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Stalin Knap Drade 
Van Sy Poppe Op 

Net soos daar tydens die oar
log 'n horde Britte en Amcrika
ners was wat terwille van Sta
lin se bondgcnootskap die 
wereld wysgemaak het dat Rus
land inderwaarheid niks anders 
as 'n goedige demokraticsc be
wind het nie en die Christelikc 
beginsels prakties uitlewe, so is 
daar ook nou Brittc wat na 
Brittanje se erkenning van die 
rooi bewind In Sjina, tcrwillc 
van sy handelsbelangc in die 
Ooste-nou weer beduic hoc 
onskuldig en nasionaal die 
Kommunistiese leicrs in Sjlna 
is. Hullc het dan gecn vcrband 
met Rusland nie en hct op cic 
houtjie die stryd gevocr en gc
wen omdat hulle die volk agtcr 
hulle het. Daarom is hullc 

Hou Vraagstuk 
Uit Partypolitiek 

Vra Sinode 

dcmokraties-dat genl. Franco 
ook sy volk agter hom hct, 
maak sy bewind in Britse oe 
egtcr nog nie aanvaarbaar nie. 

In die nfgl'lope week bet twt-e 
berigte deur gekom wat al klaar 
hil'rdie Brit&e goedpraters tot 
leuenaurs maak. Die eerste was 
dat dit- rooi Sjinese Ieier, l\Iao 
Tse Toeng, reeds ~·ir meer as 'n 
maaml by Josef Stalin kuier en 
nou word berig dat die rooi 
eerstc minister en minister van 
buitelandse sake, Tsjou En Lai, 
hierdit- week lleur Stalin ont
vang is. 

Nuwe Senatore 
Mnr. J. W. Butler, Verenigde 

Party, is verledc Maandag deur 
die Kaaplandse Kieskollege tot 
s<.'nator verkies, met 'n meerder
hcid van een stem. Hy vul die 
vakature wat ontstaan het by 
die dood van wyle senator H. R. 

Op die Kaaplandsc Sinode Nel. 
van die Gereformeerde Kerk tc Die H.N.P. se kandidaat was 
Burgersdorp gehou, is besorgd- luit.-kol. George \Vynne, van 
held uitgespreck oor die party- Port Elizabeth, 'n eentalige 
politieke bantering van die Engelssprekende Katoliek, wat 
rassevraagstuk wat ten gevolge die nominasiestryd gewen het 
het dat die betrekkinge tussen teen mnr. At Nigrini, L.P.R. en 
blank en swart besig is om te oudstrydcr. Indien mnr. Wynne 
versleg. Dit is 'n neiging wat die paal gehaal het, sou hy die 
die sendingwerk van die Chris- tweede Engclssprekendc per
telike kerke dwarsboom, en soon gcwces het wat die H.N.P. 
daarom hct die sinodc bcsluit vanjaar na die Senaat gcstuur 
dat pogings aangcwend moet het. Die ander persoon is sena
word om die vraagstuk bulte die tor Strubcn van Natal, wat so 
partypolitlek op te los, sodat I pas dcur die rcgering tot sena-
alle seksies kan saamwerk. tor bcnoem is. 

fKSTRfMISTf VfRHOfD 
NOUfR SAMfWfRKING 

TUSSfN AFRIKANERS 
Die mislukte poging wat dr. D. F. Malan, 

hoofleiet· van ·die llet·enigde Nasionale Party, 
verlede jaar aangewend het om sy party in 'n 
Uniale party om te skep (soos verlede week 
in Die O.B. berig) vorm slegs 'n deel van die 
pogings wat dr. Malan gedurende verlede jaar 

Besonderhede 
Oor 

Agter 
Stryd 
Skerms 

aangewend h et om die ministeriele stryd om die tockomstigc lcie t·skap 
van ~y party te heeindig deur mnr. N. C. Havenga, Ieier van die Afrikaner
party, in te voer en hom as die voldonge toekomstige Ieier "\'an die party 
daar te ~tel, skryf die politieke medewerker van Die O.B. 

As ge,·olg van dt·. Malan se ontkenning van bostaande feit word dit 
noodsaaklik om die geheurtenisse wat verlede jaar in nasionaalgeeinde 
kringe agter die ekerme plaasgevind het, volledig te openhaar. Hierdie 
verhaal t•aak die verhoudings van die H.N.P., die A.P., en die O.B. tot 
mekaar; dit werp nie a1leen lig op verlede jaar se politieke plaasvindings 
nie, maar dit verskaf boweal die sleutel tot toekomstige verwikkelings wat 
in nasionaalgesinde kringe gaan plaasvind. 

Nog tydcns die parlcmcntsit
ting vcrlcde jaar hcl dr. 
Malan vir mnr. Havcnga gcna
dcr met die oog op die amalga
masie van hul onderskcic par
tye tot cen Nasionalc Party. 

Hierdic tocnadcring van die 
kant van dr. Malan het plaas
gevind nadat 'n stemming in die 
H.N.P.-koukus bo allc twyfci 
bewys hct dat dr. Malan en sy 
gevolg 'n mindcrht'idsgrocp is 
teenoor mnr. J. G. Strydom en 
sy aanhangers en dat die twee 
groepe botscndc standpuntc oor 
kompromis-polltick huidig. 

In hicrdic omstandighcdc hct 
dr. Malan gcvoel dat die skep
ping van 'n nuwe party wat na 
hom dcur mnr. Havcnga gclei 
kan word, aangcwcsc is. 

DIS KRThflN M!IE 

Mnr. Havcnga en die Afrika
nerparty sou bcrcld wccs tot 
amalgamasi<' met die Hcrcnigde 
Party indien laasgcnocmde par
ty die diskriminasi<' teen O.B.-

lede van die Afrikanerparty 
sou ophef en sou onderneem om 
toegewings te doen aan die Afri
kanerparty-standpunt insake die 
verskanstc regte van die nie
blankes. 

Hocwel dr. Malan huiwerig 
was om te voldoen aan die voor
waardes van die Afrikanerparty, 
hct hy tog besluit dat amalga
masie met die Afrikanerparty in 
bclang is van die toekomstige 
eenheid van sy party. Dcr
halwe het hy onderneem om die 
deur .vi r amalgamasie oop te 
maak op die provinsiale kon
grcssc van ·sy party. • 

O..B.-LEIER SWYG 

Nasionalc Party 'n lossc fede
rale party bcstaandc ult vier (of 
vyf, indicn die Suidwes-Party 
bygcrcken word) outonome pro
vinsialc partyc, oor wie die pro
vinsiale lcicrs onbctwistc gcsag 
voer. 

Ook hicrdic plan van dr. 
Malan hct skipbreuk gely op die 
tecnstand van mnr. Strydom en 
sy aanhangcrs. 1 

Dr. Malan en mnr. Strydom 
se bcloftcs om tydens die derde 
sitting van die huidige parlc
mcnt <wat verlcdc Vrydag be
gin hct) kicurwctgcwing rakcn
de die vcrskanstc rcgte van die 
nie~blankcs in tc dien, het ge
stuit op die vcrwagtc tccnstand 
van mnr. Havenga en die Afri
kanerparty en 'n breuk met die 
Afrikancrparty het onvermyde
lik gcskyn. Sodanigc brcuk sou 
die stryd om die tockomstige 
leicrskap van die party laat op
vlam hct, want die ,.klcintjies" 
sou opnuut b<.'gin twis by die 
uitskakcling van die enigstc 
,grotc". 

VOLI{ I{RY- TEEN BETALING
SY JAARLII{SE , MOSIE" 

Die O.B.-leier, dr. J. F. J. van 
Rensburg, sou amalgamasie van 
die twee partye van ganser har
te verwelkom bet en sou ook 
O.B.-lede aangemoedig bet om, 
met behoud van bul identiteit, 
by die nuwe party aan te sluit. 
Terwyl dr. 1\lalan sy pogings te 
dien e inde verlede jaar in die 
werk gestel bet, wou dr. Van 
Rensburg derhalwe niks doen of 
sil wat enigsins die totstand
koming van Afrikanersamewer
king kon hinder of vertraag nie. 

l\flSLUKTE POGING 

UITGESTEL 

AI die plannc van dr. Malan 
wat as ncwcproduk intiemer 
samcwcrking van Afrikaners 
sou mecbring, het misluk, en dr. 
Malan hct voor 'n nuwc skcuring Die parlement het toe 

verlede Vrydag weer met 
die gebruiklike ,mosie 
van wantroue" deur die 
opposisie geopen. Soos 
die gewoonte is, h et die 
Ieier van die opposisie 
die eerste geleentheid 
gehad vir voorstel-indie
n ing, en almal het gesit 
en wag dat genl. Smuts 
sy mosie van wantroue 
indien sodat daar m.et 
die jaarlikse verrigtings 
in ver])and met ,die he
stuur van die land" 
begin kan word. 

Hierdie ,.mosie van wantrouc" 
is net so dee! van die parlcmcn
tere verrigtinge as die cnkelc 
verskyning van die Gocwcrneur
generaal teen 'n jaarliksc kostc 
van nagenoeg £30,000. AI wat 
vooruit nie sekcr is nic, is die 
aspck waaroor die mosie van 
wantrouc s~l gaan. Vanjaar 
bet die amptelikc opposisic bc
sluit om sommer met 'n hacl
geweer op die regcring te skict 
na alles en elk wat die rcgcrlng 
gedoen het, voornemens is om tc 
doen, nagelaat hct om te docn, 
en nie voornemens is om tc 
doen nie. Dit is 'n mosle van 
wantroue in die blotc bcstaan 

land te red, is dat die huidigc 
rcgcring moet wyk! 

WAITER DOEL'? 

Wat gaan die opposisie bcreik 
met sy mosie? Meer skaap
vleis, mcer petrol, meer huise, 
grotcr bctalingsbalanse, goed
koper tee, en koffie? 

Niks daarvan nie. 
Maar dan hoop hy seker om 

die rcgering tot bedanking te 
dwing sodat hy weer in die 
grocn rcgeringskussings kan 
gaan sit om vir 'n paar jaar 
lank tc !ulster na mosies van 
wantroue? Maar ook dit is on
moontlik, want die koukusse be
paal hoc daar gestem moct 
word, en op die oomblik is die 
regcringskoukusse in staat om 
'n paar stemmc meer as die 
opposisie saam tc skraap. 

Nee, di(' enigste oogmerk van 
die opposisic met sy dae- en 
cUe-lange wantrout--toesprake is 
om die kit-sers op hul eie koste 
tt>~ bearbei vir die volgende ver
kiesing. Propaganda vanuit 
di l' parlementshuis is baie goed
koop omtlat die publiek daar
YOOr betaal en dit is baie doel
trt>fft>nd omdat die bele party
politieke pt"rs daarop ingestel is 
om dit> kleinlike getwis met 
g root gebaar en dit- skJn van 
gt"wigtigheid onder die volk in 
tE' dra. 

Di REPUBLIEK 

van die regering, oorccnkom-~ Hierdie kwaadwillige klug is 
stig die Smutseaanse wonder- lets wat gclukkig vreemd was 
resep dat al wat nodlg Is om die , aan die stclscls van die Boere-

rcpublickc, t-n dit sal \'reemd 
wees ann dil' stt"lst"l wat op 
bierdie verrottt". Britse oorlewe
ring sal 'olg. In die Bocre
republickc was die op<'ning van 
die volksraad vir die volk en die 
regering ·n gcwigtlgc gclecnt
heid. Die volk .,e boogste be
lange bet dun ondt'r d iE' soeklig 
gekom en 'olksraa<l'!ledt> \'lUI 
beinde en vt-r bet ,·uslag ge
doen omtrent die gt"voelt-ns van 
hul kie'!ers tt"n opsigtt" ,·an be
staande or voorgt-.,tel<le wetge
wing. En d l'rgelike verslag
gewing en adviNI is dt-ur die 
regering mt-t bt'langstt-lling aan
gehoor, wetendt- dat dit eerlil< 
e n oprt-g gegee word, want daar 
was gcen promosieskaal wat 
strek van agtt'rbanker (teen 
£1,000) na opposisie-lt"ier (t.(){'ln 
£2,000) tot eerste minister (teen 
£4,000) pt-r jaar nit"-promo&ies 
wat aileen bewt-rk stellig kan 
word op krag van die betrokkl' 
lid se vermoe om sy eie bas uin 
te blaas en die teen <;tande r te 
verdonkl'r met \'t'rdag.,aaiery en 
kwaadwillige kritil'k. 

