aangekomen waardoor het totaal thans ongeveer 1000 beloopt. Begin deze

maand is 1800 ton spoorweg-materiaal uit China gearriveerd.

Als de spoorweg in 1975 klaar is zal Zambia het grootste deel van zijn

koper-uitvoer, die 90$ van zijn inkomsten aan buitenlandse valuta ople-

vert, via de spoorlijn naar de haven van Dar Es Salaam laten lopen.

Opmerking; Zambia is op het ogenblik vrijwel geheel afhankelijk van de

spoorverbindingen die door de door blanken geregeerde gebieden

Hhodesia, Mozambique en Angola lopen.

CHILI;

Chili en Roemenië hebben een overeenkomst gesloten tot vorming

van een gemeenschappelijke maatschappij tot exploratie en exploitatie van

koper en andere mineralen. Deze overeenkomst betreft de derde gemeenschap-

pelijke onderneming die Chili met een ooeteuropees land over ontginning

van chileens koper heeft opgericht. Al eerder dit jaar keurde de Chileense

regering een hongaars-chileense maatschappij voor koperdraad goed. In
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;' ruil voor 50$ van de aandelen zal Hongarije mijnbouwmachinerieën, tech-

' nische hulp en een marktgarantie voor de productie van de maatschappij

in Hongarije en andere oosteuropese landen leveren. In mei j.l. is een

chileens-joegoslavische maatschappij gesticht voor exploratie van koper

in Chili.

Opmerking; Met bovengenoemde overeenkomsten en andere vriendschappelijke

gebaren ten opzichte van communistische landen wil de huidige

christen-democratische regering van Chili haar progressieve

imago herstellen. Het is er president Frei veel aan gelegen

de steun van Oost Europa te verkrijgen voor zijn plan tot

chilenisatie van de koperindustrie, dat door de Chileense

communisten nog steeds als onvoldoende wordt aangevallen.
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