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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nnnsblad. 

,, 'N VOLK Sf SIEL VERKOOP . VIR 
PAAR ·siLWERSTUKKE '' 

Jrg.9 Kaapstad, Woens<lag, 19 Julie 1950 PrysSd. No.S5 

'n Paar stukkies eerlike self
kritiek word <leur die Britse 
blad Peoples Post uitgespreek 
na aanleiding van sekere ge
beurtenisse. 

In 'n tocspraak oor 'n Ameri
kaans&> radio bet mev. Tsjiang 
Kaisjek, eggenote van die na
sionale Sjinese Ieier, kort na die 
Britse erkenning van die Kom
munistiese bewind na Engcland 
in die volgende woorde verwys: 

BRITSE VERRAAD I 
TERWILLE · VAN GELD 

Brittanje, met sy paar honderd miljoen pond se handelshelange in 
Sjina, speel maar halfhartig saam in die stryd teen Kommunisme in Asie. 
Aan die een kant word hard gepoog om die Amerikaners onder die indruk 
te bring dat Brittanje geen verdere uithreiding van die Kommunisme 
wil duld nie en ·dat hy bereid is om skouer aan skouer met die Amerika
ners in Korea te veg. Aan die ander kant beers daar diepe hesorgdheid 
oor die moontlike verliese wat Brittanje op handelsgebied kan ly en 
word daar stilletjies kragte aan die w.erk gesit om die stryd beeindig te 
kry op 'n grondslag van kompromis, al sou dit die Kommunisme tot voor
deel strek. 

Dit is bekend dat Brittanje 
aan die begin van die jaar be
~uit het om die Kommunistiese 
bewind in Sjina te erken ter
wille van sy handelsbelange in 
Sjina - ,die siel van 'n volk te 
verkoop vir 'n paar silwerstuk
ke", soos mev. Tsjiang Kaisjek 
die Britte oor die Amerikaanse 
radio verwyt bet. Dit is ook 
bekend dat die Britse regering 
hom beywer vir die li<bnaatskap 
van die Sjinese Kommuniste in 
die V.V.O., waar die Russe op 
<lie oomblik nog wegbly omdat 
Amerika nie bereid is om 
Tsjiang Kaisjek se verteenwoor
<ligers d~tr uit te skop nie, 
soos Brittanje voorstel dat ge
doen moet word. 

Toe die oorlog in Korea uit
breek, het Brittanje dadelik die 
rol van bemiddelaar probeer 
spcel. Met die een hand het hy 
vlootbulp aan Amerika geskenk, 
maar met die ander het hy Sta
lin se barige hand in Moskou 
vasgevat waar sy verteenwoor
diger, David Kelly, die Kremlin 
probeer oorreed het om tussen
bei te tree. 

01\IVANG VAN VERRAAD 

Korea 'n ,lewensvatbare staat" 
kan word - natuurlik net so 
,lewensvatbaar'' soos J.\.[ao
Tsetoeng se Sjinese staat wat 
vir Brittanje beelt~mal demo
kraties genoeg is; en staking 
voorlopig van alle militere ver
sterkings in Korea deur die oor
logvoerende partye - wat be
teken dat die V.V.O. (of Ameri
ka), wat reeds weens 'n agter
stand uitgedryf word, se posisie 
nog verder verswak sal word 
teen 'n vyand wat so sterk is 
<lat by voorlopig geen verster
kings nodig het nie. 

ASIATIESE HANDLANGER 

Vir hierdie verraad teenoor 
die Weste is Brittanje voor
nemens om sy Oosterse hand
langer Pandit Nehru te ge
bruik. Laasgenoemde hoop 
om vera! deur middel van sy 
vriend Mao-Tsetoeng in Pe
king (Sjina) die bemiddcling 
te bewerkstellig. · 
Amerika skyn egter in hierdie 

stadium nie bereid te wees om 
hom vir Britse belange te Jaat 
vang nie. lnteendeel skyn die 
Amerikaanse gevoel dermate 
teen Brittanje te draai dat die 
Engelse pers reeds voorbrand 
maak vir 'n Amerikaanse ver
wyt dat hy <lie Westerse saak 
in die steek laat terwille van sy 
geldelike belange: 

,Wanneer sake vcrkeerd 
loop, soos dit op tragiese wyse 
vir die Amerikaanse magte in 
Korea verkeerd loop," so lui 
'n berig van 'n Britse korres
pondent uit Washington, ,is 
dit 'n onvermydelike mens
like neiging om 'n sondebok 
te vind. Dit Jyk, indien die 
buidige militere vlug voort
duur, of die .Britte <lie waar
skynlikste aanspraakmaker op 
daardie onbenydenswllardige 
rol is, tensy bulle Tommies 
verslmf om saam met die 
Amerikaners te veg.'' 

