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,Nie slegs 'n Rhodes moet dlt 
gegun word om die kaant van 
Afrika 'n kleur te gee nle. 
Oranje en groen bet .'n ewe 
goeie kans \'andag en more as 
wat roof ooit gehad bet," 
skryf Toeslcouer in meegaan
de artikel oor die geweldi
ge onmikkelingsmoontlikbede 
van Afrika en die plek wat die 
Afrikaner daarin moet neem. 

~~~~~~~~ 

Franco se ,Fascisane' 
Sorg vir Gesinne 

Vaders van groot gesinne in Spartje ontvang 'n aan
sienlike kindert~elae, na Sapa-Reuter uit ~ladrid berig. Dit 
geskied regstreeks van die staat of onregstreeks deur middel 
van groter lone aan werkers in die nywerhede. 

Die aantal grootgesinne in 
Spanje word vandag op 142,943 
gestel. Die grootste waarvan 
die van Don Jose Antonio 

Sanchez van San Sebastian is. 
Hy bet sestien ongetroude kin
dcrs vir wie hy moet sorg. 

ONTGINNING VAN .AFRIKA 
Staatstoelae word aan aile 

gesinne gegee waarin twee 
kinders of meer is. Vir twee 
kinders ontvang 'n vader 40 
pesetas (18s.) per maand; vir 
ses kinders 160 pesetas (.£3 
14s.) en vir 12 kinders 1,080 
pesetas (£24 >. 

Hierdie toelae word nie ge
gee in die geval van vaders wat 
in die nywerhede werk nie. In 
plek daarvan bestaan danr 'n 
pun•~ !.:.tllsel waarvolgens bul 
loon in verband gebring word 
met die grootte van hul gesin. 
Op hierdie wyse gebeur dit dat 
'n werker met ses of sewe kin
ders dubbel soveel verdien as 'n 
oujongkerel wat dieselfde werk 
doen. 

WAG OP H·ERNUDE 
AFRIKANERDOM 

Afrika en die Afrikaner hetree 'n nuwe tydperk. Dit sal wees een 
Yan reusagtige ontplooiing en ontwikkeling. 

Die Afrikanerdom kan dit aileen met vertroue in die oe staar as die • 
gemoed van die volk hevange is met 'n frisse, jong, daadlustige gees~ 
krag, 'n drang tot grootse ondernemings, 'n geloof in eie vermoens en 'n eie 
roeping. Die tydperk van te-ingetoe minderwaardigheidsgevoel met sy twee
linghroer, kleinlike afguns en kibhelary, moet nou in die graf daal; die eeu 
van verowerende meerderwaardigheidsgevoel breek aan. 

A!l die ou Latynse gesegde dat 
uit Afrika altyd lets nuuts 
voorkom ooit waar was, dan sal 
dit nou dubbel bewaarheid word. 
Dag na dag verkondig die koe
rante van alle kantc luidkeels 
die fE>ite. 'n Groot Britse koe
rantmagnaat beweer dat Suid
Afrika die middelpunt van die 
aardbol geword het. Die Britse 
Hoof van die Generalc Staf. 
Veldmaarskalk Montgomery be
sock dil! Unie. Kort daarop 
word twee eilande besuide Afri
ka annekscu. Miljoene ponde 
.word in die Unic dcur gro_ot 
nyweranrs bele en die vloed van 
kapitaal word vergesel deur 'n 
stroom van immigrante. Nuwe 
gou!lvt>lde word ontdE>k en die 
eindelo'<e minerale skntte uit 
Sui<I-Afriknnnse bodem staan 
ann die beginstadium van 'n 
eeu van ontginning en verwer
Jdng op ongchoorde skaal. 
El'r~daags sal bykans onuitput
like bronne steenkool in vloei
bare vorm petroleum as brand
stof lmn vervang. 

ONTGINNING VAN BRITSE 
KOLONIES 

Ook Broot-Brittanje skrik uit
eindelik wakker. Lank reeds 
dring denkcnde Britte by hulle 

regering op grootskaalse ont
wil{keling van die Britse kolo
nies in Afrika aan. In hierdie 
verband is dit die m•eite werd 
om op te let dat Oswald Mosley, 
die Icier van die nasionaal-so
sialistiese rigting in Engeland, 
gclnterneerde deur die oorlogs
jare, dit lanka! bepleit. 

Nou het daar eindelik onder 
druk van ekonomiese probleme 
en in die besef dat uit reeds-

Deur , T oeskouer' 

uitgebocrde en oorontwikkeldc 
Engeland weinig mecr te haal is, 
beslissende optrede gevolg wat 
op die ontginning van die ge
bicde binne die Ryk in Afrika 
sal uitloop. 

Ook die dollarmag van die 
V.S.A. toon belangstelling. 

Vir sy gcwcldige produksie
masjien wat ten aile koste 
markte moet vind en derhalwe 
koopkragtige, ontwikkelcnde 
oorsese gemcenskappe as be
staansvereiste beskou, sal die 
ontginning van Afrika 'n blye 
vooruitsig wees. Die Ameri
kaanse belangstelling, indicn nie 
noodwendig liefde nie, word 
daagliks deur berigte bevcstig. 

SOOS DIE V.S.A. GEGROEI 
BET 

TUSSEN OOSTE EN \\'ESTE 

Gelee tussen die siedende Na
bye, Midde en Verre Oeste" ann 
die een kant en die Weste aan 
die ander, sal Afrika en binnc 
Afrika, tot hoe en hopelik toon
aangewende mate, die Unie van 
Suid-Afrika, besmoontlik die 
lot van homself en die wtircld 
kan bepaal. 

LEWE OF DOOD 

Terwyl die heroute elkc dag 

vir die wat wil !ulster 'n nuwe 
tydsgewrig aankondig ontstaan 
die vraag, wat gaan die Afrika
ncrdom doen.? Doof wees en 
ondergaan of ag gee en leef? 

Die byna-alleenbesitter van 'n 
lewensbeskouing gebore uit 
Afrika en gelouter deur die 
probleme van Afrika, is die 
Afrikanerdom die natuurlike 
leierskorps vir die ontwakende 
vasteland; mits die gesindheid 
en gedrag die van versiende 
leiers is. 

DIE VERLEDE ... 

Nadat die Voortrekkers nuwe 
werelde ontgin het moes hul na
geslagte hul eie posisie besten
dig. Dit was 'n tydperk van 
kon;;olidasie vir die Afrll{aner. 
Met 'n mate van introspcksie 
is gewone gebied ontgin en 
beskerm. 'n Eie taru en lewens
beskO\Iing is gevind en het tot 
hoe mate erkenning van buite 
verkry. Saam in een kraal het 
(Vervolg op bladsy 8, kolom 1) 

Mynwerkers Uit 
Engel and 

Die skema waarvolgens 1,000 
jong Britte deur Suid-Afrika 
in Engeland gewerf moet word, 
is deur die Britse regering goed
gekeur. 

Mnr. E. J. Bolitho, superinten
dent van die staatsmynoplei
dingskool in Johannesburg, het 
reeds in Engeland aangekom urn 
toesig te hou oor die wenving. 
Aan die applikante wat uitgekies 
word, sal voorrang verleen word 
vir die reis na Suid-Afrika. 

~ Dio ~~~!~~~~~!~~.~ vi• dio 

............................................ ~! 
i magtigste atoomsplitser, is HO pas vir die Columbia

unh·ersiteit in .'\merika: opgerig. D;e si!dotron, "at voor J die middel van dil' 
jaar in gebruik ge
neem sal word, s·t' 
protone tot 'n onge 
kende energie v11r 
400 miljoen volt ve1·· 
snel. Wetenskap· 
likes vir wie die ge
''aarte gebou word, 
is van mening dat 
dit in staat sal wet>s 
om nie net atome 
op te breek nie 
maar selfs die ba
siese deeltjies daar
van (protone, neu
trone, ens.). Die 
magneet, '\-vat 2,500 
ton weeg, is saam
gestel nit staal
blokke van 60 ton 
elk - een waarvan 
op die foto ge'!ien 
kan word soos <lit 
deur werksmcnse in 
posisie gebring word. 

,. . : ................ : 
Onmin Teen 
Spanje Aan 

Verdwyn 
Gelyktydig met die voorspel

lings dat genl. De Gaullt> met 
"Y volksbeweging binnekort nan 
bcwind in Frankryk sal wees 
us die enigste alternatief tet'n 
die kommunisme, word uit 
Washington berig dat gesag
hebbende persone daar nie 
meer rede !lien waarom Sp:mje 
nie sal tlcel in die ~far~;ball

plan nie. 

Trouens as Suid-Afrika en ook 
die res van Afrika wil weet 
wa~ hom voor die dN1r staan 
kan by gerus na die V.S.A. kyk. 
Nou eer<; kry die sluimerende 
,donker'' Afrika die geleenthede 
wat die Verenigde State reeds 
'n honderd jaar of meer gelede 
gehad het. Sonder om die saak 
in volle besonderbede te ont
leed - tewens volledige gege
wens is nog nie beskikbaar nie 
- skyn <lie toekoms van Afrika 
op tegnologiese gebied nie min
der groot as die van die Ver
enigde State nie. 

Aanerika se Goue Koeels · Vir 
Bolsje~istne 

Vir die gerug uit Londen dat 
Marshall, Bevin en Bidault on
Jangs tydcns die ministerskon
ferensie in Londen ooreenge
kom het om Spanje toe te laat, 
kon egter geen bevestiging ver
kry word nie. Daar word by
gevoeg dat Spanje eers deur die 
ander 16 Iande wat aan die Pa
ryse konferensie deelgeneem 
het, aanvaar sal moct word. 

Die enigste verskil is miskien 
dat die ontginning van Afrika 
op 'n later en mt'er gevorderde 
stadium in die ontwikkeling van 
tegnlek en •n met>r beslissende 
uur van die geskiedenis van die 
mensbeid geskied as die waarin 
die Verenigde State sy kinder
skoene ontgroei bet. 

Stryd Teen 
Die 1\-larshall-hulpplan, wanr

volgens die Amerikaanse rege
ring hoop om in die volgende 
•U jaar nagenoeg £4,000,000,000 
vir bulp aan se&tien Europese 
Iande te bestee, i& verlede weE'k 
deur genl. 1\fur&hall, minister 
van buitelandse !;llke, voor die 
Amerikaanse kongres gele. 

In die cerste jaar sal sowat 
£1,700,000,000 bcstee moet word 
om te verhoed dat Europa die 
prooi van kommunistiese revo
lusie word. Dit is die absolute 
minimum, het genl. Marshall, 
gese, en as dit nie toegestaan 
word nie, is dit beter om niks 

, 

te spandecr nie, aangesien dit 'n 
verspilling van vermoe sal wees. 

Duitsland sal meer hulp as 
en ige ander land uit die &kema 
ontvang. Altesame 7,550,000 ton 
koring sal na Duitsland gestuur 
word en 26,000 treinwaens. Ver
der sal mynmasjinerie ter waar
de van meer as :£12,000,000 en 
landbou-mnsjinerie t('r waarde 
van moor as £5,000,000 dnarheen 
gestuur word (Kort ,na die oor
log is berig dat die Brltsc steen
koolmyne Duitse masjincrie in 
gebruik begin neem het wat toe 
beskryf Is as die eerste werklik 
moderne masjinerie in die Brit
se myne. 

Die sestien Iande wat hulp sal 
ontvang is Brittanje, Frankryk, 
Italiii, Swede, Griekelnnd, Tur
kyc, Portugal, Ysland, Oostenryk, 
Denemarkc, Switscrland, Noor
wee, Eire, Duitsland en Belgii:'. 

Middelerwyl heers daar toe
nemende spanning in Duitsland 
omdat die stryd tussen die \Ves
te en Rusland te eniger tyd 
kan uitloop op die verdeling van 
Duitsland in twec. Daar is 
reeds sprake dat Rusland sy 
dec! van Berlyn tot die hoof
stad van die Oostelike Duitsland 
gaan verklaar en daarmee op 
die Duitse sentiment gaan speel. 
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Bring Dood 
\Valvisse 

Vir 

Wahi.,,·Jotc 'an sewcntien moondhede voer non reed., 
'n volle maand lank 'n genadelose stryd teen wahisse in 
dlt' lwue Suidpool om olie aan die men'>dom te , ·en.kaf waar
van lmn . .;botter, .,f't'(), ~lbt>rien en baie ander produld:e gemn:lk 
word. Sowat 200 skC(lC met 'o totale bemanoing van 10,000 
nN'm nan hierdic jagtog deel en bulle sal nie hul stryd ~taak 
Yoordat bulle saam 25,000 walvisse van kant gemaak en 
bewerk het nie. 

H icrdic jagtog is 'n juarlikse 
instelling. Die jngscisol!n begin 
01 8 Desember en sluit gcwoon
lilt amptcllk op 8 Ay.ril wannee.· 
die vermoclclc bemunnings in 
skepe swanr bc•lnai met vatc 
olie na hui!'! en hunrd tcrugkeer 
om vir die re-s van die jaar te 
teC'r op wat hullc vcrdir n het et 
te g esels oor bul wedervaringe 
gcdurende die jongstc jagtog. 

Onder d ie Iande wat nan di~ 
\\ alvisjag dcclnccm is ~oorwei!, 
Brittanje. Rusland, Argentinii; 
Nederland C'n Suld-Afrika, wat 
oolt !'.Y dcc-1 van die oes sal kry. 
Hierdie ocs l!nl ongevcer 500,00\: 
ton wec-g en is vandag maklik 
£50,000 000 we rd. 

GE\'AARLIK 

Die jag op hicrdle seemonsters 
ill nogal f! lkwels 'n gevaarlike 
stultkie wcrlt, maar ook avon
tuurlik. Ongelukke word tans 
egtC'r tot 'n groot mate uitgc
s lutltf!l dcur . die gebruik van 
mr dc•rne tcerusting. D it R·"br ur 
cl'lnwb dat wnnnrer clil' h a r 
fi04'n d:t• wulvi., t r t"f, hy <lit"p 
onder die wntf'r intluik - t ot 
twN• m~l - e n n., <lie lmhel 
waa rtuu1 d ::! hnrpol'n gl'h l'g i.,, 
nle lun lc gc not"g i~ n it•, i., die 
b!'lnnnn ing gt•nood~mllc om d it 
cl t•ur te Im p t"n hut "lngoffl'r 
rnanr te lnat gaan ec>rdr r u-; om 
•aam die> d iepte!! ingl'trl'k te 
word. 

SOO OS"iE 

\\"alvlssc word tot 100 voct 
lank en weeg onge,·cer 1 ton 
per voct. scdnt 'n kncwel 
mnldik 200,000 pond wccg, wat 
gclyk stnan ann die gewig 
\'lln 50 olifanl<• of 300 groot 
ossc. 

