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Gesprek tussen KOSYGflH en MITTSRER.

1. Op 14 juli 1969 bracht de Oostenrijkse minister van handel, MITTERER

een bezoek aan Moskou.

HITTEEER voerde besprekingen met zijn russische collega PATOLITSCHEW

onder andere over de Oostenrijkse belangstelling voor een aardgas-

leiding door Oostenrijk. De "Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk

hebben belang1 bij een tracering van de leiding door Oostenrijk, ter-

wijl de Sovjet Unie deze leiding door TsjechoSlowakije wil laten lopen.

2. Gedurende een onderhoud, dat anderhalf uur duurde, onderhield de sovjet-

russische minister president KOSYGIN, de Oostenrijkse minister gedurende

meer dan twintig minuten over het probleem Moskou-Peking. KOSYGIN

toonde zich in dit verband emotioneel en vergeleek MAO met HITLER:

"kanonnen in plaats van boter ten koste van de bevolking". Hij spoorde

MITTSRER als volgt aan: "U moet niets leveren aan China, absoluut niets.

Want met alles wat u levert, versterkt u de chinese oorlogsindustrie".

Toen de Oostenrijkse minister hiertegen aanvoerde, dat Oostenrijk hele-

maal niet in staat was waren aan China te leveren, die de oorlogsin-

dustrie zouden kunnen versterken, verklaarde KGSYGIÏÏ: "¥at u ook aan

China mag' leveren, het dient hoe dan ook voor de oorlogsindustrie".

3- In het kader van besprekingen van de oostenrijks-russische gemengde

commissie, ontstond aan Oostenrijkse zijde het gevoel, dat de Russen

toch rekening houden met ernstigere botsingen met China.

4. Bij besprekingen over het toeristenverkeer merkte KOSYGIH op, dat de

Sowjet Unie vele nieuwe hotels ter beschikking had. Toen de Oostenrijkse

gesprekspartner opmerkte, dat Joegoslavië op dit punt de zaken beter

aanpakte door particulieren in te schakelen bij herstelwerkzaamheden

zei KOSYGIIf nogal bits: "Houdt u alstublieft op met te spreken over

het Joegoslavische communisme".

GEHEIM


