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1 s-G-ravenhage, 25 juli 1958,

Speciaal "bericht over Indonesië m."b.t. Nieuw-Guinea
en over Venezuela m.b.t. de Antillen (en Suriname).

Indonesië; Algemeen.

Op 13 maart 1958 werd tussen Polen en Indonesië een
overeenkomst getekend, volgens welke overeenkomst
Polen vanaf heden tot aan het 1e kwartaal 1959 aan
Indonesië de volgende schepen, vliegtuigen en ander
oorlogsmateriaal zal leveren:

a. 4 torpedobootjagers
2 middelklasse onderzeeboten
8 onderzeebootjagers met "bewapening en munitie;

b_. artillerie + munitie voor een bedrag van
US S 3,5 miljoen;

£. een aantal vliegtuigen, waaronder:

50 MIG 17 (aflevering tussen mei-oktober 1958)
8 helicopters
20 TS/8 trainers

Totale kosten onder c_, inclusief munitie, grond-
uitrusting en radar: US $ 30,75 miljoen.

,Uit Polen vertrok een derde militaire missie met
land- en luchtmachtspecialisten voor de tijd van
twee jaar naar Indonesië.

Indonesië heeft in Polen 14 coasters "besteld van
totaal 4.000 ton.

Uit de Japanse oorlogsherstelbetalingen - waarvan
nog S 3,1 miljoen resteren - wordt de aankoop gefi-
nancierd van 15 patrouilleboten van 360 ton, vracht-
schepen en plaatijzer.

Binnenkort zal op het hoofdkwartier van het "Natio-
nale Front ter Bevrijding van Irian Barat" een drie-
weekse conferentie worden gehouden. Aan deze confe-
rentie zullen 2 officieren van elk territoriaal com-
mando deelnemen.

Militair.
In de toestand in Sumatra en Woord-Celebes heeft
zich geen principiële wijziging voorgedaan. Het
"beeld wordt beheerst door guerilla-activiteit zij-
dens de rebellen en repressieve acties van de kant
der centrale troepen.
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Venezuela; De in het vorige speciale "bericht gesignaleerde ver-
deeldheid van de strijdkrachten heeft op 24 juli
geleid tot een mislukte poging van legerzijde
(minister van Defensie) de, de democratie nastreven-
de, junta van Schout "bij Nacht LarazataU omver te
werpen.

De minister van Defensie, Jezus Maria Gastro Léon,
is uitgewezen.

De positie van LarazabaU, die een toenemende populai-
riteit geniet, is tenminste onverzwakt gehandhaafd.