Hierdie vissc is nic nllcen die 
grootste secmonstcrs nic, maar 
hulle staan oolt volgt'ns gcsag
hcbbcndcs bclccnd all die groot
ste van aile soogdierc wnt ooit 
gelcef het. llullc vcrskil egter 
in een op.sig van hul andcr soo~ · 

verwantc: Hulle hct gcen hare 
nie tcrwyl al die andcr soog
diere soortgelyke bedcksels h<•t 
om bulle warm te hou. Die 
walvis se vel is cgter ~:oor

siNl van 'n Jaag vet wat hom 
warm hou. Hy het dus gccn 
ongericf em in die kouc pool
streke rond te baljaar nlc. 

SOOS KOED IELK 

Hulle tee! aan soos gcwonc 
soogdlcrc en die walviskocl soog 
haar kle!ntjie aan spcne wat 
nan die buitekant van die vis 
s it. Jagters .,vat tocvallig koelc 
onder skoot gekry hct, verklaar 
dat die melk wat hulle uit die 
s pcne gepers bet, hcerlik soet 
~maak en hulle herinner nan 
kocimelk met 'n oormaat room. 

Die wahis sc kop bcslann cen
ucrde van die lengtc van l'Y ly!. 
In teenstellin;; met sy reuse Iig
gaam het hy klein ogies. Hy 
lf•we op klein mikroskopiesc 
.~eediere wat by met sy ,.baard" 
opvang t er wyl hy van di9' water 
in sy bek ontslac rl\ak. Gebrel( 
¥n voedsel ken hy dus nie. 

\'LEIS 

Daar gaan bale min van die 
walvis se karkas vcrlc.re. Die 
olie word uitgcbraai en die vlei.l 
verwerk en in koelkamers wcg
t.:epak. Engchnd vc:.tig ~Y hoo .. 
U!ns vera! op hierdie walvisvlcis 
en het spesiaal bote saam met 
<;y walvisvloot gestuur wat ka:. 
-org dat hy gcnoeg van die vleis 
in die handc kry. 

Die mcedinging in die wal
viggebicrl word van jaar tot jaar 
g;otcr. C<>durende die oorlogs
)are hct die jag nie sy voile gang 
gcgann niC'. Verlede jaar hC't 
\·yfticn volkc aan die jagtog 
mecgedcen. Vanjaar IS dtt r<>Ni!l 
:.cwenticn en volgens cie jongstc 
eanduiding sal verskeic land~> 
nog tot hi·!~·ui£ gelcdere toetrce. 

AMA}UBA ROE P ' 

GUOOT 

VR YH EI D S D AG V IERIN G 
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AMA JUBA 
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( NS KOMMANDANT-GENERAAL 

• 
V:mwaar u ooknl is, kom ' ier saam met u 
lmmern<le , ·:tnuit die b «>le Unie Yr~·bei<lsdag 

op die Dcrg van Oorwinning! 

HOU ,.DIE O.G." DOP VIR NADERE 
UESONDERHEDE. 

25,000 
Walvisboot 

Beskadig 
' n Noorweeg:;e walvisvanger, 

die Globe X, het vcrlcde Don
derdag na 'n el!daagsc worste
ling deur mis en storms in 
Knnpstad aangekom vir her
stel as gevolg van 'n botsing 
met 'n blou walvis. Die vis bet 
dlt• skip teen sy skroef in volle 
vo.o.rt getref nndat hy met d ie 
cerstc harpoen g<•sldl!t is. 

VLIEGTUIE SAL SPRIN
KAANPLAAG BEVEG . 

D:e sprinknanplnag In Suid-
Afrika en aangrcnscndc geblc
de sal voortann op rewolusionl!rc 
wyse bevc-g word as gevolg ~·an 

die suksesvolle mctodcs wat die 
afgelope jaar uitgtltocts is deur 
sprinkanc vanuit vlicgtuie met 
g ifstowwe te bl!spuit. 

Sodra 'n swcrm vlicendc 
sprinkanc g cwaar word, sal af· 
deling:; vliegtuie soos in die 
gcval van oorlog opstyg om die 
,.vyand" nan te val. Die sprin· 
kane sal dan gcdwing word om 
deur die lnag gif tc •vlie wo.t 

ook die einde van hul bcstaan 
sal wces. Sprinkane sal voort
aan internasionaal op hierdie 
mnnier bcveg word. 

Voctgangersprinkanc sal ook 
op hlcrdie manier bestuif word, 
<'n waar moontlik sal voorkom 
word dat bulle ontsnap voor
dat hulle kan vlie. 

Die bcstryding sal hoofsaaklik 
plaasvind in die gebiode waar 
die sprinkanc uitbroei. 

A.P ... tak Word Te Gr oot 
Op Stellenbosch 

Bring Leer T ee.n 
lode In 

Gereedheid 
Duisende jong Arabiere word 
tans in 'n gucrrilla-IE:i?r opge
lci vir 'n hcllige oorlog teen die 
Jode om besit ~·nn Palestina, na 
Sapa uit Jerusalem berig. Die 
leer sal glo binne 'n maand ge
rced wecs om as 'n gedissipli
neerde mag tot optrede oor te 
gaan. Bale van die offisiere is 
Britte wat graag teen die Jode 
wil veg. Die sckrctaris-generaal 
van die V.V.O., Trygve Lie, hct 
verlede week gevra dat die 
V.V.O. 'n vciligheidsmag na 
Pnlestina ."moct stuur om toe te 
siw dnt die bcsluit van die 
V.V.O. om Pnlestina te verdecl 
uitgcvoer word. I n tussen vind 
gewclddade tussen J ode en 
Arnbiere nog ellm dag· plaas m <'t 
hoe lewensvcrlies. 

Aange.,i<•n ll iC' A frika nerpnr
ty-tnk in Stc llcnbo .. <'h t"n om 
gewing r t>l'<b oor <lie twceh on
derd ll'<le inge .. kr~f bet, het d ie 
b~>.,tuur <lit Wt"n,Jik gt>a g om 'n 
t ak \ ·an d ie pa rty te \ 1aebt>rg 
nr tc 'otig. 

Op 'n vcrgudl!ring wat Don
dcrdngnnnd, 8 Januarie, by die 
huis vnn mnr. Charlie H opkins 
gchou Is, hct die organiscrende 
sekretnris, mnr. W. R. Laub
scher, in 'n kort uiteensctting 
di<' vordering van die party in 
Knaplnnd geskcts. 

Hy lwt o.u. aangctoon hoc 
vlnnig die party gegroei het c•n 
diP mcnlng uitgesprcck dnt dit 
wcnRiilt sui wces om in die om
gcwing van Vlaeberg 'n tnk le 
stlg. ,Omrlnt," het mnr. Laub
sc-her gese, .,die bestaande tak 
teeds te lywig word em mnklik 
en !link te funksionecr en d it 
dus feitlik noodsaakllk gewc rd 
hct om in Vlaeberg en omg: 

wmg, met sy nagcnceg 60 lede, 'n 
talt nf te stig." 

Die sligting van 'n Afriltnner
(larty-tnk te Vlaebcrg is u :t die 
nard van die sank 'n gt sided· 
kundlgc gebeurtcnls. Met die 
skcuring i.;: 19U bet die Nasio
nalc Pnrty-tnk dnar tot nlet ge
loop. Tans het <lnar ult die 
ru·inc van d ie vroccrc N.P.-tnk 
'n lewcnskrngtigP A.P.-tak ge
groci, wat in bondgPnootskap 

met die H ~.P. i!l 'n vcrcnlgdc 
front t een d ie vyand sal optrck. 

As ampsdracrs vir die nuwe 
tnk, is d ie volgende personc \'cr
kles: Mnr. Boy " ';um as \'Ocr
s itter: mnr. J . C. de \\'nnl as 
\ise-vocrsittcr: mnr. Heine BQS
man as sekretarls en as !ssls
tent-sel.:retaris mnr. \V. I . Louw. 

Die bcstuur is \'Cr!ler dcur 
die volgende pcrsonc aangevul: 
Mnrc. Charlie Hopkins, T. C. 
Roos en mnr. D. D. Joubert 
R / seun. Die tw<•e dnnws wat op 
d ie bestuur vcrlti<'s il'-, is mcv. 
J R. COot) JoubPrt c•n mev. Bo:v 
\'\.ium. 

CK orretopondcnt ). 

Belasting Sonder 
Belangstelling 

Op 'n onlan~,e \er~allerin g van die Kaapse Hospitaalraad 
is in 'n versla~ \an die plannt>kornitee gekla oor die ¢ebrek 
aan belan~stelling in ho ... pitaal-aangeleenthede \'an die kant 
, ·an Pro,insialt• Caad.,Jedf'. Aile Skiereilandse L.P.R.'s-
elf in ~t>ta l--i-; tU\ 'n vergaderin~ Ynn die komitee genooi waar 
d!e dring<'ntlc tckort nan h<'ddcn., be.,Jlreek sou word, terwyl 
ook di<' pro~rnm \·ir hO.,J)itanluitbr('iding aan die Pro,·insiale 
Raadslede voorgelc sou word. \ 'an die elf wat uitgenooi is, 
bet net h\ee J£'de hul O(HntJ.;ting gemaak. Agt , ·an die 
wat weggebJ~· het, bet nie cens OJl c.lie uitnodiging geantwoord 
nie. I 

lntusse!l word sta(l()C oorweeg om Kaaplanders boer te 
bclas nwt die oog op hosJ)itualdicnste. 

'n Wahisvanger met sy buit lan~s hom in die water. Dooie wahisse word 
opgepomp sodat bulle kan dryf . 
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Afrikaner Ontdek 
Nuwe Metode 
Teen Kanker 

'n Suicl-Afrikaanse kankernavorser, professor dr. J . van 
Roojen van KaatJstad, was verlede week in die wereldnuus, 
en sou ongetwyfeld, te oordeel na sekere berigte, heelwat 
belangstelling veral in 1\loskou geniet bet. Prof. \. an Ruojen 
bet naamlik 'n nuwe metode om kanker met radium te 
behandel, ontdek wat tot sover buitengewone goeie resultate 
gelewer het. • 

Die m etode kom kortlik'l stel om met sy wanrdcvollc 

werk voort te gaan. Die fonds 

is geopen met 'n skenking van 

£5,000 deur 'n Knapstause sake

man, mnr. Frank Connock. 

Nuwe Middel 
Teen Spatare 

'n Amcrikaanse f irma het 'n 
nuwc middel ontwikkel wat 
mcnse sal help wat ly aan 
sicktcs wat deur die bloedsom
loop veroorsaak word. D it is 
reeds met welslae toegcpas op 
2,000 pasiente in die univcrsi
tdtshospitaal van Michigan. 

Na vcrklaar word sal dit hoc 
blocddruk nie heeltemal gcnces 
nic, maar sal die druk ,·crlaag 
en die pyn verlig -in dieselfde 
mate as wat vcrligting gebring 
word deur die operasic waar
deur sekere senuwccs van di<• 
onwillckeur ige senuwcest(')sel 
afgesny word. Daar is bcvind 
dat dit swerc van spatare aan 
die bene en voete gcnccs, dcuf
dat dit toegetrekte nrc weer 
oopmaak. Die middcl, wat ln
gespuit moet word, word reeds 
vervaardig. 

priUgbok 

Die 

Sportman se 

daa rop nf't>r om dit> kwaa daar
dige groeisel 'ir 'n rumsit>nlik 
kortf'r t ydp(' rk m et onderbre
kings t e bestrna t in p la ns \'an 
d ie ou la ngdurige bestraling 
wat s oms ' n maand of Ianger 
<luur. Die gevolg is <la t die ge
son<le Wl'l'f!tl'l nie beskadig 
wor<l nie I'll <lus baie gouer 
kan hel'l . Na 'n behandeling 
van 'n week wor<l <lie p asient 
hui.,t of' gl''>tuur en in m eeste 
gevalle bl;)< k <lie genesing per 
m a nl'nt ~e Wf'es. 

O ndersoek Her vat No K omm unisme 
In Rolp rentbedryf 

Prof. Van Roojen, wat hoof 
was van die radiologiese depar
tcment nan die Universiteit 
l{aapstad, se dienste sou van die 
begin van die jaar af beeindig 
geword het weens gebrek aan 
fondse vir die besondere leer
stocl. Pogings word ta!ls aan
gewend om 'n fonds op te bou 
wat die navorser in staat sal 

Spanje Bied 
Oplossing Vir 

Klassestryd 
In 'n artikel in die Spaanse 

blad Madr id Arriba onder die 
vcrmoedelike skuilnanm van 

D ie stautsond••rsod' na kom
muni-.tir~(l bl'<l rywighede in Hol
lywood i., h it•rd h• maa n<l herva t . 
D il' voorsittt>r van dip k omm is
'>itl Ynn ondt•r ... ol·k, .J. P. Thomas 
(Republilll'in ) hrt wrklaar dnt 
'1 grot ••r uuntlll nam11 en m('Ar 
gl'tu i••nh voor die k ommissie 
gl'l•; .. at w ord. 

Tien Hollywcodse mans 
wat geweicr het em voor d ie 
kommissie te erken of hulle 
lcde van die Kommunistiesf' 
Party is of nie, se dienstc is 
dcur die onderskeie ateljees 
intU::l'len bei;indig. 

Op 'n vergadering hct Thcma-; 
g<•se dat daar nog afdrukke van 
'n tWe aantal persone se Kom
munlstiese Partykaarte ingullcn 
sal word. ,Indien die rulpr!'nt
nywerheid dink dat hy sy huis 
~al skoonmaak deur slegs tien 
pcrsone in die pad te steek, 
slaan hy die bal ,·er mis." hct 
by gese. 

Rantsoenering 
Van Petrol 

Aanduidings dat petrolrant
soeneri,lg Suid-Afrika voor die . 
dcur stnan is verlcdc week ge
vind in 'n beroep van min. J . 
\\'. Mush<'t, waarncmende Mi
nister van Ekonomicse Ontwik
keling, op die publiek om min
der petrol te gebruik. Hy het 
verwys na die bedreiging van 
pctrolvoorrade in die Midde
Ooste wnt baie emstiger is as 
wat mecste mense reken. ,.Onso 
hl't slegs die helfte van die 
petrolrescrwe waarop ons as 
ver!'ltandige mense behoort aan 
te dring," hct hy ges~. 

Van gcsaghebbende kant is 
daarop gewys dat aileen die 
rcgering by magte is om petrol
vcrbruik te besnoei t ensy dit 
vrywillig deur motor istc self ge
doen word. Daar is geen an
der stclsel van ver pligte be
snoeiing as deur middcl van 

Sigaret 

20 vir I!-
OOK IN PAKKIES VAN 10 EN 50 

KO-OPERATIEVE WIJNBOUWI<~RS \'ERE~IGL.~G VAN 
ZUID AFRIIU. BEPERKT 

(Ot>r<"gbtrt>er kragtens die \\'et op Koi.ipt>ratil'we \'erenigings, 1939 ) 

gcnl. F ranco, ,.Hispanicus" word 
die stakings in Frankryk en Ita
lie toegeskryf nan .,verkeerde 
<:n ontaarde staatkundige tak
tiek". ----------~====~----------J_k_o_e~p~o_n_s __ n_i_e_. ______________ ____ AF I... J<;WERING VAN DRUIWJ<j BY K.W.V. STOKERYE 

1948 WYNOJ<;s , Dit is vnndag nodig om nUwf' 
politiek e begripp(' t oe te pas wa t 
die sosiale beh ol'ft<'s va n d ie 
mas..,as bt>.,er en k onkrete oplos
sings danrvoor bi<'d. Om d ie 
klasse-oorlog n., onvermydelil' 
t e unnn\a r , knn '<lrg., tot onder
gang ll'i." uldu., ,.Hi.,pa nicus" 
wnt <laarann toe, ·ol'g: .,D ie 