Daarom was die samekoms 
van die volksraad in die dac 
van die Rcpublickc 'n gewigtige 
gclccntheid waar die bcstc brcin 
van die volk vcrenig bet om in 
belang van die volk tc rcgcer, 
en nic 'n toernooi tusscn poli
ticke partyc waar krag gcmeet 

Dr. Malan hct egter nie daar- te staan gckom. Wat sou hy 
in geslaag om die dcur na doen. Hy bet menslik gebandel 
amalgamasie op die provinsiale en sy toevlug tot uitstt-1 genel'm. 
kongresse van sy party oop tc Vandaar die :\lalan-Havenga
maak nie. verklaring - die partypolitieke 

Die voorneme is yerydel deur betekenis waarvnn i'l dat die 
die teenstand van mnr. J. G. stryd om die · tot-kom'itige leier
Strydom en sy aanhangers. skap ,·an die Herenigde Nasio
Troucns mnr. Strydom het van nalc Party 'iowel as die kwt'ssie 
die begin af bcsef dat dr. Malan van a malgama'!ie met die Afri
se pogings hoofsaaklik bedoel is kanerparty ~·ir een janr bevries 
om te vcrhoed dat hy die hoof- is. 
Ieier van die Party word na dr. 
Malan. En dcrhalwe het mnr. 
Strydom teruggeveg. Hy het 
gedreig dat hy sou wegbreek 
indicn dr. Malan amalgamasie 

\\'at oor 'n jaur sal gebeur 
is onsl'ker. Wat wei seker is, 
is dat dit" ekstrt'miste in die 
H erenigde Nasionule Party 
bobaa'l i'l en dat bulle finaal 
gekit-s bet teen samewerking 
met amler nusionnalgesinde 
groe1w. Dr. Malan bet net die 
onvermydelike sl,euring tyde
lik uitgestel. 

sou aangaan op voorwaarde dat 
die kleurbelcid van die H.N.P. 
vcrwatcr word. Bowendicn het 
hy versekerings geeis dat daar 
aangegaan sal word met die 
party sc voorgenome klcurwet
g\)wing. En dr. l\lalan bet 
gekapituleer teenoor mnr. Stry
dom. Reeds voor die provin
siale kongresse van sy party bet 
dr. l\Ialan kleurwetgewing in 
1950 beloof wat by geweet ht-t 
mnr. Havenga nie sou onder
s tf'un n ie. :\lnr. Strydom bet 
dt~~> sy s in gekry en die pro
vinsiale kongresse bet onvrug
baar vir amalgamasit" afgt"loop. 

NliWE POGING 

VRAAG 

Die cnigstc vraag wat nog 
steeds onbeantwoord bly, gaan 
oor die optredc van mnr. 
Havcnga en die Afrikanerparty 
by 'n tockomstige brcuk met die 
H.N.P. Gaan mnr. Havcnga dan 
uit die opcnbarc !ewe tree? Of 
sal die Afrikanerparty op cic 
pote die stryd voortsit en sy eie 
kandidatc stcl? 

word tcr vcrkryging van die Daarna hct dr. Malan probeer 
mees begeerdc monopolie in die om sy party om te skep in 'n 
land nie -dic bcsit van die Uniale party, wat die sentralc 
rcgcringskussings om . . . . wat gcsag in sy eie hande sou plaas 
mee te maak? Tt" verdedig I en wat hom in staat sou stel 
teen die gebuurde opposlsle, om sy wil op die party af te 
natuurlik! druk. Tans is die Herenigde 

Dicgcnc in die. Hcrcnigde 
Nasionalc Party wat pleit vir 'n 
breuk met die Afrikanerparty 
spekulecr indcrdaad met die or
dentlikheid en Afrikanergesind
heid van die mcnsc wat hulle 
wil uitskakcl-hulle mcen ditS 
mense sal In 'n polltleke woes
tyn verdwyn. 
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MONOPOLIE-BEHEER 
Verlede week hct Die O.B. uittreksels uit artikcls 

gepubliseer wat in Afrikn.anse nywerheids- en handelsblaaic 
ver skyn het en wat aantoon hoe dat die vorige rcgcring 

,sowel as die huidige regering se beheerbeleid die monopolic-
euwel in die hand werk. Voorts het die uittreksels aangetoon 
h oe dat die gangbare beheerbeleid die onver biddelike h eiging 
openbaar om die monopolie te konsent r eer in die hande van 
n ie-Afrikaners en dientengevolge die op komen de Afrikaner
ondernemings te verwurg. 

Afrikanerondernemer s betoog da t enige vorm van 
bebeer altyd ten gunste werk van die gevcstigd e bela nge 
op daardie bcsondere terrein; en dat deur die gevestigde 
belange 'n beskcrmende posisie te gee, is die R egering besig 
om nie-Afrikaners tc beskerm ten koste van die Afrikan er 
ondernemings. 

H icrdie bcskuldiging vestig die aandag op 'n sorgbar ende 
toedrag van sake - wat hoegenaamd nie deur die volks
bewuste Afrikaner geduld mag word nie. 

Laat ons 'n paar voor -die-hand-liggen de voorbeelde 
opnoem. 

Deurdat beheer, byvoor beeld, die bestaande regtc en 
voorregte van die gevestigde dr anksake (bv. lisen sies, 
kwotas, ens.) bevries, belet dit vansclfspr ekend die 
oprigting van nuwe onder nemings op hier die Qesigheidsveld 
en skep dit daardeur feitlik 'n monopo!ie vir die gevestigde 
handelaars. 

DISKRil\IINEER TEE N AF RIKANER 

Aangesien die gevestigde handclaars vir byn a 90 persent 
nie-Afr ikaner s is en aangesien die nuwe ondernemers ewe
eens vir byna 90 persentl Afrikaners is, ver leen die beheer
beleid monopolier egt e aan nie-Afrikaanse ondernemings en 
diskrimineer dit teen die opkomende Af rikaanse onder
nemings. 

In die koerantbedryf geld dieselfdc toedrag van sak e. 
Gevestigde koerante se papier kwotas, ens. word deur beheer 
gewaarborg (selfs al sou hul leserstal ook geweldig daal) 
tcrwyl die ontwikkeling van nuwe koerante gekeer wor d 
(selfs al sou hul leserstal ook geweldig g r oot wees). Dit 
beteken dat gevestigde koerante ,beskerm" wor d deur 
beheer teen die mededinging van nuwe koerante, wat mee
bring dat die gevestigde partypolitieke en k a pitalistiese 
koerante monopoliercgte vcrkry ten koste van die opkomende 
onafha nklike of nie-partypolitieke blaaie sowel as van die 
beroeps- en bedryfsblaaie waaraan ons volk vandag bchoeftc 
het. 

Derhalwe word nie allccn ten g evolg e van die beheer
beleid gediskrimineer teen opkomende Af rikaneronder
nemings nie, maar die moontlikhede va n v rye m cdcdinging 
en ontwikkeling word ewe-eens daardeur uitgeslu it. 

En kan Suid-Afrika. en die Afrikanel"\'olk dit bekos tig? 
Natuurlik nie. • 

'n Jong la nd soos Suid-Afrika wat op die drumpel van 
groot n ywerheidsuitbreiding s taan durf n ie, direk of 
indirek, mon opolies gee aan gevestigde ondem emings nie -
want monopolies bevorder nooit uitbreiding en ' erbete ring 
nie. E n boweal durf geen regering - minste van al nog 'n 
nasiona le r egering - 'n beleid volg wat die Afrikaner
ondernemer gaan belet om t en voile deel t e he aan 
t~ekomstige nywerheidsontwikkeling nie. Derhalwe moet 
die r egering se belteerbeleid sodanig gewysig wor<l om volle 
geleenthed e aan nuwe ondernemings t e bied. 

NU\VE HANDELSW ARE 

En terloops' hierdie nuwe handclsartikel - lisensies en 

kwotaregte - wat op die mark gckom het sedert die 

ins telling van beheer, kan gerus weer verdwyn. V andag 

word duisende ponde betaal vir 'n hotel- of drankwinkel

lisensie wat die eienaar gratis, ja, gratis, ontvang het. 

Die Afrikanel"\'olk hct mE-t verloop van tyd gevaar lik 

eensydig geword. Glad te veel aandag word aa:n die party

politick bestee. D ie Afrika ner moet leer om a s ' n volksma n 

op te tree en nie as 'n pa rtyma n nie. Hy moet leer om a s 

volksman t-e veg op a l daardie belan g rike terreine waarop 

sy volk m et a n der k ragte mef't. Laat ons as v olk in beweging 

kom, nie net op een terrein nie, m~ar op al die terreine. 

E.INTLIKE.' VRAAG IS: 
WIE. SAL DUITSLAND 

In die afgelope puar 
weke i~ daar ' n lu•fti~w 
redetwis aa n die gang 

HE.RBE..WAPE.N? 
oor die vraag: word (ONS DUITSE KORRESPONDENT) 

Duitsland h erhewap en ? I die volk van Duitsland hierdie waarby nan die landmag, vol
Hierdie vraag wa t n ie- mctodes nic as eerbaar en nog gens die nuwc st rategiese op-

d I mindcr simpatiek bevind, sal vatting van die Noord-Atlan-
Jnan ee rste wou ste elkeen wat nog selfstandig kan tiese Verbond, gcen onbeduiden-
nie, was wate r op die oordcel wei verstaan. de rol toegewys sal word nie. 
1neule van haie, veral by Want volgens hierdie nuwe 
d d DUITSE AA...''DE EL stratcgicse opvatting is dit nie 

iegene wat ie !oltelling meer sckcr of die atoombom in 
handhaaf dat Duitsland Die eerste stap wat gedo~ 'n toekomstige oorlog nog 'n 
naas Rus1and noe: di<• sal moct word sal die Europcse bcslissende rol sal kan speel nie. 

