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J oegoslavie/Sow j et-Unie

BEÏHEBXIHÖEN EH DE
BELGRADO

1. Bij gelegenheid van hot bezoek van de Joego-
slavische Minister van Buitenlandse Zaken, POPOVIC, aan Hoe-
kou werd nog geen tijdstip bepaald voor het tegenbezoek van
G-RCMYKO, Dit werd door hoge partijfunctionarissen te Belgrado
hieraan toegeschreven, dat Moskou uiteindelijk het bezoek van
GRCMYKO van het verloop van de conferentie te Belgrado afhan-
kelijk wilde stellen* d.w.z» dat de 3owjet regering, ingeval
de besluiten van de conferentie te Belgrado voor de Sowjet-
Unie gunstig uitvallen, zich in zekere zin hiervoor erkente-
lijk wil tonen door GHCMYKO naar Belgrado te zenden en daar-
mede het aanxien van Joegoslavië te versterken.

Leidende .partijfunctionarissen in Belgrado
beweren, dat PQPOTIC JSoskou ook heeft moeten polsen over een
eventueel bezoek van ÏITO. Het schijnt echter, dat het hier
meer gaat om een wens van enkele hoge partijfunctionarissen
in Belgrado | die een bezoek van ÏITQ aan Moskou gaarne 2 oud en
willen uit prestige-overwegingen. Beae kringen ssijn er ook
van overtuigd, dat Moskou niet alleen niets tegen een bezoek
van ÏITO sou hebben, naar dat men hem zelfs zeer gaarne zou
zien* Anderzijds is juist dit een der redenen, waarom TIÏO
z$lf - deze opvatting aijn verscheidene partijfunctionarissen
te Belgrado toegedaan•- er niet ao gemakkelijk toe te bewegen
is een uitnodiging van Moskou aan te nemen* Over deze kwestie
lopen dus de meningen in de hoogste partij kringen van Joego-
slavië uiteen*

2. Vooraanstaande Joegoslavische partijfunctio-
narissen hebben verklaard, dat de toezegging van POPOVIÖ bij
zijn bezoek aan Moskou om de neutrale staten sterker in de
politieke richting van de Sowjet-ïïnie te beïnvloeden, tot ge-
volg had, dat na zijn terugkeer in de belangrijkste neutrale



landen oude ervaren communisten tot ambassadeur*» werden be-
noemd*

Be Slowenen Br» BEBIER, Dr. BRILEJ en
stafchef KVEDER zijn zeer anti-Duits gezind en nemen inzake
Berlijn en het vredesverdrag een bijzonder fel anti-West-
duits standpunt in,

Verder verklaarden genoemde functionaris-
sen dat» hoewel er uiterlijk weinig van te bemerken is»
sedert PQPOVIC's terugkeer toenadering tot de $ow;}et-0nie
wordt gezocht. Onder leiding van VUIQfcAïïOViC-lüStëPO, die n&
POPQVTC Moskou heeft bezocht, worden de contacten tussen de
vakverenigingen van beide landen verstevigd, VüSMANQViG is
lid van het Centraal OomitS en houdt in deze hoedanigheid
ook (in 't geheim) contact met de C,P,S.Ü*

3. De benoeming van CTOBTIH MIJATOVIG tot
JoegOBlavisch Ambassadeur in Moskou wordt in Belgrado geaien
als een teken dat de Joegoslavische Communistische Partij ook
in de toekomst tegenover dé Sowjet-Unie aan haar eigen ideolo-
gie aal vasthouden, - BIUAfOYXC was directeur van het partij-
orgaan *l£omjauni0tw en geldt met EABBSItJ al» de kundigste theo-
reticua van hét Joego&lavisch reTrisioniame \j heeft in het
verleden ook het grootste deel van de ideologische twistge-
sprekken met het Kxemlin geredigeerd,

Opmerkingen:1) Van een bezoek van VÜEMANOVIO aan Moskou is
dezerzijds niets "bekend.
2) Sr bestaan geen officiële betrekkingen tussen
de CPSU en de CPJ. Wellicht gaat het hier om per-
soonlijke contacten van VÜKMANOVIQ.
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