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RUSSISCHE SUPERBOM
GEEXPLODEERD

De Sovjet Unie heeft gisteren
de zwaarste door mensen veroor-
zaakte explosie uit de geschiedenis
tot stand gebracht met een kern-
bom van naar men aanneemt meer
dan vijftig megaton.
Wetenschappelijke instn.imenlen
in West Europa registreerden een
explosie in de atmosfeer die enke-
le malen zo krachtig was als die
van de dertig megaton bom die
vorige week tot ontploffing werd
gebracht.
Zweedse wetenschapsmensen heb
ben verklaard dat als gevolg van
rie windrichting in de hogere at-
mosfeer, de radioactieve fallout
waarschijnlijk naar Moord Siberië
wordt gevoerd.

De Amerikaanse commissie voor a-
Ttoomenerg-ie heeft bevestigd dati Rus-

land opniieuw een kernproef heeft uit-
gevpard maar az aei dat: bijzonder
heiden pas later beschikbaar zouden ko-
men.

ERNSTIGE KRITIEK
Vele landen t.ebben reeds etmstig*

kritiek op deze laatste Russischs kern-
explosie, geleverd die tot' stand kwam
ondanks vele pro.-qst.en en talrijke v ,r-
-zo-eken uit, de hele wereld om de explo-
sie a f (fe

Be "BrM-.'.i rtegCjrïiig cteste rfneO. da,:
87 landen een beroep gedaan hadden
op de Russische rejgering om de wereld
zulk een explosie ha be-sparen.
De Britse- regering deelt de veronjtwaai
diging die -tig met n wordt gevoeld ï1:"-!

n van di1 n van het wel-
zijn en de veiligheid van de mensheid
In Scandinavië heeft zowel de pi
van NüOrwegM] ais dnei van Den
ken de Russische kernproef krachtig
veroordeeld, In New Vork noemde de
Amerikaansia afgevaardigde bij de Ver
enigde Naties, Adlai Str. vonson, de ex-
plosie; "'een arrogantie' daad van de Sov-
jet Unie"
Stevenson vtarklaarde dat Rusland vol
minachting de wensen van die Verenig-
de Naties en alle vriedelievietnde volke-
ren negeerde.

De premier van India, Pandit Nehi-u,
act, datt hij persoonlijk een oerotep op
Chroesttajof gedaan had om af te zien
van de explosie van een vijftig megaton;
bom.

Stalins lichaam wordt uit
mausoleam verwijderd

Het congres van de Russische
communistische partij heeft inge-
stemd met de verwijdering van
het gebalsemde lichaam van Stal in
uit het „Mausoleum voor Lenin
en Stalin" op het Rode Plein in
Moskou. Het gebouw was al enige
dagen gesloten, naar aanvankelijk
werd medegedeeld in verband met
reparaties.

Op het. congres heeft Chroestsjol' Sta-
lin er van heschuldigd verantwoorde-
lijk «e: zijn v(X>r die- dood .van duizrn-
deri orischuldigde mensen. Ook vjéie
andere spreto-rs veroordeelden daarna
het regimje' van Stalin.

Het voorstel om de stoffelijke
resten van' Stalin uit het Mauso-
leum te verwijderen was afkom-
stig van de leider van de afdeling
Leningrad van de communistische
partij.
Hij zei dat de aanwezigheid van
het lichaam van Stalin in het mau
__oleum van Lenin niet in overeen-
stemming, was met de onwettige
handelingen die; door Stalin.waren
bedrevso.

Standpunt van PARNA toch ongewijzigd
Wajoi:“We hebbennooit
bezwaar gemaakttegen

een eigen vlag“
Naar aanleiding van ons bcrichi
van gisteren, waarin wij meldden
dat, na een gesprek tussen de heer
Gosewisch (afgevaardigde van Ma-
nokwari in de Nieuw Guinea Raad)
en cjg voorzitter van de Païna, d«
heer H. Wajoi, nu ook dfc Pai-na
zich achter het manifest van 19 ok-
tober stelt, verzocht de heer Wajoi
ons hierop een correctie te willen
publicieren.