LEWER OLIE 

Die berig gaan dan voort om 
te wys op 'n baakplek wat reeds 
ontstaan omdat Brittanje weier 
om olie-verkopings aan Rooi 
Sjina te staak. Amerika beskou 
die verkoop van oiie aan Sjina 
as onregstreekse militere bulp 
aan die Kommuniste, en bet 
Brittanje versoek om dit te 
staak. Laasgenoemde se ver
skoning is egter dat die olie wat 
by aan Sjina lewer ,nie van so 
'n omvang is dat dit van mili
tere betekenis kan wees nie", en 
dat Brittanje verplig is om dit 
te lewer ,ten einde die verbin
dingswee met Kommunistiese 
Sjina oop te bou". 

,Skaam jou, Brittanje! Jy bet 
die siel van 'n volk verruil vir 
'n paar silwerstukke.'' 

Peoples Post merk in verband 
hiermce op: Dit is uiters on
aangenaam dat mev. Tsjiang so
lets moet se, vera! daar haar 
aanklag die waarheid is. Ons 
het Sjina verl\Oop vir 'n paar 
silwerstukke, en ons is, soos 
mevrou Tsjiang verklaar, ,mo
rele swakkelinge". Ons kruip 

•• 

AS IE 
VERAGTING 

Die Amerikaanse reaksie 
hierop is een van veragting -
bulle verklaar dat dit gcklik 
is om skepe te mors in die 
blokkering van Korea terwyl 
Brittanje voortgaan om voor
rade deur middel van Rooi 
Sjina binne te laat. 
'n Ander punt van wrywing 

tusscn die twee state is dat Brit
tanjc 'n groot aantal transport
vliegtuie wat voorbeen aan 
Tsjiang Kaisjek behoort het, in 
Hongkong gedemobiliseer het 
omdat die Rooi Sjinese aan
spraak daarop maak. Hierdie 
vliegtuie, so word in Amerika 
geredeneer, kan van groot bulp 
wees in die stryd teen die Kom
munisme waar daar so 'n ag
terstand in oorlogstuig is, maar 
nou word dit deur Brittanje bui
te werking gestel terwille van 
sy vriendskap met die Rooi 
Sjinese. 

Wet 
In 

Teen Rooies 
Werking 

Die wet op Kommunisme is 
hierdie week in 'n buitcngewone 
Staatskoerant afgekondig. Be
halwe dat die Kommunistiese 
Party, ws.t intussen reeds ont
bind het, omyettig verklaar 
word, verleen dit uitgebreide en 
diepgrypende magte aan die 
Minister van Justisie om Kom
munistiese bedrywighede te bc
kamp. Suksesvolle bestryding 
van J\rloskou se "vyfde kolonne 
sal dus grootliks afhang van die 
drastiese wyse waarop ilie Mini
ster sy magte kragtens die wet 
gebruik. 

Die be1Hndiging van die ver
tecnwoordiging van die Kommu
niste in die Volksraad en Pro
vinsiale Raad in Kaapland dcur 
mnre. Sam Kahn en Fred Car
nesson onde.rskeidelik, berus ook 
by die Minister. 

Die prys "vat vir bierdie tus
senkoms betaal sou word, is t~e
lating- van die Sjinese Kommu
niste tot die V.V.O. - iets wat 
Brittanje voornemens was om 
op aan te dring selfs voordat 
oorlog in Korea uitgebreek het; 
terugtrekking van die Ameri
kaanse sewende vloot by For
mosa - dit wil se in die steek
lating van die nasionale Sjinese 
deur Amerika in die aangesig 
van 'n aanval wat, volgens 
waarnemers, voorberei was otn 
binne die volgende maand plaas 
te vind; 'n reeling waardeur 

ROOI SWAARTEPUNT lAN 
VERSUIF NA. SJINA 

Die Sjinese Kommunistiese Ieier, Mao-Tse
toeng, word in die Kommunistiese wereldryk van
dag as die belangrikste persoon naas Stalin ge
plaas en die taak van buitelandse ondergrawing is 
op 'n onlangse konferensie opgedra aan. Sjina, 

Leier Van 
600 Miljoen 

lmponeer Stalin Stalin Span 
Sjinese' In 

berig Intelligence Digest. Die Sjinese word beskou as die heste vyfde kolon· 
'n Veren~ging wat h?m bemoei ne in haie belangrike dele van die wereld, onder andere in die omgewing 

~~t Amerika se be.Ieid teenoor van die Panama-kanaal wat Rusland as van besondere strategiese belana 
SJma, bet 'n gehe1me ooreen- • , ' • , • t') 

koms tussen Rusland en Kom- heskou 111 geval van n oorlog. Daar IS trouens n week gelede heng dat 
munistiese Sjina openbaar ge- geheimsinnige duikhote aan weerskante van die kanaal opgemerk is. 
m aak, volgens 'n Sapa-Reuter- -
berig uit New York. Stalin gaan uit van die stand-

