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GEHEIM'- 1, POLITIEK.

a. SOVJET-UNIE.
Het streven naar oen nieuwe topconferentie wordt bij herhaling
tot uitdrukking gebracht, waarbij niet alleen de kwestie-BER-
LIJN, maar ook het dreigement om de Politieke Commissie van de
V.N., welke het ontwapeningsvraagstuk behandelt, te verlaten,
worden gebruikt als dwangmiddel. Verwacht mag worden dat na de
Amerikaanse verkiezingen de diplomatieke activiteit, eventueel
gepaard gaande mot incidentele gebeurtenissen, groter zal wor-
den.

b. CUBA.
Het belang van dit steunpunt voor de communistische landen
tekent zich steeds duidelijker af. Het zenden van een groot
aantal z.g. specialisten, alsmede militaire goederen in hoe-
veelheden welke de reële behoefte van CUBA te boven gaan, vallen
samen met een uitbreiding van politieke activiteit in de ver-
schillende Zuid- en Middenamerikaanse landen. De bewegingen,
welke worden opgericht om morele en materiële steun te verlenen
aan CASTKO, hebben veelal comministeh in de leiding.

2. MILITAIR.

a. Sovjet Legergroep Duitsland.
(1) De herfstmanoeuvres, welke in de nacht van-10 op 11 october

zijn begonnen, werden met een korte-onderbreking waarschijn-
-.-'..... -Tii-jk v-oortgezet tot 28 october jlvDe deelnemende eenheden

warèns 3 Stootleger, 2 Garde Tankleger, 18 Garde Mech.Leger
en waarschijnlijk 8 Gardeleger en 24 Luchtlegert

(2) In de omgeving van ZOSSEN-WUENSDORF staan waarschijnlijk
geleide projectielen van het type 'SHYSTER opgesteld.

(3) Er zijn aanwijzingen dat de 82 mm terugstootloze vuurmond
aal worden vervangen door de 107 inm terugstootloze vuurmond.
Er zijn eveneens aanwijzingen dat in het anti-tankpeloton
het 57 nim at-kanon zal worden vervangen door de 85 mm APAT.

b. OOST DUITSLAND.
(1)Uit rapporten van recente datum is gebleken dat de anti-

tankcompagnieen van de gemotoriseerde infanteriebataljons
door de NVA als "ondersteuningscompagnieën" worden aange-
duid. Ze zijn als volgt samengesteld:
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GEHEIM a, transportsectie met zes voertuigen^
b„ anti-tankpcloton met twee 57 n̂ i anti-tankkanonnen met

hulpmotor§
c. anti-tankpeloton met vier 82 mm terugstootloze vuur-

monden§
d. peloton luchtdoelmitrailleurs met twee 14>5 HUB zware

mitrailleurs, van het type ZPU,

De personeelssterkte is 5 officieren en 42 militairen van
lagere rang,

(2) Een groot gedeolte van het KOORDEN van OOST-DUITSLAND werd
van 6 tot 16 october tot verboden gebied verklaard. Deze.
maatregel stond in verband met een oefening van de UVA in
dit gebied, welke op 10 october begon en waaraan twee di-
visies deelnamen. De oefening heeft ca. twee weken geduurd.
Ook zouden onderdelen van de Oostduitse Marine en de Lucht-
macht, echter geen onderdelen van het Sovjet leger, aan
deze oefening hebben deelgenomen. De oefening zou onder
leiding van de staf van het 5 Militaire District met hoofd-
kwartier te NEUBRANDENBURG hebben gestaan.

(3) In OOST-BEHLIJN is 2500 man van de Volkspolitie uit OOST-
DUITSLAND aangekomen. Het zou in--de bedoeling liggen de

' nog in OOST-BERLIJN aanwezige onderdelen van het Oostduitse
en het Sovjet leger in de naaste toekomst terug te trekken.
Van dit bericht is nog geen bevestiging ontvangen.

o„ ALBANIË.
Het formeren van Rocd-Chinese "vrijwilligerseenheden" voor
eventuele inzet in ALGERIJE, is volgens een nog niet bevestigd
bericht voltooid. Deze eenheden worden voorlopig overgebracht
naar ALBANIË. Al eerder was bericht dat Russische parachutis-
teneenheden naar ALBANIË werden overgebracht.

CONFIDENTIEEL:?§ CONTRA-INLICHTINGEN. '
a. Vermissing, c.q. diefstal van wapens en munitie.

In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd van:
. 1 karabijn, zoekgeraakt b i j oefeningen i n DUITSLAND;

2 geweren Garand en 1 karabijn, zoekgeraakt tijdens oefening
HORDELOOP; ••• ;

b. Vermissing geclassificeerde stukken.
In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd vans
brief van IdA,. nr. 2181 I Conf.., S;1 d.d. 8-8-1960.

c. Inlichtingenactivitoit.
- Op 12 october jl. te 09.00 uur werd geconstateerd dat door

een inzittende van een Opel., nr. UX T2-53, foto's werden ge-
. • . -maakt van de Jullanafcazerne' te ;'s-HRAVENHAGE.

' - Op 12 o'c-fcober jT. werd geconstateerd dat door een dame, in be-
•- ' • ' - ' ' '' zit van auto RG 45-80, foto's werden gemaakt van het perceel

TCZH aan de Wassenaarsewegte''s-GRAVENHAGE.

d. Propaganda.
Begin october werden te GRONINGEN huis-aan-huis pamfletten van
de PSP verspreid, welke waren gericht tegen het regeringsbeleid
ten aanzien van NTEUW-GUINEA en de uitzending van 'troepen daarheen