Hij verklaarde dat de heer Go-
sewisch hem had gevraagd, of hij
er bezwaar tegen zou maken als
de Nederlandse regering haar toe-
stemming zóu geven tot het hijsen
van een eigen nationale vlag in
Nieuw Guinea.
De heer Wajoi zei geantwoord- te
hebben van niet, maar dit brengt
in het standpunt van de Parria
gc^n enkele verandering, zo ver-.

klaarde hij. De Parna heeft nooit
verklaard, dat ze tegen het hijsen
van een eigen nationale vlag is,
maar ze eist wel, dat als de Nèdër-Jlandse regering haar' toestemming
daartoe geeft, ze ook de souverei-
niteit aan het Papoeavolk nipel
overdragen. Dit standpunt," dat
werd vastgelegd in een officieel
communiqué van htet' Partijbestuur "en dat dn. de Nieuw Guinea Koe-
rier werd gepubliceerd op 24 ok-
tober j.l. blijft ongewijzigd, aldu,=.
de heer Wajoi..
Dit impliceerde volgens hem ook..
dat hij het manifest van 19 okto-
ber om principiële reden ook mi:
niet kan ondertekenen, '■■'""'
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NG-Raad neemt besluiten van nationaal
Comitee over

Motie met algemene stemmen aanvaard
Na een debat van drie uur, waarin slechts op enkele ondergeschik

te punten afwijkende meningen werden verkondigd, heeft de
Nieuw Guinea Raad gisteren met algemene stemmen een motie
aanvaard, waarin het volgende oordeel wordt uitgesproken:
1. De benaming Nederlands Nieuw Guinea dient te worden ver-

vangen door „West Papoea". |
2. Het volk van West Papoea dient te worden aangeduid met de be-

naming Papoea.
3. De vlag, zoals door het Komitee National in zijn vergadering van

19 oktober 1961 gekozen, behoort te worden erkend als lands-
vlag van West Papoea.

4. Als landswapen dient te worden erkend het wapen zoals dit is
aangenomen door het Komitee National in zijn vergadering van
19 oktober 1961. (

5. Het „Hai Tanahku Papoea" dient te worden erkend als het volks-
lied van West Papoea. I

Deze punten zijn een weerspiegeling van de besluiten die door het
National Komitee op 19 oktober j.l. werden genomen en werden ge-
formuleerd in een manifest. De motie was ingediend door tien
raadsleden, nl. de heren Kaisiepo, Meset, Arfan, Jouwe, Tanggah-
ma, Gobai, Gebse, Onim, Samkakai, en Kiriwaib.
Eveneens met algemene stemmen werd daarna het voorstel aange-
nomen dat een commissie van acht raadsleden onder leiding van de
heer Kaisiepo vandaag een petitie aan de Gouverneur zou overhan-
digen, waarin de inhoud van de bovengenoemde motie was ver-
vat, j

Hts geen datum voor
viaghijsing

In tegenstelling tot het manifest: van
19 oktober werd in de motie geien uit-
spraak gedaan over de datum, waarop
de vlag van West Papoea, naast de Ne-
derlandse vlag gehesen dient te wor-
den. In het manifest werd 1 november
als zodanig genoemd. Qa Raad besloot
om deze kwestie tijdens esn Informe-
le bijeenkomst, die gisteravond heeft
plaats gpvondcti, opnieuw ondier tjgeii
te zien.

CEREMONTEEI.
Tijdens het debat verklaarden enk-er

ie Raadsleden het van grooti belang te
achten dat hptl hijsen van de nieuwe
vlag van Wegf. Papoeja met groot cere-
monfcpl gepaard zou gaan, maar de
consequentie daarvan zou zijn. dat dit'
evenement dan enkele dagen uitge-
steld zou moeten worden om voldoen-
de tijd beschikbaar fe hebben voor de.
voorbereiding van een en andier. Het
was die heer Kaisiepo die e-r op wees
dat een dergelijk uitstel naar buiten

tos een verkeerde indruk kon makten.
Onze tegenstanders zullen zeggen, dat
die Nederlandse regering dit uitstiet!
hetefft geiedst, zo verklaard-e hij.

Op de publieke tribune, waai vooi
al de Papoea-bevolking rijkteilijk
vertegenwoordigd was, wekte hei
feit dat de Raad niet ktesliste dat
de vlag op 1 november gehesen zou
wordten, zichtbare 'teleurstelling.
In de wandelgangen verklaarden
da voorzitter van de Demokratische
Volkspartij, de he,er Runtuboy en
do voorzitter van de Partai Papua
M-erdeka, de heer Rumainum, dat
zij een uitstel als f*n verraad zou-
den beschouwen.