wer('Jdgebr ure i'> vnndag 'n be
W Y'! \"fi ll h ot> r l'g (}ie Spaanse 
volk io; wnt dl'ur middel \"fin sY 
<;taatlmndigt>-<~oo.;iale politiek die 
anclPr lun<111 t ulle jare vooruit is. 
Sosialisti (lq-t' a n ar gie bestry 
Spanje m et 'n war!' sosialistiese 
!ttaat." 

BRUIN S'VI'rSI~RSE B E E STE 
TEN VOLLE GEREGISTREERD. 

Die Wll\'TE RBE R G-STOET van Geregistreerde Bruin Switsers 
bicd jong Bulle, 'n panr Verse en ou K oeie - alm al geregistrcer -

te koop aan. Aile beeste is teen Ga ls iek te ingeent. 

Vir nlgemene l{ennisneming word belcendgcmaak dat die K.\V.V. 
bercid is om gedurcnde 1948 druiwc t<' ontvang by die Stokerye 
tc Stcllenbosch, Paarl, \\'orcestcr, Robertson en Montagu teen 
die vasgcstclde prys vir stoolcwyn. Die gewone 5/- per ton vir 
parsonkoste sal nle gcdurenrle 1948 afgetrek word nie. Pryse op aanvraag. - B~>';igtiging verwelkom. Doe n aan<coek: 

G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P/ s. Adelaide. Bocre wat van die die.1s gebruik w1l maak, moet by die 
Stokcry-bcstuurder waar hulle wil aCiewer voor die 15de Januarie 
1948 sluiftelik aansoek docn, en tcrselfdertyd die volgende in
ligting verskaf:-ONDERSTEUN 

ONS 
1. Die hocv!'clheid druiwe. 
2. Die soortc druiwe. 

AD 11 ERTEERDERS Posbus 528, 
Zuider Paarl. 

CANZIUS C. PRETORIUS, 
Sekretaris. 

NOODHULP VIR D U IT SL A N D 

DUITS-AFRIKAANSE HUI ... P-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Noocl 
in Dnitsl~nd te I ... e nig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die nankoop van , ·oellsel, klerasie en 

medisyne. 
e Kleras ie en skoene, nuut of gebruil<, maar skoon 

en in goeie toestaml. 
e VET. 
e Biltong of ander onbe<ll' rfbu r(' t>ctwnr('. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSEL\VARE AAN 
U P LAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITEE 

VIR DUITSLAND 
of rcgstrecks aan die 

DlHTS-AFRIKAANSE IIULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 16t, H oopstraat J05B, 
PRETORIA. K.\APSTAD . 

• YOE!>"EL\\'\.RE \I.J.EEX A.~X D .. , .H .A., PRl:TORU. G 

ij(iJJI/I~~f/1 
• • ONS JAARLIKSE MIELIE-OPBRENGS 

Die m ielie is Suitl·Afrikn se vernaam· 
ste graangewas. Die ophrt'njl~ oorskry in 
waarde die van aldie nnd~r J!rnnngcwnsse 
tesame. Van mintlcr n$ 40.000 ton in 
1904 het die produksie ~:esty~ tot bynn 
3,000,000 ton in I93Q. Die jaarlibe oes 
word tans op £14,000.0Ce bernnm. 

Goed verteenwoordig in die ,·ernaam· 
ste mielieproduscrende gebit'de. !ewer 
VOLKSKAS oonkdien$te ook aan 'n 
groot gedeelte \-nn ons land se mielie· 
boere. 

Hierdie bl•nkdiens sluit o.m. in lo 
pende tjekrekenings en spnar· en belej! 
gingsfasilireire. Die Bank hnn1ccr ook 
oorscse (devise) trnnsabies rcg~treek< 
deur sy eie ngente en korrespondente in 
al die vcrnRAm~re Iande \"Dn die wcreld. 

NcnT"e 1mnl •'l!rl~ lkom . 
HOOFKANTOOR: PR£TORIA 

1.0NDEN AGENTE: lloyd• &.Ink l hnilod 
NEW YORK Ar.~JJ.TF t'~r-lt~' fl~, tc ,,,. r,.u,t r,. 
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Die Demokrasie Soek 
Hulp By Hiders 

Twee staatsmanne het die afgelope weke menings gelug 
oor die Europese stryd teen die kommunisme, wat vir die 
Ossewabrandwag van aansienlike belang is. Die een is genl. 
De Gaulle van Frankryk wat dit baie duidelik gestel het 
dat sy land deur die goeie bedoelings van politieke partye 
trapsgewys na benede gesleur word. P artyregering, bet by 
gesc, is onversoenbaar met ware volksregering en 'n politieke 

, party is onmagtig om mel 'n deurtaslende program te kom. 
Die ander staatsman is genl. Franco van Spanj e wat die 

strydmetode in Frankryk en Italie teen die kommunistiese 
wanorde as ,verkeerde en ontaarde staatkundige taktiek" 
beskryf. ,Spanje," bet by daaraan toegevoeg, .,beveg sosiale 
anargie met 'n sosiale staat." 

Indien die Geallieerdes \ier of vyf jaar gelede die mag 
daartoe gehad het, sou bulle genl. F ranco opgebang bet as 
'n llitlersvriend. Selfs vandag nog word Spanje amptelik 
uit aile volkere-organisasies geweer soos 'n melaatse weens 
die feit dat Franco ,fascisties en ondemokraties" is. 

Vyf jaar gelede sou genl. De Gaulle met geesdrif deur 
die Geallieerdes gekroon geword bet tot nasionale held van 
Frankryk, was hy inderdaad die g root kampioen in die 
stryd teen ,fascisme". Vandag is by 'n vyand van die 
demokrasie, maar word nogtans deur dieselfde mense bejeen 
as die laa<,te hoop van Frankryk en die West~. indien die 
politieke partye die stryd t~en die kommunisme verloor. Dat 
by vandag t een die pa rlemente re stelsel is, vind bulle onaan
genaam, maar indien by met sy volksbeweging F rankryk, 
en daarmee die Weste, kan red, welkom! 

NUWE IIITLER - MEER WES 

Skerpsinnige staatsmanne soos Churchill sal die teen
strydigheid miskien nie ongemerk verby laat gaan nie dat 'n 
oorlog wat teen 'n Duitse Hitler begin is, moontlik afgesluit 
sal moet word met 'n Franse Hitler as die enigste oplossing 
om Europa van kommunisme t e red, net soos die Duitse 
Hitler indertyd die wal moes vorm tussen die rooi vloedgolf 
en die Westerse beskawing - met slegs die verskil dat 
die wal nou heelwat meer na wes versknif is. 

Uit Amerika word intussen berig dat regeringskringe 
hul vereenselwig met stemme wat opgaan ten gunste van die 
ins loiting van Spanje in 'n Westerse mobilisasie van kragte 
teen die bols jewisme. En dit is dan ook opmerklik hoe Reuter 
in die jongste tyd al meer berigte oitstuur omtrent die 
deugde van die Spaansc nasionale sosialisme - berigte 
omtrcnt verpligte Kersgeskenke, verhoogde pensioene en 
gesinsorg. 

Die feite is duidelik : Genl. Franco en genl. De Gaulle i'! 
vandag die laaste hoop van Wes-E uropa omdat bulle die 
enigste doeltreffende alternatiewe bet vir die kommunisme 
by die a fst erwe van die parlementere demokrasie met s y 
tweelingbroer, die kapitalisme, wat in hul konsekwensies 
uitloop op kommunis tiese anargie. Die parlementere demo
krasie aan die een kant verdedig die bestaansreg van aile 
partye - ook die Kommunistiese Party. E n die kapitalisme 
aan die anderkant veronderstel en verdedig die bestaan van 
die klassestryd - die voed:ingsbron van die kommunisme. 
Daarom is hierdie begrippe onmagtig om te red oit die hande 
van kommunistiese ana rgie wa t oorgaan tot kommunistiese 
diktatuur, want dit is eintlik hul eie byprodukte. 

En daarom word in die our van u:iterst e nood opgesien 
na. manne en stelsels wat by magte is om kommunistiese 
ana rgie t e vervang met 'n nasiona le sosiale staat. Daarom 
is genl. De Gaulle wclkom as 'n nuwe Hitler en word genl. 
Franco nou verskoon as 'n Hitlersvriend. 

Sy Ou Skoene Te Veel 
Vir Hoan 

Die Provinsiale Administrasie van Kaapland bet dringend 
geld nodig vir groter hospitaaldiens en onderwys - die 
twee belangrikste sake waarvoor die provinsia le r ade vir die 
afgelope halfeeu in stand gehou is. Omdat Kaapland aileen 
nie in staat is om bierdie laste afsonder lik te dra met die 
finansii:He middele wat hom toegelaat is nie, word daar tans 
gedreig met buitengewone belastings soos o.a . die op radio's 
en petrol, nadat die motorbelasting reeds verlede j aar drasties 
verhoog is. Hierdie bykomstige belasting sal liie inwoners 
van Kaapland aileen moet dra sodat, terwyl landgenote in 
meer welvarende provinsies 'n verademing sal kry by die te 
wagte verligting in die Uniale belastingdruk, burgers wat 
ongelukkig genoeg is om duskant die Oranjerivier te woon, 
eenvoudig maar met die een hand aan die provinsiale ower
heid sal moet teruggee wat bulle van die Un:iale ontvang het. 
En dit net omdat die provinsiale raad ' 'an Kaapland nie bereid 
is om sy oitgediende bestaansreg op te gee nie ten spyte 
daanan dat sy blot~ bestaan deur 'n kommissie bevind is as 
'n klip in die pad van die ontwikkeling van daa rdie selfde 
gesondheidsdienste waarvoor by nou belastings wll hef. 

(Vervolg in volgende kolom > 

Ons en die Nature/ 

NUWE GEES IS NODIG IN 
ONS RASSEVERHOUDINGS 
Hierdie artikel is die eerstf" van ' n reeks wat ·deur d if" skrywf>r h edoel 

word as ' n poging om 'n nuwf" verstandhouding tu ssen die blankes en nit>
blankes te sk ep as die enigbte alternatief vir ' n ewigdurende kleur
oor·log waarin almal sal verloor. Die k ern '\- an die h ele gedagte is dat 
geen bestaan langs m ekaar ooit moontlik is in ' n gees van vyand bkap nie. 
J.\.len se wat saamwoon, kan dit aileen in vrede en vriendskap doen . 

Die gevaar bestaan dat die na
turelle vraagstuk in die komen
de jaar as 'n strydvraag binne 
die partypolitieke arena gesleep 
sal word - 'n gevaar waarteen 
sowel van dr. Malan as van re
geringskant al gewaarsku is. 
Voordat die vraagstuk dus ver
troebel gaan word deur 'n ver
kiesingshisterie waarin ons alle 
perspektief gaan verloor, is dit 
nodig dat ons die saak op 'n 
nugtere wyse oordenk. Ek wit 
in die paar artikels wat gaan 
volg afwyk van die tradisio
nele benadering van die vraag
stuk deur die saak sovccl moont
lik vanuit die standpunt van 
die nature! te stel, en bale wat 
vir die nature! gese kan word, 
sal ook vir die nie-blanke in die 
algemeen geld. 

l\lEDEWE RKING NODIG 

Ek doen dit omdat dit my 
oortuiging is dat as ons hierdie 
vraagstuk ooit onder die knie 
wil kry, ons die welwillende 
medewerking van die nature! 
daarvoor moet wen, en in die 
tweede plaas omdat 'n duursame 
oplossing alleen op die grond
slag van regverdlgheid verkry 
kan word, en regverdigheid ver
eis dat jy die standpunt van 
die a nder man ook moet ken. 

Bale skade vir ons rassever
houdings is reeds aangerig deur 
dat ons die vrcesmotief as 
basis vir ons uitgangspunt ge
neem het. Ons kan al feitlik 
nie meer van die naturellevraag
stuk praat nie sonder om ter
me soos ,die voortbestaan van 
die blankedom" te gebruik ~<on

der om te dink dnt ons dnar-

(Vervolg van vorige koloml 
Kan dit gekker? Alma! buite 

die provinsiale raad - en selfs 
'n paar Jede daarbinne - crken 
dat hierdie stclscl, wat 'n ver
mufte kompromis is, uitgediend 
is. Ook genl. Smuts het dit on
langs op sy kongres erken. Tot 
hoe 'n mare dit die geval is blyk 
nog weer uit 'n berig dat slegs 
2 van 11 provinsiale rnndslede 
soveel, wa t u itgenooi was na 'n 
nangeleentheid waarvoor bulle 
oor 'n paar weke spesiale belas
t ings gaan ht'f, genoeg bPiang
stelling getoon bet om op re 
dang. 

Die ekstra belastings wat gaan 
kom, sal bestee word aan lap
v·erk sover dit gesondhcidsdiens
te betref omdat geen &'rondige 
gesondheidskema daarriWe aan
gepak kan word nie, soos die 
verslag van die Gesondheids
kommissie ten duidelikste ge
toon bet. \\'aarom d it dan toe
laat? \\'aa rom Ianger voor tboer 
met 'n cling wat n t>t ' n las ge
word bet? llet instellings onder 
d ie huidige bedeling dan werk
likwaar belnngriker geword n'l 
d ie dingl' wanr voor hulle in d i<' 
lewe geroep is? Of het die pa r
lement dan werklik tot so 'n 
magteloosheid verva l dat by ni~ 
eens m et>r in stant is om "Y 
eie ou sk oene u it te trek nie? 
En as dit so is, hoe ka n by nog 
daarop aanspraak maak om 
vraag111tukke wat vt'el magtlger 
as 'n ondergeskikte provinsialc 
raadjie Is, aan te durf! 

mee die ver onder .,telling in d ie 
sk oot van d ie naturel werp dat 
sy bN.taan strydig is met d ie 
van d ie blanke in S uid-Afr ika . 
In plans van on'! oplossing -
en dnarmee ons bestaan - &oek 
in versoening, soek on'l d it in 
teenstelling, wnnrvnn d ie kon.,e
kwensies is dat minsten 11 een 
van d ie pa r tye of albei dit as 'n 
kwessle van ,by of ek" beskou 

