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Gereglstreer aan die Roofposkantoor as 'n Nnnsblad. Regeringsparty E.rken 
Oat Empire E.uropese 

E.enheid Verhinder 

,Jrg.9 Kaap!ootad, \\i'oensdag, 21 Junie 1950 J>rys 3d. ~o.31 

Hoewel die Bribe regering self nog vt•l·~ig
tig was om OJH'nlik te erken dat Bt·ittanje ~c 
weiering om deel te llE"f'm aan nouer Em·opt•sc 
samewerking dcel~ gE"grond is op die ·h~·~ta~m "'an 
sy uitgehreide wet·E"lan·k, bet die Arh<.~ider'SJ>arty 

Verkry Meer 
Ekonomiese . Hulp 

Van Statebond 

DR. VAN RENSBURG 
HEELWAT BETER

RUSTYD VERLENG 

se hoofhe~llmt· "\'erl.-de week 'n vcrklariug uitgcrcik waurin hicrdic f t•it on
omwonde er·ken word. Van drie ;.f'dc~ wat gt•noem word vir Brittanje se 
tra<' bonding,' word die hestaan Htu die Bl'it~e Empir·e as nonunt•r· N~n 
ge!'ltcl. Snpa-Heuter se herig hierom ll·t•nt J ui: 

Prof. D. J. van Rooy, waarnemende K.G., skrl·f as volg 
na. aanleiding van dr. Yan Rensbur~ se toestand: 

,.Die vern:1nmste besware van 
dit: Britse Arbeidersparty teen 
,·oorstelle vir sameskakeling in 
Europa is: 

1. nat Urittanje !>e buiten
gewone vcrhouding tot en af
harildikhl'id nm die Statebond 
en st.-rlin~tgebied in aanmer
king g1•net•m moet word. ,Die 
el<onomic van die Statebond<>
l:mdt~ i., 'ir dit" van Brittanje 
uannllll•nd tot 'n mate wat 
nooit deur \'\.'es-Europa ge
ewenuar kan word nie.'" 

Mt•t blydskap kan vermeld 
word' dat dit met die gesond
heidstoestand van ons Kommnn
dant-generaal, dr. Hans van 
Rcnsburg goed vooruitgaan. Hy 
verkeer nog onder mediese be· 
handeling en sal seker nog vir 
geruime tyd hom daaraan moct 
onderwcrp. Sy vord<'rlng is 
cgter bo verwagting. Die ge
vaar is nou dat hy met sy ge
wone ywer en vuur hom weer 
te gou in die strydperk sal wit 
b<'gewe, met miskien ernstige 
gevolge vir hom en vir die Be
wcging waarmec hy hom so 'iJl
nig vereenselwig het. Die jnrc
lange stryd wnt vir so 'n groot 
mate op sy s'kouers nel'rgekom 
het, het aan 'n sterk g!'stcl by
kans bo-menslikc <'i:w gt•stel. Die 
gevolge daarvan knn nie in een 
of twee ma~md<' nfgcskud word 
nie. Derhalwe hct die Uitvoe
rende Rand dr. Van Rensburg 
versoek om hom vir 'n janr rus
tig te gcdra en s odocnde sy 
kragte na llggaam en gees te 
herwln. 

Die O.B. gun hom die rus, al 
is dit nic heeltemal m et onself
sugtige bedoclings nie: ons gaan 
hom \Wer inspan ; a<; die nood 
aan die man kom. nog voor 
sy verloftyd om is. Vir wat hy 
tot dusver vir die Ossewabrand
wag gcdo(•n en betcken het, be-

Manifes Van U.R. 

tuig ons hom ons dank en hut
de. Daarby dink ons ook nan 
mev. Van Rensbu'tg wat haar 
cggt·noot in sy moeilike tank al
tyd so gctrou bygestaan het en 
h:1nr sanm met hom soveel op
offerings mocs getroos. Mag sy 
hunr spoedig verheug in sy vol
kome hcrstcl. Dit is die bede 
van die helc Ossewabrandwag. 

Op 19 April het Die O.B. onder 
die opskrif ,.Empire 'n Hinder-

Kommunis Verwys Na 
Uiteinde Van Mussolini 

In 'n toes!naak h·dens clie debat oor die anti
kommunistie .. c webontwcq• bet die Kommuoistiese 
lid, mnr. Sam 'Kahn, die l\linister gewaarsku dat die 
Nasionalish~ nie alt)·d gcvrywaar sal wees van die 
magte wat hulle sl<€'1) nic, en toe na. die uiteinde nin 
1\lussolini verwys wat ,onderstebo hel toe gegaan 
het." 

Dit is r€'eds b€'kend dat cliegene \'mt 1\lussolini 
vermoor en sy l)k onder~.tebo op die marktll€'in OJ)· 

gebang het, Kommuniste was. Suid-Afrikaanse 
Kommuniste het al meermale na die beskamende 
,·erminking van l\lussolini se liggaam verwys as 'n 
,·oorbet-ld vnn wat nasiouale Afrikaners in die toe
koms wag. 'n l~aar jaar gelede (1 1\lei 19·15) is in 
Johanne.slmrg 'n formele mosie <leur 'n Kommunis
tiese , ·ergadcring aangeneem wat as ,·oJg gelui het: 

]
,, 

I 

,.Ons wcrkers, gesteun deur ons bro€'rs, die Intcr
nasionale Kommunistiese werkers van die wereld, 
sal Van Renshurg en sy generaals net soos hulle 
geli€'1'de 1\lussolini opbang aan die lampJ•ale ,·an 
Johannesburg, nie net ,;r een dag nie, maar ons 

. 'n Uelang~ike .aankondi- sal ludic droog maali vir aasvoH-biltong, en dan 
gmg deur ~he Uihoerende sal hul mislei<le volgelinge deel in die vrugte v·an 
Raad van dte Ossewabran~l- die intcrnasionale werkers sc \'oorspoed " 
wag sal aanstaande week m ) • · · 
Die o.n. gepubliseer word. . , -·-· - - - -- - ~ I 

Moet Sukses Van 
Ou Beleid Tans 
Probeer Uitwis 

Op die SJlOor van die Britsc OIHlrag aan hul besettings
magte om Duits te leer en 'n niendskaJ>IilW toon teenoor 
die Duitsers aan te s lann, hct nou ook die Ainerikaa.nsc 
besettingspersoneel opdrng onh·an~ om aile skeidsmure tus
sen bulle en die Duitscrs af to breek en die uiendsl'allS· 
lmnde beg te maak. Volgens herig word, is hierdie nuwc 
belei<l 'n uih"loeisel van die ,kouc oorlog" wat dit ,·ir 
Amerika noodsaaklik mnak om die vriendskap en mc<le· 
werking van die Duibe btwolldng te wen in sy stryd tt·on 
Rusland. 

Kort na die oorlog is die 
strengste opdrag ann Gcal
lieerde troepe gegee om in gecn 
omstandighede m<'t die Duitsc 
b€.volking te ,.v!'rbroeder" nic. 
Hulle was selfs nie toeg<'lno.t om 
met die Duitsers op stl·aat te 
praat of in hul huise te gao.n 
nie. Inderdnnd Is 'n .strenge 
segregasiebcleid ten opsigtc van 
die bevolking gehnndhnaf. Af
gesien van die vrecs dat die be
settingsmngte dalk met Nazi
idees besmet kon word, was 
hierdic beleid ook bcdoel om die 
Duitsers te straf en 'n gevoel 
van minderwnnrdigheid by bulle 
te la:tt posvnt. 

In wattt•r, mate daar in bier
die llorhtclling ge!>laag is, is 

nie m~r ter sak~ nir, hehnhve 
in '-O'•er enige mate van 1-ukse_., 
eintlik vir Amerika net 'n na
tlelige balans is wnt .neu 
weer :\fgcwerk moet word -
nou dat die dwaasbeill van hut 
na-oorlogse beleid ing1•sien wonl. 

Daar is nou selfs 'n organi
sasie gcstig om die nodige ver
menging te bevordl~r in di<: vorm 
van allerlei Duits-Amcrikaansc 
burgerlike :;port- en sosinle 
klubs. Hoi.i amptcnarc moedig 
die leer 'I."On die Duitsc taal 
by hul ondergesklktes aan en 
stel self die voorbceld. 

Dit alles is nntuurlik 'n gloei
ende omler&trcping vnn die 
dwn-.e belf'itl wnt setlert 19-15 in 
Duitsland gc\ olg is. 

nis vir Europes<' Samcwerking" 
as volg oor hierdie sake ge
skryf: 

Die bewcging van groter Euro
pese en \\'estcrse eenheid in 
die gemcenskaplike stryd teen 
die Oosterse Kommunisme, vind 
vandng 'n Jastige struikelblok 
in die bestnan van die Britse 
Empire, wnt almcer die .vorm 
van 'n internasionale partykou
kus tcenoor die res van die 
\Vcstcrse Jande aanneem. In die 
b(•scf dat hy op krag van sy 
StHtebond sonder Europa kan 
klo.arl<om, is Brittanje baie on
g<'nci; om tot groter Europese 
samewcrking oor te gaan -
trouens hy torpedeer • daardie 
ecnheid nog steeds met sy af
talwlingsbeleid in Duitsland wie 
se medcdinging hy vrces, tot 
ergcnis van 'n groeiende Ameri
kaanse openbare mening. 

WI:~RELDBETEKEXIS 

llienlie ontwikkeling vnn <iake 
bring mee dat die republikein.,e 
str<'we in Sui<l-Afrika en ander 
dele van die Britse R)k, nie 
meer net ' n huisbou<lelike sank 
is nie, maar oolc van intcrna.,io
rullc belang word. Die houding 
\·an die Amerikaansc buis vun 
verteenwoordigers wat hom 'n 
paar w&ke gelede by Wlse van 
'n stemming oor :\fnrshull-hulp 
aan Brittanje, skerp uitgesl)reek 
het teen die Britse. verdeling van 
Icrlan<l h 'n :~anduiding ·mn 

<lie interna!ooionale ... teun wnt die 
republikeinse rigting in die toe
koms te wagte knn wees. 

Brittanje voel dat hy met be
hulp van sy statcbondslande tot 
herstel kan kom. Derhalwe 
voel hy nie die behocfte om in 
samewerking m<'t ander Euro
pese Iande te herstel nie. Ter
selfdertyd is Brittanje selfsugtig 
gcnoeg om die Statebondslande 
se hulp net vir homsclf toe te 
eien - vandanr sy weiering dat 
die Satebondslande direk met 
die Europcse state konfcreer. 