De voornaamste spreker tijdens
het debat was cle heer Kaisiepo
die zich opnieuw ontpopte als een
groot redenaar. Met veel overtui-
gingskracht verdedigde hij het
recht van de Papoea's op een ei-
gen volksbestaan. Vele van zijn
argumenten heeft hij ook reeds
bij andere gelegenheden openbaar
gemaakt. De eis van Indonesië dat
haar gezag zich dient uit te strek
ken van Sabang tot Merauke acht-
te de heer Kaisiepo historisch on-
gegrond.

De republiek Intionesia aaht zich de
opvolgster Van i\et vrowget't Neder-
lands Oost Indië, zo verklaarde hij,
maar dat Oost Indië werd al door de
Japanners in stukken verdeeld. Suma-
tra werd bij Singapore ingelijfd. Javn
Borneo en Nieuw Guinea worden als
afzonderlijke eenhede*. bestuurd. Obsl
Indonesië' ressorteerde onder de Ja-
panse marine.
En toen Japan capituleerde en QP Java
de rc__-\thliek Indonesia werd .uitgiwoe-

pen was Nieuw Guinea al meer da«
een jaar b-evrijd en geplaatst ond-eir ccc
wettige ragering. Det heer Kaisiepo v«r
klaarde van mening te zijn, dat als
Nieuw Guinea bij Indone-siëj werd inge-
lijfd het ten onder zou gaan om nooit
meer op te stiftan.

Radioprogramma
DINSDAG 31 OKTOBER 1961
20.00 Klok progr. overzicht', nieuws en
weersverwachting. 20.20 Act. of gram.
muz, 20.30 Muziek op verzoek 21.15
Herdenkingsprogramma over de dich-
ter Slauerhoff, die 25 jaar geleden
stierf. Samenstelling Jacques Idserda.
21.30 Cowboyliederen door het Norman
Luboffkoor, 21.50 Jan Cordtiweruer en
zijn nieuw dansorloest 22.00 Lacht klas
sieke avondakkoorden 22.35 Het Coim-
bra kwintet, 22.50 Nieuws in Weit' kort.
23.00. .Sluiting.

diud-e

ENIGE KRITIEK
Zoals uit de stemmingsuitslag bleek

waren alle afgevaardigden het in prin-
cipei met ée ontwerp-tnötie eens1, maat
toch ontbrak het op bepaalde onderge-
schikte pun!<|__i niet aan kritfcfc.

— Enkele algevaardigden o.a. de heei
Gtabse, spraketn over de verrassing er
zelfs de ontsteltenis die in de kam-
pongs was gietrezen toten door de radio-
werd bekend gemaakt dat' een natio-
naal koraite* in Hollandia had gtieist
dat er een eigen vlag van West Pa-
poea gehe9c*n dtendia te wordt_i. Hij
meende dat de bevolking bettier had
moeten worden voorbereid. De bevol-
king verkjierde ook in het onzekere ol
dit. hijsen van een vlag inhield dat nu
ook de souvereiniteit werd overgedra-
gien.

— De heejr Ahmad, stelde voor om
naast de in de ontwerpmotiie gestelde
punten, tevens te besluiten dat het
Maleis voortaan de officiële taal van
West Papoea diende te zijn.

— Da heren Arfan en Motu steldet
enkelI- wijzigingen voor in het vlag-
onttwerp dat door het Nationaal Co-
mitt-e was aanvaard.
I>e heer Kaisiepo beantwoordde al.
laa.ti.fie spreker deae punten.

Hij metende dat een beterei voorbe-
reiding van de bevolking niet moge-
lijk was gewteest, in verband met de
ernstige, internationale situatie. Hij
stelde voor dat de Raadsleden straks
zelf voorlichting aan die bevolking 7_on
den geven.