Hiervolgens sal die Sjinese punt <lat 'n Ieier van 600,000,000 
Kommunistiese leer omskep mense 'n man van besondere 
word in 'n internasionale mag vermoe is en dus 'u belangrike 
om Suidoos-Asie te verower en bydrae kan lewer tot die om
te help met die ,bevry<ling van verwerping van die beskaafde 
die hele vasteland". Vir die doel werehl - vandaar die hoog
bet die Sjinese op<lerneem otn plasing van J\rlao-Tse-toeng. 
bul mag met 4,000,000 soldate Ds.ar is dan ook deur Moskou 
te versterk en om hul bevolking opdrag aan Sentraal-Ameri
te verminder omrede die gebrek kaanse Kommuniste gegere om 
aan hulpmiddele. te ywcr vir die volste steun 

aan Mao-Tse-toeng en die Kom
munistiese bewind van Sjina en 
om regstreeks verbindinge in te 
stel. Die Sjinese in hierdie 
werelddeel vorm 'n gedugte ge
meenskap en aangesien bulle 
nog nooit ten volle met die land 
vereenselwig is nie, is bulle be
sonder geskik vir hierdie nuwe 
t .-~':. 

Dit is dan ook opvahend dat 
die Sjincse bcwind 'n spesiale 

portefeulje in die kabinet in
geruim het met die taak om 
uitsluitend met buitelandse 
Sjinese te handel. 
Oral langs die Stille Oseaan

kus van sowel N oord- as Suid
Amerika, is da.ar groot Sjinese 
nedersettings en daar kan nou
liks aan 'n meer gedugte vyfde 
kolonne vir spioenasie, onder
grawing en sabotasie gedink 
word. 

nog steeds voor Stalin terwyl 
ons Franco as 'n uitworpeling 
behandcl, omdat ons dink dat 
Stalin gedug is en Franco nie. 
Indien dit nie moreel swak en 
algchecl vcragtclik is nie, dan 
het woorde hul betekenis ver
loor. 

EUROPA VERRAAI 

Met vcrwysing na Montgo
mery se uitlating .dat indien 
Eurqpa ooit weer militer oor
stroom word, dit die cinde van 
die beskawing sal beteken, ver
klaar die blad: ,Asof ons dit nie 
geweet het nie! Desondanks 
doen die Britse regering deur sy' 
kranksinnigc bcleid om die 
Duitse nywerheidsapparaat af te 
take!, sy bes om te versekcr dat 
indien die Russc uitcindelik 
weswaarts opruk, hulle 'n ge
maklike taak sal htl. Ons bet 
Europa in die jare 1941-1945 ver
raai aan die Russe, en ons bet 
nie eers 'n paar silwerstukke in 
ruil daarvoor gekry nie. AI 
wat ons gekry het is ' 'ier jaar 
se slegmakery deur ~ 1\foskou.'' · 

S.A. KONSENTRASIEKAMPE 

Daar word ook na die Britsc 
beleid in Suid-Afrika verwys 
met die woorde: 

,'n Ander oortreder van gocie 
smaak, soos dcur Groot-Brittan
jc vertolk, is die vooraanstaan
de Suid-Afrikaner wat onlangs 
gese het dat ons die skcppcrs 
van konsentrasiekampe was -
tydens die Boere-oorlog. Hy is 
natuurlik verfoei, maar by is 
nie weerspreek nie, omdat 
weerspreking nie moontlik is 
nie. Ons bet die trotse onder
skeiding <lat ons lwnsentrasie
kampe uitgevind bet, en <lit is 
die volstrekte waarheid dat dui
sende Boerevroue en -kinders 
tydens die Boere-oorlog daarin 
omgekom het. Wanneer is 'n 
konsentr:tsiekamp nie 'n kon
sentrasiekamp nie? Wanneer 
dit deur die Britte tot stand 
gebring word.'' 

Partye Sou Wil 
Verenig 

Die Cape Argus bcrig dat die 
Hcrcnigde Party en Afrikaner
party waarskynlik voor die ein
de van die jaar sal verenig tot 
'n nuwe party onder die naam 
Nasionale Party. Mnr. Havenga 
sou glo as voorwaardes · vir so 
'n amalgamasie gestel het op
heffing van die diskriminasie 
teen O.B.-lede en die nalating 
van Kleurling-wetgewing so
lank die party so 'n gcringe 
meerderheid het. 

Die blad verklaar dat die 
H.N.P.-Ieiers hicrdic voorwaar
dcs aanvaar het, maar dat oor
ecngekom is om geen opcnbare 
verklaring daaromtrcnt tc publi
seer nic. 

