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GEHEIM 1. POLITIEK. '

a. IRAK.
Voor de verbetering van de interne economische situatie tracht
KASSIK zowel van het WESTEN als van het OOSTBLOK een zo groot
mogelijke steun te verkrijgen. TSJECHO-SLOWAKIJE verschafte
eind october eeb crediet van $ 32 millioen ten behoeve van de
bouw van olieraffinaderijen, hydro-electrische en thermische
centrales, terwijl RUSLAND voor de modernisering van de spoor-
weg BAGHDAD--BASRA een nieuw crediet van $ 25 millioen ver-

i strekte. Het aantal technici uit het OOSTBLOK neemt weer toe
en wordt thans op ca„ 500 geschat.
Een onlangs opgericht Comité van Drie, dat KASSIM moet advise-
ren bij de opbouw van het economische leven, heeft twee Sovjet
economen als commissieleden.
In legerkringen is men ontevreden over het Russische materieel.
Niet alleen acht men de kwaliteit minder dan die van het vroe-
gere Engelse materieel, maar ook is de voorziening met reserve
onderdelen slecht. Niettemin blijft IRAK zich in tactisch en
materieel-technisch opzicht oriënteren op de SOVJET-UNIE.

b. GHANA. '
• •' Een verdere oriëntatie op het OOSTBLOK blijkt o.m„ uit de

•••- ' steun, welke in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
. . aan de SOVJST-UNIE werd gegeven. In het economische vlak ont-

ving GHANA een crediet van % 40 millioen voor uitbreiding van
handel, culturele betrekkingen en. aankoop van zes ILYUSïHN-18
straalvliegtuigen. Het aantal Russische technici neefrit in ver-
sneld tempo toe. Er zijn aanwijzingen dat ACCRA het centrum van

' de communistische activiteit in AFRIKA wordt.

2. MILITAIR.
a. SOVJET-UNIE.

In de pers werd critiek uitgeoefend op. de wijze, waarop in som-
- • mige .militaire districten '('..o.m. MD WRESSTAN en MD- BALTïSCHE

LANDEN ) werd geprobeerde de in het'.kader van de troepenreducties
gedemobiliseerde militairen te werven voor werk in SIBERIË.
Ook werd de houding van een groep gedeinobiliseerden, afkomstig
uit het MD MCSKCU, gelaakt omdat deze na aankomst in PAVLODAR
.tengevolge van enige moeilijkheden „op het gebied van werk en
huisvesting weer naar huis terugkeerde. In sommige gevallen
schijnen de overdreven beloften van de regering met betrekking
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GEHEIM tot tewerkstelling in SIBERIË "bij aankomst aldaar tot grote te-
leurstelling aanleiding te geven. Vooral voor de vele gedemobi-
liseerde officieren is het moeilijk een passende werkkring te
vinden» Hierdoor neemt de interesse in een militaire carrière
af. Het moreel in de militaire districten, welke in hoofdzaak
bij de troepenreducties zijn "betrokken, is dan ook niet erg hoog,

b„ OOST-DUITSLAND,
(1) Er werd bericht; ontvangen dat de Oostduitse Verdedigings-

raad ( "Nationaler Verteidigungsrat" ) voorbereidingen
.; .: -...'. hj3e£t getroffen teneinde de IVA met raketten uit te rusten

in geval de Sovjet ontwapeningsvoorstellen door de Assem-
blee van de Verenigde Naties zouden worden verworpen. De,
Oostduitse regering verwacht1van de zijde van de Sovjet
regering en de landen van het Warschau-Pact instemming met
dit plan.
Sedert .april 1960 zou een rakettenopleidingsregiment te
PINNOW zijn gestatiorineerd. Het staat vast dat leden van
de. NVA een rakettenopleiding volgen. Voor zover bekend is
nog geen van de Satéllietlegers met grond/grond raketten
uitgerust. Indien OOST-DUITSLAND de beschikking zou krijgen
over raketwapens, zouden dit waarschijnlijk uitsluitend
tactische raketten zijn.

(2) Door de "Kampfgruppen1' van de Oostduitse spoorwegstations
in ERFURT werd op 17 september jl. een alarmoefening, ge-
houden. De troepen werden naar de"Bergkaserne"gebracht5
waar wapens aan hen werden uitgereikt. Op motorvoertuigen,
welke door de NVA en de "Transportpolizei" werden geleverd,
werden deze "Kampfgruppen" naar KUEHNHAUSEN vervoerd. Hier
werden oefeningen gehouden. In de buitenwijken van DOSLL-
STEDT werden'tijdens deze oefeningen verzetshaarden opge-
ruimd,

c. ALBANIË.
Volgens geruchten zou een hooggeplaatste marine-officier -
schout bij nacht Terne ST3YKO -'onlangs zijn "weggezuiverd"
wegens politieke onenigheid met de staat. S3YKO was de op één
na hoogstgeplaatste officier en- chef van de Afdeling Operatie'}?
van de Marine sinds 1950» De levensloop van SEYKC toont aan ^
dat hij de Sovjet belangen diende^ zijn arrestatie door de
autoriteiten in ALBANIË kan v/orden beschouwd als een tegenslag
voor de Sovjets in hun streven de banden tussen ALBANIË en de
CHINESE VCLKSPJTFÜBLISK losser te maken.-

CONFIDENTIEEL' 3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a. Vermissing^ c. g., diefstal van wapens en munitie.

In de verslagperiode werd de vermissing "geconstateerd vans
2 pistolen, 1 karabijn, 1 geweer Garand, 54 patronen 9 n™,
c.q. hulzen.

b„ Propaganda.
In de afgelopen maand vond verspreiding plaats van het tweede
nummer van het ANJV-periodiek:"Het is ZO". Exemplaren hiervan
werden in diverse steden nabij kazernes en stations aan mili-
tairen uitgereikt.
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