— De taai-kwestie wildiu hij liever la -
ten rusten, totdat er over de souvte-
ne-jaiteitsoverdracht' zou worden be-
slist

— De wijzigingen in de vlag verwierp
hij niet, maar hij spi dat er later nog
gelegenheid zou zijn om deze eventu-
eel aan të brengen. Da vlag was maai
voorlopig, zo verklaarde hij.
Ook deae uitspraak wekte lenige talent
stelling op de publieke tribune

Vergadering PPM

Naar de heer Moses Rumainum
voorzitter van de onlangs opge-
richte Partai Papua Merdeka ons-
meedeelde, heeft op 29 oktober
j.l. te Hamadi een bijeenkomst van
die partij plaats gevonden, waai
in totaal 320 personen zich offi-
cieel als lid van deze nieuwe
groepering hebben laten inschrij-
ven.
Het partijbestuur bestaat uit M.
Rumainum (voorzitter), A. Nene^
pat (vice-voorzitfer en secretaris)
J. Wartïbrauw (penningmeester)
en A. Rumadas en P. Worikar.



Papoea-leden UNO-delegatie uit
Hollandia vertrokken

Maandagochtend was de Nk uv.
Guinea Raad bijna voltallig op
het vliegveld Sentani aanwezig
om de beide raadsleden Nicolaas
Jouwe en Nicolaas Tanggahma
"af te duwen" bij hun vertrek
naar New Vork, waar zij de Ne-
derlandse regering als adviseurs
ter zijde zullen staan.

De heer Kaisiepo zette in da kring

der vertrekkenden en afsebeidnemetrs
met enige plechtigheid ;,«n met een
doek samengebonden pakje «eer.
„Wat is dat nou Kaisiepo, je gaat ze
toch geen mondvoorraad meegaven? De
KI_M zorgt gor,d voor ZÉ' hoor!" werd
er geroepen. De heer Kaisiepo knoopte
echter onverstoorbaar de doek los er
toonde met gerechtvaardigde trots epr
smakelijk uitziende tulband, die dooi
zijn vrouw en dii;> van ten-der andere
raadsleden, als afscheidsgeschenk was
gebakken.

Voorzien van deze lekkernij en
van de welgemeende goede wen-
sen van hun collega's, stapten de
raadsleden Jouwe en Tanggahma
tegen tien uur in het vliegtuig dat
hun naar Biak zou brengen, waar

het derde lid van de delegatie,
Herman WomÉwor zich bij hen
zal voegen. Zoals bekend woonde
de heer Womsiwor in Noumea een
conferentie van de Zuid Pacific
Commissie bij en vloog na afloop
hiervan rechtstreeks van Sydney
naar Biak.

Goochelvoorstelling
Mr Dixon

Door een advertentie in ons blad
kondigde de goochelaar Mr. Dixon
zijn komst aan in het goochel-ar-
me Hollandia.
Vol verwachting begaven wij on;
het afgelopen week-end naar het

Zeepaardje, alwaar de première
van de voorstellingen plaats vond,
Mr. Dixon bleek vergezeld te zijr;
van zijn assistenten, de clown.
Pico en Bello. Deze laatsten vooral
zorgden ervoor, dat het publiek
zich in de ruim twee uren duren-
de voorstelling geen moment ver-
veelde, waaru|| alleen blijkt da-,
Mr. Dixon in de keuze van assis-
tentie "picobello" geslaagd is.

Voor de meeste mensen heeft hei
gopciïeaen ï at's met magie telepathie
en onwerkelijkheid te maken en wel-
licht ,zal een zo kundig goochelaar als
Mr. Dixon gebruik maken van diezê
dingen, doch het. gebeurd© op een zr
verrassende en gewone wijze dat bei
publiek zich niet in de maling voelde
genomen. In.ïgendeel. Het werd .ger
genoeglijke en leerzame avond, waar-
op alleen maar ontzag gekweekt werc
voor heit mysterieuse beroep van "göo-
chalaar".

Hedenavond is er nog een voorstel-
ling in het Zeepaardje en daarna in
Hollandia-Binnen en elders.
Wilt U werkelijk iets anders dan an-
ders, wiel, een gang naar Mr. Dixon eiï
zijn clowns sflcft ü waar voor Uw
g-efld.