Weier Om 
Miljoener 
Te Word 

'n Dertigjarige Wcs-Berlynse 
akteur, Helmut von Hoffe, wat 
sewe miljoen dollars in Phila
delphia geerf het, het gese dat 
hy nic na Amerika wil gaan 
om sy erfenis te gaan haal nic. 
Hy verkics om toneel te speel. 

,Ek gee geen flcnter om vir 
die fortuin van sewe miljoen 
dollars in Amerika nie. Ek sit 
nou goed daar in en al wat ck 
nodig het is nog 'n hoofrol in 'n 
Duitsc film," het hy gese. 

Amerikaanse prokurcurs hct 
twaalf jaar na Von Hoffe ge
soek om hom te vertel wat sy 
oom aan hom nagelaat het. 

• 
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BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 19 JULIE 1950 

DIE O.B., WOENSDAG, 19 JULIE 1950 

DIE ROOI KONSULAAT 
Nadat 'n Johannesburgse koerant berig het dat daar 

'n sterk beweging aan die gang is om die regering tot sluiting 
van die Russiese konsulaat te oorreed, het die regeringspers 
met 'n breedvoerige berig verskyn met die volgende inleiden
de opmerking: 

,Die Wet tot Onderdrukking van die Kommunisme 
sal nie noodwendig tot die sluiting van die Russiese kon
sulaat-generaal in die Unie lei nie, maar sal die bedry
wighede van die konsulaat se personeel l<ortwiek. 
Hoewel dit 'n buitelandse sending is, sal die personeel 
net so seer as enige ander persoon aan die bepalings 
van die wet onderhewig wees." 
Die betoog kom daarop neer dat aangesien die konsulaat 

geen diplomatieke volwaardigheid soos 'n gesantskap besit 
nie, die lede onderhewig aan die landswet is en dus nie kom
munistiese propaganda mag. maak nie. 

WEINIG TROOS 

As hierdie berig 'n vertolking van die regering se beleid 
is, hou dit nie vee! van 'n troos in nie. Volgens die berig 
word erken d::t die konsulaat se verteenwoordigers nie deur 
die verbod op die Kommunistiese Party getref word nie, 
omdat dit die Suid-Afrikaanse party is wat in die wet 
bedoel word. Wei kan die regering die Russiese Kommunis
tiese Party tot 'n onwettige organisasie kragtens die wet 
verklaar. Ma-ar veronderstel die regering doen dit, wat 
bereik by da-armee? Die lede van die konsula.at kan dan 
ophou om lid van die Russiese Kommunistiese Party te 
wees, maar bulle bly nog verteenwoordigers van die Rus
siese Kommunistiese regering! 

Die berig gaan verder om tc verduidelik dat in geval na 
'n ondersoek deur 'n komitee bevind sou word dat dit wens
lik is om ingevolge die wet 'n proklamasie teen 'n lid van die 
konsulaat-personeel uit te vaardig, is dit waarskynlik dat 
die regering, aangesien by met 'n buitelandse verteemvoor
diger te doen het, van die gewone optrede sou afsien en die 
meer gebruiklike weg sou volg om die Russiese regering te 
vra om die betrokke persoon na Rusland te herroep. 

'n Mens wil hierop vra: En as hierdie bepaalde persoon 
nou herroep is, wat van sy plaasvervanger? Die Rosse bet 
'n paar maande gelede die hoof van die konsulaat op eie 
inisiatief herroep, en niks verhinder bulle om 'n beter een 
in sy plek te stuur nie. Dit is trouens 'n gebruik van die 
Kremlin om sy buitelandse verteemvoordigers nooit te lank 
op een plek te hou nie. 

VOORUITGESKOWE KWARTIER 

Die feit bly staan dat die Russiese konsulaat, met 'n 
personeel buite verhouding tot enige moontlike erkende taak, 
nog steeds opereer as die vooruitgeskowe kwartier van 
Moskou in laasgenoemde se openlik belyde oogmerk van 
wereldrevolusie. Volgens die getuienis van voormalige 
Kommuniste - en hier word vera! gedink aan die gesant
skapslid Gouzenko van Kanada - is dit $lie taak van die 
buitelandse verteenwoordigers van die Sowjet om al hul 
kragte te wy aan die bevordering van die Moskouse onder
grawingswerk. Ons is ons nie bewus daarvan dat lede 
van die konsulaat vergaderings toespreek of propaganda 
openlik versprei nie. Daardie soort bedrywigheid word oor
gelaat aan plaaslike kragte. Die diplomatieke korps van die 
Sowjet is 'n kragsentrale wat sy dodelike nette in stilte uit
sprei oor die gemeenskap. Dit is bedoel om soos 'n kanker 
sy vernietigingswerk aan die sosiale struktuur van die Wes
terse beskawing ongesien te verrig. En om nou bo langs 
aan hom te gaan snoei, bet~ken net om die kwa.ad dieper en 
meer onsigbaar te laat sprei. 