Groot Flater 
Die \'E'rldaring wat deur die 

Rritse Arbeidersparty se boot
bt•stuur uitgt>reik is in vcrband 
met Brittanje se weiering om 
ann lt~uropese eenheid deel te 
nN•m, hct, volgens berig wortl, 
Jl«'lei tot een van die ~trootstt• 
ru!ooie., in die geskiedenis \Ull 

die party. Die eerste minister, 
Clement Attlee, en ander kabi
net-.minister l> beskou dit as 'n 
kolos<,ale flnter en die v·erant
woordelike persone b ten 
kwaai.,te oor die k ole gehaal. 

Benewens die .'·erwy.,ing nu 
die Empire bet die wrklaring 
ook die bandhawing van so<,il\
listiese beplanning as 'n beswuar 
genoem. 

SOORT 1\:0UKU-.., 

Die situasie bly dus gehand
haaf waardeur Brittanje en sy 
Statebond 'n soort .,koukus" is 
binnekant die raamwerk van die 
Westerse volke. \~restersc cen
heid word hi<'rd<'ur nic bevordcr 
nie en daarom is dit verstaan
baar dat die mening ontstaan 
in Europa en selfs in die Ver
enigde State dat die Britsc Sta
tebond 'n oudcrwetse struikel
blok in die pad van \Vesterse 
eenheid is. , 

Die bE>Iangrii<e lietekenis vir 
die Afrilmnen·olk van bierdie 
verwikkeling i., thtt republika
nisme nie aileen 'n nasionale 
saak van pntktiese politick is 
nic, maar dat dit ook 'n prak
tiE>sc kwt•s<,ie in tlie internasio
nule (lolitit•k gewonl bet. 

President Truman het die 
Amerikaanse volk gevra om te 
bid om vrede wat gegrond is op 
die Bergpredikasie. 

,.ill'og nooit in die geskiedenis 
van die land het 'n dienaar van 
die volk - en dit is wat 'n 
president is - julie steun en ge
bede so nodig gehad as die hui
dige bewoner van die \Vithuis 
nie", het president Ttuman in 
'n tocspraak in die Lutheraanse 
Kerk van Augustanan gese. 

Suid-Rhodesie 
Hot En Haar 

Wil Net 
Annekseer 

Onmiddellike stappe om die inlywing van die noordelike 
deel van Betsjo€'analand by Suid-Rhodesie te vcrl<ry, is 
verlede week in die Suid-Rhode~iese parlement deur die 
opposisieleier, Ray Stockil, bepleit. SJ standpunt stem 
ooreen met die "\an die Rbodesiese regering wat reeds in 
November ' 'erledc jaar die Britse regering genader het 
met die voorstel da.t Bet~joeanaland deel moet vorn1 van 
'n nuwe federasie van state in ~lidde-Afrika. 

Stockil het gcse dat Rhodesie 
sy grense sal moet uitbrei in
dien die blanl<e beskawing in 
Midde-Afrika gehandhaaf moet 
bly, en die beste oplossing is 
dat die twee RhodesHis met 
Noord-Betsjoeanaland verenig. 
Indien die Britse regering nie 
tot inlywing van die naturelle
gebied in Noord-Rhodesie wil 
toestem nie, kan hy dit hou, en 
moet die blanke dec! by Suid
Rhodesiii gevoeg word. 

Suid-Rhodesic het 'n hawe aan 
die weskus nodig en ook ter
wille van strategiese oorwegings 
is dit nodig da.t daardie dee! van 
Betsjoeanaland inge!yf word. 
Sowel die blankes as nie-blankes 
'\':tn die protektoraat is daarvoor 
te vindc. 

Die uan'tpraak het egter nie 
net by Behjoeanaland bebly nie. 
Stoekil bet aan die hand gedoen 
<lilt !>ollra die Suidwes-vraag'>tuk 
tleur die wereldhof .,besli!>" j<, 
(daar is natuurlik geen <,prake 
ntn beslissing deur die bof nie, 
~»legs ,-an ndvies-RED.) Rho
dl'sie annsoek moet doen om 'n 
.,wye gedeelte van daardie gr
biell" sollat llie kolonie se wes· 
telike grens tot ann (lie see 
<,ul strek 

In sy antwoord het die ecrste 
minister, sir Godfrey Huggins, 

gese dat hy nog nltyd koue 
water op die ged:tgte gegooi hct 
dat 'n dee! van Suidw!'s as 'n 
toegang tot die sec verkry kan 
word. ,.Souder nog 'n oorlog wat 
gun!ttig vir ons sal wees en ons 
die gelerntheill sal gre om 'n 
toegang te vat, het onft geen 
!loop om een te kry nie, hoe 
sterlc on" dit ook ul begeer, en 
dit i-, nie reg om die volk tot 
die gedagte te Vt'rlt>i dat so-
lets waar,kynlik i-, n ie.'' # 

Poor/ Ver/oor 
,n Offisier 

Die Pno.rl is geskok deur die 
plotst•linge heengaan op Maan
dag, 19 Junie, van mnr. Danie 
Malherbe in die ouderdom van 
47 janr. Hy was cen van die 
oudste en getrouste offisiere 
van die Ossewabrandwag, wat 
hy In die hoedanigheid van veld
kornct gedien het. 

Verlede Saterdagaand het hy 
nog 'n offisiersvergadering by
gewoon. 

Hy laat 'n weduwee en drie 
kinders na. 
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EMPIRE 'N GEVAAR 
VIR EUROPA 

Die Britse Arbeidersparty, wat die regering in Brit
tanje vonn, bet verlede week die kat uit die sak gelaat na
dat die wereld 'n paar weke lank aan die gis was oor wat 
nou presies Brittanje se redes is vir sy weiering om deel 
te neem aan die Scbuman-plan vir die vereniging van Euro
pese swaar nywerhede. Die een beswaar wat genoem word, 
naamlik in ver band met sosialisme, is dan ook vrywel alge
meen in die pers aanvaar as die eintlike rede. Die O.B. 
was die enigst e blad wat die vingcr ook op die ander be
swaar geplaas het, naamlik dat die Britse Empire in die 
pad van Europese eenheid staan. Brittanje sien kans oro 
homself te handhaaf met behulp van sy uitgestrekte ryk, 
soos sy minister van statebondsbetrekkinge 'n paar weke 
gelede ook beklcmtoon hct toe hy verklaar het dat Brit 
tanje se te bowekoming van die dollar-krisis 'n prestasie 
van die Statebond as geheel is. , Laat ons nooit nrgeet 
nie dat ons ekonomiese hcrst~l en ons toekomstige wel
vaart nie net van afgesonderde 11ogings afhang nic, maar 
van ons lidmaatskap van die Satebond," bet b y daaraan t<le· 
gevoeg. 

E n nou kom die Britse regerende party en noem in 
alle opcnhartigheid as vcrskoning vir hul weicring om nouer 
met Europa saam te werk: 

, Dat Brittanje se buitengewone ve rhouding tot en 
afbanklikheid van die Statehood en die s terling-gebicd 
in ag gencem moet word." 

ONNATUURLIK 
I 

Ons bet al tevore gewys op die onnatuurlike sam estel
ling van die Britse R yk - 'n onnatuurlikheid wa t aan Suid
en Oos-Afrika een van sy grootst e vraagstukke besorg het 
deur die toestroming van Britse onderdane uit IndiC. En ten 
spyte hiervan beroem die Britse minister van st atebondsbe
trekkinge hom daarop dat hierdie samestelling ,'n brug tus
s en Oos en W es vonn soos die geskiedenis nog nie geken 
het n ie." Ons wat blywende belange in Afrika bet, ken 
hle rdie booggeroemde ,brug" eintlik maar net as 'n brug 
waaroor I ndier-imroigrante hul intog in ons vaderland 
neem. H iennee wil ons beklcmtoon hoc vreemd Brittanje 
staan teenoor die belange van Afrika wat by slegs maar as 
'n stut vir sy ekonomiese en strategiese posisie beskou. 
Vecl meer natuur lik sou dit wees as hy sy bclange in sy 
onmiddellike omgewing soek. Brittanjc hoort by Europa 
en sy taa k le daar - n ie hier in Afrika vir wie hy gcen 
liefde kocster en vir wie se vraagstukke hy gecn begrip 
hct n ie. 

En as Brittanje die voortbestaan van die bele Wes· 
Europa wil saboteer met behulp van sy Empire, ·word dit al 
meer die taa k van die republikeinse bewegings in die E mpire, 
en veral in Afrika om die Britte tot die besef van hul taak 
en plig te bring deur opbrek:ing van hierdie kunsmatige 
sameskoling. Dan word dit veel mee r tyd da t Suid-Afrika 
sy wense onomwonde aan Londen st eJ a s om daar te gaan 
praat van ons begeerte om lid t e wees va n die , nouere 
susterskring" van die Empire, soos ons nuwe boekommis· 
s aris verlede week in Londen gedoen bet. 

En dan word dit ook tyd dat die Unie baic sterkcr op 
die voorgrond moct tree ter bandhawing van die blank,e 
belange in Afrika as wat hy totnogtoe gcdoen het. Die 
oorversigtige - ons wil byna. se kruiperige - houding wat 
die Eerste Minist er byvoorbeeld 'n ))aar maa nde gelede in· 
geneem bet t<le hy geweier bet om 'n afvaa rdiging uit Kenia 
te ontvang t ensy Brittanje sy goedkeuring daaraan beg, 
moet dan afgeskud word. Ons moet die samewerking s oek 
van ons laudgenote in die noorde - nie hulle in die s teek 
Jaat t erwille van die gnnsverwerwing van Louden nie. 