·p Unic moct wees wat Duitsland Met die oog daarop dat die 
gevaarlikste teen stan der as 'n eerbarc lid met gclykc Russe oor dieselfde verskriklike 
I S. regte sal opneem. Oat 'n wapen beskik, moet daaraan 

I n die buitelandsc pcrs hct Europese politick slcgs langs gcdink word of aan die k rags
dit tot felle en tcen:;trydigc aan- prinsipiele weg - ekonomlcs verbouding van die landmagte 
valle gelei, maar die eintlike sowel as milit~r - kan bewccg nie weer groter aandag geskenk 
steen des aanstoots was die on- en dan ook Duitsland sy bydrac. moct word nie - die gedagt e 
derboud wat die Bondskanselier, aan die verdediging van Europa aan 'n infanterie wat vinnig 
dr. Adenaucr, ann 'n Ameri- sal moet gee, staan op 'n andcr genoeg is om die Russe plaas
kaanse jocrnalis tocgestaan het. blaadjie geskryf, wat op die lik teen te bou. En waar Duits
In hi€1rdie onderhoud het hy oomblik nog nie akuut is nic land klaarblyklik die s lagveld 
gese dat hy in beginRel teen 'n omdat die blaadjie nog omge- sal wees, begin Engelse en 
herbewapcning van Duitsland slaan moet word. Franse koerante reeds die vraag 
is, maar as die besettingsmagte Nadat daar 'n bictjic meer Jig stet of bulle die Duitsers sal 
dit as noodsaaklik be:>kou, sal deurgeval hct uit die duistere moet beskerm terwyl bulle bul 
hy slegs dan sy tocstcmming militere samesprekings in Pa- hande meer as genoeg vol sal 
gee indicn die Duitse troepe net rys en mens ieL'l mecr.- oor die he om bulself te beskerm. ~laar 
soos die Engclsc en Franse as vyf punte van die Amcrikaanse meer nog as hierdie oorwe&'in&' 
'n kontingent binne die verband generaal Bradley te wctc gckom speel die beboefte aan eie be
van die Europese strydmagte het~ is dit gecn wonder nie dat veiliging 'n rol. Menige Frnnse, 
optree. ,Ek sal my daarto:m die vraag onbeantwoord moes Engelse en Holla ndse koerante 
verset dat Duitse troepc soos bly: wie gaan solunk \'ir \Ves- maak daar geen geheim \'an 
landsknegtc in 'n nie-Duitse E urop!t in tlie brl'sse shum tot dat bulle graag die Duitse mili
kontingent opgeneem of gewerf ty<l en wyl Aml'rika I'll E nge- ter voor bul grense sal wil sien 
word," het die Bondskanselier la nd gereed is om 'n goedvoor- nie, maar tegelyk voeg bulle 
gese. lwreide I'll bcsli!l!ll'nlle teenslag daaraan toe dnt bierdle Duitse 

te !ewer'! Dat Engeland daar militarisme nie minder onheil 
AME RIKAANSE VE RSOEK weinig voor vocl en dat Frank- veroorsaak bet nie. 

Die reaksic hierop, wat met 
groot opskrif verkondig het dat 
Duitsland 'n herbewapening cis 
en dat die golwe van nasionalis
me gevaarlik hoog slaan in 
Duitsland, is te grotcsk om 
ten minstc - in Duitsland enige 
indruk te maak. Maar dit he•~ 
ook nie die bedoeling gcblyk te 
wccs nie. Die vurk het anders 
in die hef gesteek. Afgesien 
daarvan dat niemand hier geglo 
het dat dr. Adenauer oor so min 
politieke instink beskik dat hy 
so 'n gcvaarlike bal aan die rol 
sal sit, het dr. Adenauer sci( op 
8 Dcsember verklaar dat hy die 
onderhoud op versoek van die 
Amerikaanse besettingsmagte 
toegestaan het. Hicrtecnoor 
staan die verklaring van 'n 
Amerikaanse amptenaar dnt 
daar geen druk op dr. Adenauer 
uitgeoefen is nie. Hoc dit ook 
al sy, in Duitsland begryp hullc 
dat die hoofakteurs in die poli
tieke spel soms genoodsaak is 
om bietjie weg te kruip en die 
gebruiklike verskoning aanbied 
dat hulle van niks wcct nie. 
Maar as hulle wil voorgee dat 
dit Duitsland was wat die cis 
gestel het in hicrdie gcvaarlike 
rigting, dan I~ dit voor die hand 
dat dit nie aanvaar kan word 
nie. 

DUITSE REAKSIE 
Dit is interessant om vas te 

s tel hoe die Duitsc volk in die 
afgolope wcke op hicrdic saak 
gereageer het. l\lt>ns kan mt>t 
steUigbeid bewf't'r dat n('ge uit 
die tien Duit '-l'lrs ni(' bereid is 
om sonder nwer saam te loop 
nie. En dit is t t> bf'gryp wan
neer daaraan gNlinlc word dat 
rui. di t> oorgawt> <lit> besetters 
militari'imt' a., die grootste mis
daad van die Duit<.t>r;, aan die 

ryk nic in staat is om die eerste 
aanslag uit die ooste op te vang 
nic, is die oortuiging wat lang
saam maar seker uit die buite
lnndse pers opduik. 

J,AND~lAGTE 

Dit is die toestand op die oom
blik, en mens hocf nie ver te 
sock om te wete te kom wie die 
vraag: of Duitsland berbewa
pen moct word, gcstel h et nie. 
lUaar bierdie vraag is intussen 
nie meer akuut nie. As die At-

Want as Amerika, soos voor- lantiest~ Verdrag Duitsland tot 
slen word, met 25 divisies die ann die Ryn-linie prysgee - en 
stratc~icso Ieiding in die lug dit bet bulle in P arys oor die 
op hom sou neem, sal die Euro- hoof gesit> n - sal die vraag ge
pcsc bondgenote 'n verdere 50 stel moet word: \VIE sal 
divisies op die been moet bring, 1 Duitsland herbewapen'? 

,, DIPLOMATIEKE 
ONTKENNING 

,, 

Dr. D. F. IUalan en Die Burge r h et opnuut die O.B. 
ontdek ! Nadat dr. Ma lan en sy koerant vir jare ,nie op 
sprek ende voet " met die O.B. verkeer b et nie, het Die 
B u rger verlede Vrydag 'n onderhoud met dr. J.\l alan gepubli
secr waarin laasgenoemde 'n berig ontken wat in Die O.B. 
\ Crskyn het, en wat lui dat dr. !\[alan verlede jaar pogings 
aangewend bet om sy pa rty om te sk ep van 'n federate tot 
'n Uniale pa rty. 

Terloops die berig is natuur- 1\laart 1948 waar was al bet dr. 
lik heeltemal waar. Dit Is net l\lnla n dit destyds ontken. 
so waar soos ' n vorige bc>rig wat 
llr. l\lala n ook ontkt~n bet. 

Op 18 Maart 1948 het dr. J. 
F. J. van Rensburg op Stcllen
boseh verklaar dat die Ieier van 
die H.N.P., dr. Malan, die Afri
kanerparty-kandidatuur van 
mnr. John Vorster in die kies
afdeling Brakpan geveto het op 
grond van sy O.B.-skap. 

Op Maandag, 22 Maart, het 
dr. Malan dit ontkcn. Die 
ontkenning is destyds ook in 
Die Burger gepubliscer en is 
ook in 'n persgesprck gedoen. 

BEVESTIG 

DIPLOMATIEKE ONTKEN
NING 

Dit is derhalwe nie vrecmd 
dat dr. Malan weer 'n diploma
tieke ontkenning uitgerclk hct 
nie. Die berig is natuurlik net 
so 'n kolskoot soos dr. Van 
Rensburg se Stellenbossc vcr
klaring was. 

skandpaal u itgt>bang bet . Elk- Byna 'n maand later het mnr. 
t>en wat nan die front was - N. C. Havenga, Icier van die 
in walter hot>danigbeid ookal - Afrikancrpnrty, op Hobhouse 
ht>t jarelank t;nlens die suiwe- die verklaring van dr. Van 
ring'>prO'-('SSt' onder die ver- Rensburg bcvestig deur te ver
skriklike aanklag gestaan dat klaar dat O.B.-lede ,.nie aan
hy militaris en daarmee 'n soort neemlik" is vir die H.N.P.
misdadigt>r wa'!. Dat die 'er- Ieiding as A.P.-kandidate nie. 
foeisel van die verlede nou so En 'n jaar later, in :\Iaart 
foki(lllik tot 'n glorie van die bede 1949, het die Afrikanerparty 
verht>f sal wor d, bewys maar hom onttrl'k aan die provinsiale 
nt't weer met watter simpt>lfl vMkit>'linl:'., o.m. omdat die 
metode'! die Geallit>ercles Duits- H.N.P.-lt>l<ling Afrika nerpar ty
land nog st.-eels bf'bandel, en <lit . kandidate wut O.B.-Iede is ge
btm \'I vt>rder boc weinig diegen~ veto hf't en hull.- nie wou on
~·an ·die .,iel van die Duitse volk, <ler!'!t~un nie! 

Ongelukkig bet dr. Malan se 
diplomatieke ontkcnning boon
op gepaard ge,gaan met 'n stuit
like onwaarheid. Hy bcweer nl. 
dat , Die O.B. dee! geword hct 
van die Verenigdc Party sc pro
paganda-apparaat." Dit is na
tuurlik nie die enigste onware 
aantyging wat dr. Malan al teen 
die O.B. kwytgeraak het nie : 
dit is egter die nuutste. 

VOLK l\IOET WEET 

wat bulle al vir soveel jare on- Vantlag weet elkcen dat dr . 

Wat baat 'n partypolitieke oorwinning solank as wat 

om. volk op die terrein van die nywer heid en die handel die 

n ederlaag ly? 1 d~r be'ietting bet, begryp. Dat Van REinA burg se verklaring Yan 

In h ierdie uitga.we vertel Die 
O.B. nog mecr van dr. Malan se 
mislukte pogings van verledc 
jaar. As dit goedbedoelde po
gings was, waarom mag die 
volk dit nie weet nie'? \\'aarom 
m o.et dinge wat a&'t~r die skerms 
plaasvind altyd vir die volk ge
beim gehou word ? Die O.B. glo 
dat waarbeid en kennis &'610nde 
oordef'l moontlik maak . 
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GEEN BLANKE BESTAAN 
BINNE TWISSTELSEL: 

0.8. MOET ·NOU KOM MET 
KRAGDADIG.E BELEID 

Die Kleurvraagstuk in 
Suid-Afrika kan maar· 
nog nie bokant die par
typolitieke twis verbef 
word nie. Drie partye 
staan skyuhaar weer 
sluggereed "·ir ' n gevt>g 
oor sogenaamde m eto-

beskawing moct verseker word 
en spoedlg ook. Die nasionaal
gesinde Afrlkancrdom, wat nou 
deur middol van koalisicrcgcring 
bcwind vocr, en die verant
woordclikhcid van bcvciliging 
van ons blankc beskawing op
gel6 is, durf nie uitstel of tcrug
delns nic. Dit is nou of nooit. 

DOELTREFFE::-."DER 
des of middele Yir die , 
oplo~sing daan-an. I Dunr h. ' n ~ot>ltreffe~der bo~-

l>ie Verenigdc Party wil en wrl m~er r!H~•knlt' ~letd as die 
sal blykbaar niks docn nic, Wilt d•e H .l'i. Part) nou pro
want tradisioneel volg hy nog 
steeds die Britsc wcg om die 
gekleurdc rasse as wapenbrocrs 
teen die Afrikancrdom te ge
bruik. 'Dit is m.i. vergcefs om 
ooit tc vcrwag dat danrdle par-
ty die nasionaalgcslndc party<e> 
in enlgc poging tot ontknoping 
van die vraagstuk sal help. 
Daarom ook moet ons nou ccn
maal aile hoop op soiets as 'n 
tweederde-mcerderheld om vcr
andering aan die toestand binne 
die huidigc stelsel ann tc bring 
laat vaar. Tog is tln11r 'n <,tt>rk 
tlrnng in di t> ,·olksgelt'dt>re. \\'as 
die volk nit> teen mekanr in ge
organi<;eerdt. pnrt)·t' 'C'rdC'el nie, 
sou f eitlik gano; dit' ,·olk enige 
s tap in die rigting \'an ' n oplos
sing verwt>lkom soos by buite 
die vertleeldbeid-bandhll\\ende 
partye om opgetrek bet nn die 
lUonumentfees. 

BY VOORBAAT AI. 