UITGESLAAPT·ES 

Ons het te doen met 'n staat wat ·vir meer as dertig 
jaar ondervinding het in die ondergrondse stryd. 

ONBEGONNE TAAK 

Om die Kommunistiese Party in ons land met wetgewing 
kragteloos te maak, is deur sommige politici - voorheen 
ook aan regeringskant - as 'n onbegonne taak beskou om
dat hy daardcur net ondergron.ds gedryf sou word. Hoeveel 
moeiliker moe.t dit dan nie wees om bedrywighede wat reeds 
ondergronds is met wetgewi'ng te ,kortwiek" nie? Dit is 
trouens 'n vasgestelde feit dat die werklike ondergrondse 
Kommunistiese organisasie in geen opsig met die bogrondse 
party skakel nic. In sover daa.r vocHng bcstaan, geskied dit 
oor lUoskou. En dat lede van die Russiese gesantskap of 
konsulaat die ondergrondse orgar-isasie in die buiteland be
beer, is 'n bewese feit. 

In die geval van die konsulaat in ons land is daar ge
lukkig 'n veel makliker en doeltreffender manier as 'n om
slagtige wetsprosedure om die kwaad met wortel en tak uit 
te roci: terugsending van man en muis na Moskou. Stalin 
sal nie oorlog verklaar daaroor nie - as by oorlog soek met 
die Weste hct by genoeg geleentheid in Korea om dit te kry 
- en verbreking van betrekkingc met l'tloskou kan Suid
Afrika slegs ten goede kom. Waarom dan sukkel met 

(Vcrvolg in volgcndc kolom) 

Russiese Vol~sg~bruike 
Weg Berei Het Vir 
Kommunisme 

Sou 

'n Kenmerk van die Kommunisme is die selfoorgawe van die enkeling 
aan die staat of party. Hierdie neiging is so stet·k ontwikkel na jarelange 
heoefening in Rusland dat dit deur Russiese hekeerlinge genoem w~n·d as 
een van die middels waarmee erkennings van heskuldigdes afgedwing 
word - middels wat baie verskillend is na gelang van die karakter onder 
behandelin g. Geoefende Kommuniste, so word verklaar, sal in meeste ge
valle swig voor die pleidooi dat hulle terwille van die ideologic hul foute 
moet erken en die gevolge dra. 

In 'n boek oor die sielkunde 
van die Russiese volk wat on
langs van die hand van twee 
wetenskaplikes verskyn hct 
(Geoffrey Gorer en dr. John 
Rickman: The People of Great 
Russia) word die Russicse 
vraagstuk teen die sielkundige 
agtergrond van die volk bena
dcr. Daar word uitgegaan van 
die standpunt dat die Russiese 
buitelandse bele-id vir 'n groot 
dee! tcrug te lei is na die Rus
siese volksaard en dat dit dus 
meer 'n Russiese as 'n Kommu
nistiese vraagstuk is. 

Een van d ie faktore wat ver
antwoordelik gehou word vir die 
aanpassingsvermoe van die Rus 
by die Kommunisme is die Or
todoksc Kerk. Reeds van die 
eerste jare dat 'n kind kan 
praat is hy by die kerklike lewe 
ingelyf waarmce saamhang die 
gebruik om te bieg, 'n sere
monic wat uiters omslagtig is. 
Onderwyl die boeteling voor die 
priester kniel, maak hy nie net 
'n gebruiklike erkenn'ing van sy 
sondigheid nie, maar word hy 
deur die priester onder kruis
verhoor geneem omtrent die 
verskillende soorte sondes wat 
by kon gedoen het. In meeste 
gevalle antwoord hy maar ja op 
al die vrae omdat priesters ge
neig was om vergiffenis te 
weier op grond van trotsheid 
om 'n sonde te erken. Kinders 
word dan ook deor die ooers ge
leer om op elke vraag te a nt
woord: ,Ek is skuldig, Vader". 
Na die bieg voel so 'n persoon 
baie verlig en baie Rosse glo 
dat dit aangenamer is om skold 
te bely as om sonder skuld te 
wees. 

SELFBESKULDIG~GS 

Hierdie godsdienstige gebruik, 
so word verklaar, staan in noue 
verband met die oitbarstings 
van selfbeskuldiging en self
kritiek wat so volop in die Kom
munistiese Rusland is. 

'n Ander faktor wat die Rus
siese gees geslyp 11et vir die 
Kommunistiese omhulsel, is die 
plattelandse gewoonte om mede
dinging, en dus persoonlike on
dernemingsgees, te veroordecl. 
As lede van 'n gemeenskap word 
van almal verwag om eners te 
dink en te handel. I emand wat 
afwykii.ge openbaar ten opsigte 
van die ingestelde tradisies word 
vermy en oitgeskuif oit die 
samelewing. 