Belangrike Vesting 
Bly Oor 

·Die land sal vir 'n g root mate verlig voel nou dat die 
ontbinding van die Kommunistiesc P a rty voor die dcur staan, 
en daar kan aangencem word dat die regcring geen tyd 
verlore sal laat gaan om ook die verwante organisasies wat 
onder meer ook deur die Minister van J ustisie in die volks
raad genoem is, onwcttig te verklaar nic. Die getuienis 
wat die Minister in die volksraad teen die Kommunistiese 
P arty aan gevoer hct, is skokkend nie omdat dit 'n out
hulling is nie, maar omdat dit aroptelik is. Diegene wat 
enigsins op hoogte is van Kommunistiese metodes in ander 
dele van die wereld en van Kommunistiese geskrifte, het 
lanka! 'n idee gevonn van die gevarc in 'n land waar die 
oorgrote deel van die bevolking nog barbare en dus ge
ricflike werktuie in die hande van Stalin se mcedoenlose 
agcnte is. Die gevaar van 'n bloedbad wat Bloukrans tot 
'n blote insident sou laat vervaag, bet oor ons koppe gehang 
vanaf die oomblik dat die Sowjet belangstelling in Afrika 
begin toon het, en daardie gevaar is nog geensins afgewend 
na aannamc van die anti-kommunistiesc wetgewing nic. 
Dit is weJ 'n belangrike bydrae tot die stryd. 

(vervolg in volgende koloro) 

. 

Heelwat Bespiegelings In 
Omloop Op Politieke Gebied 

Verlede week is mm·. J. G. N. (Koos) Strauss forme~} benoem tot 
parlemente re Ieier van die Vereui~de Party. Hy is dus die nuwe Ieie r van 
die oppo~i !->ie e n hy ~al voortaan £2,000 p er jaar ontvang om die re
geriug na die beste van S) vermoe teen te ~taan. Hoewel genl. J. C. 
Smuts, wat haie e rnstig !'iek le op sy plaas Doornfout~in, by h ene, nog die 
hoofleier van die Verenigde P arty Is, en dit onggetwyfeld sal hly tot 
aan die e inde "·au sy IE>we, i... d ie n eerlegging van die ]>arlemE>nte re 
leier skap van sy party tE>rselfdE>rtyd die aankondiging dat Jannie Smuts 
voortaan nie meer ' n aktiewe r ol in Suid-Afrika se openh ar e ]ewe gaan 
speel nie. 

Die opt rcde v:1n gcnl. Smuts 
lui vir sy ondersteuncrs sowcl 
as vir sy tcenstanders 'n perio
de in van heraanpassing. Al
bei se propaganda sal voortaan 
&onder , Junnie Smuts" mo('t 
kluarkom. 

Niemand skyn heeltemal seker 
te wees oor die mate van sukscs 
waarmee mnr. Strauss sy Jeicr
skap gaan handhaaf nie. Mnr. 
Strauss is nie 'n skouspelagt!ge 
figuur nic. Sy loopbaan be
vat gecn nangrypende hoogtc
punte nic en tot dusver is dnar 
gccn aanduidings dat hy in die 
toekoms skitterendc hoogtes sal 
bereik nic. Mnr. Strauss het 
stadig maar sekcr geklim tot 
waar hy vandag gekom het, 
cnersyds deur sy vcrmoc om 
baie en hard te wcrk en andcr
syds deur 'n gedrac en oordeel
kundigc Jojaliteit teenoor die 
regtc persone. Hoewel dit on
getwyfcld nie eicnskappc is wat 
na die hoogtes lei nie, is dit tog 
eiensks.ppe waarmee 'n mens 
jou dicp in die partypolitiek kan 
ingrawe. 

Dit moet voorts erken word 
dat die Strauss-tipc van Ieier 
eerder die reel as die uitsonde
ring in ons opcnbare !ewe is. 
Mnr. Strauss moct derhalwc op
tree in 'n kring van soortge
lykcs en gevolglik is dit bes 
moontlik dat hy daarin sal slaag 
om homself en sy party met suk
ses te handhaaf. 

Die toets vir mnr. Strauss sc 
Jeierskap sal heelwaarskynlik 
gou aanbreck. Sal hy In staat 
wecs om die konserwaticwe en 
liberalistiesc clemente in sy par
ty met mckaar te versocn om 
sodocnde die eenheid van die 
party te bcwaar? Indien hy 

(vervolg van vorigc kolom) 
Daar bly nog veel meer oor 

om op te ruim, en die beJa ng
rikste hien:a n is die Sowjet
kons ulaat . ~let die verdwy
ning van <lie Kommunistiese 
Pa rty sal bierdie ka naal van 
1\loskou in betekenis toeneem . 
Die Unie het geen handel met 
Rusla nd nie en daar is geen 
Russiese burgers in ons land 
wie se belange deur diploma
tieke verteenwoordigers be
skerm hoef te word nic. 
\Vat dan presies is die t aak 
,·an die sestien Rosse wa t die 
personeel va n die kons ulaat
generaal uitmaak ? Sommige 
van hulle sal wei skoene poets 
en vloere vryf, maa r volgens 
die getuienis van Gouzenko 
het seJfs die deurwagter en 
motorbestuurde r van hul ge· 
santska p in Kauada aan die 
hoof , ·an spioenasiekringe ge
staan. Die Sow jet mors geen 
geld en }(ragte nle ! 

Die oorlog wat die regcring 
die Komrounistiese Party en 
verwante organisasies aange
se het, rooet uitgebrei word t ot 
aile werktuie van Moskou, en 
die konsulaat is ongetwyfeld 
die bclangrikste werktuig in 
ons land, en <lit sal in belang
rikheid toeneem nou dat a ile 
Kommunis tiese bedrywigb ede 
onderg ronds g Nlryf word. 

Daar is reeds te lank gewag 
met die verbanning van die 
Kommunistiesc Party; laat 
daar nic te lank gesloer word 
ook met hierdie instrument 
van Moskou nie. 

dit rcgry sal hy hcelparty van 
sy teenstanders verbaas en 
waarskynlik 'n klompie van sy 
vriendc verras. Dit sal br teken 
dat die bestaunde parb vt'rde
Jings in ons land onuangetas 
sal bly voortbt·~taan. Indien 
mnr. Strauus nic daarin slaag 
om die eenheid van sy party 
te hnndhaaf nie en dnar 'n 
skeuring in die Vcrenigdc Par
ty ontstaan, open dit die weg 
vir rcorit•ntering van partyc. 

BESPIEG ELTh' GS 

En omdat hierdie moontlik
heid nie uitgesluit is nie word 
daar vandag reeds nllcrhande 
bcspicgelings gemaak oor nuwe 
koalisie-vormings. 

Die libcrnliste in die Verenig
dc Party sou dan saam met 
die Arbcidcrs en die Naturelle-

t:::;;~:;·::··:::::~;j 
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vertccnwoordigcrs 'n nuwe De
mokratiese Party stig. Die par
ty sal 'n sterk stedelikc inslag 
hii en dit sal kragtig onderstcun 
word vanuil die buiteland. 
Daarenteen sou die konserwa
ticwe elcmente in die Verenigde 
Party aansluiting sock by die 
Hercnigde en die Afrikanerpar
tye, sodat 'n nuwe party geborc 
kan word, . moontlik die Na
sionale P:uty. Hierdic party sal 
'n gematigde beleid he wat nlc 
ono.annecmlik sal wees vir die 
mcerderhcid van Suid-Afrika se 
kiesers nic. 

I n verband met laasgenoemde 
koatisie-moontlikhcid word die 
naam van mnr. N. C. Havenga, 
die Ieier van die Afrikanerpar
ty, openlik genocm as sou hy 
die ,borg'' wees vir toetrede. 

Ek hanl hierdic bcspiegelingc 
aan nic omdat ek dit wil uitstal 
as voorspcllings van die toc
koms nie maar ecrder omdat ek 
dit wil openbaar ns synde die 
gedagtcs en verwagtinge w~t in 
partypolitieke kringe beers. 

Teen hierdic agtergrond word 
die toespraak gretig afgewag 
wat mnr. Havenga gaan hou 
voor die kongrcs van die Afri
kancrparty op 25 Julie in Bloem
fontein. Sal mnr. Havengn se 
toesprank die sl<>utel wees tot 
toekom<stige ontwikkelinge? Ek 
weet nlc. Ek weet egter dat 
mnr. Havenga 'n nugterc Ieier 
is wat hom nic met bcspicge
lingc nie maar met werklikhede 
bcsig hou. E n ek weet dat <laar 
twe(' uitstaan<le punte tussen 
die Afrikanerpnrty en die Her
enig<le Par ty i~, wat werldikhede 
is. Dunrom voorspel ek dut mnr. 
Havl'nga, onder anderl', op sy 
pa rty se kongres gaan p raat 
oor <lie kw(''!Sil' van <l ie H.X.P. 
sc di<skrimina'lie teen Jede van 
die Afrikan<'l'})arty <'11 oor sy 
(mnr. Havengn) se stnn<lpunt 
ten uunsien van fundnmentele 
kleurwetgewing. 

GOE W E R NEUR 
GE~ER.\ALSKAP 

Scdcrt die gcsamcntlikc vcr
klarlng wat dr. Malan en mnr. 
Havcnga ongcveer scs maande 
gclcdc uitgcrcik het oor hul bot
s<>ndc standpunte insakc die 
klcurvraagstuk het daar cers 
onlangs wcrrs iets plnasgevind 
wat as aanduiding knn dien van 
dil' verhoudings tusscn die bond
gcnootp!utye. Dr. D. 1<'. Malan 
hct naamlik die pos van goe-

wcrneur-gencraal, wat aan die 
end van die jaar vakant word, 
vir mnr. Havcnga aangebied. 
\Viat is die betekenis daarvan 
dat dr. Malan 'n paging aangc
wend het om mnr. Havenga uit 
die praktiese politick te Jig en 
hom op die hoe rakkc weg tc 
bcrc as gocwerneur-generaal ? 
Daardeur sou die Afrikanerpar
ty leierloos geword hct en bcs 
moontlik vcrdwyn het. Die Afri
lmners sou die enigsto saambin
<ler en vredemaker in hul mid<le 
verloor bet, en bowcndien sou 
die land die knap.,te lewende 
minister van fina.nsit's moes ont
bcer. 

Mnr. Havcnga hct in icder gc
val die Eerstc Minister se aan
bod van die hand gcwys, en so
docnde sy dienste vir die volk 
beskikbaar gehou. Dit skyn 
nou vrywel seker te wccs dat dr. 
E. G. Jansen, die Minister van 
Naturellesake, die volgende goe
werneur-generaal van die Unic 
van Suid-Afrika gaan wees. 

