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1. P-llTIEK.
a„ SOVJ3T-UMIE.
In de verslagperiode heeft de SOVJET-IHSTU; ^>
ag. agressiviteit van de. VER^IGDE STATER
de nadruk gelegd op de
van spionnage. Het optreden van de mili-fc * .Voor al op het gebied'
en touristen, gevolgd door uitwijzing oj^> lr ~ a "t"taché, studenten
activiteit,, alsmede de arrestatie van e ^ -. ^roncl- v an spionnageding tot uitvoerige uiteenzettingen ove^
a gent s gaven aanleimethodes. Het hoogtepunt van dit alles, .-+^oo:r hen gevolgde
'zette proces tegen de U-2. piloot POWERS ' s ' .° w ° het groots opgekaanso regering zelve t G veroordelen,, H Q - . ac^ ^ ö n doel de Ameri
len van deze "oorlogsauchtige" daden vat^ (ina drukkeli jk onthulzijde moest in de binnenlandse politiek „ l m P c r ialistische"
geven voor een grotere waakzaamheid on ^
n -rGG-'::i~';v'aardiging
Het vormde tevens do rechtvaardiging yat^
krachtige .defensie.
KHRUSHCHEV, o . a . ' t e n aanzien van de topc Q G h a ndelwijze van
Hoewel grote aandacht werd besteed aan h. Q+ 0 r G n ~fcio»
'stuk van do "peaccful co-cxistance" en ,-3
ideologische vraagCHINESS VOLKSREPUBLIEK ) een onjuiste in-t^ ^gmatici ( i . c „ do
en starheid word vorv/oten, mag niet worc^ o o:r Pretatie van LEHTN
wijkende opvatting van de CHTKESTJ VCIKS'lï^ vor wacht dat oen afverswakking van de communistische poli t i e, ^I.1!^ tot een directe
aanleiding zal geven. Bovendien staat t© , " t ° o « v „ het Westen
een werkelijke ideologische controverse s e zien of er wel van
hier slechts sprake van een op eigen wijg.
ke ig. Wellicht is
de buitenlandse politiek voor binnenland^ P as klaar maken van
gebruik.
KOK GO.
De adviseurs, die in LUMÜMBA' s naaste pcig.
van bedenkelijk allooi. "Chef de Cabine t tlinf Ver keren, zijn
HAERT, eertijds rechter in KONGO, zou v e l ^ d joint", Ur e GROOTregelen hebben geadviseerd. De Belg Mr. j£~ ^"^i-Belgische maatlijk opzicht "verdienstelijk" c De Belgis G j_ - maakt zich in gePERRIW, die in het persoonlijk kabinet 2-^ ° c ™inuniate, Mevrouw
o.m. de demonstratie v;:or het sluiten va,^ ln ê heeft, leidde
Een communistische agonte uit GUIHEA, MQV ° Belgische Ambassade^
bezig een vrouwenbeweging op te richten. ^Oliw Andrée BLCUIH, is
haar illegale activiteiten. De pers-atta c >^-^ s"^aa"t bekend om
een bij verstek ter dood veroordeelde Ft^0' Serge KICHBL, i s
van de Algerijnse P . L . W . Opmerkelijk is i man, die lid Was
van LUl-XHtlBA met de Russische ambassadeur et veelvuldig contact
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van de ambassades .van do Oostblok-landen.
Het optreden van LUMUMBA tegen de afgescheiden provincies,
thans nog "beperkt tot aen locaal conflict in KASAI, kan "bij
verdere acties leiden tot een burgeroorlog en algehele chaos.
1'AOS „
De staatsgreep van kapitein ..KCHG LAS heeft geleid tot een*
niouwo regering ondor Prins Souvanna PHCUMA. De vroegere minister van defensie echter rukte met regcringsgetrouwe troepen op naar VISNTTAÏfU, waar de nieuwe regering zetelde onder
bescherming van hot parachutistenbataljon van kapitein KOUG
LAE. Ondanks langdurige onderhandelingen is men niet tot- de"
samenstelling van een voor beide partijen aanvaardbare regering gekomen. Echter mag men verwachten dat LAOS zijn politieke en militaire bandon met het Westen aal verbreken en eon
neutYalistischo koers aal gaan volgen. Een toenemende invloei
van de commubistisch georiënteerde "Pathet Lao" schijnt dan
zeker.
•