KINDERS 

Die tradisionele wyse waarop 
kinders bebandel word, word 
beskou as 'n derde faktor wat 
grootliks bydra tot die Russiese 
ncgatiewe houding in die vol
kere-gemeenskap. 'n Rus, so 

(Vervolg van vorige kolom) 

,kortwieking" as die moont
likheid van algehele verwy
dering homself aanbied? 

Of sal dit te skokkend wees 
vir Londen wat kort voor die 
uitbreek van die oorlog in 
Korea nog voorbereidsels ge
tref het om te pleit vir toela
tin~ van Kommunistiese Sjina 
in die V.V.O.? Die Statebond 
is mos 'n ,organisasie"! 

word, beweer, is nie bartstogte
lik geheg aan sy kind nie, maar 
aanvaar die verhouding tussen 
ouer en kind meer in die lig 
van plig. In die verband is dit 
interessant om te weet dat 
Stalin self jare gelede gewag geo
maak het van die onverskillig
heid van die Rus teenoor die 
menslike !ewe. Hy het vertcl 
hoe hy in die dae voor sy poli
tieke opgang eenmaal aan die 
hoof gestaan het van 'n werk
groep aan die ocwers van 'n 
nvwr. Die aand in die kamp 
is ecn van die wcrkers vermis, 
maar niemand het iets daarvan 
gerep nie totdat Stalin navraag 
oegin doen bet. Die werker wa\ 
die man .sien verdrink het, bet 
kortliks mcegedeel wat gebeur 
bet en toe opgestaan om sy 
perd te gaan soek. Op die 
vraag van Stalin waarom by 
dan so bekommerd is oor 'n 
perd maar nie oor die !ewe van 
'n mens nie, was die antwoord: 
Elkeen kan 'n mens verwek, 
maar nie 'n perd nie. 

TOEWIKKELING 

Van sy geboorte tot die negen
de maand was dit - en is dit 
dikwels nog - gebruiklik om 
die kind stewig van kop tot tone 
toe te wikkel in bande met sy 
arms reguit teen sy lyf sodat 
by beeltemal onbuigbaar is. Die 
enigste moontlikc beweging is 
met die oe en die keel, deur tc 
buil. Hierdie beperking van be
weging is s owel pynlik as ver
ydelend, en dit gee aanleiding 
tot 'n gevoel van magtelose 
woede en verlatenheid. Die ge
voel '(an bedreiging wat hom as 
kind so ingeboesem word, bly 
hom vir die res van sy lewe by, 
en dit is hierdie sielkundige hoo
ding wat deur die Russiese leier 

so deeglik oitgebuit word deur 
die volkshaat teen die diktators 
af te lei na vrees en haat vir 
buitelandse vyande, word ver
klaar. 

Japan Word 
Dalk 

Christelik 
In die jongste tyd skyn daar 

vooruitsigte te bestaan dat die 
Christelike geloof in Japan op 
grootskaal aangeneem kan word 
indicn toestande daar gunstig 
bly. Onder die heilsame be
stuur van MacArthur, wat hom
self baie gewild gemaak bet in 
die oe van die Japanners; is daar 
sterk sprake dat die keiserlike 
familie in die toekoms die Chris
telike geloof kan aanvaar. 
Sedert 1947 ontvang die keise
rin weekliks Bybellesse saam 
met baar twee dogtcrs wat 
groot belangstelling daarvoor 
bet, terwyl ook die keiser self, 
na verklaar word, Cbristclike 
onderrig ontvang. 

Bekerings tot die Cbristelike 
geloof het sedert die einde van 
die oorlog tocgeneem en die 
Japanese Bybelvereniging bet 'n 
tyd gelede gehoop om teen die 
einde van die jaar 10 miljoen 
eksemplare van die Bybel ver
sprei te be. 

Die Christelike godsdiens bet 
nog nooit inslag kon vind in die 
Iande van die Verre Coste nie. 
Korea is in die verlede beskou 
as die mees geslaagde sending
veld in daardie werelddeel-met 
1 Christen uit elkc 100 van die 
bevolking op een tydstip. 

Hersiening Van Bybel~ Na 
17 Jaar Voltooi 

Die hersiening van die Afrikaanse Bybel, wat sewentien 
jaar geduur bet, is nou klaar. 

Die Nuwe Testament, waarvoor prof. dr. B. B. Keet 
veranhyoordelik was en 556 bladsye van die Ou Testament, 
wat deur prof. dr. J. D. du Toit (Totius) behartig is, is al 
op die pers. Die res van die Ou Testament sal eersdaags n{l. 
die pees gestuur word. 

Dit was 'n algemene hersie
ning en daar is voortdurend na 
die oorspronklike Grieks en 
Hebrecus teruggegaan, vera! in 
gevalle waar nuwe Afrikaanse 
woorde en uitdrukkinge gevind 
is wat nader aan die oorspronk
Jike betekenis as die uitgawc 
van 1933 kom. 

