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Verzoeke aan Sovjet-onderdanen (.li:t-Russen vallen 
hier niet onder) visa, zowel voor binnenkomen als 
voor doorreis, te weigeren. 
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Uit het dagb13d DE WA4FHEI D van 15 )ecember 1951 

( Amsterdamse editi e . ) 

Japan wil Chinese 
steenkool kopen 

Volgens een AFP-bericht uit Tokio 
streeft Japan er naar om, tij het in
diJ:ect, handelsbetrekkingen met de 
Chinese Volksrepubliek aan te knopen. 
Het persbureau meldt, dat er et;n co~
tract is getekend voor de levenng vta 
Hongkong van 50.000 ton Mandsjoerijse 
steenkool. De:z:e steenkool is een derde 

. goedkoper dan de steenkool, die de Ver
enigde Staten levert. 
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Australische bezorgdheid over Japanse visserssenepen 
ten Zuiden van de evenaar . 
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De betrouwbaarheid van de subbronnen (Australiërs in 
het buitenland) kan moeilijk beoordeeld worden. 

... : . : . . . . ... . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . 
:·.·. . . . . . . 

dè-·rlfinister-Presiden t. 
de Minister van Buitenlandse Zaken. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
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AU3TRALISOHE BEZORGDHEID OVER JAPAlffiE VISSERSSOHE:ffiN i'.EH 

ZUIDEN VP..H DE EVENAAR. 

Australië zou sterk geïnteresseerd zijn 111 het verloop 

van het Brits-Noorse dispuut over de Noorse te~1toria1e wateren, 
een dispuut dat nu aanhangig is voor het Internati~naal Gerechts
hof. Indien namelijk Q(oot-Drittann1ë deze zaak wint~ wordt het 
voor Australië zeer moeilijk u'itvoering te geven aan plannen 
gericht tegen eventuele Japanse spionnage. Zoals bekend maakte 

~ Japan voor de oorlog gebruik van Japanse visserasohepen in de 
Australische wateren voor spionnage-doeleinden. 

• 

4 Australië wenst op soortgelijke gronden als die welke 
<./ r aangevoerd worden door NOOIWegen,1.n staat te Zijn bredere stro

! ken van het omringende zeegebied tot .Au.s'trallsch gebied te ver
f klaren. 

In de eerste helft van September heeft er een bijeenkomst 
plaats gevonden van hoge ambtenaren van 7 Australische Federale 
Departementen in Canberra (Defensie, Vloot_ Buitenlandse Zaken, 
Territoriën, JUstitie, Fiscus-afd.douane, en Visserij) om wets
voorstellar 4)·)'-... sproken, 1velko ingediend zullen worden als l'Ioor
llegen het :r: J.e=!.-t~ ~.lu winnen. 

Als Pl~ê.._ .. , tief, indlea. G:root- l>rit1iannië in het gelijk zou 
worden ges· el\·,. _ .J men van plan rechtstreekse stappen te onder

nemen bij C. r·:.:_,<....1Se Tagering om deze te bewegen de Japanse vis

serij vtl jv ht~ te beperken tot een zeegebied ten Noorden van de 
Evenaar, d.w.z. eenzelfde 8'Jbied, als dat waartoe Japan door de 
geallieerden beperkt werd in 1949. doch dat sindsdien door I.'Iao
Arthur werd uitgebreid to't het eiland li!anus, de Australische basi.s 
twée graden ten Zuiden van de evenaar. De Australische regering 
schijnt zioh de laatste tijd bezorgd te hebben getoond over de 
aanwezigheid van Japanse vissersboten in het zeegebied rondom 
het eiland Manus. 

Omstreeks 24 September 1951. 
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