Die H.N. Party maak nou 
sekere voorstclle wat o.a. die 
parlementere vcrtcenwoordiging 
van die nie-blankc:s rank. En 
dit amper nog by voorbaat gee 
alwcer·rede tot twls. \Vellswanr 
hou die voorstellc nog gecn op
lossing van blywende nard In 
bulle nie en moet dit ook maar 
as voorlopige lapwcrk bcskou 
word. • Ek glo dat die vurlgste 
voorstander daarvan dit sal er· 
ken met die vrrskoning: ,.maar 
ons kan nie vcrder op diCI oom
bllk nie." Afhankllkheid van 
die stem sclfs van die vynnde 
onder die volk maak dit vir na 
bcwind ywcrcnde partye on
moontlik. :\laar die om,·anr t>n 
ingt'wikkeldheid van die nun~t
stuk is so groot dnt klt'in .,kom
mt'linge in , ·erbnnd met die 
kie<>rt'g en \ertt'enwoordiring 
ons nie ver bring nie. 

~IE EE~S L.\PWERK 

.Maar ook oor hlerdle voorgc
stelde wetgewing het selfs in 
nasionaalgcsinde kant verskil 
van mcnings ontstaan. Voorlo
pig, so kom dit my voor, sal 
bicrdie geskil oorsaak wces dat 
daar vir die eerste jaar of ticn 
- miskion nog vir altyd deur 
niemand nie eens lapwcrk as 'n 
begin vcrrig sal kan word om 
die vinnlg naderendc polltieke 
nedcrlaag van ' die bin nkedom 
eers tc vertraag nic, wat nog 
om dit tc verhoed. Ek glo nle 
dat die erns van dl~ gcvnar al
gcmeen reg bcgryp word nie. 
Onder die ou bedeling, nl. die 
teenswoordigo is die bllmkcdom 
tot n politlcke ncderlaag met 
die daaruit voortspruit€'nde gc
volge gedoem. Die partystryd 
is 'n meer en mcer ongelyk
wordende voetbalwcdstryd vir 
die blankcdom, want ann die 
anderkant groci die swartc krag 
geweldig ann. Ecn ding staan 
vas dat uitstel van deurslaggc
wo:tde optrcde fataal word. Die 
toestand vcreis vee! mecr, so 
bewys die gcskil bo vermeld, as 
lapwerk of uitstcl totdnt die 
skynbaar onmoontlike s.g. twet'
derde-meerderheld verkry word. 
Die voortbestaan van die blanke 

Deur 
). A. Smith 

ht>«> r volg en dir A.P. blykbaar 
J(Ot''lt«>r - een wut die ge,·anr 
vnn 'n politicl'e nt'derlaag vir 
lit' blnnkt's in di t' toekoms on

moontlik sal munk en daarby 
vir dft• nie-blnnkt>s iets meer 
lot>ltrt>ff«>nd en ))(•vrt>digend sal 
.;N• n" wat die Ieier ,·an laasge
no,•md'• party ,-i r bulle wit be
hou. Noudat dio partye 'n doole 
punt bcr«>ik het, doen ck aan die 
hand dat die Grootraad van die 
O.B. met sy beleid na vore kom 
vir oorwcging deur die volk. 
Hierdic betrcurde vc rskil tussen 
nasionale lciers, net soos die 
klug van partywetgewing onder 
die ve roudcrde grondwct, getuie 
die wetgewing op Indicrverteen
woordiging. noop ons om na 
kragdadir:er optrcde tc kyk. 

BETER STELSEL XODIG 

Dit "tnun onwecrlegbnar vas 
dat ons 'n ft'itlik alg<'ht'lt' b er
Rkt>ppintt \lln ons politit'kl' be
.,taun.,lt'Wt', ' n \'erbeterde en 
doeltreHt'ndt'r ,·orm ,-an bt''ltuur 
t'n 't'rtt>t>nwoordiging no<lig bt't. 

Ek glo v«>rdt'r dat die O.B. op 
die parlemrntt\re front sy volle 
grwig snl hy!!lt by wie ook <lie 
mot'd mug h¥ om vir die volk 'n 
lwhoudendc en diensbnre rrond
wet te ree. Laat ons deur her
.,J,epping Vlln dit' kon&titu<~ic ' n 
\\t'rkliker, \t'ili!fer e n dot>ltrrf
fender ,·olk.,IX''Ituur 'erkr~. En 
ho«>? Daar i'l o.a. die voorbrt'ld 
nan die b t>n ·ormt'nde onh, erp
g rondwet \\ltt indert)·d bt'dOt'l 
wu., en deur alit' nasionanlge
~>i ntle orgnnlsn'iie., aanvaar \\'n'l 

1\'1 'n onh,·erp-gromblag wnarop 
u itgebou k n n. word. Dit i., it>t'l 
n m die nard wnt nou nodig i<; 
saam met die m ()('d e n vao;bt'ra
drnht>id om b t'n·om1ing in (lie 
gf'~ig van aUt> oppo .. isie deur tt> 
\oer. \Vaarom bv. nie soiets 
as o~d~r die Volksraad (deur 
blank«>s aileen verkies> 'n nd
junkraad (of rnd('l) van advies 
bestaande uit groepeverteen
woordiging? Maar dit terloops 
ter oorweging . 

Laat die Grootraad in hierdic 
tyd van onsekerheld en vertwy
f«>llng voorwanrls kom met aan
bcvellngs kragtens die vasgeleg-

L. V. Uit 
Terug 

Rooi 
E.uropa 

Mnr. Sam Kahn, die Kommu
nistlcsn L.V., het verlcde week 
betyds ult Europa teruggekeer 
om d ie opening van die parle
mcnt by tc woon. Hy was on
geveer vier maande in die buite
land waar by vcrskcie van 
die kommunistie:sc Iande agter 
die Ys tcrgordyn bcsoe.k beL Die 
regoring was onbewus van sy 
vcrtrck en het cers daarvnn ver
neem nadat by by sy bestem
mlng aangekom het. 

de beleld tcr sterklng van die 
nasionale Afrikanerdom en vi r 
beseiling van die verlecnwoordi
ging wat hy op die parlemen
tere front het. Die O.B. bet ' n 
roeping wat steeds j&Otf'r else 
met die dar begin "tel vir sy 
leiers. Xou io; daar \\ l'rk. Xou 
is die gt'let"ntbeid daar om self 
Ieiding tf' gt>e wnar (lit'> mag 
ontbreek. Ek slult weer met 
die woorde van wyle gcnl. Hert
zog in sy laastc oproep aan die 
volk vir gesamcntlike optrcdc: 

,Op mannc onder die Afri
kanors wat hulle gerecd en 
bckwaam vocl tot hierdlc In
spanning wil ek tans 'n be
roep dol'n om nic Ianger tc 
vertraag nlc maar om dadellk 
Ieiding te neem en te gee In 
nouste samcwerking en raad
pleging met mt'kaar. So sal 
daar dadellk 'n middclpunt 
van krag ontstaan waarvan 
invloed sal ultgaan onathank
lik van party en party-oog
Jllerke." 
Dit> volk <;mag om hervorminr 

t>n \t'r'lekerinJr. Aileen 'n ht'r
<;kepping van on., tet'nswoor(li(t> 
politit>ke, t'konomirse~ en mnat
ska plike bt''ltnan!llewt' knn dlt 
bt'vt>ilir en dit lnut aanpn!l by 
dir \eranderde w~reld- en plaa<>
likt' omo;tandighedt'. 

Bedank - As Leier 
Van Suidwes 

Mnr. H. J. Klopper, L.V. vir 
Vredefort, bet as Icier van die 
Nnsionalc Party van Suidwcs
Afrika bedank op 'n vergade
ring van die hoofbcstuur van 
die Party wat verlcdc Saterdag 
in Windhoek gehou Is, berlg 
Dagbrct•k. Die hoofbcstuur 
het die bcdanking eenpnrlg aan
vaar. 

Mnr. Klopper, wat 'n lid Is van 
die Hercnlgde Naslonale Party 
van die Vrystaat cn 'n Vry
staatsc Aetcl in die Volksraad 
verteenwoordlg, was vir dl«> af
gelope vyf jaar die lngevoerde 
Ieier van die party in Suidwes. 
Binne cnkele maandc !1&1 daar 
'n algemenc verkiesing In Suld
wes plaasvlnd. 

Dr. H. J . St<'yn, oogarta van 
Windhoek, Is tot die nuwc Icier 
van die party vcrkics. Dr. Steyn 
was vir dl~ afgelope anderhalf
jaar voorslttcr van die party. 
Die nuwc voorsitter is mnr . .1.1. 
C. van Rensburg, 'n boer van 
Otjiwarongo, en die onder-voor
sitter is mnr. J. D. Herholdt, 
die Ieier van dic party In die 
Wetgewende Vcrgadering van 
Suidwes. 

Weerwraak? 
Die Paki!ltans~ owerheid het 

verledc week twee lede van die 
Springbokspan wat onder wrg 
was na Nu-Seeland om daar 
aan die Rykspt>le te gaan ded· 
ncem, agter gchou op ~rrond van 
onbcnulligc foutjles In hul do
kumcnte. 

Klaarblyklik Is dit Pakistan 
se manier om wrerwraak te 
nccm vir die s«>gregaslcmaat
reels teen Indil:rs in die Unic. 
In India, Pakistan sc brocrstaat, 
word teen Suld-Afrikancrs ~re· 

diskrimint>er dcur bulle van 
sckere gcriewc uit tc aluit. Ken
nlsgcwings in op«>nbnre plekke 
lui byvoorbeeld dat .. Suid-Afrl
kaners en honde" nil! tot'gelaat 
word nle. 

FLINKE DIWIDEND 
UIT DUITSE I{AMPE 
VIR DEMOKRASIEE 

Nadat die Geallieerde pers 'n paar maande gelede 
,.ontdek" bet dat die Russe nog steecls die gewraaktc kon
sentrasiekampe van Buchenwald, Sachsenhausen en Bautzen 
voortsit, bet die Russiese Ieiding nou beslult om die kampe 
te ,sluit''. 

Meer as vier jaar nadat die om die kampe maar toe te maak 
Russe in samewerking met die ' en etlike dulsendo van die .,hor
Westerse demokrasiee Duitsers opgevoedes" no. hul tulstes te
opgchang het op grond van die rug tc stuur om hul aangeleerde 
bestaan van hierdie kampe, bet vak te gaan bcocfen. Die res, 
die Russe die betrokke kampe wat nog nie In die .,demokra
nog steeds vol politieke gevan- t.ie" rekwalifi,eer bet nie, sal na 
genes gehou. Aangesien die a nder kampe In Rusland ver
,·oor\\endsel was dat Xazi's bin- ,-()('r word. Onder hulle -
ne die kampe aangehou word dit vlnd die Westcrse party
vir dot"leindes van .,beropvoe- polltlel nou ook ult - is daar 
ding", het die \Vesterse mede- etllke Britse, Amerikaanse en 
pligtigc'l geen woord teen die Franse soldate, sclfa hoe offiaie
voorto;ctting van die kJlmpe ge- re! En nou vernet'm die w6-
rep nie - net maar Duitsers reid opnuut van die ,horrors" 
opgt'bang en tronk toe gestuur van hicrdie berugte kampe. Die 
wat nan die kampe dee! gebad vcrskil Is net dat nlemand voor 
bet. 'n hot gedaag of opgebang word 

nic, want skuldlgcs gaan nog 
OOK DEl\IOKRATE I dcur vir .,oorwlnnaars" en -

Skielik is egter ontdek dat 
die Russe nie net Nazi's daarin 
opsluit nle, maar ook demokra
te. Dit was 'n paar maande 
gelede, en toe is die verskriklik
hede van die kampe aan die 
kaak gestel. Intussen het die 
\Vesterse sluimeraars ook nog 
meer ontdek omtrent die kampe. 
Bulle b et verncem dat die Rus
se d ie Nazi's in die ,kampe vir 
heropvoedlng" nie tot die de
mokras ie ,.beropvoed", soos bul
le selftevrede geglo bet nit', 
maar vir die kommunistieSt" re
, ·oJusie. 

En nou bet die Russe bcsluit 

wat meer is ,A11les". 