Indien dit gebeur en indicn 
die Eeerstc Minister sy wetsont
ontwerp om die kabinet met 
twee ministers te vergroot op 
die wetboek plaas, sat hy in 
staat wees om binnckort drie 
nuwe ministers aan te stel. Dit 
sal hom cindelik die gelcentheid 
gee om sy belofte aan mnr. 
Havenga na tc kom om 'n ad
disionclc Afrikanerparty-mini
ster in die kabinet op te ncem. 
Ek wcet nie op wie die kcuse 
van die Eerste Minister sal 
val nic, maar as hy 'n liewc en 
minsame persoon soek, wat ecr
der die minstc sat wees as aan
stoot gee, kan ek met vrymoe
digheid mnr. Jannie Viljoen, die 
lid van Vryburg, by hom aanbe
veel. Dit is bykans seker dat 
die andcr twee ministers, sena
tor H F. Vcrwoerd en mnr. 
J. J. Serfontein, hoofswccp van 
die H.N.P., sal wees. 

l\U JNISIRALITEIT VAN 
KIRKWOOD 
VAKATURE: 

GESONDHEIDS
INSPEKTEUR: 

AANSOEKE word hiermee in
gewag om die betrekking as 
Gcsondheidsinspekteur teen 'n 
satarls van £480 x 20 x £600 
(duurtetocslag ingesluit) per 
jaar. 

Applikante moet 'n blanke 
Suid-Afrikancr wees en in besit 
van 'n Gesondheidsinspekteur
scrtifikaat en 'n sertifikaat as 
Inspckteur van vlel;t en ander 
voedsel, en moet cic vervoer 
verskaf. 

Applikante moet volledige bc
sonderhede verstrek aangaande 
hul ouderdom, staat van huwe
lik, bevoegdhede en ondervin
ding. Gcwaarmerkte afskriftc 
van drie onlangsc gctuigskrifte 
asook mcdiese sertifikaat moet 
aansoek vcrgesel. 

Die suksesvollc applikant sal 
vir 'n proeftydpcrk van drie 
maandc diens moet doen, en in
dien permanent aangestel tot die 
Raad sc assuransic-uitkerings
pensioenskema bydra. 

Aansoelte gemerk ,Gesond
heidsinspckteur" moet die onder
getekendc bereik voor of op 
middag, SATERDAG, 15 Julie 
1~50. 

Op Ins: 
B. ,J. A. Vent(lr. 
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Kommuniste Organiseer Paddas Se Hulp Teen 

Naturelle- Vir Moord Hartkwaal 
Die jongste wapens wat tans 

' G h · • • d d' 11 • d' I d . deur die wetenskap inge-n e enne orgaJusaste on er 1e nature e van w1e Ie e e 111 werp word in die stryd teen 
sleutelposisies geplaas word en op 'n gegewe tydstip hul aandeel moet hartverlamming, is paddas en 
neetn in 'n Kommunistiese staatsareep is verlede week deur die Mini- radio-isotope. Hierdie navorsing 

10 ' . d d d' I 'd' ' 
J · · • • ' k hull' a. • K • wor on er 1e e1 mg van n ster van usllSie na vet wys 111 n ree s ont 1n10s otntl ent otntnuniS· Suid-Afrikaanse geneesheer aan 

tiese hedrywighede in die land. Hy het gese dat hierdie naturelle onder die Universiteit van Chicago 
eed staan om watervoorrade te vergiftiu voedsel te vernietig krag af onderneem met 60 tropiese 

d. K 10
' • h ' paddas wat met radio-akticwe 

te sny en .•neuse te ver1noor wat te OJUinuniste aangen1erk et as per- voedsel gevoer word, lui •n arti-
sone wat 111 hul pad staan. kel in die Suid-Afrikaanse Tyd

Die Minister het ook gese dat die Sprinahok-Leaioen die militere skrif vir Geneeskunde. 

fd I. d' K · · p · 1:'> 10 Die doe! van die proewe is om 
a e Ing van Ie OJillllUlliSllese arty IS. •n geneesmiddel te vind wat sin-

Die Kommunistiese Party is verga(lering bou, dit doen nie ver wat in die verlede tussen teties berei kan word en hart
omstreeks 1915 hier gestig. Die onder 'n Unie-lag of die Union die blankes en die nie-blankes verlamming sal verlig en ver
party propageer Kommunisme Jack nie, maar onder <lie Hamer bestaan het, en vul bulle die nie- hoed. 
openlik en werk binne die raam- en Sekel. blankcs met haat teen die blan-
werk van intcrnasionale Kom- Die komitee van 1948 het die kes. 
munisme, maar pas hom aan by volgende slotsom gemaak nadat 
die besondere toestande in Suid- hy al die dokumente deurgegaan 
Afrika. het: ,.Daar moet bcklcmtoon 

In 1929 is 'n internasionale word dat die Suid-Afrikaanse 
Kommunistiesc kongres in Euro- Kommunistiese Party 'n ware 
pa gchou en bygewoon aeur twee Kommunistiese Party is, ten 
Suid-Afrikaanse vcrteen\\<oordi- nouste verbind met die Sowjet
gers, dr. E. Roux ea mnr. S. '!'. unie en die internasionale Kern
Bunting. Die kongres bet ,'1' munisme, en dat die lede 'n 
onafhanklike naturelle-repu- verdeelde trou het, met hul ecr
bliek" as slagspreuk vir sy be- stc trou aan ' die Sowjet-unie." 
dr)"vighede in Suid-Afrika ge- In 'n notule van 'n vergade-
kies. ring wat die Johannesburgse 

Sedertdien werk die S.A. Kom- distrikskomitee van die party in 
m.unistiese Bartf in daardie rig- Februarie 1946 gehou het, ver
ting. In 1934 hct hlllle 'n pam- sl{yn die volgcnde insiggewcnde 
flet uitgereik waarin 'n massa- sinsnede: ,Mayer, Harmel en Du 

.organisasiestryd buite die par- Plessis sal die konsul spreek oor 
lement - in di~ fabne~{e, in die die sending na Moskou." Dit is 
strate en op :He plase - uiteen- duidelik dat die Russiese kon
gesit word met d;e doc! om ,.die sul bedoel word en (lat dit oor 
Imperialistiese heerskappy in 'n amptelike sending na 1.\<los
Suid-Afrika te vernietig" en 'n kou gegaan het. 

VAKBONDE 
Daar is doelbewuste indrin

ging in die !ewe en wese van 
die Unie se vakbonde. In die 
Kommunistiese Party se kan
tore is 'n Iys gevind van die 
,.kameradc in die vakbonde" en 
dan word 'n lang Iys gegee van 
vakbonde, onder mecr die van 
handelsreisigers, die joernaliste
vereniging en die vereniging van 
munisipalc werkers waarin bier
die Kommuniste is. 

Binne die Kommunistiese Par
ty is 'n geheime organisasie 
waarvan tlie gewone Iede nie 
weet nie. Spr. besit dokumente 
oor hierdie geheime ,militi're 
afdeling" en die vyf persone 
daarin, van wie een (lie sekre
taris van <lie Springbok-Legioen 
is. Dan is daar die ,half-ge
heime militere afdeling." 

Dit is bekend dat hierdie tro
piese paddas 'n sekere soort gif
stof afskei, bekend as ,.bufa
gien," waarvan 'n middel ge
maak word, .,bufotoksicn", wat 
'n swak hart versterk. 

Die paddas word gevoer met 
kos wat radio-aktief gemaak is. 
Ten gevolgc hiervan sal die 
,.bufagien" wat bulle afskei, ook 
radio-aktlef wees. Wanneer die 
radio-akticwe geneesmiddel wat 
hiervan gemaak word dan in 'n 
proefdier ingespuit word wat 
aan hartverlamming ly, kan die 
roete van die middel in die ge
stcl van die dier presics bepaal 
word en kan miskien gesien 
word hoe en waarom dit die 
hart stimuleer. 

Deur die paddas as 'n ,fa
brick" vir hierdie radio-aktiewe 
geneesmiddcl te gebruik, mag 
die ondersoeker uitvind hoe om 
die middel sinteties te bcrei en 
miskien om 'n geneesmiddel te 
vind wat hartverlamming sal 
verhocd en verlig. 

Diplomaat Het 
Gehelp Met 
Spioenasie 

Die Amerikaanse speurdiens 
het vasgestel dat 'n voormalige 
R"~<ssiese onderkonsul in New 
York, Anatoli Antonowitz Jako
lef, medepligtig was in die uit
lewering van atoom-geheime 
deur 'n sekere Harry Gold wat 
'n paar weke gelede in gevolge 
mededelingc van Klaus Fuchs, 
die Britse atoom-spioen, in heg
tenis geneem is. Gold is deur 
Jakolef in verbinding gestcl met 
die Russiese spioenasiediens, 
word verklaar. 

Hierdie ontdekking is nog 
steeds in ooreenstemming met 
Igor Gouzenko se getuienis dat 
elke diplomaW:!ke verteenwoor
diger van Rusland belas is met 
spioenasiewerk. In die Unie is 
sestien Sowjet-verteenwoordi
gers, ondanks die feit dat ons 
land geen handel met Rushind 
het nie. 

federasie van naturelle-repu- Die Kommunistiese Party het 
blieke te stig wat die naturelle- nic net openlikc nie, maar ook 
werkers gelyke regte sal gee. ondergrondse of geheime bedry-

Met huiwering- omdat hy nie 
wil he die mense moet panieke
rig word nie - wil spr. ook in
ligting gee in verband met 'n 
geheime organisasie onder natu
relle onder Ieiding van die Kom
muniste. · 

SY LEWE WAS OP DIE SPEL •• , 

Spr. besit ook 'n skrywe van wighede. Die nic-blankes van 
die Pretoriase-tak van die par- die Unie het nie die minste be
ty van die afgelope jaar waarin grip van die. ideologiei:i van die 
melding van die revolusionere Kommunismc nie, maar die 
taktiek gemaak word en van die Kommuniste gebruik die toe
moontlikheid om die Regering stande om bulle op te sweep 
,.oornag" omver te werp. Daar teen die blankes en die blanke 
word die moontlikheid van regering. Dit is hul vrugbaarste 
,.magtige revolusionere gebeur- arbcidsveld, daar waar bulle op 
tenisse" in die vooruitsig gestel. die plase, in die agterbuurtes 
,.AI wat nodig is, is die begin en tussen die nie-blanke werkers 
van 'n algemene staking." en in die vakbonde optree en 

dag na dag hul propaganda in-
RUSSIES pomp. 