2. MILITAIR.
a' Sovjet 'Legergroep Duitsland.
T"0 °P 5 juni 1960 verliet de nog niet geïdentificeerde lucht—
doelbrigadö ( Cp MERSEBURG ) zijn legeringsgebied in
ALTENBURG ( US 2051 ) met onbekende bestemming. 'De leeggekomen' installaties werden bezet- door niet geïdentificeerde recruten.
(2.) Do reeds in IS AT" nr. 7/19&0 vermelde commandopostoef eningeia
zijn na enige tijd van onderbreking in augustus jl„ weer
voortgezet, doch op 23 augustus jl„ geëindigd.
(3) De Sovjot autoriteiten hebbon-van 22 t/m 31 augustus j!7
een groot gebied verboden verklaard voor do Westelijke
militaire1 liaisongroepcn. De'reden is tot nu toe niet
bekend.
.
(4) De training van do Sovjet eenheden is normaal voor de '
tij'd van hot jaar. Aan de rivierovergang wcrdt zeer veel
aandacht besteed,
b.

O) In het gebied tussen BAKU en TIPLIS werden in juli jl„
'normale jaarlijkse oefeningen gehouden ( divisienivoau )o
(2) Waarschijnlijk zal er in spotomber a.s. eon commandopost—
- . oefening worden gehouden, waaraan zullen deelnemen SOVJQ-^
;
strijdkrachten.cn Genheden van het Poolse, Tsjechoslowaakse en Oostduitse leger, ( Commandopostoefening'van
het Warschau-Paot ) .
(3) Omtrent de in do SOVJET-UKIS aangekondigde demobilisatiQ
zijn tot nu toe geen exacte gegevens ter beschikking. Wel
blijkt ervonder het te 'demobiliseren personeel enige onrust 'te heersen over hun toekomst. Uit LUKOGRAD komt een
bericht dat daar een betrekkelijk groot aantal gedemobili'seerden te werk werd gesteld als ongeschoold arbei,der| i
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hieronder "bevonden zich ook officieren en onderofficieren.
•'• 'v ; • . .

(4) Volgens een ni-et "bevestigde- "bron.hebben alle leden van het
Warschau-Pact opdracht 'ontvangen een .infanterie-eenheid ter
sterkte van 1200 man te formeren, welke zich voor onmiddellijke inzet gerood moet houden teneinde landen, welke vragen om militaire bijstand, deze steun te kunnen verlenen,,

c<

OOST-DUITSLAND.
'
. .(1)In de eerste weck van augustus jl„ .werd gerapporteerd dat
de-voertuigen van do WA van extra "brandstof moeten worden
voorzien. Dit zou een verhoging; van de actieradius "betekenen van ca. 15"0 km.

•

(2) Eeeds sinds 1958 maken luchtlandingstroepen deel uit van de
verkenningsonderdclon van het Oostduitse leger» Thans wordt
do oprichting gemeld van een parachutistenbataljon, dat administratief zou zijn ingedeeld bij het 29e Mech.Regiment
te FRCRA op het eiland RUEGSW.. Het bataljon zou zijn samengesteld uit 500 geselecteerde vrijwilligers, Sen andere
bron meldt dat dit bataljon te zijner tijd zal worden ver-plaat-.t naar do oagoving van BERLIJN..en aldaar zal worden
, uitgerust met hclicopters en zal worden opgeleid voor het
uitvoeren van gucrilla—operaties„
(3) Sedert 1959 'is nen begonnen met de constructie van ca„ 18
militaire inrichtingen, welke op 25 mijl van het middelpunt
in een cirkel rond B^RLIJU zijn, geplaatst. De bron meldt
dat deze inrichtingen zijn best.emd voor het Oostduitse leger
en aan het eind van het jaar gereed moeten zijn. Alhoewel . ;
twee bekende plaatsen met grond/lucht lanceerinrichtingen
.( GLATJ en JUET-'3FJ3' G ) nagenoeg op de cirkel liggen, kan
thans nog niet worden gezegd voor welk dool bovengenoemde
inrichtingen zijn bestemd.