Voethal in Hederland

EREDIVISIE:

Feyenoord — Willem II °—2
NAC — Ajax I—3
Volewijck-ers — Enschede 3—l
PSV — MW 2—l
Fortui.a '54 — Volendam 6—l
WV — GVAV £-0
ADO — DWS 3—o
Rapid JC — DOS 3—3
Blauw Wit — Sparte 3—o

PSV 10—-16 Votendam 10—9
Feyenoord 10—18 MVV 10—8
Ajax 10—15 GVAV 10—8
Wittern II 10—13 DWS 19--8
Blauw Wit 10—13 VVV 10—fi
Fortuna '54 10—*2 Sparta 10—1
ADO 10—12 Rapid JC 10—6
DOS 10—10 Volewijckers 10—5
NAC tO—■ 10 Enschede 10—4

EERSTE DIVISIE A:

Go Abeiad — Helmond 2—o
KFC — 't Gooi 2—l
Haarlem — Deteuwarden I—o
Veendam — DFC 3—o
SVV — Eindhoven 3—l
Alkmaar — Vitesse 2—3
Stormvogels — Sitterdia I—31 —3
AGOW — DHC 3—l
BW — Fortuna 2—2

Sittardia 10—17 Vitesse ltl—lo
DHC 10—15 Alkmaar 10—9
Fortuna 10—15 Veendam 10—8
DFC 10—14 Go Ahead 10—8
AGOW 10—14 't Gooi 10—7
SVV 10—12 Helmond 10—6
KFC , 10—11 Stormvogels 10--5
Ueeu'den 10—10 Haarlem 10—5
Eindhoven 10—10 BW 10-4

EERSTE DIVISIE *.:

Heracles — Limburgia
Elinkwijk — VSV
Ensch. Boys — SHS —Be- Otrick — Hennes DVS —EBOH — RBC —Keerenvteten — Wilhlelmina —
Hilversum — HVC —NOAD — ZFC —Wagetning-qn — Excelsior

Heïacles 10—16 Wageninge»
Ensch Boys 10—14 10—10
Limburgia 10—14 ZFC 10—9
Elinkwijk 10—14 Be Quick 10—9
RBC 10—14 NOAD 10—9
Heerenveen 10—13 VSV 10—7
Hermes HVC 10—5

DWS 10—11 Wilhelmina
SHS 10—10 10—5
Excelsior 10—10 EBOH 10—0
Hilversum 10—10

TWEEDE DIVISIE:

Tubantia — Zwolse Boys 3—l
Velox — Zwartemeer 5—3
Oldenzaal — NEC 2—C
Longa — RHC I—C
"PEC — EDO 3—2
UVS — Baronie 2—l
Graafschap — Htelmondia I—i1—i

Helmondia B—ll

Roda Sport 7—lo UVS t,~-h
Tubarifcïa B—98—9 Oldenzaal B—.
Velox 8-—S NEC 7—S
Graafschap 7—S PEC B—s
Baronie 7—ê Longa B—f
Zwarteme«*r -7- -8 -Zwols**--Boys 7—l
RCH, B—B

Heavy Equipment-Repairs and Bxcavating Specialist

DB E. T-Ai
gevestigd te Hollandia (ex. werkplaats New-Gene)

j Noordwijk-Telt Hla. 390 A

levert met ingang van 1 november

[ KARANGGRUIS f. 5,~ p m*
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Volledigheidshalve zij vermeld;
dat de heer Gosewisch gisteren in.
de Nieuw Guinea Raad een verM
klaring over zijn ontmoeting met
de heer Wajoi heeft afgelegd, dieg-
eheel overeenkomt met wat wij
in de Nieuw Guinea Koerier van}
gisteren berichtten, en die dus nw.
eveneens gedeeltelijk door de hee%
Wajoi wordt tegengesproken:

MEDEDELING
van de Dienst van Financien

Het Hoofd van de Afdeling Middelen van de Dienst van Finan-
ciën deelt mede, dat met ingang van 1 november 1961 de beta-
ling van belastingschulden via de Nederlandsche Handelmaat-
schappij N.V. te Hollandia dient te geschieden op de rekening
van de Ontvanger der Douane en Belastingen te Hollandia.
Het vorenstaande geldt niet voor de betaling van douanerechten.

