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a. SCVJST-UNIE.
Het Sovjet propaganda-offensief ontwikkelde zich - overeenkomstig de in ISAM nr.6/1.960 genoemde Sovjet intenties met grote snelheid en agressiviteit. De stroom van nota's
met "betrekking tot de vliegtuigincidenten, alsmede de daarbij herhaaldelijk geuite dreigementen ten aanzien van
"basesf hebben kennelijk ten doel de HAVO-partners ( o,a.
NOORWEGEN en ENGELAND ) en leden van de CENT.O ( o.a.TURKIJE en PAKISTAN ) zodanig te beïnvloeden dat de publieke
opinie, c.q. parlementsleden zich keren tegen het verlenen
van faciliteiten op vliegtuigbases. Deze procedure werd
eveneens gevolgd ten aanzien van het Amerikaans-Japanse
vredesverdrag» Bovendien tracht de SOVJET-UNIE met deae
stroom van nota's, welke zich verder uitstrekt over de gebeurtenissen in KCNGO, CUBA en het verschaffen van Amerikaanse raketten, voor het wereldforum de NAVO-landen - en
wel in het bijzonder de VERENIGDE STATEN en WEST-DUITSLAND
- te doen brnadmerken als agressieve machten. Door deze manoeuvre in de koude oorlog streeft de SOVJET-UNIE er naar

gunstige uitgangsstellingen te betrekken voor zijn optreden
in de 'komene Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,
van welke vergadering kan worden verwacht dat hij in toenemende mate zal worden gebruikt om internationaal zodanige
druk uit te oefenen dat de Sovjet doelstellingen worden
verwezenlijkt.
-b. IRAK.
•
Teleurgesteld over de kwaliteit van de Sovjet experts, werden op verzoek van IRAK in april jl„, 24 van de 30 Sovjet
specialisten,, die bij de haven van BASRA werkzaam waren,
naar RUSLAND teruggeroepen.
c. CUBA.
De goede verhouding met de SCVJET-UNIE bleek wederom uit
het f e i t dat het Hoofd van de Cubaanse Militaire Inlichtingendienst zich in MOSKOU bevindt voor het volgen van
een cursus. Het v o r i g e . j a a r werd deze cursus door z i j n
plaatsvervanger gevolgd.
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d. KONGO.
Voor zijn vorkicEingsoanipagnü hooft do huidige premier,
LUMUMBA, financiclo atoun van het Oost-Blok gehad. De chaotische situatie;, wcüko kort na clc onafhankelijkheid ontstond, word rnedo veroorzaakt docr oen aantal communistische
agitatoren on agont^u,.mot hot dool de '^ostelijke invloeden
uit to schakelen on oen goode "basis te schoppon voor volle• dige communistis -ho infiltratie,,

2. MI LI T AI K.
.
a. Sovjet Legergroep Duitsland.
(1) Alle legers van de Sovjet Legergroep Duitsland.,.-behalve
het 2e Garde Tankloger, alsmede het 24e Luchtleger en
mogelijk do NVA, namsn deel aan eon commandopostoefening van 21 - 23 juni jl„
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(2) In do.loop van de maand zijn onderdelen van de 6e Artilleriedivisie uit de omgeving van RATHENCW, BRANDENBURG
,, .. . .
en ALTENGRABGW on onderdelen van de 34e Artilleriedivi. ,
sie uit POTSDAM naar de SCVJST-UNIE vertrokken. Deze
verplaatsingen, en de reeds in de vorige ISAM gerapporteerde verplaatsingen, vormen oen totaal van drie LuA—
brigades en onderdelen van twee artillericdivisies,
welke naar de SOVJST-UNIE kunnen zijn vertrokken.
Nadere gegevens zijn echter nog nodig vóór een juiste
conclusie kan worden getrokken inzake het vertrek van
.
LuA-eenhoden.
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(3) Bovengenoemde eenheden worden gereorganiseerd in of vervangen door rakoteonhedcni het is echter ook mogelijk
dat deze eenheden deel uitmaken van de troepenreductie,
welke door KÏÏÏÏUSECHEV werd aangekondigd.
(4) De Sovjet autoriteiten hebbon van 13 t/m 21 juli het
grootste deel van OOST-DUITSLAND tot verboden gebied
verklaard. Deze restrictie kan tot doel hebbon gehad
manoeuvres, hergroeperingen of heruitrusting van troepen te verborgen.
(5) Het Hoofdkwartier van GSVG en de hoofdkwartieren van al
zijn legers en waarschijnlijk van Sovjet divisies/in
dit gebied comraandopostoafoningen gehouden. /"trabben
• (6) Van 23 - 29 juli jl„ is een nieuw gebied verboden in
het noordelijke dool van 00CT-DUITSLAND. Dit gebied
wordt begrensd in het Noorden en het Oosten door de
kust on in hot Zuiden door een lijn, welke loopt van
WOL GAS T- GUTZKOW- TENNING-KALC IC N-KILAKOW- GOLDBERGSCffYBRIN-KLUTZ.