DElfOKRATIESE DIWIDEND 

In «>lk gevnl g~Utn die W ester
so polltlel, blyken!l berigte van 
perskorre'lpondente, heelwat 
rente ontvang op bul gulhar
tige omlrrneming om Duitsers 
in ,Premit>r" Stalin 110 kampe 
gratis aan te hou m'•t die oog 
op ,.heropvoeding". Dit' diwi
dende op hierdie d ('mokratiese 
ywer word nou atcewtrp in die 
vorm \·an etlikt' dui<;cnde Kom
muni!ltie'!f' agente wat vir bul 
tank opgt>lt'i is in die voormnlige 
konsentrn"lekampe \ 'lln llimm
ler. 

JVapenskild 

van 

GRAAFF-

REI NET 

Graaff·Rcinet, d ie oud~1e dorp \'lin die .\liddcllandc, is so gcnoem 
tcr ere \'an Gocwc:mcur .Jacob van dcr C.ra.1if en sy cggcno:c, Reinct. 
Die famtlicwarx:n van d ie \'an der G raall's hct d1c wapcnskild van 
hicrd ic Suid-Afrikaa~sc pr:1g.<Jorp gc~·ord . Di~ ' n \'oorbttld van 

\\'cs-Europese heraldic\ ua d1e ~l iddclcxuc: \\':It bier in Suid-Mrib 
ingcburbocr is en 5o c.~ Suid-Afriluans gc-g.·ord bet 500S Ronde 
Komnundo-sigardtc. H icrdic: .sigarcuc is nog altyJ vcrvaardig 
uit d ie allcrbeste tabak wat d•c SuiJ ·Afrikaansc boer produ:;eer, 

tcoeindc aan die smaak van S111d· Afrikaanse rokcrs te voldoen. 

"_ RONDE 

aommando 
• 

In naam en 

tradisie, 'n eg 

Suid-Afrikaanse 

sigaret 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 25 J ANUARIE 1950 

r.t.JUI!.P YIB OEKLASSIPISEERDE ADVERTENSIES: 
Bu hooddU<e K~cew~: 

(Verlowlng, huwellk, geboorte, 1terrgeval, In memoriam, gelukwenalng, 
e01.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vtr 
herballnga 25 pat. afalag. 

BandeleadverteMies: 
Eerate plaalng, 2d. per woord. VIr herballngs 25 pat. aratec. 

Intekenreld op ,.DIAl 0 .8." (nrstcyn weekliJ<s): 12/6 per jaar or 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllngs, en lotekenceld 
na VOORSJ.AO (EDJ\IS.) BPK., Posbua U ll, Kaapstad. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Cbantena:r-wortela 8/-; Detrolt·beet 
•t-; Blaarllaal 17/8; Splt.ekopkool 8/ · 
per pond, poavry. Verluy Yolledl&e 
pryalya van Premiers, P.K. Scboem&DI· 
boek, Oudtaboorn. s---..TK 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaa.J 

or alekte en herstel u regmatlge 
errenla GESONDHEID, one beaklk oor 
die mlddela en behandel aile alektes, 
akryf, lnllgtln& gratla.-Boeregenees
mlddels, Poabus 427Z, Johann~sburc. 

A/ 1/9/ 49 
ble.ktea en kwale nrban I Opera-

1111 vermy en gesondheld berate!. 
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryr, 
meld besonderhede, raadpleeg Die 
Ooe~vrou, Bus 7559, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/(9 

Voor u aile hoop van .-eneslng laat 
vl\l\r, en u aan die ergate onderwerp 
skryr, dan vir oul&ll"!, raadpleeg 
Die Boerevrou, Bus 711110, Johannesburg. 

(Nr.1) 1/9/49 

MARKAGE NTE 
K&merade! Aand&el 
Stuur al u produkte aan U. s. Bel

ttngan, 1\lark Agente, '(;ltenhage. Tei&
J taflese aclrH: .,Blank S.A." Foon 
1063. As Julie die dorp besoek kom 
geseil 'n btetjie. Dlenawlllg. 

21/9/TK 

MEUBELS 

1\lEUBELS.- Beter meubele teen 
bllllker pryse Babawaent11es, stoot
ll.arretjles, drlewiele, llnoleuma, tapyte, 
ens. , ook altyd In voorraad. Qeen 
Katalogus. Meld w....-ln u belangatel. 
-VISSER-:\lEt:BELS, Langatraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-lngenieura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! RadiO's en Elektrieae 
Toestelle. Geregiatreerde Elektr!slteit.e· 
aannemera. Foon 8·8435 

SOUT 

SOUT vir dadellke aflewer!ng In 
goele eakke. Bracdwagte, om 'n 
eerlike beetaan te maak vra ek u 
vriendellke onderateunlng deur van my 
sout te beatel. Spealale Al 80/-; 
Sneeuwtt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaat. Soutwerke 
tevredenbeld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. lllev. l\l artle Venter, Poaaak 
No. X4, Arbeldaloon, Bloemrontein. 

19/1/TK 

Nuwe aelaoen aout In sterk aakke 
as volc:-

Spe8i&le aneeuwlt 80/ - per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 50/- per ton. 

Sneeuwit fyn taret- en botteraout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; :;o pd. 2/6. 
Vry gelaal aoutwerke vir tevredenheld 
en dadellke anewerlng, probeer:-
l l . Fourle, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbtldaloon, Bloemfontein. 

~~ ~.~~~~.~.~.~~ ~~,0~~~.~ ~Sv~~ ISoo~~~;!:'sersj 
I n een van die dagblaaie Ices dat die V.P. anti-kommunl:sties 

ek dat die V.P. voornemens is sal wces . . . H oc kan dit? 
om een van die dae te wys dat Daar word selfs gese dat die voorsiening vir die beheer en 
hy anti-kommunisties is. V.P. die deportasie van Kom- bestryding van aansteeklike 

Vir die V.P. sou die sosialisme muniste sal ondcrsteun. Alles siektes, pes, ens. En as ons be
dieseltde as die kommunisme interessant, maar dit rym glad staande wette nie voldoende Is 
wees terwyl die H.N.P. tussen nie want huiJe dring net op die om die kommunistiese g evaar 
die sosialisme (vermoedelik deportasie van ,.fasciste" d.w.s. die hoof tc biea nit\ dan moet 
soos in Engeland) en die kom- anti-Kommuniste aan, soos on- die nodigc wetgewing tot stand 
munismc ondcrskei. Vir my is langs toe hulle vir ons terug gebring word. 
die vcrskil ' diesc•lfde soos tusscn gevoer het na die dae van Maar nie ,.18 B"-regulasies 
ligrool en rooi. ,.18 B." en daarin geslaag het waarvolgcns 'n man sonder 

Miskien voel die V.P. deesdae om 'n nasionaalgcsinde, anti- aanklag en verhoor opgesluit 
bietjie teleurgestel oor die hulp kommunistiesc, Brit gedepor- word, soos die Kakieridders en 
wat die Kommuniste en Spring- teer te kry, sonder dat aan hom ander bondgenote van die Kom
bok Legion aan bulle met die eens die kans gegee is om sy munlste dest yds, gedoen het en 
vorige verkiesings gegee hct persoonlike sakics hier voor hy die Kommuniste self nou docn 
toe genoemde organisasies met vertrek, af te handel. Die V.P. nie. Om te maak soos hulle, 
hul aanplak-pamfletjies en ge- anti-kommunistics? Moenie glo betaam ons nie. 
bH!r van luidsprekers baie daar- niet. Die mening dat 'n verbod teen 
toe bygcdra h et om die oorwin- Vanuit die nie-partypolitieke kommunistiese bedrywighcde 
nlng te besorg- aan die H.N.P. oogpunt beskou ( en die bestry- hulle net ,.ondergrond" sal dryt 

Wat die V.P. se anti-kommu- ding van die kommunistiese ge- is nie geldig nie, want 'n mens 
nisme betref, is €1lkeen geregtig vaar is seker nic 'n party-saak kan met redelike sekerheid aan
om optimisties te wees. Ons nie) is dit duidelik dat ons n ie neem dat die vernaamste afde
kan byvoorbeeld vir ons verbeel net kan stilsit, sake maar laat ling van die Kommuniste, 
dat T lto wat volgens Moskou- ontwikkel, en as die Kommunis- ~ naamlik die aanhitsers en brCtin 
metodes regeer, eintlik nie 'n te tot aksie oorgegaan het, dan en geld agter die spul hier by 
Kommunis is nie, en dan voor- met allerhande dreigemente ons, reeds ,.ondergrond" gcgaan 
slen ons hom maar met moderne teen hulle voor die dag kom het. Wetgewing vir bevciliging 
wapens c.d.m., net soos ons ge- nie. Jy kan nie die kommu- van die staat sal die nodige 
durende die oorlog <met seen- nisme hitv keer met dreigemen- , magte verskaf om die gevaar 
wense) aan Stalin gedoen hct. te nie. ook ondergronds in die kiem te 
Nou ja, dit nou maar daar ge- Ons bestaande wette maak smoor. , 

/".. 

E.MPIRE. GE.RE.D Sf 
BRITSE. RE.GE.RING 

In sy verkiesings manifes verklaar die Britse Arbeiders
party dat die Arbe ide rs bewind ontsaglik veel bygedra b et 

Open bare 
Selfkritiek 

TEE I tot verste rking van die E mpire-bande d e ur d a t b y e rke nning 
verleen aan die begeerte van die d o minia l e Ia nde t ot 

Speelaal gekweek, s uhnr, eerste- s e lfs tandig h eid. . 

, Volgens aile berigte is die 
Duitsers en Japanners besig om 
<leur blote h ardwerke ndheid op 
wonderbaarlike wy<;e te h er
st et," verklaar die Britse bla d 
P e oples Post. , Die gevolg bier 
van sal ongetwyfeld wees dat 
<1aar binnekort ' n geroep van 
ons vakbonders sal opgaan teen 
die ,onbillike m ededinging' , hoe
wet daar niks Is wat verhoed 
dat ons net so hard werk soos 
die Duitsers en J apa nners nie. 

Koop hierdie by 

DIE MODEWINKEL 
Parow 

'n Ongeluk· kom gou ! 

R y VERSIGTIG - en sorg 

vtr Volledigc Bcskcrmmg 
deur -

'n Motorpolis by 

•SANTA.trt• 
SUID·AFRIK AANSE N ASIO NAL E 
TRUST EN ASSURANS IE MPY., BPK. 

Takke en Agentskappe Oral 

-----------2808-13•-

lfrl\ad Cederberg-Roolbostfl>. Beroemd 
vir ay besondere geur en •oor- B ostaan de ~oinsnede staan na-
d~llghPid. 10 pond-pakklu vir 28/6 tu lik · b d t die 
(Po~vry blnne Unie). K.M.B. Ook ur m ver a n m e 
a&o~t Handelaars teen Orootbandela- jongste Britse diploma t iek e set 
prys. verpakker : ,.Teekonln~e". om sogAnanmde republieke Cltrmdal, K.P. 7/12/3. ' ~ < 

binne die E mpire toe te laat . 
Daa rmee word die dominiums 

TE KOOP 

Dr. Johanna Brandt ae boek .,Die 
'fa en Drulwekuur" vlr kanker en 
l\nder slektes is te kry In Arr•kaans 
en Engels teen 5/ · elk Mej. Roux, 
Hoorstraat 42, Paarl. 25/ l / 2. 