Spr. herinner ook daaraan dat I Daardeur werp bulle die helc 
mnr. Sam Kahn wannecr by vriendskaplike verhouding om-

Dr. Geyer Praat Vreemde 
Taal In Londen 

,Ons is begerig om met die ander Iede van die State
bond saamgeskakel te wees en om onsself nie net te be
skou as behorende tot die wye volkerekring van die wereld 
nie, maar meer in besoncler as behorende tot daardie nouere 
kring van sustervolke", bet clie nuwe hoekommissaris van 
die Unie, dr. A. L. Geyer, verlede week in Londen gese by 
geleentheid van 'n .dinee van die Suid-Afrika-klub. 

In 'n poging om te bewys 
dat die huidige bewind nooit 
gemene sake met die Nazi's 
gemaak het nie, het Dr. Geyer 
gese: 

,Gedurende die oorlog bet 
ons 'n Nazi-gesimle organisa
sie in die Unie gehad. Die 
man wat hierdie beweging ge
breel{ het, is dr. Malan. Hy 
het die beweging veroordeel 
op 'n tydstip toe die Duitse 
leers oor Europa gcstroom en 
alles voor bulle weggevee het." 
Aldus dr. Geyer. 
Na aanleiding van hierdie uit

lating skryf die Cape Times dat 
dr. Geyer se toespraak mecr 
met 'n roetinc-partypolitieke 
praatjie ooreenstem as wat van 
vorige hoekommissarissc ont
hou kan word, en dan neem die 
blad 'n paar aanhalings uit dr. 
Malan se vroecre tocsprake 
waarin hy die parlementerc stel
sel verwcrp en volmag vir die 
republikcinsc regering vir ge
ruime tyd bcplcit hct. Die bla(l 
verklaar dat tlie organisasie 
waarna dr. Geyer verwys bet, 
klaarblyklik die Ossewabran(l
wag is. ,Dit is tlie organisasie 
wat dr. !\falun op een tytl;;tip 
van gese het dat hy dit tot in 
die tronk sal vergesel indien die 
regering 'n baar van sy hoof 

sou skaad. Dr. Geyer sou in 
Londen meer indruk gemaak 
hct indien hy die raad van 'n 
openhartige vriend van die N.a
sionaliste, mnr. Pirow, tcr harte 
gcnccm hct. Mnr. Pirow was 'n 
Nazi-geesdriftigc en taamlik 
kort gelede het by die Nasiona
liste in hierdie voege vermaan: 

,'n Politicke party hct die 
reg om sy koers te verander, 
maar dit het nog nooit betaal 
om van sy verledc wcg te 
hardloop nic. Laat die Party 
(die Malan-party) reguit sc 
dat hy die demokrasic wou 
afskaf of hervorm, maar dat 
wereldgebeurtenisse hom van 
plan laat verander het . . . 
Dit is nic cerlik vir 'n party 
met die vcrlede van die H.N.P. 
om skielik as 'n super-kamp
vegter vir die demokrasie op 
tc tree nie." Totsover die 
Cape Times. 

\Vat onsself betref, kan ons 
slegs spyt uitspreek dat 'n Afri
kaner in Landen dit nuttig ag 
om 'n nasionale orga nisasie vcr
keerdelih: vnn ,Nazisme" te be
skuldig terwyl tlie sprelcer !>C 

eie part:r steen en been kla oor 
die bcskul(liging van ,Nazisme" 
wat sy teenstanders hom in die 
buiteland ten laste lG. 

Daardie naturelle word opge
Iei vir 'n groot staatsgreep op 
'n gegewe dag. Hulle word ge
I>Iaas in strategiese posisies, 
soos by die watervoorrade 
kragsentrales, voedselvoorrade, 
ens. Hulle moet 'n eed afH:l dat 
wanneer die telcen gegee word, 
hlJile hul plig sal doen deur by
voorbeeld die watervoorrade te 
vergiftig, ens. 

'n Ander soort optrede van 
die Kommuniste is hul mis
bruike van sekere organisasies. 
Hulle stig of 'n organisasie met 
'n onskuldige naam en oenskyn
lik onskuldige doe! soos die 
Freedom of Speech Convention, 
Of bulle kry beheer oor reeds 
bestaande organisasics. Die 
Springbok-Legion is niks an
tlers as 'n Kommunistiese or
ganisasie nie. 

1\IILIT:f.lRE AFDELING 
Die leiers van die Friends of 

the Soviet Union is aktiewe 
Kommuniste. Die Springbok
Legion hct die militere afde
Iing van die Kommunistiesc 
Party geword en dit is bulle wat 
verantwoordelik was vir die on
luste na die oorlog in die Suid
Afrikaansc soldatekamp in 
Egipte en die aanval op die NaJ 
sionale Party-kongres in 1946 
in Johannesburg. 

In die Unie se universiteite is 
dosente en studente wat die 
Kommunistiese leerste!linge ver
sprei. Dit dring deur tot in die 
naturelle-skole. 

In die Gekosc Komitee oor die 
wctsontwerp het geblyk dat die 
Arbeidersparty daarteen is dat 
wctgewing teen die Kommunis
me ingcdien word, en so was 
ook die naturellevertecnwoordi
gers. 

Die Regcringskant en die Ver
cnigdc Party kon net ooreen
kom oor die naam van die wets
antwerp. Vir die res was daar 
meningsverskil. 

Kragtens spr. se wetsontwerp 
kry die staatsgcsag die mag om 
enige organisasic onwettig tc 
verklaar as die organisasie self 
Kommunisties is, of sy doc! die 
van Kommunisme is, of sy be
drywighcde Kommunisties is of 
as die organisasie beheer word 
dcur Kommuniste. Wcttige vak
bonde word egter uitgesluit. 

~ .. Oper asie 
was d r ing e nd 
nodig! 

Dit het alles so skielik ge\>eur-
Johan Theunissen het nie eers 

geweet dat hy sick is nie-ernstig 
siek-totdat hy in die hospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
bleck en beangs, om die bed sien 
staan. Sy !ewe was in gevaar en 
daar was net een hoop-'n nood
operasie deur 'n spesialis. 

'n Duur operasie! Maar gelukkig 
sou daar uitkoms wecs, want op 
Johan se Sanlam-polis sou bulle 'n 
1ening-sonder rente-kon aangaan, 
om die onkoste van die operasie en 
hospitaal te help dek ..•. 

e Hoe sou U in so 'n noodge
val vaar ? Sou U 'n bron he 
waar u gehelp kan mak? Vir u 
eie ontwil eo die van u gesin, 
vra VANDAG hoedat Sanlam 
u in tyd van nood kao help. 

• 
Suid-Afrikaanse Nasiooale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

Hoo/kantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Talcke en Agentskappe Oral. 

. 3t\NL4~ 
b y Sanla11a ! " · ----""""' 

Do:ur was ru~honas ~ 

........................................... ==•_!••··---·---·--··· ............... .. 

Sanlam, Afdeling 17b, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my.asb. dadelik weet hoe ek rentevrye lenings 

vir noodoperasies kan aangaan. 

NAAM: ···························································· 
ADRES: ···························································· 

···························································· 
Beroep: ..•. · • • • • • • • • · · · Ouderdom volgende Verjaarsdag . ..... C2 
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rAJUEP YD& OEKLA.RSlFISEEBDE 4.DVEBTENSIE8: 
Bnlaboodellke Kenlllacewlnca: 

(Verlowlns, nuwellk, geboorte, atectgeval, Ia memoriam, gelukwenalng, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaelos. Voorultbetaalbaar. VIr 
nerballnp ~ pat. afo!As. 

Bandela&d>ettelllies: 
Eente plUlng, 2d. per woor.1. Vir herhalloga 211 pat. afalar;. 

lnukeatcthl op .,Die 0.8." <vusk)'D weekllkal: 12/6 per jaar of G/3 per 
e maande. Vooruttbetaalbll.ar. ·atuur advertensie~;eld, be1telliDga, en lnteken~:etd 
na VOORSJ,AO (ED:&IS.) BPK., l'oaba.a 1411, Kupolad. 

GEBOORTE I TE KOOP 
1 "E ROl x Aan Joel en Yoplc, Mool· Ideal~ A'('Miwnk. Dl«> bfwk ,.I .nat 

ketd;r, Novr.d• r P&arl, 'n !1•la seun op ons 0Jlkyl'". 'n Boodskap vtr hlerdie 
12 Junle 1950. Albel w«>l. dae. 62 Uladsye met 29 pra~:tlge 

21/6/1 roto~;raflrsc werkc deur J. H. Pollard 
_____ G_E_B_O_O_R_T_E____ ~~u!r. ~·n:W~;o,!i~.P.SOokRa~~:::l~! 

Cbrlstellk~ Tekste by elke roto. Prys 
JIITGJ:.-Aan Jeug-Komdt. en mev. 41· posvry.-J. t . st .. mmrl, Kh">fbul•. 

Hltge va<1 Oudtshoorn ' n lleC klein Kn),n&. 21/G/ 1 
sussle vir Ma.rlus op 10 Junle. Naa• 
die Coele Uewer danlt aan duklers eo 
sustera. 21/6/1B 

BETREKKING GEVUA 
Jonc man roet kenn1 :-; van gemeng

de ~x>erd~ry aoek werk op •o ptaas 
bull~kanl die munlalpale-p:ebled van 
StellcnbOllch. Skryr aan .~d\t'rt('('rd«>r, 
Po•bu• HIt, Kn.apolad. 

21 / 6 / 3B 

GRYSHARE 
ORYSUAR"E, skllfers, ou voorkom~, 

onnodiK. Oortuig u aelr dcur GRYS· 
11 ~ -~1\\\'0)1; DER die jon~;sle kuns· 
matlge w~reldwonder, haar en kopvel 
vocdlngamlddel te &ebrulk, •kadeloos. 
kleuratoCvry. 5/- per bottel. geld met 
bealelltng.- Boenr;tnreamlddets, Posbus 
~72, Johannesburg. D/1/9/49 

Anlll(ry• kun•mntll(~ hanr, kopvel 
vue<llnte. Herstel gryohnre en baard 
hlone eeo maand lot natuurlllte kteur, 
of Keld terug. Gcen klcut•stof. ~/6 
Per boltel posvry. K•mtant met be· 
stelllng. Dl~ Bot·rt\ "'"• l'o•hus 75~9, 
Johannesburg. FH / 6- :>0 

1\IEDISYNE 
OF.SOJSDHEID II u regmatlge ~rfe• 

nla oortuJg u aelt deur oos behande· 
uni;a te gebrulk an u kwaal te ont· 
wortel, skryf, lnllgtlng gratis, Boere· 
~ren~smlddels, l'oabua 4272, Johannes· 
burg. B/1/9/111 

\'oor u aile hoop vnn geneslng lnnt 
vaar, en u aan die eq;ste onderwerp 
Akryf. dan vir outalll<!l, raadrlees 
Die noerenoa Bus 711:1!1, Johannc•lmr.r. 