:
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d, TSJECHO-SLOWAKIJE.
Van 28 - 31 juli jl„ word in CT3KTRAAL-BCHWEN en NCORD-MOHAVIE
een commandopostoefoning gehouden onder leiding van het ministerie van defensie, waaraan deelnamen de staf van het 1e Militaire District en alle lijndivisies in BCHEKEB" en MORAVIE.
Dr werden o.m„ 300 vcrbindingsvoertuigen waargenomen.
Een commandopostoefening van oen dergelijke omvang werd in de
laatste jaron niet gerapporteerde
e„ FOL3N.
Op 4 augustus jlo werd een commandopostoefening gehouden in het
gebied tussen KOSTHZTÏI ( 20 km Oost van FOZNAN ) on LOWICZ
( 70 km West van WARSCHAU ). Er werden ca. 100 voertuigen waaronder 45 verbindingsvoertuigen - waargenomen.
f. ROEMENIE.
Tussen 6 en 8 augustus jl. werd een FT-76 amphibische tank
waargenomen in CVIDIU ( PK 2503 ). Dit is de eerste melding;
van een PT-76 in RC-l"JlIIE.
•
— j« ~
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3. CONTRA-INLICHTINGEN.
a. Vermissing van wapens en munitie.
In de verslagperiode werd de vermissing geconstateerd vans
- 1 geweer,
- 2 pistolen,
- 50 patronen*
"b„ Inlichtingenactiviteit,
Op 4 augustus 1960 worden door een. inzittende van een 'buitenlandse personenauto foto's gemaakt van vcrdeidigingserken te
KCRNWERDERZAND. De waj-on kon door te groto snelheid niet worden achterhaald,, Hot konteken "bleek te zijn afgegeven aan oen
Amerikaanse predikant. Hot onderzoek wordt voortgezet.
c„ Sabotage c „g., vernieling.
.Op 25 augustus jl. v.'üïd hij 119 Afdva in do legerplaats
't HARDE geconstateerd dat do "dwarse luchtte!" van oen rakottenlanccerinrichting stuk was. Tovons werd in do vulkoker van
de benzinetank eon grote steen en'enig zand aangetroffen.
d. Propaganda en agitatie.
Do CPN heeft in de afgelopen maand agitatie gevoerd tegen de
vorlading en opslag van Wostduitse munitie in NEDERLAND. Begin
augustus stuurde hot dagblad "De Waarheid" enige medewerkers
naar WINSCHOTEN die aldaar opnamen maakten, waarna het blad
uitkwam met eon reportage over deze kwestie. Op het industrieterrein en haventerrein van WINSCHOTEN en voor hot station NS
aldaar werden leuzen !'Wehrmacht nicht orwünscht" gekalkt en
pamfletten verspreid.
Do propaganda en agitatie tegen do uitzending van troepen naar
NIEUW-GUINEA werd ook dze maand weer voortgezet. Op de buitenmuur van de Oranje ÏÏassaukazerne to AMSTERDAM word de bekende
leuze gekalkt. Het AKJV verspreidde weer pamfletten te ASSEN
en tijdens de ouderdag te ARNHEK bij do Saxen Weimarkazerno.
TG AMSTERDAM worden op 28 augustus jl. pamfletten van do PSP
verspreid, gericht tegen de uitzending van troepen naar NISUWGUINSA.
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