b. 50VJET-UNIE.
(1) Volgens oen verklaring van het Hoofd van het Bureau
Migratie en Arbcidsrecrutering, Mikhail POLYAKOV, zijn
ongeveer 200.000 godemobiliseerde militairen onderweg
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naar bouwplaatsen, fabrieken en staatsboordorijen; '
(2) Gebaseerd op rapporten wordt thans aangenomen, dat LENINGRAD en EIGA sijn omringd door installaties voor grond/
lucht gülcido projectielen.,

:

'

GO OOST-SUITSLAIjD.
(1) Hot vliogvold TFTOT'7 is sedert 3 rooi in gebruik. De waargenomen activiteit schijnt in verband to staan met hot
vliegveld van JOJ13RAIIDEÏ73URGO Er wordt aan^oncmon dat
pp TTJTOW oon regiment FRESCO'S van de Oostduitso Luchtmacht is gostati.V'nnoord.
. ..
(2) Eind mei begin juni, kregon twee genationaliseerde
Duitse transportondernemingen opdracht hun verbruik van
diesclbrandstof te verminderen tot 50^ van do toewijzing
voor dezelfde periode van 1959» Nadere inlichtingen
gaan in een richting welke er op duidt dat de vermindering betrekking heeft op geheel OOST-DUITSLAND. Gelijksoortige restricties zijn voorafgaande jaron meer voorgekomen. Men is van mening dat do huidige maatregel
zijn oorzaak vindt in een toenemende export van motorbrandstof samen met een productie-achterstand en do benodigde hoeveelheden voor GSVG-oofoningon. Do mogelijkheid van militaire voorraadvorming kan echter niet geheel worden uitgesloten»
(3) Van 1 juli jl af zijn alle technische controleposten in
do .stations van do Berli jnse..Reichsbahn? alsmede van de
"" Reichsbahnamtor permanent bezet. Niottcgenstaande het
toegenomen vorkoor door de huidige vacantioperiode is
o'cn 24-uurs dienst voor technische controleposten ongewoon.
(4) Op 20 juli jl. werd gerapporteerd dat do Oostduitse
spoorwegen opdracht hebben gekregen op 30 september
4000 spoorwcgwagons te verzamelen voor het vervoer van
troepcn0 Zij moeten binnen 24 uur ter beschikking staan.
Dit bericht is nog niet bevestigd.
d. TSJECHO-SLOWAKUIJ! „
(l)Op 22 meijl. worden foto's genomen van het wagenpark
en het oefenterrein van installatie "B"LOUMY. Op dczo
foto's kwamen voor de Tsjechische modificatie van de
• Sovjet BTR-501% oen amphibische APC, on de nieuwe 82mm
TLV van Tsjechischo makelij. Deze waarneming bevestigt
dat het 28e- GeniGchanisoerdo Regiment, ingedeeld bij de
5e Gemschanisoerdc Divisie, is uitgerust met de BTR-50P
en do 82mm TLV. IDveneens werden op 30 juni jl. op installatie "Ai;BJinOSOW vijf BTR-50P's waargenomen. Dit
wijst er op dat het 30e Gemechaniseerde Regiment van de
8e Gemechaniseerde Divisie met dozo APC is uitgerust.
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3= COïïTBA-IKLICHTO:GM8
a. Vo r mi s s i n g v an wapons on munitie,
Bij iiiilitairc --cf oningcn in LA CCUETIÜTE zijn zoekgeraakt s
— 1 pistcolriüt
- 1 pistool. '
13 °

~ " " " ' ' ' " e "Urioslag" van 125 afd]tlua mob
;
htó'ronso "brug bij LOCHSÏ' word op
2y •juni jlo on op 5 Juü jl. . hcrhaaldoli'jk esn licht^r-ücnc V-. Iksvagcn gosignalcc-rd, waarvan de inzittencten üuii verdachte bolangatolling toonden voor do
battori j-opst.ollingcn en de commandopost door middel
van herhaalde en. .langdurige observatie en het stellen
van vragen,
Haar de houder van het kenteken wordt oen onderzoek
ingesteld.
(2) Op 5, Juli Jl° werd in de omgeving ESNSWOUDE een grijze
. Volkswagen gesignaleerd, waarvan de inzittende(n)
opvallend ve-el belangstelling toonde (n) voor de aldaar gehouden oefening van 43 Vorkbat. Op 8 juli jl„
werd dezelfde wagon gesignaleerd in de omgeving
Naar de houder van het kenteken wordt een onderzoek
ingesteld,
c» Sabotage, c.q.. dief stal -van benzine.
Tijdens oefeningen van 125 Afdltlua mob bij LOCHSM werd
op 4 juli 1960 geconstateerd dat van twoc militaire voertuigen de benzinetank voor 1/3 was gevuld met water tegen
2/3 benzine. Do voertuigen waren afkomstig uit opleg Mob.
complex BATHM3N.
d . Propaganda on agitatie.
Van de zijde van het ANJV wordt nog steeds agitatie gevoerd togen de uitzending van troepen naar MEUW-GFUIÏÏ'EA.
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