' (Nr.1) 1 /9/4g 

1\IARK AGENTE 
Kamernde Atuuln.r! As julie mbkl~n 

•n ander agent onderateun bet voordal 
ek begin het, kan julie mos darem 10 
af en toe julie be•endlngs deel, ot hoe? 
.Merk julie beoendlngs Belllngan, U.1'.1i., 
die spoorwel! verklea dlt so. Piau julie 
beatelllngs vir '\o'l'Uglebome vroe~:lydlg 
by Sunrl!le JSunerles, l'osbus 4 JSun~~ 
plaaa. 

19/4/ TK 

TE KOOP AA..~GEBIED 
•o Chevrolct-lorrle (grootte 3·loo) 

1947-model. Mylahtand 41,000. Be
troubare toeatand. Prys £450. Rede 
vtr verkoop - ~ienaar verwlssel van 
1.100rt werk. Navrae:D. \\'. Imnwlman, 
KofflPI<>nl~ln, 21 / 611B 

VERVOERDIENS 

BESIGHEID TE KOOP 
Ahc:Pm~nn Handelaar•b~•lchtid et1 

Gocd K•boudo Woonbul• onMr ~n dak 
bestaande ult: Winkel, Jo:ct• en Sit· 
kamtr, 3 Slaapkamtra, Komhuis, 
Carage. Warm en koue water. Word 
te koop aang~bied te Welmarstraat 27, 
Parow. 

Vnkopn bereld om ~rate verband 
te gee. Doen aansoek vir verdere be· 
aonrterhede en pr)'S b)" nmr. t•ierre ,-an 
Z)l, Oudll•ur, YO<>rtr~kken•~.: 161, 
Parow. Telefoon 98823(). H / 6 / 4B 

PLUmiVEE TE KOOP 
ROSCH.o\.NA PLtTBlVEEl'J,AAS.-

Lld van S.A.P.V.-Telel'llreglaler. In 
bealt Goewerments B. W. D. vry-sertlfl· 
koot. Wit Leghorn dacoud hennetjlea 
.£14 , en dagoud haantjles fl /15/· per 
bondcrd. Kuiken• word geteel van 
ultgesoekte benne m~l holi produksie en 
hane van die Pretoria Untv~rtilte•ts· 
pro~Cplaas geteel onder l••estg van pror. 
uerlckt. Skryr aan mrv. A. Roscher, 
l'oAbus 9080, Johnnn~allUl'J'. T~letoen 
112.3067. 31/11/3 

GE\'RA 
(;a,.atjle d.tlile-1' ., ••urkf'r" ,·Jr .303. 

Btuur besonderhede en Pl')'S aan P. 
l .. ounren•, Dekl<a, l'o~ YT)bUrfi /6/1B 

l\IEUBELS 
M~UBEU!.- Beter meubels t~n 

bllllker pryse BabawaentHes. oloot• 
karretjles. drlewlele, llnoleums, tapyte. 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. MPld waulo u belangotel. 
-YISSER-)rEt:BJ:L'S, Langstraat 17i , 
Kaapstad. 3/12/U 

RADIO 
LOUW t:N LOUW, die Bero~mde 

Radlo-lngenleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop eo berate! Radio's eo Elektrleae 
Toestelle. Gere~~:tatreerde Elektrllltelll· 
aannemera. J!'oon II-843:S 

V &~'S CO~CRETE PRODUCTS 
(F.D:\IS.) BEPERK 

Dlrektenn: 
P. w. J. van Heetdeo. 
P. G. van Heerdeo. 

Vir algemene karwe4werk ett Potgleteretraat 2:18. 
ook vervoer van mense tree in b/v Pretor~i:~~~IA. 

tlet'binding met Tecla (Vloer en Muur), Kombuls· 

STRAUSS 
opwa-sbakke ('rerrazo en Vleklose J. A. staal). Vuurherde, Septtese cenhedc vir 

I 
gesondheld, l'Uare, Wasvnte, Bouera

Poabta M • - 'Ielefoon 9-8356 en Loodgletersbenodlgdbede, Staalrame, 
P A R 0 W Vert, ena. 3/1)/T.K. 

"(~~~~ 0 

U\ie \!rpb Worb ;ffiin! 
Almal wat republikeine is . . . 
Almal wat ware \'olkseenheid nastrccf 
Almal wat 'n blanke toekoms sock ... 
het belang daarby dat Die O.B. dcur soveel as moontlik 
gelees word. 

Help ons om nog 'n intekenaar te kry en u skakel . 
nog 'n krag by in die stryd vir volk en vaderland. 

Vul onderstaande intekenvorm in en pos saam met 
geld aan Die Sckrctaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

.~Q 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op nDie 
O.B." tot e7c u in kennis stcl om toesending te staak. 

Bier by ingcsluit vind u die bed rag van .... ..... ........ · .. . 

........................ vir die eerste .................... maande. 

NAAM ............................................................... . 
(Naam en Adrcs in Bloklettcrs) 

POSADRES ....................................................... .. 

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

·········································· 
Handtekcning. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/S per halfjaar. 

Vocg asseblief Kommlssie by plattclandse tjeks. 

I
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

GRONDWET DIE 
MOEILIKHEID 

l\:lnr. 1•. ('. 1\.ruger, Plc. Stoflll'rg, 
skryf: 

As ons terug dink op die pad 
soos ons nasie gckom hot, dan 
sal ied«'r een erken dnt ons 
darcm nl gcvorder hct nn ons 
eindbesll'mming want ons is 
darem nou a! Suid· Afrlkaanse 
burgers (•n ons word ttl deur 
ander nnsics crken ns 'n self· 
standige slant. Maar nou be
gin ons al tc maklik praat oor 
die struikelblokke wnt ons voort
gang nn ons einbe:;temmlng be· 
Iemmer. Dit word bcweer dat 
nog net d ie gocwcrneur sc naam 
verander moet word dan het 
ons niles. Ek kry die mcnse 
jammer wat danrcHe storic glo, 
want hulle gal bitter telcurgc
stel word as hullc moct uitvind 
dnt ons gecn ware republiek 
kan kry tensy ons grondwet 
ccrs vcrandcr word nie, en soos 
snke vandag nog staan, is dit 
moeilik om tc s(• wannecr dit 
sal kan gcbcur, want minstens 
die helfte \'an die volk is nog 
drutrop tee dat ons grondwet 
verandcr word. As \'Olk hink 
ons nog op twce gedagtes. 

In vcrband met die kleur
vraagstuk is ons volk ook in 
twce groot groepe verdecl. Die 
mooi name, Hercnigde Nasionnlc 
Party en Vcrenigde Nasionale 
Party het nlks bygcdra om die 
volk te vcrcnig nie, maar vccl 
ccrder die vcrdecldheid vcrder 
bevorder. Nog iets wat my 
dronkslo.nn is die hantering vnn 
die klcurvrnugstuk, die mense 
aan wie die opdrag gegce is om 
die saak op tc los. doktc r ul 
buite om die swccr en rank nooit 
aan die wortcl van· die }{wand 
nic. Die oorsaak van die on· 
luste tussPn blank en nie-!Jlunk 
in ons stcdc word veroon;aak 
deur die agitators wat pleil dat 
die B!lntoe in die gcbit•d van 
die blanke burgerregte moct kry, 
en ons grondwet gee ann die 
agitators die reg om dnnrvoor 
tc pleit. 

In die b«'gin van on:t voll{S· 
planting, net. toe die tW«'(' russc 
bymcknargekom hct, wa.'l daar 
'n botsing en dit was omdnt die 
twec rasse in wcse hemclsbrced 
van mckaar vcrskil. Albci rasse 
bese! dat 'n dcurmeknar bocr
dcry 'n cwigdurcnde bots lng sou 
af gl'C, en hullc hct apart gc
woon. T<•rwyl die blnnkl' sy gc
bied ontwikl{el hct, ·hel die Ban
toe niks gevordC'r nie. Maar 
al vroeg in ons geskiedenis was 
dnnr blankes soos die Engelsc 
senddinge wat hegin plcit bet 
dat die Bantoc in din bl:mke gc
bicd burgcrregte moes kry en 
met unifikasic was die druk al 
so slcrk dat in ons grondwct 
burgerregtc aan die nie-blankcs 
tocgese i.:;. Dit mocs nooit gc
beur hct nie, en vandag cis die 
Bantoc nie burgcrrcgte in sy eic 
gebied nie, maar in die ontwi
kelde gcbied van die blanl{C. 

<Vervolg in volgcndc kolom) 

Hansard Van 1947· 
Lees Soos 19 50 : 

Wa.arom? 
Die a£gelope Wt><'l< het daar 'n hewige stryd in die 

parlem<'nt geheers oor die la~ indicniog van belangril•e 
wet~ewing, en as m<'ns nn die verontwanrdiging van .,agbare 
lede" aan opposisiek:mt moes luistcr, was dit b;\·nu on
moontlik om te glo dat dieselfde ,·erw;\·te en beslmhligiugs 
'o paar jaar gelede te1•n hierdie mem.c se eie ko1•1•e ge
slinger was toe dit hulle beurt was om te regeer en toe 
bulle dieselfde belcid met die indiening van bt·lnngrike 
wetgewing ge,·olg het. Drie jaar gelede het die huidige 
regcrende party presies dieselfde beskuldiging teen die 
huidigo opposisieparty gebruik. Die }>arlementerc verslag
ge\H~r \an Die Burger het op 23 !\lei 1947 geskryf: 

,.Vier mannde lank is die Par· 
Jement al bycen, en totnogtoe 
was die sitting vir sover dit 
wctgcwing bctrcf, uiters on
vrugbaar. Nou hct dit (•gter ge
heur dat twee hoogs bt'langrike 
\\e(.,ontwer~e hinnt• twee llae 
dcur cen en dicselfllc ;\lini:.ter 
ingl"<lien is - en dit nou dat die 
laaste dae \'an dit• sittin~ aang('· 
hrel•l< het • • ." 