~~~~~~~~ 

Deur 
N. G. S. v.d. Walt 

in plaas va n ,ons albt>i". l ntus
<;en laat ons dit aan d ie vyfde 
kolonner van :\loskou oor om 
vriendska p vir die n ie-blnnke, 
wa t ons we ier om t t' gee, te 
veins. 

BO~'DGEXOOTSKAP 

Ek wil dan dadelik begin 
deur sek<'re stellings neer tc 
Ie wat vir sommigc skokkend 
mag voorkom in die Jig van ou 
slagkrete, maar skokke op bier
die stadium kan miskien nog 
tydelike ontnugtering bring-op 
'n Jatere stadium kan dit moont
lik lets <'rgers wees. 

My eerste stelling dan is 
dat ons ons behoud nie so
seer moet sock In bondge
nootskappe van blankes t('(>n 
n ie-blankes nie, dog in 'n 
bondgenootskap met die nie
blankes in Suid-Afrika. Hier
voor is nodig dat ons die 
vricndskap van die nie-blan
ke moet wen sodat ons van 
hom 'n vriend sal maak in 
plaas van 'n vyand. 

VERKYKE R 

Dit op sy beurt verg weer 
dat ons d ie bclange van die nie
blanke op die hart moet dra, 
m.a.w. dat ons ons eerlik en 
posit ief beywer vir die w!'lvaart 
van d it' nie-blanke, en n it> al 
ewig met 'n verkyker sit om 
t<> ontdek wa nneer d ie een of 
nnder bevordering van !>Y be
la nge 'n bedreig ing vir blanJce 
gerief of gewnande beboud kan 
wees n ie. Want Jaat ons feite 
in die oe kyk: Niks hou 'n 
groter bedreiging vir die blanke 
voortbestaan in nie as juis 
hicrdie nimmereindigende ver
drdigende houding wat ons ten 
opsigte van die nie-blanke in
nccm. On!! 11ien in hom 'n vy
and en on'! se dit v ir hom in 
t'lkl' woord en daad, en dan ver
wag ons dat by ons as 'n vriend 
- selfs as 'n voog sal besk ou ! 

O~S ROEP ING 

Hier kom die woorde· van 
Christus te pas: ,\Vie sy !ewe 
wil red sal dit verloor, en elk
een wat sy !ewe om My ont
wil verloor, hy sal dit red." \ \'ant 
inderdnad gaan on'! belt> bestaan 
in Suid-Afrika om Chri&tus ont
wil van wie ons moon ons d ie 
mandaat '\·erkry h t>t om cl ie 
Christelike Jig in Donkt>r Afri
k a in te dra. As on"' dus met'n 
da t on111 'n r oeping bt>t, en wei 
'n roeplng in die naam van 
Chrlstus, dan is dlt nodig - en 

h oog ty<l ook - <lnt ons danrdie 
roeping vervul sonder vree<; in 
plans \·an net 'n d t'kmantel danr
van te maak om ons t'ie bclange 
as r a'l te bevordr r ten koste van 
d ie onontwikkelde naturt>l. 

WARE GELl X HEID ? 

Om dan terug te keer tot my 
ecrste Stelling: As ek praat van 
bondgenootska.p van die nature! 
dan bedoel ek daarml.'e lets 
hceltemal enders as wnt die 
liberalis met sy belei<i van ge
lykstelling dink dat hy beoog. 
Ek. se uitdruklik ,.dink", want 
as ooit 'n persoon onverdicnde 
krcdiet ontvang het, dan was 
dit toe ons die liberalis daarvan 
beskuldig bet dat hy vir gelyk
steliing staan. Want langs die 
wt>g van die liberali!>me It' gro
ter ongelykbeid vir dit> n ie
blanke as wat sells die wnnvoor
!>t-ellings van apartht>~id inhou. 
In 'n liberalistiese staat sal die 
nature! wei in naam gelykheid 
he - ,gelyke geleenthede en 
gelyke besoldiging", maar as die 
onontwikkelde, Q.ie nic-besitten
de massa, sal die ,.gclyke ge
leenthede" net vir enkelc bevoor
regte lede van die ras beskore 
bly wat hulle so spocdig moontlik 
sal wil disassosieer van hul onbe
voorregte stamgenote wat die 
groot proletariaat sal vorm. 
Daarvan gee Amerika vandag 
reeds die voorbeeld. 

'N E IS 

En wat gelyke lone betref, dit 
sal meebring 'n cis vir gelyke 
prestasie waartoe die nature! 
weens sy eeue-agterstand op hoe 
uitsondering na nic in staat sal 
wees nie. \ \'erkloo,heid sal dus 
hoofsaaklik die prerogatief van 
die naturel wees, ('n by sal uit
cindE'Jik !.oos 'n Vl'rlore seun nan 
die voete van sy liberalistil•se 
vader wil gnan \'al en -.ml.'ck 
om maar as 'n dienskneg nnngt>
neem te word nndnt d ie mis
plaaste vaderlike lit'fde hom by 
die ,·arktrogge lnat beland bet. 

Ek sou reken dat die leer van 
apartheid vee! eerder 'n leer van 
gelykstelling is as die Jiberalis
me. Want apartheid, wat beoog 
afsonderlike nasionale state vir 
die nature!, hou in dat die na
turd gelykhcid langs die blanke 
verwcrf op sy eie terrein. H y 
word daar ook 'n baas van sy 
plans, 'n ban'! , ·an sy labri<'k , 'n 
minister, 'n rt>gter 'n profe!>o;or , 
' n kafee-eiennar , of wnt ook al, 
nrt soos die blnnke di t word in 
d ie gebied langs h om. Dit im
mt>rs is ware gelykheicl of ge
l)·ks telling - en n ie d ie ydele 
drome van d ie l ibera li'<te nie 
wat nan die na turel wel 'n eer
teklas reispas na sc-Jfverwesen
lilcing u itrt>ik, terwyl alit- bt>sk ik
bare plekke reCd o; \ 'OI bespreek 
i'l. 

APARmE ID 

Ek stel my dus onomwonde 
op die standpunt van apartheid. 
wat ek, snam met mnr. J. H. 
Hofmeyr hoe snaaks dit ook
al klink - beskou as die !deale 
oplossing van ons naturelle
vraagstuk, maar andrrs as mnr. 
H ofmeyr, wat in t<>rugdeinsing 
(Vervolg op bladsy 7, kolom 15) 
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U Julievakansie en die 
Laertrek op Coopersdal 

Van 6 tot 13 Julie 1948 
Die winterklimaat in die Oos-Tranqvaale~ Laeveld is ideaal vir 

kamperiug in die ope lug gedu rende Juliemaaud. Vrugte en groeute is 
volol>· Die dae is heerlik t>n daar is geen recn wat ongerief kan veroor
saak nie. 

Soek 'u 'n aangename vakansie-oor d vir Julie 1918? Kom dan na Oos
Transvaal. Besoek die Krugerwildtuin of gaan rna ak kennis met Lourenco 
Marques en reel dit met gemak so dat u ook die Laertrek by
woon te Coopersdal reg op u pad. 

Daar sal 'n Jaerafdeling wees Die tyd is so gekies dat Trans
vir volle gesinne wat so wil \ vaalse gesin~e die skoolvakan
kampeer; verder 'n a parte afde- sictyd met die laer kan begin: 
ling vir mans en seuns; asook en dat gesinne uit die suide die 
'n a fdeling vir v roue en dogters. skoolvakansietyd daarmee kan 
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afsluit. Kom doen saam en ver
kwik uself in aile opsigte. 

Coopersdal is naby die groot
pad wat aan die suidekant toe
gang verlecn tot d ie Wildtuin 
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Britse ,,Spivs•• Word 
Ryk Op Hand el 
In S.A. Pakkies 

Die onwettige uitvoer van voedsel na. Engeland deur 
middcl van direkte bestellings vanuit Brittanje wat dan 
onder die dekmantel van , geskenkJ>akkies" versend word 
om ten duur~>te op die Britse swartmark verkoop te wor<l, 
bet nou so 'n omvang aangeneem dat die poskantoorowerbeid 
gelas bet dat aile pakkies wat na Engeland gestuur word 
die , ·olle naam en adres van die persoon wat die paklde 
gekoop het sowel as die firma waar dit gekocp is se naam 
moet dra. Dit word gedoen om die opsporing van swartmark· 
handelaars moontlik te maak. 

Volgens die pakkie-stelsel 
mag pakkies aileen as gc
skenk deur 'n persoon in Suid
Afrika aan 'n bekende in Brit 
tanjc gestuur word. 

Dio ,.l'lpivs" in Brittanje bet 
t>gter baie gou hierin 'n meto
de ge\ien om ryk te word. 
Hulle bet begin om regstreeks 
pakkieo; vanuit S\Jid-Alrika te 
bf'!>t l'l t>n dit dan teen groot 
wins unn bongeriges in Brit
tanje te verkoop. Ande r wt>er 
bet hiC'r in 'n middel gesien om 
hul d ii't>t aan te vul deur M'lf 
pakkles nan bulle te , skenk" 
deur ('cnvoudig regstreeks van
uit Brittanje te bestel of om 
aanslenlike bedrae aan persone 
in Suld-Afrika te stuur wat 

elke week 'n sekere aa ntal pak
k ie!'l aan bulle moet stuur. 

WAS BEWUS 
Dit b lyk dat die owerheid 

van die begin af van hierdie 
praktyk bewus was, maar hy 
het maar oe toegemaak. 

Eers toe berigte onlangs in d ie 
Britse per:; hierdie praktyk a:m 
die lig gebring bet , is daar op
getree. 'n Belofte is gemaak 
om voortaan streng op te tree 
en toe te sien dat die . regl11asies 
nagekom word. 

Die praktyk is ontdek deur
dat gevind is dat sommige per
sono in Brittanje 'n abnormale 
aantal pakkies ontvang. Dit Is 
egter uite rs moeilik om die 
skelms vas te tra p. 

vaflaf Komatiepoort of tot die 
Portugese gebied ooswaarts. Ry 
tot op Komatipoort en swaai 'n 
kort 9 myl suidwaarts in Trans
vaal op die Komatipoort-Swasi
landpad uit en u is op Coopers
dal - 'n lieflike omgewing. U 
b op d ie Laerplek en da n net 20 
myl van die ingang tot die 
Krugerwildtuin en sowat 90 myl 
va n Lourenco l\larques nf. 

Aile lede van die Ossewa
brandwag wat die Laer wil by
woon moet asscblief skryf aan 
die, Stafhoof, Gebied, F , San
lo.mgebou 616, P retoria, om vol
ledige besonderhede. Doi'Jt dit 
gou ; u sal nie spyt we-es nie! 

Die Laer staan onder Ieiding 
van offisiere van d ie Gebieds
hoofkwartier van die Ossewa
brandwag. 

Let wei: Bestudeer die by
gaande kaart. 

V erseker u Toekoms 
deur die Eienaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 

* P LASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleeg-

J. (Kotie) THERON 
Posbus 78 Foon 0028 

CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 
STRAND 

Nuus van Oral 

Motors Nog 2 Jaar 
Lank Skaars 

1\lotorfabrit-kc in Amerika sal 
nog nie binne die ('('rwolgende 
twee jaar in &taat wees om uan 
dit' vraag vir aile soortt> motors 
te voldoen nit-, na gapa-Reute r 
u it Washington ber ig. Tckort aan 
s taal wat verlcng sal word deur 
die Marshall-hulpplan vir Euro
pa, word as die belangrikstc rede 
h iervoor aangevocr. Pryse sal 
ook nog steeds 50 pcrsent bo die 
vooroorlogse bly. 

