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JOEOOSLAVIE - SOVJET-ÜNIE
De recente kritiek in de Joegoslavische pers op verschillende landen van het Warschau-Pact kenmerkt de frustratie die in Belgrado bestaat wegens het niet slagen in
haar politiek tot normalisering van de betrekkingen met deze
landen. De joego slaven waren van mening dat er een afspraak
met de Sovj et-Unie bestond om de verschillen in opvatting
niet in de pers te dramatiseren en dat deze afspraak ook door
de andere landen van het Warschau-Pact gehonoreerd zou worden.
Het Joegoslavische systeem werd niettemin van poolse, tsjechoslowaakse, bulgaarse en oostduitse zijde bekritiseerd,
Opmerking; In Belgrado is men van mening dat deze kritiek de
goedkeuring van Moskou geniet,, Bovendien is te vernemen d'a± Belgrado met Peking gesprekken voert over
de mogelijkheid tot het uitwisselen van ambassadeurs, hetgeen Moskou zeker zou irriteren» Een en
ander zou ertoe kunnen leiden dat de "wapenstilstand" tussen Joegoslavië en de Sovjet-Unie geen
lang leven meer beschoren is.

LIBIË
Nieuwe tekenen van ontevredenheid onder de libische bevolking worden waargenomen. In het geheim worden pamfletten
verspreid die de anti-traditionalistische politiek van het
nieuwe regime hekelen. De ontevredenheid schijnt deels door de
geheimzinnige sfeer rond de Revolutionaire Commando Raad en
deels door geruchten over onenigheid onder de leden van die
raad veroorzaakt te worden* ïevens is onrust onder de leerlingen van middelbare scholen in Benghazi gesignaleerd die veroorzaakt is door de slechte levensomstandigheden»
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Opmerking; Meer tekenen van ontevredenheid kunnen in de komende weken worden verwacht tijdens de periode
van de mohammedaanse vastenmaand Ramadan»

BIRMA
Rangoon treft op het ogenblik voorbereidingen om projecten weer op gang te brengen, die voorheen een onderdeel van het
voormalige chinese hulpprogram waren,, Birma heeft bekend gemaakt dat het met eigen middelen een suikerfabriek zal afbouwen en dat een Japanse firma de bouw van een papierfabriek
zal overnemen,» De birmanen hebben reeds verscheidene projecten afgebouwd die, als gevolg van de anti-ch;Lnese relletjes
van medio 1967, door Peking waren stopgezet. Voor de chinezen
zich geheel terugtrokken had Rangoon nog geen vierde deel opgenomen van het credit van 84 miljoen dollar dat de chinezen in
1961 beschikbaar stelden,,
Opmerking; Sedert de verbreking van de relaties met China heeft
Birma slechts weinig steun van communistische landen aanvaard'; ondanks het feit dat het buitenlandse
hulp hard nodig heeft»

VIETNAM
In een recente redevoering van de eerste secretaris van de
noordvietnamese communistische partij, Le Duan, zijn aanwijzingen te vinden, dat er meningsverschillen bestaan onder de
leiders in Hanoi0 In een ongewoon openhartig pleidooi voor
eenheid in de partij legde Le Duan er de nadruk op dat het
principe van collectief leiderschap vereist dat tegengestelde
meningen worden doorgesproken-,„
Hij achtte het onjuist dat de partij de mening van één persoon
zou volgen en anderen dwong deze opinie te volgen» Het is voor
het eerst sinds twee jaar dat het standpunt van Le Duan ten
aanzien van de oorlog publiek werd gemaakte Door het verschil
in opvatting binnen de partij in é*é*n verband te noemen met zijn
pleidooi om voorrang te verlenen aan de oorlogsinspanning en
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voorzichtigheid te betrachten bij het herstel van het socialistisch gezag in zijn land, wekte Le Duan sterk de indruk
dat over deze kwesties diepgaande onenigheid bestaat„
Opmerking; Bedoelde rede geeft tot nu toe de duidelijkste aanwijzing dat een strijd om de macht in de partij op
handen is» Truong Chinh, na Le Duan de belangrijkste man in het politburo, is waarschijnlijk de grote
rivaal. Diens visie over de oorlog en de binnenlandse politiek schijnt het afgelopen jaar het zwaarst
te hebben gewogen„

CUBA
Fidel Castro ondervindt ernstige moeilijkheden bij de
uitvoering van zijn plan om in de komende oogst 10 miljoen
ton suiker binnen te halen„ In, een recente rede klonk duidelijk twijfel of het gestelde doel gehaald zou worden„ Castro
stelt dat er genoeg suikerriet is om meer dan de genoemde
hoeveelheid te produceren maar dat nalatigheid en gebrek aan
discipline die in voorgaande jaren aan de dag traden niet konden worden geaccepteerd wilde de oogst een succes worden0 Castro
legde de verantwoordelijkheid hiervoor op de arbeiders en het
leidende kader, zodoende zich bij voorbaat dekkend voor het geval van mislukking. Castro legde tevens de nadruk op morele
boven materiële aansporingen„ Hij weigerde gebruik te maken
van kapitalistische methodes en achtte een beroep op de eer
van de arbeiders een betere stimulans dan geldelijke beloning»
Opmerking; Met laatstgenoemde stelling ging Castro kennelijk
in tegen critici van de universiteit van Havanna overigens een pro-castro bolwerk - die het oneens
zijn met zijn opvatting over arbeidsmotivering,,
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