Dr. A. J. Stal!; hct in die volks
raad hom by die gclecnthcid 
(22 Mei 19·17) a s volg uitgclaat: 

.,Maar aan die end van die 
sitting word ons, ck wil ampJ!r 
se, toegegooi met belangrikc 
wetgewing, en die lede het nic 
dntlik die kans om 'n bchoorlikc 
studic daarvnn tc maak nil'. 
J<;k sal nl'tnou 'n hietjie nwrr 
hieroor sf-, maar rk din)< dat ek 
'n ernstige protl', mol't hmt 
hoor teen dio gl'hruik wat in dit• 
laa:.te t,yd ingevoer word om be
langrikc wrtge\\ lug tot die t'nd 
van die sitting oor te luat." 

OOK ,S'fEHK PROTI<~S" 

Dit \\U'i in 19-!7 met die \'('J·
l'niglle J• .. rty aan bewind. !'l'ou, 
in 1950, met h lerdie party in 
opposisie, is dit nie Die Burger 
wat oor late indicning van wct
gewing kin nie, maar die Argus 
wat op sy voorblad skryf: 

,.Stl'rk protes teen dir rl•g<•ring 
ae metode~ om helangrilu• \\ t•lgl'
wing aun die einde yan die ~>it

ting dcur tc dr~·f, is , ·andng in 
die volks raad uitgespreck , toe 
die Elorstc :.\linistcr (dr. D. F. 
Malunl voorgcstel hct dnt die 
rand vro«'i;r op vier dae vnn die 
week moct begin en Sal<'rdag
oggC'nde ook sit." 

En mnr. J. G. N . Strauss, 
waarncmcndc opposisiclclcr, het 
op 19 Mci die volgcnde protes 
laat hoor: 

Ul~SO~DERE Tl~GNIEK 

,.E!t s~. mnr. die Speaker, in 
aile crns dat die land ernstig 
bcsorg ran){, die land word ern
stlg verontrus oor hlcrdie me· 
todc om die wetgcwlng van bier
die Rnad te bchandel. Die land 
begin agtcrdogtig word en van 

<Vcrvolg van vorige kolom> 
g Jkc sclfdcnkend<• mens sal dus 
verstnnn dat die wortcl van die 
onluste op;;esluit lti in ons 
grondwct, en dicgcnc wat dit 
nic wil verandcr nil•, is nie gc
sldk om Ieiding te gee nic. 

wnt die agb. Minister vcrklaar 
het, rus daardic ngtcrdog op 
gode grond, dat dnar icts doel
bcwus in ":erband daarmce is, 
en dat dit die tl'gniek van die 
huitlige Regering word, om die 
mo<•ilil'~>te en lll<'I'S konten
sieust' wetgewing nan die end 
van die sittin~ \:\11 die Parll'
m<mt in te dien. \Vnarom mo<'l 
ons om; wctgcwlng aannC'cm 
dcur 'n proses van uitput
ting? ... 

Voortgaandc hct mnr. Strnn~s 
gcpleit dat die sank na 'n g«'
kose komitee V<'rwys moct word 
en gese: .. Ek wil 'n beroep op 
die agb. Ecrste Minister doC'n 
om van daardie gee's van sam!' 
werking van hierdic kant van 
die raad, soos wat hy dit tot 
nou toe gehad het, gebruik te 
maak . . . Om; is hel'ltl'mal 
hereid om 011 (•Ike moontlike 
manier o:aum t<> werk." 

OOK IX 19-17 

Hierdie selftlc pleidooi j., ook 
in 19!7 saam m«'t die kriti«'l' op 
die laut wetgewing gchoor. 
Mnr. H. J. Klopper het o.a. by
voorbccld gese: .,Ons wil hom 
(die :\linistt•r) help om 'n suk
ses van hil'rtlie maatreiH te 
muak en ons wil dit graug on
tlersteun I'll nie opponerr nir. 
Maar danr i~ bcpalings in die 
wetsontwcrp wat vir ons lyle as
of bulle baie ver gaan, C'n ons 
kan hulle nie somaar so hicr in 
die Rand annneem nie, sondcr 
meer en sondcr deeglikc onder
sock nie • . . Daarom wil ons 
'n b<'rOI'JI tlorn op die 1Uinbtf'r 
om toe h• Jaat dat hierdie maat
rcel ntt 'n Gekosc Komitec 
guan." 

Dnar is inderdaad niks nuuts 
onder die son en vera! binne 
die Brltsc parlcment nie ! 

DIE REDE 

Maar waarom hicrdlc kritiek 
en hicrdic smcckst<'mmc, en 
waarom hierdic dcurjaging van 
bclangrikc wetgewing aan die 
einde van die sitting? Elkeen 
'nn die part~ e \H'Ct die ant
woord. Oie tank 'un die oppo
~isie is om te opponecr, soos een 
\'Ill\ die V.P.·INlc kort gelede 
gcsi· lwt, en enigt• re~ering, of 
dit nou ook nl dii' van 1947 of 
'nn 1950 is, prohr(•r hierdie be
tanhle en kom.titu-.. ionele teen
knnting ontvlu~ deur met sy be
lanl{ril<e wetge\\ing te kom wan
nt•t•r die oppo,.,isic ul moeg A'l'· 
Oflilonecr is en dit dus maklik<'r 
dt-urgl'lootls lean word. 

1\Jaar die \-rang is: \Vaarom 
hierllie uitputtingstaktiek g«'
bruil;: as die 'oor die hand Jig
gentle oplossing b: ~;kaf af <lie 
.. telsel wat oppo .. isie 'n konc;ti
tusionele nootlweruligheid mnal•? 

OSSE\VAilHANDW AG 
OBSEHVATORY 
\'ERGADERIXG IN 

COLLINGWOODSAAL 
op 1\laandag, 26 Junie 1950 

"Om 8 nm. 
SPREKERS: 

n:u ca:u.~GTE.,Is H/ Genl. Jacob de Yos 
1\lnr. N. G. S. "· d. Watt 

Redakttur van Die O.B. 
Ons clink lerug aa.,... ona vn<ler, G . P. J. Groblcr, oorlede 7 !>ltl 1945, 

en ons m<>trt<r. ll«>ster M. Crobler (gebore Van ilyl), oorlcrle 11 Juo!o 11149. 
Albel wns Bltlereinders In die Vryheldsoorlog. Jly op die oln~:vel<l on 

sy in die Konsentrastekamp te MaCcklng. Sanm hot hulle dle volkatr)d na 
die oorlog voortceslt tot aan die elnde van hulie lcwens. 

Aileen die sulwerste R"put.llkeln$e 1trewe kon bulle bevredlg. Ons mls 
S)' vaderaorg en naar moederlleCde. 

Bulle gedagtenls bly steedl vir ons •o beslellns. 
zeerU8l. Ma.-tlnus en gesln, 

O.B. Blaasorkes. 

ALlUAL WORD IIARTLIK 
UITGENOOI. 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 21 JUNIE 1950 

RUSSE GAAN ATOOMKRAG Operasie Genees Hartkwaal 

GEBRUIK VIR O·NGEKENDE 
Die mediese wetenskap wat in die jongste tyd dermate 

gevorder het dat operas ies aan die hart nie meer 'n onbe
kende verskynsel is nie, bet nog 'n toeYoeging op hierdie 
gebied gemaak deur dat daar nou ook geopereer kan word 

WATERSKEMA 
op harte wat weens r umatiekkoors beskadig is, Yolgens 'n WiJ Woestyn artikel in die British l\ledical Jou rnal. 

\\'aar hartkleppe <leur die dervinding vir sulke mense la-Vrugbare s iekte beskadig is, het d it gl'- ter ook iets gedoen sal kan 
blyk dat in sewe uit nege ge- word. Landstreek vane waar <laar aan d ie hart 

'n Watersketna wat sy weer gawe in 01nvan g geopercer is, die pasient vol-
en melode n~rens in die wereld of in die geskiede- Maak kome h erstel het. Een voor-
nis b et nie, is in die vornl an ' n sesJ' aar-plan deur beeld wat genoem word, is die 

van 'n 41-jarige man wat uit-
die Russiese r f'gering aangeneem , ber ig Intelligence Digest in 'n onlangse eindelik verplig was om kan-
uitgawe. Die hlad verklaar dat die betek enis van d ie sk ema daarin le dat toorwerk te doen weens sy hart. 
I' · ' d } fh kl'k • d h d Vir 'n tyd kon hy per motor na (It vu· n groot ee a an, 1 Is van ie toepassing van be eer e a toom- . sy kantoor vervoer word, maar 
krag en in die uitwerking wal dit op ·die we r eld sal he deur dat dit d ie uiteindelik was ook hierdie in
Sowjet se ekonomiese vermoc dermate sal ver ster k dat dit die ekonomiese spanning vir hom tc vee! en 

' • d' h 1 A ld 1 1 .. 1 d moes hy aile werk opgee. 'n pos1s1e van 1e e e were sa >en1v oe . Opcrasie is toe gedoen en twee 
Die plan staan hekend onder die n aam van d ie ingen ieur M. M. Davi- maande later kon hy 'n my! ver 

doff wat dit ontwerp het en aan die h oof van d ie on der neming staan. stap sonder die minste ongerief. 
Vandag werk hy weer. 

