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SELECTIEVE SAMENVATTING VAN ONTVANGEN INLICHTINGEN

(5 juni t/m 11 juni 1969)

OOST-EUROPA;

De tsjechoslowaakse partijleider HUSAK ziet zich gesteld tegenover

ernstige moeilijkheden in de tsjechische gebieden Bohemen en Moravië.

In het Bureau voor tsjechische aangelegenheden van de tsjechoslowaakse

communistische partij (KPC) bestaat geen "midden-groepering" zoals in

de communistische partij van Slowakije (KPS). De progressieven in de

K.P.C, nemen een afwachtende houding aan tegenover de Slowaak HUSAK.

De conservatieven oefenen druk uit om vooral in de personele sector

veranderingen door te voeren. Het ziet er naar uit dat HUSAK niet in

staat is weerstand te bieden aan de conservatieven onder leiding van

STROUGAL.
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MIDDEN-OOSTEN;

Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een van de onver-

antwoordelijkste en actiefste der Fedayeen-groepen, heeft een campagne

aangekondigd voor de vernietiging van alle amerikaanse belangen in de

arabische wereld. De verklaring, op 3 juni in Jordanië uitgegeven, stelt

dat het opblazen van de oliepijpleiding in het door Israël bezette deel

van Syrië het begin was van genoemde campagne. In het afgelopen jaar

was het deze groep die Hl Al-vliegtuigen in Athene en Zürich aanviel en

een ander toestel vanuit Rome kidnapte. De in Syrië opgeblazen amerikaanse

oliepijpleiding voert olie van Saudi—Arabië naar de Libanese haven Sidon.

Koning FEISiL is woedend over de sabotagedaad en het Egyptische blad

Al-Ahram veroordeelt de operatie omdat zij voor de Israeli's gunstig en

voor de Arabieren schadelijk zou zijn. Deze sabotage is bovendien een

diplomatiek probleem geworden omdat de Israeli's eisen dat de oliepijp—

leiding-maatschappij direct met hen onderhandelt en niet meer door tussen—

personen0
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De komende drie jaar zal Frankrijk in totaal maximaal 1,8 miljoen

ton tarwe aan Egypte levereni Een recente overeenkomst bepaald dat Frank-

rijk 500.000 ton tarwe per jaar zal leveren tegen de
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geldende marktprijs en bovendien jaarlijks een schenking zal

doen van 90*000 ton. De eerste leveranties zullen komende augus-

tus aanvangen. Ter financiering van de transactie zal Parijs

jaarlijks een credit van maximaal $ 27 miljoen met een looptijd

van twee jaar verschaffen.

Voor het komende halfjaar zullen de tarwe importen voldoende zijn

om de behoefte te dekken. Moskou is vorige maand begonnen aan de

leverantie van de voor dit jaar overeengekomen 300.000 ton tarwe.

Sgypte betrekt zijn tarwe ook van diverse andere leveranciers.
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LATIJNS-AMERIKA;

De afgedwongen afzegging van het bezoek van Gouverneur

ROCKEFELLER aan Venezuela is een succes dat voor de linkse extre-

misten vermoedelijk aanleiding zal zijn hun confrontatie met de

regering—CALDERA te verscherpen. De beslissing het bezoek uit te

stellen is kennelijk ingegeven door de vrees dat demonstraties van

extremistische studenten uit de hand zouden lopen en dat de moeilijk-

heden in Curapao naar het vasteland zouden overslaan, hetgeen vei-

ligheidseenheden zou onttrekken die nodig zijn voor de bescherming

van het gezelschap van ROCKEFELLER.

De kritiek op de regering is de laatate maanden toegenomen en is

niet alleen gericht op het pacificatie-program dat sommige politieke

en militaire leiders slecht geleid en een mislukking achten, maar

ook op de behandeling van economische problemen. De aarzeling van

President CALDERA om een politiek te aanvaarden, die mogelijk contro-

verses zou kunnen uitlokken, heeft de vraag doen rijzen of zijn rege-

ring in staat is daadwerkelijk te regeren.

(B -2)

GEHEIM