PLAAS TE KOOP 

R IVIERPLAA.'! IN DIE K ARROO, 
•ementd.e.-m daarln met omatreeks 20 
M'orge diep spoelgl'Ond besproelbaar, 
twee boorgate, een met olle-enjin, 
kragkop en wlndpomp en ronde aement
dam van 50,000 celllnl!a. een goed vir 
windpomp, het alnkda.m . van 60,000 
geJiings, jakkalaproer ombein en In 
twee kampe verdeel, goedgeboude 
woonhuis van vier vertrekke, spens eo 
kombuis, om trent 1 'AI morg gevest!gde 
lusern, onder boorgat, 40~ morg, prya 
£3,500, verband kan gerc~l word, 9 
myl van naa«te dorp, naby busbalte. -
Skryf vir verdere besonderbede en 
reelings vir beslgtlgtng aan Etenaar, 
Brul 90, Gtl\aff-~lnet. 25/1/2B. 

se , begeerte tot selfstandig. 
beid" bevredig sonder da t die 
Britse kon neksie verswak word 
- inteendeel j uis versterk word, 
soos die m a nifes a anspraak op 
m aak. 

In Suid-Afrika is 'n treffende 
voorbeeld van die welslae van 
h ierdie Brltse set gelewer. Die 
blote toestemming dat 'n domi
nium 'n ,.republiek" binne die 
Empire kan word, het sekcrc 
republikeinse kringe so bc
indruk dat huiJe nou scJfs nic 
cens mccr 'n begeerte het om 
'n republiek binne die Empire te 
word nie. So is daar vandag 
baie voormalige republikeine 
wat nou geen fout meer met die 
Britse konneksie vind nie, en 'n 
blad soos Die B urger wat 'n 
paar jaar geleode nog verklaar 
het dat die volk eenstemmig is 

WATTELPALE EN SPARR£._ oor die ,verbreking van aile 
Hoekpale 8 voet lank, 8 tot 8 dulm ban de met Brittanje", skryf tans 
bokant dlkte 2/- •tuk. 1 dat Suid-Afrika binne die Britse 
~::'n~ok~~1t• d~kt:O:J. ~~: ' tot 

5 
Statebond bly ,omdat hy dit in 

SpanpaaltJiea • voet lank. 1J,i tot 2J,i sy belang ag". 
~~f' b:s~kant dlkte !3 10/- per 1000 Attlee en sy kliek het beslis 
Speslale atrlngatokke vir tabak 4J,i or aile rede om bors uit te stoot 
~a.s':oet lengtes !2 15/- per 1000, met wanneer dit kom by die red-
Gelewer Cbarleatownstasle. Beatel van: ding van die Empire. 
L.S. BafW, Ama,Jaba, P.K. Cbarle&town. 
Kontant met beatellln(. 31/8/TK 

VERVOERDIENS 
Vir aZgemene karweewerk ett 
ook vervoer van mense tree '" 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus M - - Telefoon 9-88115 

PAROW 

Net Russiese 
Mans Beskikbaar 

&RILLE 

Die Russe is tans besig om 
die Oosseestate tot ewigdurende 
Russiese onderdaa nskap te ver
seker <leur E s tniesl', Litause en 
Lettiese vroue onregstreeks t e 
dwing om m et Russiese m a ns t e 
trou nadat die gebit>de gr oten 
deels ontvolk is van sy m a nlike 
bevolking, volgens ' n be rig in 
die Baltic R evit"w. 

BriDe o ooprta ee voonkrlf vll' brllle aa oas. 
OOEIE WEBK TEEN BU.I.mE PBYSJII. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Beeoek Ollltl ol lkryf om BeeoDCJeJ'bed&. 

....... ... w ............... .... 

Die blad meld dat die Russiese 
beleid eers was om die gebiede 
te oorstroom met Russiese go
sinne. Tans stuur huJie onge
t roude mans daarheen in die 
hoop dat h ullc met die vroue 
in die betrokke Iande sal trou. 
H ierdie metode van Russifikasie 
sal waarskynlik sy vrugte af
werp, daar die Oossee-lande 
feitlik geheel-en-al ontvolk is 
sover dit hubare mans betref, 
aldus d ie blad. 

OPTREDE TEEN 
KOMMUNISTE 
IN AUSTRAL IE 

Uit Austra lie word berig dat 
die nuwe regering van R. G. 
l\le nzies reeds tyd ens <lie eerste 
sitting van die pa rlt-m ent gaan 
toe~olaan op die K ommuniste. 
Een van die eer~tte !>tappe sal 
wees om die K ommunistiese 
Party onwettig te verk laar e n 
die vakbonde van Kommuniste 
t e suiwer. 

In die verkicsing het Menzies 
belowe dat die party ontbind 
sal word en dat niemand wat toe 
lid was van die party enige 
staatsbetrekking of toelae sal 
ontvang nie en hy sal ook geen 
betrekking in 'n gcregistreerde 
nywerheidsonderneming kan be
klce nie. Benewens die party 
sal ook aile kommunistiesgesin
de organisasics in die ban ge
doen word. ,Halwe maatreels 
sal nie betaal In hierdie stryd 
nie," het hy daaraan toegevoeg. 

.,As daar gekyk word na Suid
Afrika, waar die nuwe regering 
na byna twre jaar nog nie sy 
beloftes van optrede teen die 
Kommuniste nagekom het nie, 
sal die woorde van Menzies 
moontlik ook maar met 'n bie
tjie sout gcncem moet word. 
ParlcmentarWrs beweeg hulsclf 
nie maklik tot drastiese optrede 
nie. 

Hoor Met Hul 
Vingers 

Dr. Norbert Weiner, beroemde 
wiskundige, hct onlangs bcrlg 
dat 'n toestel ontwerp is wat 
gebruik word om dowes deur hul 
vingers te Jaat hoor. 

Procfneminge is reeds met 
hierdie toestel met o.m. 'n 
blinde doofstomme gedoen. Die 
ultsla.g was nie slegs merkbaar 
nic, maar verrassend. 

Dr. Weiner het gcse dat die 
toestel nog in die proefstadium 
is. Sy oogmerk is om dit so te 
ver beter dat d it vir praktiese 
gebrulk aangewend kan word. 

,,Feit is da t ons luiheid en 
gereedheid om u it ander se sak
k e te l ewe ons die Yeragting van 
die wereld in oes." 

Gelyke Kanse 
Vir Negers 

Gordon Gray, Amerikaanse 
min ister van die leer, het aan 
bevelvoerders van die leer op
drag gegec om bevoegde negers 
in blanke vegeenhcde op te 
neem. 

Die minister van verdediging, 
Louis Johnson, het gese dat 
hierdle stap sal dien om aJJe 
rassediskriminasie in die verde
digingsma.g uit te skakel. 

Reeds in 1948 bet pres. Harry 
T ruman gese dat sorg gedra 
moet word dat negers in die 
verdedigingsmag gelyke kanse 
geniet. 

Amptenare het verklaar dat 
bevelvoerders die negers ge
woonlik ,huishoudelike" wcrk, 
soos voorradeversorging, Jaat 
doen en maar min toegelaat het 
om in vegeenhede te dien. 

Blad 
Van 

Verwissel 
Eienaar 

Die Johannesburgsc weekblad 
Forward, wat bekend is as 'n 
Arbeidersblad, het in ander 
hande oorgegaan. Die blad het 
aan mnr. G. Weinstock be
hoort. Mnr. Morris Kentridge, 
L.V. en 'n voorbanker van die 
Verenigde Party, het dit nou 
oorgeneem. Dis nie bekend of 
mnr. Kentridge die blad namens 
die V.P . dan wei namens hom
self gekoop het nie. 

Luit.-genl. L en Beyers, hoof 
van die Unie se verdedigings
mag, het bcdank. Geen rede vir 
sy bedanklng Is gcgee n le . 

E 
Ek wond 

al gedlnk b 
kolom hct 
maar het g 
afgclope n: 
daar bale 1 
voorbercldh 
ment-Jaer. 
tydjle was 
deur die g 
aangepak hi 
ander din~ 
kolom, daa1 
alles verby 
weer volstoo 

Die week 
ons dan oo 
kom van A 
Paarl. Hy 
gelukkiges 
gaan kamp 
,.Ek Is nou 
Pretoria-toe 
maar gedan1 
Ek het da1 
name tyd g• 
die mOre to1 
aand het 01 
jag; maar d 
pret. Ek het 
gelag." Altu 
beste toe vii 
.,ma.g dit vall 
boom gaan 1 

VER)J 
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19 Tienie Burt 
Adriana Sti 
Magdalena 

rust. 
21 Matthya B• 

Fransle Schi 
22 Sonja Preto 
23 Gert Ellis, 

Willie Lubb 
Magda van 
Jansle Geld( 

24 Marla Fou: 
Phlllppua ~ 

25 Elizabeth Sj 
Hannie Ftrl 

26 Jacobua Bot 
Ina Horrma 

27 Matthya va1 
June Siebrltl 
Christina W 
MarietJie d~ 
Hella va-n d 

Tv I. 
Arthur Step) 
Marla Foucb 

;!8 Alwyn Vora' 
.Marina van 

l!ncton. 
::'9 Jacobus FoUl 
SO Lodewyk Brl 

Rita Kruger, 
31 Pleter Coetzl 

Wilhelmina : 

n:e 
1 Louwrena v 

Loxton. 
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Jong lsraeliete 
Wil Breek Met 

wereld-Jodedom 
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Die moontlikbeid dat die Jode in Istael uiteindelik kan 
breek met die J ode in die buiteland, word deur die Jewish 
Herald genoem in 'n artikel wat handel oor 'n nuwe 
organisasie onder die jong Jode in Israel wat die Boere as 
voorbeeld hou van 'n nuwe volk wat met sy afkoms in die 
moederlande gebreek het. Die artikel meld dat hierdie 
groep, wat reeds oor 'n eie koerant beskik, nog nie 
omvangryk is nie, maar nogtans veel groter steun in Israel 
geniet as wat sy getalle veronderstel. 

BRIEWE-KOLOM 
Ek wonder wat julie outjies 

al gedlnk het. Nee, die briewe
kolom het nie doodgcloop nie, 
maar het gerus. Gedurende die 
afgelope maand of twec was 
daar bale hard gewerk aan die 
voorbereiding vir die Monu
ment-lacr. Elke beskikbare 
tydjic was In beslag gcncem 
deur die groot taak wat ons 
aangepak het. Ongelukkig moes 
ander dinge, soos die briewe
kolom, daaronder Iy. Nou dat 
alles verby is, gaan ons cgter 
weer volstoom wegtrck. 

Die week Is hler net cen wat 
ons dan ook gaan plaas. Dit 
kom van Altus Viljoen van die 
Paarl. Hy is cen van die on
gelukkiges wat nie kon saam
gaan kamp hot nie. Hy skryf: 
.,Ek is nou ccrs spyt dat ck nle 
Pretoria-toe gcgaan het nic, 
maar gedanc sake het geen kecr. 
Ek het darcm self 'n aange
name tyd gehad. Ons het van 
die more tot saans gejag. Een 
aand het ons gaan springhasc 
jag; maar daar was nou regtig 
pret. Ek bet my byna ,oorhocks' 
gclag." Altus wens ons ook die 
bcste toe vir die nuwe jaar en 
,ma,g dit van nou af klop-dissel
boom gaan met die Blaadjie." 

VERJAARDAG
KETTING 

JANUA1UE 

19 Tlenle Burger, Brandvlel. 
Adriana Steyn, Frankfort. 
Magdalena van der Merwe, Zee· 

rust. 
21 :t.latthye Ba .. son, Zeerust. 

Fransle Scheepere. Strydpoort, Tv!. 
22 Sonja Pretorlua, Paarl. 
23 Oert Ellis, George. 

Willie Lubbe, Kakamu. 
Magda van Wyk, Paarl. 
Jansle Geldenbuls. Fran•chhoek. 

24 Marla Fourle, Sutherland. 
' Phlllppua KUian, !>1tddetburg, Tv!. 
25 Ell:tabeth Steyn, Paarl. 

Hannie Ferreira, Tweerlvler, K.P. 
26 Jacobus Botha, Vryburg. 