Maar die taalkundige hersie
ning was die boofsaak en be
langrike verbeterings in spelling 
en sinsbou is aangebring. Die 
bersieners bet bulle laat lei d eur 
die jongste ontwikkelingc in 
Afrikaans. 

KRITIEK 

Onmiddcllik nadat die vc rta
ling van 1933 vcrskyn bet, is, na 
aanlciding van kritiek wat op 

die Bybelvertaling verskyn bet, 
besluit om met bersieningswerk 
te begin. 

Die oorspronklike vertalers, 
dr. J. D. du Toit, prof. Keet, dr. 
H. C. M. Fourie, dr. J. D. 
Kestel! en prof. E. E. van 
Rooyen bet dadclik bicrmec be
gin. 

Dr. Fourie en Kestell is in
tusscn oorledc en prof. Van 
Rooyen bet ' onlangs uitgetree, 
hoewel by nog in private boe
danigbeid gebelp bet. Die finale 
bewerking van die bersienc uit
gawe het dus by dr. Du Toit 
en prof. Keet berus. 

Dit is nog nie bekend wan
neer die bersienc uitgawc van 
die Afrikaanse Bybel sal ver
skyn nie, of wat die prys daar
van sal wees nie. 
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-Sow jet-Wapens· .. Oorskadu 
Die Van Amerika 

Die Kort-aan~e oorlog hct die Jande wat OI> 
Amerikaanse steun teen Russie~t- aggressie staat 
gemaak het, wret-d ontnugter, en indien Stalin 
hierdie stryd ontketen het as 'n kragtoets met die 

Ontnugtering 
Volg Op Misgissing 

In Korea 
oog op verdt-re avonture, het hy aile rede om 
selftevrede agteroot· te Ieun op sy proletariese tr·oon. 

In die eerslt' plaas het dit duidelik geword dat nu~siese Wa}>ens s€'dert 
die vernuf van Duitse tegnici ingespan is, in meer as een afdeling die 
Amerikaanse r~talt-riaal oortref'. In die tweede plaas is die mensemateriaa] 
in diens van die Sowjet veel gedugtt-r vegsmanne as die Amerikaanl:!e sol
date wat 'n halfhartige stryd voer vit· 'n saak waarvoor hulle geen gecs
drif kan ontwikkcl nie. 

In die lig van die propaganda moeilik om to s icn hoe die de- bierdie afd('ling so 'n getals
waarmee bulle in die oorlogsjure mokratiese werktuie van die oormag bet dat sommige mili
en kort daarna gevoer is, naam- \\'este skielik geesdrif kan ont- tere waarnemers meen dat niks 
lik dat die Rosse sulke wonder- wikkel vir die uitdrywing van die Russiese tenkmag sal kan 
like voorvegters van die demo- Stalin se demokratiese werktuie stuit as hy in Europa nan be
krasie is <lat 'n groot deel ,·an wat goed genoeg was om die weeg ruak nie - selfs al sou 
Europa en Asie met veiligbeid oorlogswins en na-oorlogse taak bulle min<lerwaardig in verge
nan hul demokratiese sorg oor- van , demokratisering" met die lyking met die Wcsterse wapens 
gelaat kon word, is dit ook V.S.A. te deeL wees. 

V.S.A: Was 
Aan Slaap 

Gevang 
Dwarsdeur die wereld het 

Kommunistiese blaaie te vertel 
dat die oorlog in Korea deur 
Amerika beplan en ontketen is. 
Die Daily Worker in Amerika 
het met reuse-opskrifte a.ange
kondig dat .,die regsgesindes se 
inval teruggeslaan is", terwyl 
ook die Guardian, voorheen 
mondstuk van die Kommunis
tiese Party in Suid-Afrika, 'n 
foto bevat om te bcwys dat 
Amerikaners 'n paar dae voor 
die uitbreek van die oorlog 
,kaarte en planne" aan die 
grens bestudeer het. 

'n Korrespondent van die 
Chicago Daily News berig as 
volg omtrent die agterstand van 
die Amerikaners: 

Dit word van die gewone 
manskap tot die genera.al toe
gegee dat ons die Geles ondcr
skat het. Die gevegte het ge
opcnbaar dat ons vyand wat in 
klein-huise woon, wat geen 
motors en feitlik geen skoon 
klere besit nie, ons in byna 
elke opsig oorskadu. 

OOR:\IAO 

Hulle is omtrent 20 teen 1 
talryker as ons. Hul tenks Is 
groter on beter as ons s'n. Hul 
artillerie is nie net so goed nie, 
maar hecltemal goed genoeg. 
Ons vyand se leierskap, waar
skynlik Russies, is eersteklas, 
maar mi'lkien belangriker as al 
bierdie faktore is dat die Noord
Koreane bereid is om to sterf 
en ons M>ldate nie. Die lewe in 
die Oo'lte 1'1 minder werd as in 
die \Ve~te en Ru'lland bet Oos
terlinge om to Rpaar. 