Die eerste splinternuwe roo
delle sal binnekort op die mark 
verskyn. Nuwe motors van die 
afgelope jare was feitlik maar 
1942-modelle ()y een uitsonde
ring na-die Tucker Torpedo
sal daar geen groot omwente
lings ten opsigte van die enjins 
wees n ie. 

0/ie In .Duitsland 
Die Amerikaanse milit~re be

wind in Duitsland gaan die ant
ginning van onderaarc1~e olie in 
Duitsland finansier ten einde 
ciie Amerikaanse belastingbeta
ler die £12 miljoen per jaar wat 
vir Duitsland se olieverbruik be-

lnenting Teen 
Griep 

Dit sal in die toelwms moont
lik wees om 'n gemeenskap teen 
griep in te ent waardeur twee 
vorms van die siekte tot onge
veer 70 persent bcperk sal 
word indien 'n griep-epidemie 
hom weer sou herhanl, volgens 
dr. Francis Blake van d ie Yale
universiteit. 

stee word te bespaar. Ameri
kaanse deskundiges hct vasge
stel dat daar betalende olieneer
slae in Beiere aanwesig is. 

E.iers Bly Vars 
Eiers met 'n lagic kunshars 

oor kan vir 'n jaar goed bly 
buitekant 'n koelkas, blykens 
resultate van die petrolium-na
vorsing in verband met landbou, 
in Amerika. Die verslag lui dat 
eiers wat in olie gedoop word 
Ianger goed bly as dit in 'n 
koelkas gebere word, maar dat 
'n dun Iagle kunshars d it vry 
van bcderf buite 'n koelkas kan 
hou . 

Senuwee I 00,000 
Mao/ Vergroot 

Die eerste kykie binne die ge
heimsinnige kern \'an die mens
like senuwee, wat 'n samestel
ling geopenbaar het wat nog 
nooit tevore waargencem is nie, 
is deur die Elektron-mekrosko
piese Vereniging van Amcrika 
aangekondig. Die ontdekking, 
wat n uwe ltennis omtrcnt die 
werking van scnuwees belowe is 
gedoen met bchulp van 'n 
elektroniese miskroskoop wa t 
100,000 maal vergroot - ver 
kragtiger as enige ander mikro
skoop wat met gewonc Jig werk. 

PLUIMVEE 
Ole !Ieete FlnDa om a PLUDITU 

&1.11:1&8 ea ""der P80DUKTE -
te 1hu II: 

Hy het verduidclik dat die C. M. ELOFF EN K.IE. 
groot moeilikheid is dat griep 
deur verskillende soorte virusse (11:4Jm, ) iiPil 
veroorsaak word, en hoewcl 'n 
middel teen sommige gevind is, K oaw:v&JU[ I P .. IIu U81) N-
is daar nog ander wat nie doel-
treffend bestry kan word nie. 

TEKEN REGSTREEKS 
OP ,DIE 0.8." IN 

Die btelsel n n kommando-intekening bet op 30 

Junie 1.1. n rval. Vanaf 1 Julie teken almal reg

streeks teen lOs. per jaar (vooruitbetaalbaar) op 
, Die O.B." in. 

VUL AS S EBLI E F BIER IN 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDMS.> BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

• 
Geagte H eer, 

Ek hct tot dusver ,DIE O.B." deur mlddel van die 
kommando ontvang en neem daarvan kennls dat inteken
geld vanaf 1 Julie 1947 regstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk., vooruitbotaalbaar is teen 10/- per jaar. 

Gaan asscblief voort om , DIE O.B." aan my adres te 
stuur tot ek u In kennis stel om toesending te staak. 

Hiermee vlnd u die bedrag van ................................ . 

vir ........................ jaar/e se intekengeld. 

Naam: ......................................... ................................... .. 

Posadres: ......................... .................. ......................... ... .. 

··········································································· 
··································· ··· ·· ··················· ················ 

Datum Handtekening 

• 

• 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
TARIEF VIR OEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 

llulshoudellke Kennlscewln.ce: 
(Verlowlo,e, buwellk, seboorte, etertgeval, In memorl&m, gelukwenl.log, 
ens.) ld. per woord; minimum 3/- per plallnc. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballDII 25 PIL &fllag. 

Ha ndelsad vertenalee: 

Eerne pla.alng, 24. per woord. VIr berballop 25 Pit. atslag. 

lnt•ken~ld op ,.Die 0.8." (\tn)Q'n weekllkl): 10/- per jaar of 5/- per 6 maande. 
Vooruttbetaalbaar. Stuw edvertenelegeld en b<~~telllnaa na Poabut ~. stellenb<>tldl, 
en lntekengeld na Poebu1 ltll, KaiPIIad. 

VERLOWLVG 
I· ERREJR,\-~EL. - Hlermee wena 

ons, Frlkkle Ferreira (allae KatsnOr), 
tans van Pretoria, en Alet Net vaon 
Wonderkopstaale, bekencl te maak dat 
''"' die 20ste Desember verloof geraak 
he' 14/1/1 

BOl\IE, P.LANTE EN SAAD 

RESTE OESERTIFISEERDE GROEN' 
T£SAAD.-Pryalya verkr)'gbaar. Beatel 
&I u benodlgdbede K.B.A. van: PRE-
141ERS, SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

O.ttUJ::.N ~._.,,\AO, - Detroit en Eglp
Ueae plat beet 7/6; Chanteney-wortela 
10/-; Beauty- en ldarglobe-tamatlee 
35/-; Tom Wat.son-waaUemoen 10/-; 
Kropslae.l 17/8 per lb. Alma! 6d. duur
der per 'AIIb. Handelanavrae verwel
kom. - KARROO·SAADVERSPREI
DERS, Poabua 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

LUSER N MEEL. - Koop by 'n 
ACrlkaanae Fuma wat net die beate 
voorslen ,. Luaernmeel 9/- per 100 pd. 
tot 4 ton, da.arna £8 10/- per ton. 
OEBAALDE LUSERN: £6 10/· per 
ton. Oelewer Korflefontelnelasle. 
Stow lei! aakke vir Lusernmeel. -
MOUTl"ABRJEK & .UEULE, Kotrie
tonteln. 10/12/fB. 

GEMENG 

GB.<\FISTEE..~lAKEBS. - VIr ge
IOa&rb<>rede tevredenbeld tree In ver
bl.ndtoe met dle s.A . ORAFISTEEN 
EN MONtmiENT\\ ERKE (EIENS.) 
BPK, van Voortrekkerweg 360, M&lt
land. (Onder peraoonllke aandag van 
ona Beat.-Direkteur, mnr. Jaonle 
CUIIe). Teletone-54t20 en 5-02823. 

!IIEUBELS. - Beter meubela teen 
bllllker pryae. BabawaentjlU, otoot
karretjlea, clrlewlele, llnoleuma, tapyte 
ena. ook altyd In voorru.d. Geen 
Katalogua. Meld waarl.n u belangstel. 
- VISSER-!IIEUBEI.S, Langatraat 291, 
Kaapslad. 3/12/11. 

llfEOBELS. Bespaar honderde 
pondt deur u meubels dlrek van die 
tabrlek, k .m.b., te koop. 

Raadpleetr: NIEK NEETHLINO, 
Bootatraat 347, Foon 1253, Paarl. 

19/11/TK. 

" kO.El'IK.I!:l'AJ&-'IUES. Onduateun a 
mede·AtrUtaner en wee.a vereeker van 
dlt beate dlenate by VOORTREKKER 
SXOENHOSPIT AAL, Langatraat 291 
Jl.AAPST.ID. J'oon 301M. 48711/2t 

VAN'S CONCRETE PRQDUCTS 
ALLERLEJ - Waterapoel-rloolstel

aela, vloertefla eo gepolttoerde ter
raazo-kombul'IOpwutafela en artlkell 
e~•enaleel vtr ~erlef, blgl~ne eo net
held. Volle be•onderhede okrywe:
VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(ED~IS.) BI'K., Carlatr .. llt 1174, Pre
toria. 3/t 2/TK. 

BORLOSIE~IAKER 

DESKUNDIGE BEBSTELWERK aan 
B orloelea. Aile werlr. word gewaarbor1 
en opoedlgo aflewerlng. - P . PRETO
RJUB, Keeromatraat 18, Ka.apatad. 
(Voorbeen Kerlr..ltraat 811). Foon 2-MM 

PEmiAATS 

DL'ISENDE me!sles en k~rela wll 
graag korreapondeote hf. Streng ver
troullk. Stuur gefrankeerde koevert 
om !O'&tfa besonderhede aan :-nu; 
I' 0 S D U I F · KORRI:SPONDEN!o<IE· 
KLVB, Poabua :S, Lothair. 10/12/4B. 

RADIO 

LOUW EN Lomv, die Beroemde 
Radlo-lngcnleura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrleae 
Toeatelle. Gereg!slreerde Elektrlallelta-
aannemera Foon 9-8435. 

SOUT TE KOOP 

BOEKE-PAKKET. - Nege alllkke wlt 
vee- en 100 lb. tyn b<>tteraout £2-10-0. 
Nege allkke aneeuwlt en 100 lb. tyn 
botleraout 12-13·6. Vry gelaal aout
werke. Beale!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER. P/a. No. 4, Arbeldeloon. 
BLOEMFONTEIN. 21/5/TK 

\'RIF.'I.:DE ek vra u onderaleuntog. 
Be•tel van my moot soul, In goeie 
graansakke: A.l, 69/-; No. 1. 114/-; 
No. 2, 48/-, per ton. Onmlddelllke 
versendlng. tevre<lrnheld gewaarborg. 
-!> J DE BEER. Soutwerk, Pk. 
Florlsblld. 14/1/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

DRIE '<\\'ITS};R'E BL'LLF., 19, 21 
mr.<1nrte en 5 jaar oud. AI drle goed
gekeur en gebrand: £20 atuk. Een 
go.-dKrt~thle SwJtsprse koPI m•t 7 
ml\ande verskalt, !23.-0. ;\(. HAT
TINO JI , Die Vlakte, Tarkaatad. 

H/1/1 

F.l:l\ CORBJDAI.E-RA.'I, 6 taode, 
geteel deur Meneer ConQIIy, Oos
Grlkwa•tad, 15/5/-.-G. lll. HAT
Tl:!\0011, Die Vlakte, Tarkaetad. 

H/1/1 

.-----------------------------
LUS'f:BN. - Koop u luaern dlrek 

van dle produaent wle vir JY ele pro
dukte verantwoordellk 1~. Skryf or 
tele!O'afeer vir beaonderhede en prya
opgawe - N. WIENA."JD, P.K. East 
Poort, K.P. 3/U/7. 

TWEE AIRDALE-TEFIES, opreg
geteeld, f maande oud, bale moot en 
uitstekende Wll1;honde. Pryo £2 atuk, 
gelewer Lauterwater-aylyn.-\U ,\', G. 
VAN ROOl'EN, P.K. Lauterw~<ter. 

7/1/2 

TE KOOP GE\'RA 

EEN OF T\H;E \\IND~fU L>;TA:S
DER;.;, vlr 8 en 12 voet wlele.- G. M. 
HATTINGH, Die Vlakte, Tarka·Jlad. 

H/1/1 

Middernag
Diens Op 

Roedtan 
Vir die tweede keer het die 

Roedtan-omgewing die nag van 
24 Desember ' n middernagdiens 
gereel. 

Die opkoms was waarlik vcr
rassend ; omtrent tweehonderd 
mense was teenwoordig. Van 
Elfuur die nag af het twee kore 
onderskeidelik opgetree, cocn 
wat bestaan het uit leerlinge 
,·an die plaaslike skool, en die 
ender bestaande u•t 'n klompie 
geesdriftiges van die omgewing. 

Om 5 minute voor twaalf het 
ds. G. C. Coetzee van die Hcr
vormde K crk van Potgietersrust 
die diens waargeneem. Sy tek:; 
is geneem uit Johannes 3: 16.
(Korr.) 

Kommunisme 
Onwettig 

Die Grickse r eogcring het ein
delik sover gekom om die Kom
munistieM' Party kragten., 'n 
wet van 1928 onwettig tt> ver
klaar. Hierdie stap bet gE'volg 
nadat die land a l sedert di~> 

afloop van die oorlog in ' n dode
like worsteling met kommunis
tiese bendes, gt>st4'un d t>ur aan
grensende Iande onder Ru<,land 
se aanvoerin g, "·erkeer. 

Na verklaar word is die tak
tiek van die kommunistiese re
IM>lle om .GriE'kE'land <leur aan
houdende krygs verrigting., eko
nomies so uit te put dat chaos 
sal intree wat aile bulp u it <lie 
\\'este nu~loos sal maak. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmakers 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein r- Pretoria 

lSO Takke 

•••••••••••••••••••••• 
MEUBELS 

PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons hou alleenllk goeJ, 

kwalltelt M eubels In 
voorraad 

WERDA 
M'eubelhandelaars 

(EIENDOMS) BEPERK 

Groote Kerkgeboo - Kaapsta•' 

----

MENSE W AT DIEP IN 
AARDE KAN SIEN 

' n SewentiE>njarige rooikopseun van J>otchefstroom, Pieter van 
Jaarsveld, wat daarop uanspraak maak dat hy water en minerale onder 
die grond kan sien en reeds genoegsame bewy.s gelewer bet dat dit geen sim,. 
hedrog ib nie, bet wetenskaplikes lmlle koppe die afgelope tyd laat krap 
sonder dat bulle ' n hevredigende anh~ oord kon gee. 

Reeds toe hicrdie scun nog in 
die laer klasse op Burgersdc•rp 
op skool was, was dit onder sy 
maats belcend dat hy water 
onder die grond kon sien. Di<• 
felt dat hulle hom vir die gck 
probeer hou het, hct egter gc
maak dat hy hicrdle talent sa
ver moontlik verswyg het. Baic 
min boere in die omgewing hct 
waardc ann die juistheid van die 
verhaal geheg totdat later ge
blyk het dat arc wat die seun 
met sy blote oog aangcdui bet, 
sterk water opg<'lewer het. 

grond weggestcck en gocd be
dek. Hy het sonder enige moei
te die voorwerpe uitgehanl. Dit 
is op verskillende manicrc her
haal en hy hct clke kcer dit 
aangcwys. 