Ina Hotcman, Luckhott. 
27 Matthys van Nlekerk, Wellington. 

June Slebrlts, Paarl. 
CbrlaUna Wagener, Oudtahoom. 
MarletJie du Pleasla, Ruatenburg. 
Hella vaa der Merwe. Saulapoor<, 

Tv!. 
Arthur Stephens, Zeerust. 
Marla Fouch~. Wlnburg. 

:l8 Alwyn Vorster, Loxton. 
Marina van der Westhulzen, Wel

lington. 
29 Jacobus Fourle, Luck.hort. 
30 Lo<lewyk Bruwer, Douglaa. 

Rita. Kruger, Rustenbuq0• 
31 Pleter Coetzee, Paarl. 

Wilhelmina. Erasmus, Ruatenburg. 

FEBRUARIE 
1 Louwrena van der 

Loxton. 
Weathulzen, 

Kom nou maats, mocnie dat 
ons op julie wag nie. Die outjies 
wat saam met ons na Pretoria 
was, kan gerus aan ons laat 
weet of hulle dit geniet hot. En 
die wat nie daar was nie kan 
skryf of hulle jaloers was. 

Helde 
Van die tyd van Jan van 

Riebeeck, 
Tot die Groot Trek na Natal. 
Daarvandaan weer oor die heu

wels, 
Noordwaarts, weg van aile 

euwcls! 
Bloedbakcns by Dingaanskraal. 

In die glorie van ons Volkie; 
Met sy wcemoed en sy smart, 
Staan die Afrikaanse Leeu, 
Ligpunt uit ons donker eeu, 
Diep gegriffeld in ons hart. 

Van die ou Geloftc-kerkie, 
Uit die Wiegic in die wa, 
Oor ons bloedvcrgotc velde, 
Klink d ie Stem: Ja alma! Heide 
Van ons Jong Suid-Afrika. 

(lngestuur dcur maat Jean de 
Blanc, Paarl). 

Toestande Word 
Normaal 

Van 1 Februarlc af word alit' 
bchccr oor petrol in Wcs-Duits· 
land opgehef, tenvyl bcheer ten 
opslgtc van voedscl, met uitson
dering van suiker, van 1 Maart 
at opgchcf staan tc word. Hier
dic aankondigings in die afge
lopc week staan in die teken 
van Duitsland se heropstanding. 

Die lewenskoste hct die afge
lope maand met 'n vcrderc .4 
persent gestyg deur dat die ge
middelde pryshoogte vir vocdsel, 
brandstof, Jig, huur en diverse 
uitgawes, volgens amptcliko be
rekening, tans op 154.2 staan 
vergelekc met 153.6 in Novem
ber en 100 in 1938. 

Amerikaners 
Ontsluit 

Tronkdeure 
Sestlg voormaligc ledc van die 

Nazi-party wat langtcrmyn
vonnissc in Neurenberg en 
Dachau opgeli! is dcur die Ge
allieerde howe, is dour die 
Amerikancrs tydens die Kers
gety vrygclaat onder voorwaar
de dat hullo onder polisie-tocsig 
bly vir die duur van hul von
nissc. Ecn van die losgelate 
persone is Wilhebv Bohle, hoof 
van die organisasie vir Duitscrs 
in die buitcland. Hy is die seun 
van 'n voormalige Kaapstadsc 
professor. 

Die grocp, wat homself Sabra 
noem, vcrwerp die Jode wat vir 
2,000 jaar in vreemdelingskap 
geswerf het as swakkelingc wat 
gewcicr hot om die vadcrland 
weer op tc rig. Hullc wil weer 
aanknoop by die laastc hoof
stuk voor die Joodse banncling
skap en die tussentydpcrk van 
2,000 jaar beskou as 'n luglccgtc 
wat gci"gnorcer moet word. Die 
Jode wat tans nog in die 
vreemdc is, moet insgelyks gc
negeer word. Hulle het gcen 
deel nan Is rael nie en hullc 
moet selfs n ie meer toegelnat 
word om as immigrante die land 

'REDE WAAROM VREDE 
NOG UITBLY 

,Dit is 'n refleksie op ons betrekkinge met Duitsland 
dat een van dr. Adenauer se voorstelle was dat die ,staat 
van oorlog' tussen Duitsland en die Westerse volke beeindig 
moet word," skryf Peoples Post in 'n onlangse uitgawe. 

,Tegnies verkccr ons op 'n 
voet van oorlog met Duitsland, 
en tog kan Britto handel drywc 
met Duitsers en cnlge Brit kan 
'n kaartjie koop en vrcedsaam 
in hierdie ,vyandsland' vertoef! 
In mccste opsigtc Is die betrck
king weer normaal. \\'aarom is 
hiertlie ,staat van oorlog' so lank 
gehnndhaaf? Ecnvoudig omdat 
oorlog 'n geweldsdaa<l is, en die 
voortsetting van die s taat van 
oorlog geweldsdnde jeens die 
,vyand' wettig wat in vredestyd 
hul r t-gskrag sou verloor. 

,.J)uitsland ma.ak so vinnig 
vordt-ring dat sy tydperk van 
isolasie ten cinde loop, en die 
tyd nader vinnig wanneer die 
Westerse Iande sal moet besluit 
om born op gelyke , ·oet te be
handel of toesien <lat by oorglip 
in die Russiese lewenskring. 
Maar hullc kan tot gccn bcsluit 
kom nic; hulle kla dat dr. 
Adenaucr sc eicse die nccrgc
legdc program ver vooruit is. 
Maar hcrstcl is dio program 

'n Gedeelte van die Boerejeug
seuns uit aile dele van Suid
Afrika wat die lnertrek van die 
Boerejeug by d.ie Voortrekker· 
monument, tydens die inwyding, 
gedurende Desember verlede 

jaar, bygewoon bet. 

ook ver vooruit, en die idee dat 
Duitsland trapsgcwys binnege
laat kan word, Is bclaglik: hy 
is of buite Of binnc." 

Nuwe Beleid 
Jeens Spanje 

Nadat die Amerikaners gerui
me tyd hul besinning ten opsig
te van Spanje onder die kom
bers weggesteek en <lie buite
land laa t gis bet oor wat presies 
aangann, b et die minister van 
buitelnndst> sake, Dean Acheson, 
Yerledt- week in U'ashington 
aangekondig dat die Verenigde 
Statt> gereed is om binne die 
V.V.O. te stem vir 'n voorstel 
dat elke r egering vry i'! om di
plomatieke betrekkinge met 
Spanje te h erstel. 

Van Britse kant sal dnnr na
tuurlik f>terk teenkanting ver
wag kan word - Britse bt>lange 
in Spanje beloop nie £200,000,000 
soos in Kommunistiese Sjina 
nie. 

o.- Adverteerders wiJ 

graag weet of u 
hul naam in ,Die 
O.B." gesien het . 

in te kom nie. Slegs hul onge
bore kindcrs kan nog aanvaar 
word as immigrante, want net 
diegcne wat in Israel gcboro 
word, kan as Jode beskou word. 

Die blad verklaar dat hicrdie 
groep sal wil spot met die Jodc 
wat in gaskamers omgckom hct 
indien dit op hierdie tydstip 
nie nog gevaarlik sou wces om 
dit te docn nie. 

ARABIERE NADER 

Op 'n konferensie wat 'n paar 
weke gelede gehou is, het 'n 
spreker gese dat die Arabierc 
in Israel nader aan hom is as 
die Jode in die vrcemde, want 
hulle het dieselfdc gcboorteland 
en dieselfde gcwoontes. 

Met verwysing na die Afrl· 
kaanse voorbccld wat die be
weging voorhou, verklaar die 
blad dat die Jode nie met die 
Bocre vergelyk kan word nic, 
aangesien Israel dour die Jode 
Jwarsdeur die wereld onder
stcun word en daar maar een 
miljoen van hulle in Israel is, 
tcrwyl die land bale meer nodig 
het. 

Die ber ig lui ten slotte dat 
hoe geklik die gedagtes van 
hierdie groep ook mag lyk, die 
felt bly dat bulle openbare so
wei as sluimerende ondersteu
ning geniet. 'n Joodse profes
sor het byvoorbeeld gese dat al 
word gese dat hierdic groe}> ge
ring in omvang is, die felt bly 
dat hulle die moed het om te 
se wat ander in hul harte om
dra, en sclfs die eerste minister, 
Ben Gurion, het met verwysing 
na buitelandse Jode verklaar 
dat ,ons al daaraan gcwoon ge
raak het om te praat van ,hulle' 
en ,ons•.u 

,; Besoek . ons Tak In die Wandel
gang. Groote Kerkgebou. vir .Radl011, 
EIPktrfese To~stelle en :\fenM~. Skryt 
aan on.s Po~beatelllngsafdellng. PhU 
:ll orkel, Posbua 2721, Kaapsta.d." 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 
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SUPERBOM KAN WESTE Belanghebbendes 
ALL/G WEER BEVE/L/G Vraag Van Lae 

Bespreek 
Produksie 

Die aankondiging van die moontlikheid 
om 'n super-atoomhom te maak wat duisend 
maal kragtiger i~t as die eerste Amerikaanse 
hom wat oor die twee Japanse stede Hirosjima 
en Nagasaki gelos is, het 'n nuwe heroering op 
die internasionale skaakhord veroorsaak. 

PRESIDENT 
WEIFEL 

EGTER NOG 
Terwyl die Amerikaanse volk na hierdie moontlikheid gryp as 'n laaste 
geleentheid om voorlopig weer die voorsprong ho Rusland in te haal nadat 
hulle dit verloor het met die ontwikkeling deur Rusland van sy eie atoom
homme met hehulp van Amerikaanse geheime en Duitse wetenskaplikes, 
word daar van sekere kant druk op die .t\merikaanse president uitgeoefen 
om nie sy toestemming te verleen tot tlie vervaardiging van die nuwe hom 
nie. Een van die groot drukuitoefenaars is die Joodse hoof van die Ame
rikaanse atoomkommissie, David Lilienthal. 

Tweehonderd-en-vyftig verteenwoordigers van die 
belangrlkste kapitaalondernemings in die land: myne, werk
gewersfederasies, nywerheidsrade, koerantsake, stadsrade, 
staatsdepartemente en verteenwoordigers van vakbonde, bet 
verlede Maandag in Johannesburg vergader om te bespreek 
hoe die produktiwiteit van Suid-Afrika se nywerhede deur 
middel van bonus-stelsels verhoog kan word. Daar is aan
gekondig dat Suid-Afrika se produktiwiteit per man-uur 18! 
is teenoor die V.S.A. se 100. 

Na berig word, sal president 
Truman binne die volgende 
paar weke sy beslissing gee of 
die nuwe born vervaardig moet 
word of nie. Hierdie born, wat 
nog maar net in teorie bestaan, 
sal miljoene ponde kos om te 
vervaardig, en dan is dit nog 
nie seker of dit w€11 sal ontplof 
nie. Die idee is dat die hitte 
wat veroorsaak word deur die 
splitsing van uraan-atome ge
bruik kan word om waterstof
atome te verdeel, en daarom 
word dit genoem 'n waterstof
atoombom. Die krag van bier
die born sal na berekening die 
van die uraan-bom duisendvou
dig oortref, en dit sal aile Iewe 
binne 'n straal van 50 tot 100 
myl uitdelg. 