Dit berus op die teorie dat keerpunt van <lie Ob. Om d it te P ROEFNEl\fiNG Daar word egter vcrklaar dat 
twee riviere, die Ob en Irtisj, kan doen is Da vidoff van voor - die operasies nie op middeljari-
in prehistoriese tyd 1,000 my! neme om net benede die hui- 'n Onlangse atoom-ontploffing ge mense uitgevoer behoort te 
verder suid as tans in mek~ar dige samevloeiing van die Ob waarby Davidoff teenwoordig word nie, hoewel met meer on
gevloei het en in p laas van en I rt isj by Belogorie 'n dam- was, word beskou as 'n proef-
noord, soos tans, eers wes en dan wal te bou wat die rivier se neming om vas te stcl wat die 

Word Blind Na 
\ Atoomaanval 
Veertig van 2,000 oorlewendes 

van die atoombom-aanvalle ty
dens die oorlog in Japan, wat 
deur 'n kommissie ondersoek is, 
is besig om blind te word, ter
wyl nog veertig vermoedelik die
selfde kwaal sal ontwikkel. 
Daar word verklaar dat dit nog 
geslagte sal duur voordat die 
voile uitwerking van die bomme 
vasgestol sal kan word. 

suid gevloei Em in die Kaspiese vlak boer as <lie Aral-m eer sal uitwerking van atoomkrag is as 
sec uitgemond het. As gevolg lig. H ier<lie wal sal ' n meer dit vir kanaalgrawing aange
van aardkundige veranderings skep wat groter is as die hclfte wend word. D ie vernaamste 
in die loop van tyd is die Tur- van die Swart see vanwaar uit moeilikheid wat bestudeer moet 
gai-heuwels uitgestoot sodat die loop van die Ob sal terug- word, is die van radio-aktiewe 
hulle 'n onoorbrugbare skeiding vloei na <lie Aral-gebied, en wei strale na die ontploffing. Die 
teweeggebring het tussen die <leur m i<ldel van 'n k anaal van R usse het reeds ver gevorder op 
\Ves-Siberiese waterstelsel en 600 myl verby d ie T urgai-heu- die pad om sulke ontploffings 
di~ van die Ar~l- en Kaspiese- wels. Dit sal dan weer in Kas- te beheer, en bulle p robeer nou 
stelsel. Die gevolg hiervan was piese see uitmon<l soos voorheen. 'n mcto<le ui ttoets wat <lie rallio
dat die Aral-Kaspiese gebied Hierna ·Sal 'n dee! van die nktiewe strale sal u itskalcel. 
van ongevecr 400 miljoen hek- waters van die Jenisei-rivier af-

Lewenskoste Tref S.A. 

tare tot 'n woestyn verander is gekeer word in dieselfdc rig-
vanwaar uit soms verskroeiende ting. 
winde oor die vrugbare koring
vlaktes van die Don- en Wolga
gebiede waai en die oeste ver
nietig. 

REUSEVERLEGGING 

Daar word bcweer dat bier
die woestyn in werklikheid vrug
bare grond het wat ryk oeste 
kan !ewer as die klimaat net 
vcrander kan word. En dit is 
wat die Davidoff-plan beoog ... 
'n plan wat die Russiese rege
ring binne ses jaar voltooi wil 
he. Die grondslag van hierdie 
plan is om die loop van die 
Ob en later van die Jenisei, te 
n•runller na suid in die rigting 
van die Aral-Kaspiese gebied. 
Dit bring mee dat die Ob terug
gt>vocr moet word oor <lie Tur
gai-heuwels, wat 375 voet hoog 
is, en wei na d ie Aral-meer wat 
90 voet hoer Je as die beoog<le 

GEVOLGE 

Die uitwerking van die skema 
wanneer hy voltooi is, word be
skryf as verbysterd. Dit sal die 
klimaat van Suidmidde-Rusland 
verander en die landbou-moont
likhede sal geweldig wees, ter
wyl groot nywerhede deur reuse
kragstasies aangedryf sal word. 
Die diep binnelandse waterwee 
sal ook van groot militere be
tekenis wees. 

Die belangr iks te kenmerk van 
die hele onderneming is egter 
dat atoomsplits ing gebruik sal 
word vir die grawing van die 
T urga!-kanaal. Die presiese 
metode hoe dit sal gesl<ied, is 
'n eersterangse R ussiese ge
heim, en hoewel verdere beson
derhcde nie verk rygbaar is n ie, is 
daar a ile aanduidings da t daar 
h ierdie jaar nog met d ie pla n 
begin sal ·word . 

Gewetens Swyg , Nou 
Oor Verbreking Van 

Nuwe Volkereg 
,As die skynheilige aanklagte in aanmerking geneem 

word wat teen die Duitse Ieiers in Neurenberg gemaak is 
so wei ten opsigte van wat beskryf is as , volksmoord" en 
.,slawe-arbeid" en wat glo 'n nuwe volkereg sou geskep 
het, sal die wereldregspraak tot 'n welverdiende veragting 
verval indien p iks gedoen word teen hierdie veel erger en 
ten voile bewese feite nie,'' skryf die Britse blad Union met 
verwysing na die ongeveer twee miljoen Duitsers wat nog 
in Rusland gevange gehou word en van wie die Sowjet geen 
rekenskap meer wil gee nie. 

of hierdie 1,500,000 Duitsers le 
in Katyn-massagrafte oral in 
Rusland en Siberie as slagoffers 
van die grootste ,.volksmoord" 
in die geskiedenis, of hulle word 
die reg ontse om ooit weer na 
hul vaderland terug te k.eer om
dat die Sowjet besluit het dat 
hulle hul droewige lewens in 
,.slawe-arbeid" sal slyt ter ver
hoging van die Russiese oor
logsvermoe. 

,.In elke geval is dit 'n skrei
ende gruweldaad wat die gewete 
van die hele beskaafde wcreld, 
wat eens op 'n tyd so gevoelig 

~ .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclcsla Drukkery, Stellenbosch, vir 
die e!enaars en u!tgewers: VOORSLAO 
(Edms.) Be perk, Groote Kerkgebou 
703. Posbus 1411, Kerkpleln, Kaap· 
etad. 

was vir die geringste onderdruk
kingsmaatree!s van die Duitse 
rcgering, sal siek ma::1.k. 

,Indien ons in die oe van <lie 
vertraptc Duitsers nie die uiter
ste skynheiliges wil wees nic, 
sal ons die een of ander stappe 
moet doen, soos selfs Vansittart 
aan die hand doen, om ons wal
ging vir hierdie misdade uit te 
spreek. Laat ons nie vergeet 
nie dat in die dae van Engcland 
se grootheid koningin Elizabeth 
haar hele hofhouding laat rou 
het toe sy die Franse gesant na 
die slagting van die Hugenote op 
St. Bartolemeusnag ontvang het. 
Brittanje is tog seker in s taat 
tot ten minste ' n gebaar van 
morele veroor<leling <lees <lac." 

Engel and N ie 
Bestand teen 
Atoomaanval 

Dit is nie vir Engeland moont
lik om hom in 'n voldoende mate 
t<'en atoomaanvalle te verdedig 
nie, skryf prof. P. M. S. Black
ett, een van Brittanje se voor
aanstaande fisici en atoom
wetenskaplikes, in 'n publikasie, 
,Atom Attack". Dit is uitgegee 
deur die Association of Scien
t ific Workers. 

Dit sou aileen op ekonomiese 
grondslag onuitvoerbaar wees, 
het hy gese. Die koste verbon
de aan die nodige passiewe ver
dedigingsmaatreels, verspreiding 
en oprigting van ondergrondse 
fabrieke en skuilings is ver bo
kant die ekonomiese moontlik
hede van hierdie land wat eko
nomies so swaar kry. 

Brittanje se vcrnaamste uit
weg is om al sy kragte te ge
bruik in 'n nuwe poging om in
ternasionale beheer van atoom
krag te verkry, het prof. 
Blackett bygevoeg. 

Ander wetenskaplikes van wie 
bydraes in die publikasie ver
skyn, skat dat dit moontlik is 
om d ie sterftesyfer in Brittanje 
tot 50,000 per atoombom te be
perk. 

Die waterstofbom kan egtcr 
twee tot drie maal so dodclik as 
die atoombom wees, se hulle. 

Hulle meen dat dit vir Brit
tanje onmoontlik is om te ver
hocd dat bomwerpers deur sy 
verdediging breek. 

ferbewys Aan 
Mev. St~yn 

Swaarder 
Te oordeel na gegewens wat deur die Amerikaanse buro 

van arbeidsta tistieke verstrel< is, het die lewenskoste sover 
<lit kruideniersware betref, in Suid-Afrika veel boer gestyg 
as in <lie V.S.A. ' n Aflewering kntideniersware vir die 
gewone Amerikaanse huisgesin wat in 1939 5 dollar gekos 
het, kos vandag 9.83 dollar - clit wil se 'n styging van nog 
nie beeltemal h onderd persent nie. In Suid-Afrika daar
enteen was clie styging byna 300 persent, soos blyk uit 
onclerstaande tabel: 

1939 1950 

s. d. s. d. 

Tee 2/ 4 7/ 1 
Koffie 1/ 6 5/ 6 
Rys n 8~ 
Blikkiesmelk 6~ 11 
Taf~lsout 9 1/6 
Peper 6 4/0 
Kerse 4 1/3 
Toiletseep 4 n 
Steensecp 5~ 1/ 2b 
Konfyt (appelkoos) 9 1/9 
Ingelegde perskc 10 2/0 
Blikkiesvleis 8 1/11~ 
Bone 4 10~ 

Ertjies 6 1/ 7 
Hawermout 10 1/8 
Gedroogde appelkose 8 2/6 
Sultanas 9 1/8 
Bottcr 1/ 4 2/ 9 
Voedselolic 11- 3/9 
Kerrie 1 3 
Kaas 1/2 2/ 9 
Ham 1/11 2/10 

Totaal 17/8~ 49/H 

Dit beteken 'n styging van by
na driemaal die vooroorlogse 
prys. 

Pakistan 
Tegemoet 

Dalk 
Gekom 

Dit is moontlik dat clie rege
ring die toepassing van die wet
gewing op groepsgebie<le sal 
vertraag te n einde 'n tafelrondc 
met P akistan in d ie loop van 
die jaar m oontlik te maak. Die 
regering van Pakistan het 'n 
dergelike versoek aan <lie Unie 
gerig. 

' Inmiddels probeer die regc- ROOK 
Mev. (pres.) M. T. Steyn is 1 ring nog om Indie ook tot ander 

deur die Amerikaanse Moeders- insig te bring nadat hy aange
komitee aangewys as ,Moeder kondig het dat hy nie meer te 
van die Unie van Suid-Afrika" vinde is vir 'n tafelronde nie 
vir 1950 en 'n spesiale eerbewys omdat die wet op groepsgebiede 
in die vorm van 'n oorkonde verdere samesprekings oor die 
en medalje toegen. Indiervraagstuk onmoontlik 

Kommando 
Die Vriendelike 

Sigaret 
Die Amerikaanse Mocders- maak. 

komitee, wat elke jaar 'n voor
aanstaande mocdcr in Amerika 
kies weens haar belangstelling 
in wereldsake, het vanjaar be
sluit om ook in elke land wat 
lid van die V.V.O. is, 'n moeder 
te kies. 

Sowel die Indiese as Palds
tanse regering beweer dat hulle 
nic deur' die Unie-verteenwoordi
gers vroeer in die jaar ingelig 
is omtrent die regering se voor
genome wetgewing nic. G•·aooo 
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