Van Janrsvcld verklaar dat hy 
namate by cucr word dit moei
likcr vind om water nan te 
wys. Dit vereis groter inspan
ning en konsentrasie. Ook hou 
hy hewige hoofpyne daarvan 
001'. 

OOl\1 GAWJE 

Nog 'n persoon wat water met 
sy blote oog onder die grond 

kan sien, mnr. Gawie Viljocn 
van Lichtenburg, hct onder die 
aandag gekom. Hy is reeds 66 
janr oud en bet reeds baie sterk 
are aangewys. 

'n Eienaardigheid in verbund 
met mnr. \'iljoe n, of oom Ga
wie soos by bekt>nd staan, h 
dat b y water of mineral!' kun 
aanwys sells op 'n plelc waar 
by nie is of ooit was nie. lly 
sal onmiddellik 'n kaart tt'ken 
van 'n persoon .,e plaas terwyl 
by in sy eie buis sit, en dan 
presies deur middel van land
merke aandui waar die watt>r is. 

Hy bet onlangs in die kalldig 
gekom nadat hy onder die nan
dag van mynbasc en pcrsone 
wat al hoop opgegee het om 
water rnak te hoor, gekom het. 
In Rhodcsie en elders hc·t hy 
sterk water aangewys. Salis
bury, wat weens droogte 'n 
groot gcbrek nan water gehad 
het, het vandag as gevolg van 
die aar wat Van Jaarsveld aan
gedui het, volop water. 

NuW'e · Soort Glas In 
Unie Vervaardig 

TOETSE 

Die seun is ook aan toctse 
onderwerp. Juwelc is onder die 

Operasie Teen 
Pyn 

'n Splinternuwe produk word 
tans in Suld-Afrika. vervaardig. 
Dit is 'n 1100rt ver:;terkte glas 
wat feitlik so stcrk soos yster is 
cr. 'n harde skok kan weerstaan 
sonder om te breck. 

Hierdic versterktc glas wat in 
Port Elisabeth YE'rvaardig word, 
besit die besondcre eiE'nskap 
dat dit nic breck soos g<'wone 
glas wanneer dit gestamp word 
nie. Dit kan verder gebuig en 
gedraai word sonder dat dit 
brcek. Proefnemings het be
\\ys dat 'n tien duim breii ~tuk 
van hicrdie gin~ 'n dr,Jkking 
van 230 tot 280 pond knn weer-

staan sander om te breek. Die
sdfde stuk glas van 'n kwart 
duim-dikte het geen barse gc
toon toe 'n stuk yster van U 
pond van 'n hoogte van agt 
voet op hom gclos is nie. 'n Ge
wone stuk glas van dieselfde 
dikto het gcbrcek toe die gewig 
op 'n hoogtc van dertien duim 
op hom geval bet. 

Die glas word volgens 'n ge
heime proses vervaardig. Dit 
word o.a. eers warm gemaak en 
dan weer vinnig afgckocl soos 
in die geval van yster wat hard 
gcmaak word. 

'n Operasie in die voorkop 
waarby sekcre brein!lcnuwecs 
geknip word, en wat voorhecn 
aangewend is om mense van 
bckommernis te verlos, word 
dcur 'n Amerikaanse doktcr 
aanbeveel om pyn te verlig. Hy 
vcrklaar dat die operasie die 
.,vrees vir pyn" uitskakel in 
gcvalle soos kanker, rugpyn, 
ens. Die pyn sal nog gevocl 
word, maar aangcsicn dit gc
skei is van die vrccsgevoel is 
dit meer dranglilt. 

,DENAZIFIKASIE" WORD 
GEDENAZIFISEER 

Gebiedsraad 
Vergader 

Die Wt-s-.Kaaplundse Ge
biedsraud (Gebil'd A) verga
der op 2S en 24 ,Junuaril' in 
d ie K omiteeknm!'r Yan diE' 
Groote K erkgt>bou. Bt>.,Jlre
kingspunte m o!'t 'oor 1'7 ,Ja
nuarie ingestuur wees. 

Dit' ontslag van Duitsen. uit 
amptt>like t>n half-amptt>like be
trt'kl<ings op grond van denazi
fika.,i!'- (d.\\,.,, Politiekt') oor
weging., is <,t>d ert 1 Januarie 
hi.,rdit> jaar in die Brit.,e be
St>ttings gt'bit>d beiHndig, luidens 
'n amptelikt> aankondiging ver
leJt' W('t'k, \\,It die Wt'ns daar
aan toevoeg dat hit>rdie stap 
tot groot voordeel vnn die Duit
<;(' bt>volking -.at wee-.. 

\\'aarnemcrs bet L1 die jong
stc tyd al mccr op die belag-

Reuse-Saadkwekery 
Unie Beoog 

Vir 

Finale planne ";r 'n reuse-groentesa.adkwekery, die om
vang \marvan moontlik £3,000,000 per jaar vir plaaslikc 
kwel<ers sal beteken, is deur die l.Uinister Yan I..andbou E'n 
mnr. R. W. Gunsen, van die firma R. W. Gunsen, Bpk., 
Londcn, volt~oi. 

Onsckere to<'stande in Midde
Europa, waar verskeidenhcdc 
van grocntesaad voorhcen gc
kweek is, het dit noodsaaklik 
gemaak om na ander geskiktc 
strck<' te sock. Nu-Sceland, 
Australiii, Midde-Afrika en die 
Unie is besoek, en die Unic is 
vir hierdie doe! uitgekics. 

Die firma is nie voornemens 
om sand in die handel te vcr
koop nie, maar sal van sy eic 
deskundiges hierheen stuur om 
behulpsaam te wees met di<' 
ontwikkeling van die nuwe bc
dryf op 'n moderne grondslag, 
en sal in nou samewerking met 
die Departcment van Landbou 
en boere vcrkeer. 

Die firma stel slegs belang in 
ccn of twee verskcidenbedc van 
'n bcpaalde soort saad, en nie 
i,l 'n groot aantal van verskil
lendc soortc nie. Dit is natuur
lik tot groot voordcel vir Suid
Afrika, nangesien dit die ge
vaar van kruisbestuiwing vcr
mindcr en hantering makliker 
en gocdkopcr sal maak. 

Hulle stel ook belang in an
der saml soos sonneblomsaad, 
suikerbeet, kasteroliesaad en 
ma:~gclwortelsaad. 

Mnr. Gunsen sal eersdaags 
aankondig wat sy vereistes vir 
1948 is, sodat dit bctyds vir die 
volgende plant_,eisoen beskik
baar sal wees. 

likheid van die denazifikasic
praktyk gcwys waardeur tien
duisende van Duitsland se bc
kwaamstc amptenarc werkloos 
gehou word omdat hulle vol
gelinge van H itler was, onder
wyl Amcrika van buite af suk
kel om op kunsmatige wysc 
!ewe in Duitsland in te pomp. 
Onder andere is daarop geWJS 
dat onderwyl die Duitse volk 
m et 'n geweldige s iekte-omvung 
te doen bet, <luisende vnn sy 
beste dokters nog ngter doring
drand aangebou word in 'n po
ging om bulle t e ,.den:uifi.,eer." 

Hollywood 
Verbeter 

Hollywood sal geen rampok
ker-rolprente m eer vervnur<lig 
nie, Juidens ' n aankondiging 
van die rolprentvereniging van 
Amerika. Die aankondiging 
lui dat tot die stap bcsluit is 
omdat die buitewereld vir 'n 
groot deel hul mening oor Ame
rika vorm na aanleiding van 
sy rolprente. 

Die mening is ook uitge
spreek dat die rolprentwese 
aangewend kan word as 'n 
groot hulp vir die Marshall
plan in die bestryding van 
kommunisme. 

Hicrdie opmerking volg nA 
die onlangse anti-kommunistic
sc kruistog teen Hollywood 
waaruit geblyk het dat som
mige van die belangrikste rol
prentsterre en belanghebbendes 
doelbewus kommunlstiese pro
paganda probeer maak bet van 
uit Hollywood. 
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Russe 
Spyte 

Het Geveg 
van Stalin 

OUD-KOMMUNIS SE. VE.RHAAL 
lndien die holsjewisme dan so ' n "·er~kriklikE- ding i~, hoc 'erklaar jy 

dit dat die Uu!'ise met soveel geesdrif teen d ie Duitl"lt' t's gf'veg hct ? 
Waarom het b ulle die geleE-ntheid nie aangegryp om hulsdf lf' heVl"y nic? 
Die feit dat bulle ge"·~ en oot·win b et is mos voldoende hewye 
dat toE-etande nie so sleg in Rusland is as wat m ens daa t·omtt•f'nl vc rneem niE-. 
Dit moct maat· net propaganda wees. 

HiE-rdie soot"! argument is nogal dikwels tydens dit• o01·log vc r
ueem, maar dit word gron dig beantwoord deur Victor Kravdwnko in ~y 
hoek , Ek Kies Vryheid" wat onlangs versk yn het, f'll hesko u word as dte 
mees onthullende geskrif wal nog ooit oor R usland vcr~Skyn hct. 

Kravcb enko was 'n h oe Rus
siese a mptt•nuar van die Krt>m 
lin, ' n volblot>d k ommunis wat 
t>gter in dit> loop va n dil.' ja r e 
teleurgest t>ld geraak b et m et 
die bolsjewi<;ticse diktat u ur en 
d ie eer<tte !fc>leentheid te btu\t 
geneem b e-t om Sta lin te ont
vlug t oe by tydt>ns die oorlog 
na Am er ikn lft''ituur is a'! lid 
van 'n aankoopkommis!Jie. 

Kravchenko se antwoord op 
bogenoemde argument som hy 
in die volgcnde woorde op: 

,.Die felt dat ek geesdrif vir 
'n oorwinning kon opwek en 'n 
hartstogtelike haat vir die in
valier, hoewcl ek die Sow, ·t
bewind verag hct, Is die slcutcl 
tot die gehcim wanrom die Rus
siese volk geveg en aan die ein
de oorwin hct. Hulle het nic 
vir Stalin gcvcg nie, maar t t> n 
o,p~·tt' van Stalin. Niemand het 
dit beter gewect as die Krcm
lin-l<liek self nie, soos elkc op
roep van hulle tot 'n nasionale 
oorlog geopenbaar hct." 

BE KEE R 

Inderdaad bicd die gecstcs
houding van Kravchenko die 
oplosslng vir hif.'r dle geheim. 
Hy het die lcwe begin as 'n 
volslac kommunis wat alles veil 
gehad het vir die kommuni.stie
se ideaal. Maar as gevoelige 
mens kon hy op die duur nie 
meer die wrcdc lot wat sy volk 
mocs verduur, vcrdra. nle, en toe 
hy uitclndclik in 1937 tydt>ns die 
groot suiwering self weke lank 
gefoltcr i!l deur die gehelme po
lisie <N.K.W.D.>. dog uiteinde
lik as partylid gchandhaaf is, 
het 'n grondige haat teen die 
Stalin-bc>wind In sy slcl posge
vat, en hct hy besluit om een 
dag tcrug t e veg vir die red
ding van sy volk sodra hy die 
gclcentheld kry om tc ontvlug. 

En t og, t oe die oor lolf uit
breek , wn 11 hy t't'n von die eer 
Rtes om by llit' leer a an tt' sluit, 
('n was h~ tot nou nog trot o; op 
d ie fE'it dat s~ broe r 110, k 11pte in 
op die !>lag' t>ld gesneuwt'l h et . 

Dit> nu.,.,E' h t't d it nit' o ~t 'n 
~tryd \ ir Stolin bt''!k ou nie, 
m aar 'n oorlog om beh oud \'11n 
hul vuderlund t'n niles wat Rus
o,ieo, "II"· Tersclfdertyd hct die 
hoop ontstaan dat uit die oor
log 'n nuwe, vrye Rusland sou 
verrys, en hicrdie hoop is doel
bewus aangt•blaas deur ultla
tings va.1 die leicrs self. 

, BROERS E..~ SUST ERS" 

In sy cerste toespraak by die 
uitbreek van die Russies-DuitSe 
oorlog, hct Stalin sy volk aan
gespreek as ,broers en susters" 
- wat- 'n kommunisticsc vriend 
van Kravchenko laat opmerk 
het: ,Die baas moet in 'n ta
maai moeilikheid wccs as hy 
ons brocrs en . sustcrs nocm!" 
Hy het voortgegaan met sin
spelings va.1 demokraticsc 'ny
heid: ,In hicrdie oorlog sal ons 
getroue bondgenote he in die 
volkc van Europa en Amcrika. 
Ons oorlog vir die vryht>id van 
ons vaderland sal vercnig met 
die stryd van die volkc van 
Europa en Amerika vir hul on
afhanklikhcid, vir dcmokratic
sc vryhcid ... " 

l\'UW E JtUSLAND VERWAG 

In die pers is d ie beloftt•s van 
d ie At lantieo,e Handves gt'Jm
bli~teer en van staatswee i'i allt'r
IE'i toegewings gemaak .,oo.. di1• 
t l'n op~tigte van die godo,tlil•ns, 
wat die gedagte verstt'rk h1•t 
dat 'n nuwe bedeling \ 'Un vry
h eid vir die Ru<tsiese ' olk a~m

gebreek bt>t. ..Xa 'n kwart t•cu 
van kommunisticsc skoling hct 
die regering i~l die uur van sy 
nood teruggekeer tot die tradi
sionele beroepc van volkslictde, 
rassetrou, vadcrlandsliefdc en 
godsdiens. Ono, i-. n ie opgt'rot·p 
om die land \ an .,Sosialisme" te 
, -.. r dedig nie, maar die Ru .. .,i .... e 
, -aderla nd, die Slavonie'i!' erft•
nit'l, -d ie Ortodok se God." 