Dc^kUandd Qebr. Verhak f
heeft een*uitgebreid assortiment schrijf- en kantoorbehoeften 1
ontvangen
Driehoeksgarnituren, Boterhamzakjes, archiefzakken, opbergdo-
zen, fotohoekjes, globes, herbariumschriften, perkamentpapier,
plakboeken, postzegelstrookjes, kastpapier, fantasia potloodslij-
■pers, poesie-, foto- en receptiealbums, servetten en een partij
prentenboeken, kleurboeken en spelen. Etc. etc.

-jï-iii—■■■ iiiiiiïïVninnTrïiVnnw-tigTTn-ï-rin -*" ■*--■■"■"-—""-______~__~-_»__<-U_.«. mm>mm"iwirf■■tmsmwam.

Winkel 51 3)ok 8. öwtuai^m
Wollen stoffen, jongens pyjama's (kleine maten), jongens bloes-
jes en broekjes, kinder-pettycouts, meisjes jurken.
Groot assortiment speelgoed. Scholen 20 °/o kprtjng.

Alle waterafnemers wonende te Dok V, worden hiermede in j

" kennis gesteld, dat op woensdag l november 1961 om 09.00 uur
de watertoevoer naar bovengenoemde buurt vanwege werkzaam-
heden aan de aanvoerleiding, afgesloten wordt.
Na beëindiging van deze werkzaamheden zal zonder vooraf-
gaande waarschuwing de watertoevoer heropend worden.

S Gevraagd per"2 november
Tijdas!ijSka» Le@i*ici*ac.ht
voor de Paulusschool van de Stichting voor Protestants Chris-
telijk Onderwijs.
Inlichtingen te verkrijgen bij het schoolhoofd, de heer C. Kuy- 1
'ken, Paulusschool Dok 5. §

1-8. ENGLEBERT IM-V-
-vraagt voor onmiddellijke of latere indiensttreding

Enige Administratieve Krachten
Aanmelding persoonlijk of telefonisch toestel 144.

ADRESWIJZIGING
n&a m. mm den °Dalfe WW

met ingang van heden gevestigd Santa Rosa — telefoon Hla. 237
Op genoemd adres kunnen eveneens Amstelbier Kroonkurken f
tegen Amstelpullen ingewisseld worden.

Lp— iii**"T"S iii~lT7l Trr'l^mm^Ktm m-mwmmmJSSS^^mt^mmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmM■
BEK EMU MAKING

D 0Resident van Hollandia maakt mits diëze bekend, dat met ingang

van 1 NOVEMBER a_s. de Afdeling NATURALISATIE, NAI«IONAI_I-
TEIT & PASPOORTEN (Kamer 13, Residenti-ekantoor) voor hët publiak

geopend zal zijn op DINSDAG en ZATERDAG van 10 tflt 11 mt > tnorggW

Op donderdag
2 november 1961
Nieuwe Kerk È.C.K.
Hollandia-Binnen
t:b.v. Kerkbouw.

alIracties
Aanvang 16.30 uur

&ilmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoon, heden voor het laattst
"JOHN PAUL JONES'

ntci Robert Steek, Ma-ri?a Pavan, Char-
1-cs Coburn, Jean Pierre Aumiont, Da-
vid Earr " Coshing art Susat
Cana'i:,
Een bont1 beeld vol afwisseling /an
ayon-tiuurlijke vv- rondleg-
g ■ der Amsrikaeuse Mariti'2.
De kaapvaarder die zelfs alt admii
diende ontj-r Caitharina cle, Gr.ofc. 'Rusland.
Cinema:-.-! Tefchnicolor. :" ,;
Sentani heden:

"DE SPOOKKOETS'
met William Bishop. 14 iaa;-.

REK THEAJ.ER
vertoont heden voor b-e| [a
vol humor

"JANTJES OP TAHITI"
mei Karl Hein? Böhrn, Claus Bied

dt.
.Sc'-anktelend. humoristisch, komisch

Een ftl'-n cm niet te vergiei'fetn. Hedr.:-
voor het laatst in REK. 14 i
Mergen er. overmorgen de film

"NAAR EER EN GEWETEN"
Hollandia-Binnon vertoont h'edlsn cl'j
film

"COÏJNT YOUR BtJEfSSING"
Indisch Toneel

Gezelschap / V.L.N
V.L.N. Gebouw - Oranjieilaan
ddo. 4-10-1961 — 20.00 uur

Tjerïtera 1001 matjam
MINAH DAN KROMO
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