OPPERMAG 

Weens die geweldige koste 
daaraan ve•rbonde, word verwag 
dat Amerika Rusland op hierdie 
gebied heeltcmal sal oorskadu, 
sodat die Weste hierdeur weer
eens in staat gestel sal word om 
sy oppermag in die wt\reld te be
hou. Daarom pleit Amerikaanse 
koerante dat daar nie versuim 
moet word met die vervaardi
ging daarvan nie. Dog die pre
sident is huiwerig om dadelik 
'n opdrag uit te reik, en hy 
word deur sommige van sy 
vriende afgeraai om dit te doen. 
Een van die magtigste persone 
in hierdie opsig is die Joodse 

Sprake Van 
Vervroegde 
Verkiesing 

Die moontli.kheid dat daar 
aanstaande jaar, in elk geval 
nie later as in 1952 nie, ·n alge
mene verkiesing sal plaasvind, 
word deur Dagbreek, in die 
jongste aflewering, behandel. 

Die moontlikheid word veral 
op twee gronde gebaseer. 

Die vernaamste rede is ,dat 
die ooreenkoms tussen dr. D. F. 
Malan, die Eerste Minister, en 
mnr. N. C. Haven,ga, die Ieier 
van die Afrikanerparty, oor die 
uitstel van die H.N.P. se voor
genome Kleurling- en Naturelle
wetgewing net vir hierdie jaar 
aangegaan is. Aangesien dr. 
Malan begerig is om die ver
naamste aspekte van die H.N.P. 
se apartheidsbeleid so gou 
moontlik in wetgewing te be
liggaam en dit slegs gedoen kan 
word as die H.N.P. oor 'n vol
strekte meerderheid in die 
Volksraad beskik, sal hy nie 
wag tot aan die einde van die 
duur van die buidi,ge parlement 
in 1953 nie - tensy dit nie an
ders kan nie." 

Die tweede rede is die verbe
tering van die land se ekono
miese posJsJe. ,Die H.N.P. sal 
aanstaande jaar miskien al ge
noeg praktiese bewyse van die 
land se nuwe voorspoed .aan die 
kiesers kan toon en daarom 
met 'n groter mate van gerust
heid by voorbaat 'n gunstige 
uitslag van 'n algemene verkie
sing kan aanneem." 

hoof van die atoombomkommis
sie, David Lilienthal, tllat bier
die maand sou aftree, maar tans 
glo besluit het om Ianger aan 
te bly ten einde te verhoed dat 
die nuwe born vervaardig word. 

VRA OOREENKOI\IS 

As alternatief pleit hy J:ly die 
president om na Stalin te gaan 
en met die Russiese diktator 'n 
ooreenkoms aan te gaan dat 
atoomwapens verbied moet word 
onder behoorlike internasionale 
toesig. Hy het glo aan die pre
sident geet\ dat indien hy nie 
gewillig is om te gaan nie, by, 
David Lilienthal, self dit sal 
doen en hy waarborg dat hy 
Stalin sal oorreed. Waarop bY 
sy selfvertroue baseer, word 
natuurlik nie gese nie, maar 
moontlik vestig hy sy hoop op 
die feit van Stalin se rassever
wantskap - die Russiese dikta
tor is nie aileen met 'n Jodin 
getroud uie, maar daarby ' u 
Jodin wie se vader deur Stalin 

as vertroulike raadgewer aan
vaar is. 

OPENBARE MENING 

Dit is egter twyfelagtig of 
Lilienthal hestand sal wees teen 
die Amerikaanse openbare me
ning wat aandring dat die born 
vervaardi,g moet word. Hierdie 
mening is dat president Truman 
geen reg bet nie om sy volk ' n 
wapen te ontse wat in allewaar
skynlikheid reeds in Rusland 
vervaardig word. Geheime in
ligting uit Rusland maak reeds 
melding van 'n moontlike krag
tiger wapen as die atoombom 
waaraan daar gewerk word be
newens die feit dat Rusland elke 
maand vier nuwe atoombomme 
na sy wapenskure stuur. 

Daarby word in ag geneem 
dat 'n enkele atoombom op 
Amerika ontsaglik vee! meer 
skade kan veroorsaak as 'n paar 
atoombomme op Russiese ge<bied 
waar daar sedert die Duitse 
aanslag 'n stelselmatige desen
tralisasie van nywerhede plaas
gevind het. 

Die bespreking is gereEH deur 
die Nasionale Ontwikkelings
stigting. Die doe! was om, in 
die openingswoorde van mnr. 
Foelcker, personeel direkteur 
van African Explosives, die 
wetenskaplike bestuur van ny
werheidsondernemings aan te 
help. Sowel bestuur as arbeid 
behoort te besef dat hulle me
kaar aanvul, en spr. glo dat aan
sporingskemas - produksiekoste 
kan verlaag, en aan die arbeider 
'n beter vergoeding vir sy 
dienste kan gee. 

Die ware oplossing van ons 
moeilikhede is om produksie t e 
verhoog nie deur Ianger ure te 
werk nie, maar deur groter 
pogiugs van arbeid en beter 
beplanniug van die besture. Die 
gewenste aansporingstelsel moet 
die goeie en sorgvuldige werker 
aauspoor en clie lui werker 
penaliseer, bet mnr. Foelcker 
besluit. 

HO~R LEWENSPEIL 

Mnr. Stanton, nywerheidsinge
nieur van Dunlop, bet gese dat 
verhoogde lewenstandaarde ai
leen verkry kan word deur ver
hoogde produksie. 'n Onlangse 
internasionale opname van die 
produktiwiteit per man-uur, ge
meet in goedere en nie geld nie, 

Rusland Haal Agterstand In 
Duitse Wapens Noodsaaklik 

Die goed ingeligte hlad Intelligence Digest herig dat Rusland besig is 

met grootskaalse ontvolking van die deel van Turkestan waar die atoom

fabriek gelee is, en dat die doel daarvan is die ontploffing in die volgende 

paar weke van nog 'n atoomhom wat veel kragtiger is as die hekende. 

' Rusland maak groot vordering met sy atoomnavorsing en diegene wat 

meen dat wetenskaplike vooruitgang gehinder wo,rd deur die regeringstel

sel, hou nie rekening met die tw:ee feite van Rusland se onoortreflike 

spioenasiediens en die aanwesigheid van Duitse wetenskaplikes nie, ver

klaar die hlad. 

Dit was nog net Amerika se 
alleenbesit van die atoombom 
wat verhoed het dat Rusland 
nie met sy agressie voortge
gaan het nie, en vandag is dit 
nog net Amerika se voorsprong 
wat in die pad van Russiese uit
breiding staan. Die feit is egter 
dat Rusland vinnig besig is om 
atoombomme op te gaar e n dat 
hy teen 1952 of 1953 'n aansien
like voorraad sal he. Intussen 
le hy hom toe op die bou van 
'n magtige duikbootvloot wat in 
staat sal wees om atoombomme 
af te skiet op die kwesbare ste
de van sy teenstanders. Verder 
beskik Rusland oor 'n landmag 
wat op die oomblik geen teen
voeter op die aarde het. In bier
die opsig vrees die blad dat die 
hoogste gesag in die Weste mis
lei word deur verkeerde inlig
ting of gerusstellende teoriee 
van wetenskaplikes wat die 
praktyk ver vooruit is. 

Die blad verklaar dat die At
lantiese moondhede vinnig besig 

, 

is om hul voorsprong te verloor 
en dat as Rusland gekeer moet 
word die geleentheid daarvoor 
vinnig verby snel. In die ver 
band verwys die blad na die 
Kommunistiese verowering van 
Sjina, en verklaar dat dit 'n 
ernstige bedreiging inhou vir 
die Westerse strategic, en dat 
hierdie gevaar nog vererger 
word deur die bewering van 
sommiges dat die Sjinese Kom
muniste los van Rusland staan. 
Bulle ignoreer die feit dat Rus
land die hele veldtog gelei het, 
hoewel by nie van eie troepe ge
bruik gemaak bet nie. 

DUITSLAND 

In die bele verdedigingsplan 
vir die Weste kom die bewape
ning van Duitsland ook in ge
drang, verklaar die blad. Met 
die uitskakeling van alle magte 
in die Weste en in die Ooste, It\ 

die pad vir Rusland oop. Som
mige van die m ees vooraan
staaude militere leiers eis die 
berbewapening van Duitsland, 
en een van hulle is Montgomery, 
die Britse generaal wat aan die 
hoof van die Wes-Europese mag
te gestel is. Hierdie mense re
deneer dat indien die Weste 
Duitsland nie bewapen nie, sal 
die Ooste dit doen; dat dit die 
maklikste en spoedigste maat
reel is; dat niks anders Rusland 
kan voorkeer nie. 

Montgomery verklaar dat dit 
.sy taak is om Wes-Europa te 
verdedig, ,maar waarmee moet 
ek dit doen? Gee vir my an
der troepe as Duitsers as julie 
kan - indien julie nie kan nie, 
laat my die Duitsers dan bewa
pen." 

Hierdie mi!itt\re standpunt, 
aldus die blad, word nou so 
sterk na vore gedruk dat dit 
die belangrikste strydpunt gaan 
word, indien dit nie reeds dit 
is nie. 

het die volgende vergelykende 
staat opgelewer: 

V.S.A. 100, Kanada 81, Enge
land 50, Australie 56, Dene
marke 28, Frankryk 29 en 
Suid-Afrika 18!. Dit is dus 
duidelik dat Suid-Afrika sy 
metodes in hersiening moet 
neem. 

VYANDIGGESIND 

Mnr. A. J. Downes, voorsitter 
van die Suid-Afrikaanse Yak
en Arbeidsraad, het gest\ dat die 
gewone werkllr op grond van 
ervaring in die verlede dadelik 
vyandig gesind is wanneer daar 
van 'n bonusstelsel gepraat 
word. 

Gedurende die afgelope jare 
het daar egter 'n verandering in 
die bouding teenoor aanspo
ringslone gekom, wat vera! toe
geskryf kan word aan die aan
bevelings van die Britse Vak
bondkongres by sy Iede om die 
instel van aansporingskemas 
gunstig te oorweeg. 

Dit wil spr. voorkom asof 
bonusstelsels, gegrond op die 
prestasie van die individu, nie 
veel kans op sukses sal he nie, 
daar dit tot na-ywer onder die 
werkers kan lei. Die bonusstel
sel moet gegrond wees op die 
totale produksie van 'n departe
ment of 'n hele fabriek. 

NIE OPLOSSING 

Aansporingslone is nie die fi
nale oplossing vir die Unie se 
huidige nywerheidsmoeilikhede 
nie. Elke nywerbeidseenheid -
arbeid sowel as bestuur- moet 
sy volle gewig inwerp, en by die 
kwessie van koste moet ander 
faktore ook in ag geneem word .. 
Daar is bv. baie wat voel dat 
die dividende op belegde geld 
te hoog is, en dat daar ook te
veel parasiete is wat geen nut-· 
tige diens boegenaamd aan die 
gemeenskap !ewer nie. 

Mnr. A. D. Lee, sekretaris: 
van Arbeid, het gest\ dat 'n 
aansporingskema die voile steun 
van die Minister geniet. 

HO~R LONE 

'n Aansporingstelsel stel lutrde 
werk voor vir sowel die werk
gewer as die werknemer, en aan 
die werkgewer wil spreker st\ 
gee die stelsel 'n billike kans. 
Aan die werknemer is spr. se 
raad: pro beer die euwels van 
die verlede vergeet, en gaan 
voort op die grondslag van sa
mewerking. Die produksie moet 
vergroot word op die grondslag 
van billikheid. 

Waar die stelsel in Suid-· 
Mrika reeds toegepas is, het dit . 
beteken boer lone vir die wer-· 
kers. In 'n gereedskapskamer· 
het die verdienste van vakman-· 
ne met 82 persent toegeneem, 
en die van vakleerlinge met tien. 
persent, JUl.dat die stelsel inge
voer was. 

a ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro• 

"Eecle~~la-Dnlkkery Beperk, Stell eo-· 

b011eb, vlr die eleoaars eo ultgewers: 

VOORSLAQ (EdiD.I.) Beperk, Groote> 

Kerkgeboll 708, Poebu.a Hll, 
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