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GEHEIM 1. POLITIEK
a. SQVJET-ÜNIE

De USSR zoekt opnieuw naar credieten om de toene-
mende invoer uit Westerse industriële landen te
financieren. Sovj et-vertegenwoordigers polsen re-
geringen van West-Europese landen, financiële in-
stellingen en exporteurs, met de "bedoeling te ko-
men tot het sluiten van regeringsleningen, door
de Sovjet-regering gewaarborgde credieten en han-
delscredieten op lange termijn. Dit komt ook we-
derom tot uiting in het onlangs afgesloten han-
delsverdrag tussen de Sovjet-Unie en het Verenigd
Koninkrijk. Reeds tijdens het bezoek van de Brit-
se premier Macmillan aan Moskou vroeg Chroesjtsjow
een crediet over 5 jaar niet een totale waarde
van $ 700.000.000, lopende van 1959 tot 1963.

De plenaire zitting van hot CC-CPSU (Centraal
Comité Cummunistische Partij Sovjet-Unie) zal op

; 24 juni plaatsvinden."De mechanisatie en automa-
tisering in de Sovjet-industrie zal dan besproken

. worden*

b. IRAK.
: ' • In..het vorige ISAMwerd gemeld dat. de regering-

Kas som was gezwicht voor de communistische eis,
de People's Resistanco Force- van wapens te voor-
zien. Uit een redevoering van Kassem op 30 april
jl.mag afgeleid worden, dat hij zich meer bewust
is geworden van de gevaren, die er in het commu-
nisme schuilen. Hij wees hun eis om aan de rege-
ring deel te mogen nemen, af. Ook de communis-
tische eis voor executie van degenen, die verant-
woordelijk zijn voor de opstand in Mosoel wees

. Kassem van de hand. DG vakverenigingen in Irak
met -een toenemen-de communistische invloed hadden
ook politieke, .eisen gesteld, doch ook deze wer-
den door Kassem afgewezen. _
In zijn speech richtte Kassem zich tegen het ka-
pitalistisch imperialisme zonder nader aan''te
duiden, tegen welke landen dit gericht was.
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GEHEIM c. V.A.R.-IRAK
Gedurende verslagperiode viel een vermindering te con-
stateren van de felheid van de toon,van Nasser tegen
Kassem, Het is mogelijk, dat Nasser tot het inzicht is
gekomen, d_at een te vijandige houding van de V.A.R.
jegens Irak dit laatste land nog meer dan reeds het ge-
val was, in de armen van de Sovjet-Unie zo.u drijven.
Een andere mogelijkheid is, dat Chroesjtsjow aan. Nasser
een duidelijke waarschuwing heeft doen toekomen zich
ten aanzien van Irak te matigen.

d. ZUID-SLAVIE - SOVJET-UNIE.
Betrouwbare berichten wijzen erop, dat de Sovjet-Unie
voora'ans taande Joegoslavische politici heeft benaderd
om door besprekingen de bestaande geschillen uit de
weg te ruimen. ,
Agendapunten van. Joegoslavische zijde zouden zijn de
Onderlinge verhouding tussen communistische partijen
en de rechtszekerheid van het individu onder de socia-
listische staatsvorm.

e. CHINESE VOLKSREPUBLIEK.
Communistisch China beijvert zich om Tibet op één lijn
te brengen met het overige China door het invoeren van
drastische hervormingen. Waarschijnlijk zullen er ook
communes worden gevormd.

Het Communistisch-Chinese programma voor buitenlandse
hulpverlening werd eind 1958/begin 1959 verder uitge-
breid met" nieuwe hulpprogramma's ter waarde van
$ 275.000.000.

2. MILITAIR.. /

a. OOST-DUITSLAND

(1) Mot ingang van 11 mei jl,werden alle verloven voor
de politie ingetrokken,. terwijl de grenscontrole'
op reizigers, komende uit West-Duitsland en West-
Berlijn werd verscherpt. •

(2) Geconstateerd-, werd 'dat vliegers van 24 Luchtleger\^^JV_,\^j.j.KJUC3*U*_'^;j.x_*.. T V ^ _ L < - L '-LĈ .U V-I L.^£~j^_LKJ V C^-L-L. t—T -*-t <A.\s 1± \J -i-\-r ̂ ^ J. j

aangewezen voor terugkeer naar de Sovjet-Unie nipt(
zijn vertrokken terwijl daarentegen de aflossing
wit'do.Sovjet-Unie wel arriveerde, tevens werden
vliegtuigen uit.de Sovjet-Unie aangevoerd. E.e.a.
had tot resultaat een hogere 'gevechtswaarde van
24 Luchtleger. •

(3) Mot zekerheid is geconstateerd, dat in Oost-Duits-
i land grond/lucht geleide projectielen aanwezig '
l zijn,, .terwijl de aanwezigheid aldaar van grond/
grond'geleide projectielen c. q> raketten zeer waar-

-. schijnlijk i s .

VERENIGDE ARABISCHE' REPUBLIEK
.Begin april jl,.arriveerd,en in Latakia (Syrië) ongeveer
.6000 man Egyptische troepen... Voordien was de Egypti-
sche militaire sterkte in Syrië: twee infanteriebatal-
jons, twee tank-bataljons en een parachutistonocnhcid,
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GEHEIM. Deze Versterking van het Egyptische element van de
V.A,R.-troepen in Syrië kan ver"band houden met het be-
staan onder de Syrische troepen van sympathieën voor"
een Syrisch-Iraakse toenadering, dan wel met de moge-
lijkheid van moeilijkheden met Irak.

c. IRAK.
De zuivering, die in het Iraakso leger wordt doorge-
voerd, omvatte tot nu toe: één generaal, 25 "brigadiers,
100 kolonels, 60 luitonants-kolonol, 12 majoors en
4 kapiteins, dus een totaal van 202 officieren.
Deze officieren, die werden gedwongen hun ontslag te
nemen, waren tegenstanders van hot huidige regiem.
Bovendien worden door deze zuivering promotiekansen
geboden aan de jongere, loyale officieren. Aangenomen
mag worden, dat de populariteit van Kassem'in hot le-
ger, die reeds groot was, nog zal toenemen.

3. CONTRA-INLICHTINGEN.

Diefstal on vermissing van wapens en munitie.

In de verslagperiode werden totaal vermist:

3 pistolen

2 karabijnen

De daders van de in vorige ISAM gemelde wapen-en munitic-
diefstallcn te AMSTERDAM zijn inmiddels gearresteerd.
Alle vermiste wapcn^, alsmede een groot deel van de ge-
stolen munitie, konden worden achtcrhaaldi
De diefstallen hadden slechts een crimineel aspect.
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