,.Die hele <Jrganisasic . . . was 
vasgcgryp in die magtigc op
bruising van .1asionalisme wat 
uit die diepste dicptes van die 
Russiese geskicdcnis en Rus
siese grondgebied ontspring 
het," skryf Kravchcnko. ,Die 
k lein propaganda-beamptetjles 
van die Stalin-masjicn sowcl 
tuis as in die buiteland wat 
probecr het om dit alles as 'n 
Bolsjewif1tiese vcrskynsel te 
verklaaT, doen 'n aaklige onrcg 
aan Rusland. Hulle probeer om 
'n wescnlike, t)l<llose mag tc 
vcrklaar in terme van nietigc 
party-idees. D it wu .. ~ ' n .. 
Sowjet- dog 'n Rru.sie.,e wondt'r. 
\\'annet•r ek aan myo,~•lf d ink, 
hoe ek t>er lik en t>elflooo, ge<,loof 
h et onder leier s wat t'k Yl.'rag 
en gewa ntrou bet, da n sit'n t>k 
'n simbool Yan Ru.o,land in oor
log." 

UNIE. E.E.NTALIG 
BUITELAND 

IN 

D it• feit tlat d it' Uni!' l>t' gc-
'iant o,kap in X !'dt•rla nd h om Yllll 
l<~ngt'ls bt>h t'IJl in "Y ampt.-likt' 
korr!''-()On d<"nsit• m(•t clie N tlth•r
landse regt• ring, is openbnar 
"''ml\llk in 'n klug vun die H ol
landse blad D ie Gr ot'ne Am~oter
damm t'r. 

Dit is blykbaar 'n algemcne 
klag dat die Unit> se amptelike 
taal in die buitcland Engels is 
of hy nou tc doen het met Afri
kaanse rcisigers of met Dietse 
recerlngs. In Amerlka sowel 

as in Engcland was dit die on
dervinding van Afrikant•rs dat 
hul navrat• by die UniC'-VC'r
teenwoordigers in EngPIS bc
antwoord word. Toe daar ht'
swaar gemaak is tet>n hierdit• 
oor t rt>ding io, verduidt'lili d!lt 
die Suid-Afrikaanse H·rt!'t'n
woordigers nit' oor twt•!'t:tlige 
tikstPr s beskil' nie, daar hulll' 
somm er plaa,Jike tikster" in 
dit'nS neem en ge\·olglik hul 
korrespondt>ns~l.' in En~tt'ls moet 
\ 'Oer ter wille \'llD die (erief 
van die tikster s. 

GEESDR U 'TI GE WERKERS 

Russiesc wcrl<crs in die oor
logsfabricke het met 'n ongc
IH•ndc gccsdrif tot 16 uur op 'n 
dng gcwerk. ,,Hulle het ge
worstel om aile moontlike hulp 
tl"! verleen aan hul seuns en 
brocrs en vadcrs aan die front. 
D ie buitewi'r c•ld m ag in ~>Y 

hlindht'id al d it• lof aan die 
So\\jt't-diktatuur ~Wt', maar <lit' 
t ank i., 'errig d t•ur die sla~t

offer.. Yan daardie dikta tuur, e n 
d ikwt•l., tt>n o,pJte , ·an .-.y onno
SI'Ihl'id." 

'n Ander belo.ngrlkc faktor 
wnt die Russiesc wccrstand op
gcwck hct, was die jo.relange en 
ccnsydigc propaganda van die 
Sowjet-bcwind waarln 'n g ron
digt> vn•c•R vir die buitcwcreld 
op stc•lsl'lmatige wyst• ingcpomp 
is by diP volk. En nou is daar 
gcbruilt gcmaak van hicrdie 
vrcl's. Die Duit.'lers is voorge
hou nie aileen as ,Nazi
barbarl'" wat alit• Slawiese 
volin• ru mindcrwo.ardlge skep
scls b!'handel hct nk, maar in 
sy propngnndn nan diC Rus
siesc lt•(•r en bcvolking is vol
gchou dat die DullS!.'f"S weer 
groot grondcienaars en ,.Ka
pitali!<tc" hcrstel. 

uu;p \\'ORTEI. 

.. Dit "~as •n docltrcffende 
moraalvcrstcrkcr. en het inder
daad dil' mccs hegtc rcmccn
skaplikP groncl gebit•d wanrop 
die bewind Pn die volk kon 
ontmo<'t. BchtLiwc vir 'n onbe
duidcndl• rninderheid hct die 
Russc b<"slis nic so 'n herstcl 
bcgf!cr nic onder wattcr dek
mantel oolr nl , 0;1gcag hot' diep 
hullc die polilit•kc Pn clwno
micsc ckspotiHme van die Sow
jct-stel~cl vprfoci het. Anti
Impitali~tit"W CIJl\Oeding gcclu
rc•ndt' ' n k\\ ,,rt t'eu ht>t dit•p 
\\Ortel gt' ... kid in d il' RU' .... it'!oe 
J::t• mot'd." 

Ten slottc wns daar natuur
lilt nog dit• sltrlkbewind van die 
gc•lwime poli!!il' wnt diegene wat 
nog sou wang om op te staan, 
genadcloos van die gras af gc
mank het. Tot' dit' oorlog uit
hrt•ek h. Iwhnlwe dit' rt>ed '> be
stnandt• in.,trum t•nh• vir suiwe
ring ~;pesiah• how•• bt'no!'m om 
lwhulpsaam tt• \\t't'" mt't die 
ultruiking I'll ulttlt'IJ:ing Yun 
mr.nsl' op \\ it• se trou nie btaat 
gt•maak ){Oil \\Ortl nil'. In :u o,
kou allt·t'n, Vt•rlilaar dit' skr~·

\H'r, i., <luist'ndt• mt•nst' doodge
.,Jdt•t tl!'t op grond nm 'n l'nke-
11' woord \all t\\~ ft•l of versug
tin~t wat hu lle onhul h et. Hy 
m een dat die slawf.'lt:~mpe met 
miljocnt• aang<•gro<"i het in die 
t·ert~t!' panr wcltc vnn die oor
log. Huistllldt' JIOiitit•k t' gl'
vangt'Jit's wat \'OOrht•t•n k om - · 
munhott• "'~~''• is \'Oor dit' voet 
doodg<•sltil't uit \'rt•t•s tlat hull.-. 
'n O(l!ootaml hon orga ni~rrr of in 
dit• hamlt• \an die v~·und nll 
l'n d11:1r \"Uil nut kon word. 

Dit•gpne Wilt die clood vrygc
spring h1·t, maar ann wie sc 
trou getwyfl'l kon word, is in 
die lell r gcstop en na die ge
vaarllkstc dele van die front 
gestuur waar hulle kon sneu
wel. ,.Dit was 'n soort dubbel
sinnige suiwerlng." 

Ten 
SLA WE-ARBEID 

Agter die Rmtlie~~e oorlogs
pres tasie was daar die slawe
arbeid van 20 miljoen Rw;siese 
sla we wa t op sataniesl.' wyse in 
die &knnl gewerp i!! op die tuis
front. Hulle is ged\\ inJt om te 
gaan \\ erk in omstandigb t'de en 
op plekke wa a r gewone wer
k ers dit nie k on m ank nie, e n 
boe wel bulle soos vliee gest erf 
b et, is bulle maar in ' n voort
durende stroom , -en-ang deur 
a nder u it die kon!>entras ie
kampe. 

.,Met vrye arbeid opgeslurp 
deur die lccrmagt e, hct ons ny
werheid mecr en mecr afhank
lik geword van die grootlcer 
skarc gcvangenes wie se gele
dere nou op weergalosc wyse 
versterk is deur die oorlogs
arrestasies. In amptelikc kringe 
is die gct a l twintig m lljoen 
gestel. Hit>r <lie skatting h l.'t nie 
die seuns t>n dogter s tus..en 14 
t> n 16 jaar ingesluit wat \'an hul 
ouers wt>gge<ikeur is t>n Jtt'<;tuur 
i& na s trek e e o nywerht'dt' wanr 
die mannekrng-tekort dit> !froot 
ste was nie. Die oorlogsnywcr
hede van die Sowjet het net 
soos die van Duitsland hoo!
saaklik op slawe-ar beid gerus. 
Die vernaamstc verskil was In 
die feit dat Berchtesgaden ver
owerde vreemdelingc vcrslaaf 
hct, terwyl die K remlin sy eie 
volk verslaaf het. Op 'n tyd
stip toe hongcrsnood dcur die 
land getrek het, kon die aak
lige omstandighcde waarin 
hicrdie gevangencs gewerk hct, 
beset word. llulle was , ont
hNirlikes" en die N .K.W.D. hot'f 
gt•en \'erslag omtren t ongevullc 
tt' gedoe n b et nit'." 

OOR\\-'EGINGS 

.,Onderwyl ek in die regcr ing 
was het ek baie vcrncem om
trent die vraagstukkc wat deur 
die konsontrasickampc gcskep 
ls in ontruimde gebicde wat 
deur · die Duit.o;ers verowcr is. 
Dit was selfs bclnn"'riker om 
hh;rdlc slawe-bevolklng te ver
wyder as die vrye burgers. Hul 
arbeid..,krng wao, ' n ekonomiesE' 
batt' wat die m oeite werd was 
om te red, maar mt'l.'r bela ng
r ik, hit>rdie gentnlf<'nt>o, kon 
nouliko, va n \'erwug word om 
d it> Sowjet -bewind li !.' f te hi> t>n 
k on v·ir die Duit~l' l'!t , -an hulp 
gewct'o, h et . 'n Ander oorwe
ging wa<; ongetwy fPid bloot po
litiek - die vrees dat die bui
t e \\ er t>ld deur die gt'vtmgenes 
kon verneem h et vun dit' mon
steragtige gebeimc omtrent die 
omvang en aard va n die Sow
jet-slawE'st elsel. 

,Sommige van on!! in die 
r eger ing h et ge,\'('et van ge
valle wnar gevangene!! mnssa
gew~, om die lewe " ebrinlf is 
wa nneer dit duidelik lfCword 
bet dat hulle nie o ntruim 
kon word nie. Dit b et ge
bl.'ur te :\linsk , Smolt'n .,k, 
Kie,·, Kharkov, DniE'propt>
trov·~Ic ('n Zaparozlw. 

\ 'OOR DIE VOET 

Een dergelikc voor-val het my 
tot in die kleinste besonder
hede bygebly. In die klei 1 ,,scl!
standige" republikic Kabar 
dibo-Balkar in Koukasiil, naby 
die stad Nalchik was daar 'n 
cenheid van die N.K.W.D. wat 
met slawe-arbcid gcwerk het. 
Toe die Rooi Leer terugtrek uit 
die gebied kon ctlike hondcrde 
gcvangenes om tegnicsc ver
voerredes nic saamgenc<•m 
word nie. D ie direkh•ur ' 'un 
die eenheid h et op b!.'vel ' 'un dh.• 
l<Om missaris van die Kubur
dino-Balknr-poli!.ie, kum(•ruud 
Anokbov, die on gt'lukkiges tot 
op d ie laaste ma n e n vr ou nwt 
m asj iengewert' Ia at doo<lsklt't. 
Nadat die gcbied bcvry is van 
die Duitsers hct Anokhov sy bc
loning ontvang dcur president 
te word van die raad van volks
kommissarisse, die hoogste be
trekking in die republikie." 

<In 'n volgende artlkel sal ver
tel word van die gewctenlose 
uitbuiting van die werker In 
Sowjet-Rusla nd). 

' 

BLADSY SEWE 

Brasilie se 
Oorlog Teen 
·Kommunisme 

Brasi!Hl hct die verbreking 
van sy diplomatieke betrek
kinge met Rusland opgevolg 
met 'n opruimlng van kommu
niste in verskeic van sy gefe
dcrccrde state. I n sommige 
dele het kommuniste oor d ie 
grens na buurstatc gevlug waar 
hullc ge'interneer is. 

In Jtio de J a n eiro i s 'n wet 
ua ngt'neem wat die mandant 
va n alle kommunist e in die f e
de ra l(' en staat&r t'ging sowel as 
die studsraad h erroep. Die ban 
trl.'f 76 kommunlstiese ver t een
woordiger s - die Kommunis
ti!.'!le Party b et die tweede 
groot!!te ve rteenwoordiging ge
ha d . 

V.S . A. Het Na 
Oorlog Gesoek 

Se Genl. Tojo 
Die tcenbeskuldiging dat 

Amerika in 1941 met Brittan
jc oorccngekom het om tot die 
oorlog toe te tree, maar gewag 
het op 'n openlike oorlogsdaad 
van Japan is gedoen deur genl. 
Tojo, Japansc eerstc minister 
by die uitbreek van die .porlog, 
wat kort voor Kersfees deur die 
Amerlkaners onder vcrhoor ge
bring is as .,oorlogsmisdadi
ger." 

Genl. Tojo bet gese dat aan 
~ien Amt' rika die Japanse 
ge ht>ime kode gt>k en bet , by 
te rdee op h oog te was met d ie 
voorbereido,e l"' vir 'n a a m ·nl op 
P t'arl Harbour, maar niko, ge
doen b et om d it a f te wet>r n ie 
tl.'n e inde d ie gunstige toe'<tand 
v ir t oetrede tot die oorlog te 
11k e p. 

I n sy verklaring het Tojo 

verder bcklemtoon dat Japan 
Asiil van die kommunismc wou 
red, Jn dat die huidige toestand 
van die wereld twce jaar na die 
wnpenstilstand 'n welsprekcnde 
bcwys is van hoc noodsaaklik 
sy optrcde was. 

• 

dunr voor bly le in liber alist iest' 
fnt..tl io,m e, glo ek da t a pa rtheid 
pr nktit'o,e politick "Ill wet's die 
oomblik ·wa nneer die medewe r 
k ing \·an die natur e! daarvoor 
gevind i., : En daardie mede
werking sal kom sodra die 
vraagstuk uit die partypolitiek 
gf.'lig word waar politici terwillc 
van l!etclbehoud aan die nature! 
moct vertel dat apartheid onder
drukklng beteken, en hul teen
slanders weer op hul beurt aan 
die blankes moet beduic dat die 
.,kafterboeties" sovccl en soveel 
te vee! ann naturelle-onderwys of 
die bcskikbaarstelling van opreg
te bulle aan rraturclle-reserwes 
bestee. 

