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23 oktober 1969.

GEHEIM

SELECTIEVE SAMENVATTING VAK ONTVANGEN HTLICHTINGEH

(16 t/ra 22 oktober 1969}

VOLKSREPUBLIEK CHICTA è SOVJET UNIE;

Aan Chinese zijde is men begonnen om aan de grens met de

Sovjet Unie binnen een strook van 100 km alle mensen te evacueren, die

op grond van leeftijd of fysieke toestand niet in staat zijn, produktief

te werken of de wapens te hanteren. Ongeveer 300 - 400.000 inwoners zou-

den reeds overgeplaatst zijn. Daarentegen worden in versneld tempo jonge

mensen uit de steden overgebracht naar de grensgebieden. Van Peking uit

vertrekken dagelijks 10 treinen met jonge arbeiders, studenten en bestuurs-

functionarissen naar het noorden. Geschat wordt, dat ongeveer 35 miljoen

jongeren uit dichtbevolkte gebieden overgeplaatst zijn naar de grensstreek.

Opmerking; De chinezen willen in deze streken zoveel mogelijk Han-chinezen

plaatsen. Een zegsman, die een bezoek bracht aan de universi-

teit van Kanton en de technische hogeschool in Shanghai, trof

lege gebouwen aan. Van de 3000 studenten in Kanton zouden er

2000 "voor onbepaalde tijd t.b.v. grensdiensten naar Heilung-

kiang" zijn gezonden en van de 1800 studenten van Shanghai meer

dan 1500 naar linnen-Jfongolië zijn verplaatst.

Aan andere universiteiten zou eenzelfde beeld aangetroffen wor-

den. Ben en ander zou berusten op een order van Mao, waarin

bepaald is dat de "kolonialisering" van deze gebieden voorrang

verdient boven de wetenschappelijke studie.

VOLKSREPUBLIEK CHIHA;

Reeds eerder heeft de propaganda in China, vooral de radio-

stations in de grensgebieden met de Sovjet Unie, er bij de chinese bevol-

king op aangedrongen voorbereid te zijn op een eventuele oorlog. Verschil-

lende bronnen hebben inmiddels melding gemaakt van het bestaan van een

order dd. 28 augustus (ook genoemd "een directief van Peking') die door

Mao Tse Tung ondertekend zou zijn. In deze order wordt het land gevraagd

voorbereid te zijn op een oorlog - ideologisch, fysiek en materieel.

Opmerking; De tekst van een dergelijke door Mao ondertekende order is tot

op heden nog niet bekend geworden.
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V.A.B.
De maclit van President NASSER in Egypte "berust op het ogenblik

minder op van oudsher "bestaande persoonlijke loyaliteiten dan op zijn "be-

kwaamheid om de rivaliteiten in de top van de hiërarchie uit te "buiten.

Met dit doel voor ogen geeft de president thans in toenemende mate macht

aan zijn intelligence- en veiligheidsdienst, welke momenteel het voornaam-

ste steunpunt van het regime is.

Het ontslag van ALI SABRI als secretaris-generaal van de"Arab Socialist ,"

Union"(ASü) is een verdere aanwijzing dat de basis, waaraan de president

oorspronkelijk zijn macht ontleende (nl. de groep van vrije officieren

1952) snel bezig is uit te hollen. Dit moet wel in toenemende mate bij de

huidige hiërarchie verontrusting wekken over hun eigen positie.

Opmerking; Er is thans nog geen duidelijke aanwijzing, dat er een georga-

niseerde oppositie in de VAR bestaat. De positie van BASSER is

echter wel kwetsbaarder geworden in het geval zich een werke-

lijk ernstige bedreiging gaat voordoen.

FHAMfiIJK/ISRAEL/SYRIE;

De franse regering heeft krachtige stappen in Damascus gedaan

om de vrijlating te bewerkstelligen van de twee israelische passagiers van

het onlangs gekaapte vliegtuig.

In Syrië toont men zich "hoogst verrast" over de aandrang van franse zijde.

De fransen hebben Israël discreet van hun stappen op de hoogte gesteld in

het kader van een nieuwe politiek, die erop is gericht de betrekkingen met

Israël langzaamaan, maar vooral onopvallend,te verbeteren.

Opmerking; Ondanks deze langzame verbetering zijn de kansen voor Israël

om Mirages van Frankrijk te ontvangen nog bijzonder gering.

JOEGOSLAVIË:

De partij- en regeringsleiders hebben zich beziggehouden met de

vraag welke maatregelen genomen kunnen worden tegen het gebrek aan disci-

pline in de partij c.q.. regionale tendensen naar autar.chie op economisch

terrein. De basis van de problematiek moet gezocht worden in traditionele

nationale rivaliteiten.
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Opmerking; In overeenstemming met besluiten, die gevallen zijn bij het

bezoek van GROMYKO tracht de leiding anti-russische polemiek

zoveel mogelijk in te perken. Zo is recent het laatste boek

van DJTLAS over de onvolmaakte maatschappij verboden, nadat

het reeds 6 maanden in druk was verschenen.

De Joegoslavische regering dreigt strakker te gaan optreden

tegen onrendabele ondernemingen door kredietverlening aan der-

gelijke ondernemingen aan restricties te onderwerpen. Ander-

zijds wordt aan ondernemingen, die in staat geacht kunnen wor-

den te rationaliseren, gunstiger voorwaarden gecreëerd t.b.v.

afschrijving, onverkoopbare voorraden en investeringen. Hier-

mede o.a. poogt de regering een verder afglijden naar een in-

flatie te voorkomen.
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