Daardit' m r dewerking sal ook 

kom sodra d ie blanke m E't dade 

t oon du t h~· d it erustig meen m et 

d ;l' voogdy~;kup oor die nie

blanke en (lit nie maar n~t voor

hou u'i 'n "oort toela t ing·.k aart 

' ir u itbuit ing van die nit>-blanke 

nit', wnt b l'l:ul'> m aar alte dik- , 

w~l., d ie lfC\'nl is. 

I n 'n volgcndc artikel sal ek 

probecr aantoon wat ek met 

bondgeooot.skap met die nie
blanke bcdoel. 

I 
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STALIN OMSKEP BALKAN 
IN MAGTIGE EMPIRE 

Berigte dui daarop dat Rusland besig is om 'n groot Balkan-empire 
hinne die volgende .paar maande in die lewe te roep wat moet dien as 'n 
buffer tussen hom en die Weste en terselfdertyd as 'n afspringplek 
vir kommunistiese agressie wanneer die tyd daarvoor ryp geag word. Saam 
hiermee hang die uitroeping van 'n k9mmu nistiese rehellebewind in Grieke
land onder Ieiding van genl. Markos. 

Amerika, gevolg deur E nge
land bet reeds aangrensende 
Balkanlamle soos .Joegoslawie 
en Bulgarye gewaarsku dat er
kenning van die Markos-rege
rin g 'n oortreding van die vol
kereg en 'n bedreiging van die 
vrede sal wees. 

Die skepping van 'n Balkan
se Empire, met 'n bevolking 
van 50 miljoen, is glo Stalin se 
antwoord op die Marshall-plan 
en die tydstip daarvoor hang 
af van hoe gou en doeltreffend 
die Amcrikaanse Kongres die 
hulpmaatreels sal goedkeur. 

Die Empire-plan wat in Mos
kou opgestel is, omhels Joego
slawie, Bulgarye, Roemenie, 
Hongarye en Albanie, met 
Tsjeggo-Slowakye as die arse
naal wat oorlogstuig moet Ie
wer. Die h oofstad sal Belgra
do wees, en die opperbevelheb
ber van die gesamentlike leer 
maarskalk Tito en langs hom 
Dimitrov van Bulgarye. 

(Vervolg van bladsy 1, kol. 4) 
die Afrikanerdom laer getrek 
en met argwaan nuwe onderne
ming\ en gedagtes gadegeslaan. 
S!egs enkeles bet bul in die groot 
sakelewe gewaag. Die groot 
stede vol vreemdclinge is met 
vrees bejeen. 

Hierdie tydperk van konsoli· 
dasie bet vee! bereik, maar bet 
uiteindelik. ontaard. Dit bet ver
star tot 'n tydperk van nood
lottige minderwaardigheidsge
voel wat' elke nuwe gedagte en 
elke aanraking met vreemdes of 
bulle werke as uit die bose 
beskou bet, want, so is gerede
neer, in. 'n botsing met die 
vreemdeling sal die Afrikaner 
tog maar ondergaan. Toe die 
destydse Eerste Minister van 
Suid-Afrika, 'n man wat onoor
troffe dienste aan sy land en 
volk gelewer bet, Londen besoek 
het, was daar nie slegs kritiek 
op die beleid wat by wou uit
voer nie, maar veeleer was daar 
agterdog teen sy persoonlike 
betroubaarheid waar hy met 
die Brit in aanraking gekom 
bet. • 

Dis maar net nodig om die 
beskamende geskiedenis van 
genl. Hertzog se !ewe tot die 
tragiek van sy einde te volg 
om die sieklike argwaan wat 
hom van die Afrikanerdom 
meester gemaak bet te kan peil. 
Selfs diegene wat op moontlik 
aangebore dog wei beredeneerde 
gronde genl. Hertzog se beleid 
vandag nog afkeur, erken tog 
nou dat die persoonlike eerbaar
heid van die groot Afrikaner 
bo aile verdenking verhewe 
staan. En tog was dit in die 
eerste plek juis afgaande op 
hierdie blinde agterdog dat 'n 
benewelde Afrikanerdom sy 
mees effektiewe Ieier verwerp 
het. 

STERIELE AFRIKANER•SKAP 

Voorbeelde kan vermenigvul
dig word. Soos Paryse mode
patrone vir die vroue was die 
patroon vir hom wat as Afrika
ner gereken wou word vasgc
stel. Hy wat besiel met onder
nemingsgees tussen andersden
kendes in die sakelewe of in die 
politick wou indring is allig as 
,verraaier' gebrandmerk. Ook 
met diegene wat nuwe idees ge
vind het, bet dit gebeur. Dis 
met geboe hoofde dat ons as· 
Afrikaners ook moet erken dat 
Ieiers uit eie geledere gevind is 
wat, betsy bewus of onbewus. 
hierdie drog-patriotisme uitge
buit en vererger bet, dikwels 
skynbaar weens voorkeur wat 
daaraan &egee is om aileen in 

FINAAL 

Die plan bet verlede week fi
naliteit bereik by geleentheid 
van die besoek van Tito aan 
Boekarest toe koning Michael 
van sy troon gestoot is - hoof
saaklik glo omdat hy nie die 
aanstelling van die kommunis 
Emil Bodnarasb as nuwe minis
ter van verdediging wou goed-

keur nie. Laasgenoemde bet 
onmiddellik begin met 'n uitge
breide suiwering van die Roe
meense leer wat ses generaals 
en meer as sewentig kolonels 
insluit. 'n Soortgelyke suiwe
ring vind ook in Bulgarye op 
die oomblik plans. Dit alles 
dui op militere voorbereidings 
binne die nuwe Kommunistiese 
Empire. 

GROOT PRESENTE 
VIR SPAANSE 

WERKERS 
Spaanse staatsamptenare en 

pensioentrekkers bet ekstra be
taling in Desember ontvang by 
wyse van 'n Kersgeskenk. Die 
Spaanse regering het 'n bedrag 
van £7,500,000 vir hierdie doe! 
gestem. Aan amptenare is 'n 
maand se salaris en aan _pen
sioenarisse 'n maand se pen
sioen ekstra uitbetaal. 

Hierdie maatreel staan nie in 

kleinlikheid te regeer liewer as 
'n grootser bewind , met andere 
te dee!. 

Vir hierdie karikatuur van 
vaderlandsliefde moet die geves
tigde belange wat om Afrikaner
partygroepe opgebou is nie 'n 
geringe deel van die blaam dra 
nie. 

DIE TEKENS VA~ 'N KENTE
RING IS EGTER DAAR 

Kenmerkend daarvan is bv. 
dat toe die huidige lder van die 
Opposisie 'n tydlank privaat 
met die Koning van Groot
Brittanje tydens sy onlangse be
seek te Kaapstad 'n onderhoud 
gevoer het, geen grootskaalse 
veldtog van persoonlike verdag
making teen hom om die rede 
gevoer is nie, selfs nie deur die
gene wat die ontmoeting om 
beginselredes afgekeur bet nie. 

'N NUWE GESINDHEID VIR 
NUWE TYD 

Die nuwe tyd eis onverbidde· 

verband met die Spaanse wet 
wat bepaal dat nile private 
werkgewers, met insluiting van 
koerant-maatskappye, tweemaal 

per jaar bul werknemers 'n ek
stra maand se loon moet uitkeer 
nie - eenmaal met Kersfees en 
eenmaal op 18 Julie ter herden

klng van die 'uitbreek van die 
burgeroorlog in 1936. 

lik 'n nuwe gesindbeid. 
Vol vertroue in homself en in 

sy mede-Afril<aner moet die Af
rikaner die toekoms betree. Oor 
die voor of die teen van die 
nuwe ontwikkelings val nie 
meer te redekawel nie: die teg
niek van die twintigste eeu rol 
onstuitbaar voort oor Afrika. 
Die Afrikanerdom kan bomself 
slegs ann die spits daarvau stel, 
waar by sy eie wil kan deur
voer, sy eie !:lestaan kan bevei
lig en geskiedkundige dienste 
nan clie wereld kan lewer. Die 
veroweraarsbloed van die Voor
trekker moet opnuut voort, nie 
om te onderwerp of te verdring 
nie maar om te ontgin en te be
skaaf. Nie slegs 'n Rhodes moet 
dit gegun word om die kaart 
van Afrika 'n kleur te gee nie. 
Oranje en groen het 'n ewe goeie 
kans, vaullag en more, as wat 
rooi ooit gebad het. 

Hlertoe behoort die bydrae van 
die Onewabrandwar onder die 

Immigrant Terug: 
Se H y Is Mislei 
Derir S.A.-Huis 

Nog 'n klagte dat Suid-Afrika-huis Britse immigrante 
'n misleidende voorstelling van toestande in Suid-Afrika 
gee, vind uitdrukking in 'n brief in die Cape Argus van 'n 
immigrant wat besluit bet om terug te keer ,Home"·t~e. 
Hy skryf onder meer: 

,\Vaarom moet Suill-Afrilm
huis vertel dat daar oral in 
Suid-Afrika plek vir geskoolde 
arbeiders is, terwyl elt ,Home" 
toe moet gruu1 weens gebrek 
ann werk?" 

Vcortgaande kla by dat 

···········~······ 

Militere 
i 

Leier 
Soos in 'n berig 

op hierdie bladsy 
gemeld word, het 
Stalin planne ge
reed om 'n Ral
ltanse Empire uit te 
roep waarvan maar
skalk Tito, dikta
tor van Joegosla
wie, militere Ieier 
sal wees. Op die + 
foto word Tito 
(links) by sy aan
ltoms in Hongarye 
in verband met 
samesprt>kings, ge
sien saam met tlic 
Hongaarsc eerste 
ministe~ Dinnyes. 

................... 
Ieiding van dr. Van Rensburg 
g·een geringe te wees nie. Meer 
as eens in ·die verlede het die 
Beweging verstarde begrippe in 
die staatku ndige !ewe verpletter 
en nuwe gedagtes ingedra om 
die Afrikanerdom van die dwin
gelandy van 'n hoi frase te 
beVfY· 

Die toekoms behoort aan 'n 
hernude Afril<anerdom. 

,.Die O.B." word gedruk deur Pro 
Eeclesla-Drukkery Beperk, Slellenbosch 
vir die elenaaNO en uJtgewers: VOOR
SLAG !Edms.) Beperk, Groote Kerk 
gebou 703, Posbus 1411. Kerkpleln 
JtA&('HtfAd 

die lewenskoste so verskrik
lik hoog is, vera! as 'n mens 
siek word. .,Die doktersfooie 
is bale hoog en ek wect nie 
hoe ek ooit 'n operasie sal 
oorleef as ek vir een moet 
betaal nie." 
Die immigrant laat duidelik 

blyk dat hy ook mislei is dcur 
die oorlogse geesdrif: ,.Op 'n 
paar uitsonderings na is die 
mense baie onsosiaal. Hoe bet 
bulle nie verander sedert ek in 
1940 hier vcrbygegaan het on
der weg na die Noorde toe en die 
histerie van die oorlog die 
wereld oorstroom het nie! ..... . 

.,Ek gaan huistoe omdat my 
familie nie op Suidoosters ai-
leen kan !ewe nie ....... " 

WAARHEID NODIG 

As in aa.nmerking geneem 
word dat immigrante met be
hulp van 'n reeks komitees en 
staatsliggame aan werk gehelp 
word terwyl Unie-bu rgers or> 
cie kragte aangewys is om 'n 
nessie te skrop, en verder dat 
daar reeds duisende werkloses 
in ons stede geregistreer is, 
moet die klagte van b!erdie im
m:grant beslis 'n aanduiding 
wees dat die regering se immi
grasie plan nou sy versadigings
punt bereik bet. l!.'n dan bet 
dit tyd geword vir Suid-Afrika
buis om ann die 95,000 Britte 
wat wag om na di·e Unie te 
kom, 'n duidclike beeld te gee 
van wat die toestande hier is. 

Kommuniste 
Vervang Hitler 
Op Rol van E.er 

Die Berlynse ererolle bet tot 
'n paar weke gelede nog steeds 
die name van Hitler, GOring en 
ander hooggeplaaste Nazi's be
vat. Toe hierdie vir die Gealli
eerde ontstellende feit ontdek 
is, is dadelik opdrag gegee vir 
die verwydering van hul name. 

Die enigste nuwe naam wat 
sedert die oorlog tot die lys 
toegevoeg is, is die van \Vilhelm 
Pieck, d:·e in :M:oskou opgeleide 
kommunis wat tans gesament
like Ieier van die Russies-be
heerde Sosialistiese Eenbeids 
party is. 

Stalin op Krukke : 
Spesialis Ontbied ? 
Gerugte wat 'n groot vraagteken agter Stalin se gesond

beidstoestaud plaas, het verlede week die ronde gedocn nadat 
die bekende Sweedse kankerdeskundige, prof. Berven, 
inderhaas na ~loskou ontbied is. 

Hoewel die professor by sy 
e.ankoms in Finland ontken bet 
dat hy vir behandeling van 'n 
belangrike pasient ontbied is, en 
bewecr het dat by maar 'n be
soek aan Russiese spesialitcite 
terugbetaal, is Reuter deur sy 
kollegas meegedeel dat hy ver
trek bet ingevolge 'n dringende 

telegram, dat hy sy instrumen
te saamgcneem en gese het dat 
hy nie weet wie sy pasient is 
nie. 

Die gerug dat Stalin die 

pa11ient ill, is veraterk deur die 

verklaring van Brandao, die 
Brasiliaa.nse gesant wat so pas 
uit Moskou teruggeroep is, dat 
Stalin ernstig ongesteld is. Hy 
bet aan verslaggewers gese dat 
Stalin se regtersy gedecltelik 
verlam is en dat hy met behulp 
van krukke moet loop. 

Inmiddels het twee Switserse 
koerante berig dat Stalin reeds 
oorlede is. Die berig is nie 

amptelik in Moskou ontken nie, 
maar Reuter berig dat hy uit 
.,betroubare bron" verneem bet 
dat Stalin resond Is. 