Amerikaanse tenks word ge
moker in Korea en wei om ecn 
rede: bulle kanonne word oor
tref. Dit sal seker 'n skok vir 
selftevredc Amerikaners wees 
wat graag glo dat Amerika die 
beste van alles het. 

NET TWEE SOORTE 

Die leer bet nie presies aan
gedui watter soort tenks in 
Korea gebruik word nie, maar 
dit is maklik om af te lei. Daar 
is maar net twc.·• hoofsoorte -
die Generaal Sherman en die 
generaal Pershing. Die Sherman 
is 'n mi.ddelsi3g-tenk van 34 ton 
met kanonne van 75 milimeter
kaliber. Dit is soos 'n bokser 
met kort arms, en gedurende 
die oorlog, toe die Shermans die 
ruggraat van die Geallirerde 
pantsermagte uitgemuk het, is 
hulle een stryk deur geklop deur 
die Duitse tenks met 88 mili
meter-kanonne. Die Duitse 
tenks het soos boksers met lang 
arms buite bereik ge<bly en hul 
teenstanders kafgeloop. 

Die Russiese gelyke van die 

Die werklike feit is natuurlik 
dat die Amerikaners net so on
voorbereid was as In die gcval 
van Pearl Harbour, en dat hul 
intelligensiediens hopeloos ge
faal het. President Truman het 
vir die naweek vakansie gaan 
hou; kol. Wright, hoof van die 
Amerikaanse militere advise
rende groep in Korea, was in 
Tokio; die hooflugoffisier, genl. 
Stratemeyer, was op pad terug 
van Washington; die hoof van 
die vlootafdeling vir Suid-Korea, 
was in Pearl Harbour, terwyl 
die hoof van die Asiatiese vloot 
wat later opdrag gekry hoc om 
Formosa te beskerm, In 
Washington was om 'n huwelik 
van sy dogter by te woon. 

Met enkele lofwaardige uit- Sherman is die T3t wat twee 
sonderings het ons manne niks ton ligter is, maar met lang
Ius om te veg nle. Meesto van loop-kanonne van 88 milimeter 
hulle het verwag dat die Geles skiet. 
sou hardloop. In plaas daarvan 
bet ons gebardloop. 

RUSSIESE TENKS 

TENKS VEROELYK I Teen die einde van die oor-
log het die Amerlkaners die 

Die volgendc uiteensetting van Pershing-tenk van 45 ton inge
Sapa-Reuter omtrent die Ameri- voc-r wat 'n kanon van 90 mili
kaanse tenks skilder nie 'n baie meter besit. Sy kanonne bet 
belowende prentjie nie, veral as egter 'n kort loop en wor<l nog 
ontbou word dut die Russe in I oortref <leur die Russiese tenks 

Hoop vir Lyers aan Rumatiek 
Die plantaardige sappe wat deur Boesmans gebruik word 

om hul pylpunte te vergiftig, mag van die a llergrootste 

belang wees by die vervaardiging van ,Cortison" - die 

nuwe middel wat waarskynlik 'n omwenteling in die behan

deling van siektes, soos rumatiek-gewrigson 'steking, ~:al 

m eebring, volgens Britse wetenskaplikes. 

'n Groot ver~ameling saad, 1 dige van die Botauiesc Tuine in 
blare, bas en plantaarige sappe 1 Kew, Londen. 
word tans in die laboratoriums 
van die Britse mediese navor ,JARE LA..""r 

singsraad in Londen ondersoek. Navorsingswo;-k in verband 
Dit is deur drie wetenskaplikes met gifstowwe wat ct~ur die 
vcrsamel wat 9,500 my! in Wes- Boesmans en ander inboorlir,ge 
Afrika afgele het om dit in die van Afrika aan hul rylputlte rw
hande te kry. smeer word, is reeds 25 juar 

Die verhaal van liul soektog lank ann dlc gang. Daar is r;e
deur die gcbied word beskryf vind dat die saad van die rark
in 'n verslag van dio mediese na- plant, Strophanthus, 'n stot he
vorsingsraad wat onlangs gepu- vat wat bekend is as Sarmcn
bliseer is. Die drie wetenskap- togenin en wat diesclfde 
likes is dr. R. K. Callow, 'n skei- cbemicse .snmcstelling het as 
kundige; W. Read, sy assistent, 1 bestanddelc wat in ,Cortisc·n" 
en R. D. Meikle, 'n plantkun- 1 aanwcsag· is .. 

van <lie~elfde grootte. 

Verlede Mei het die leer kon
trakte aangegaan vir die moder
nisering van meer as 1,000 Per
shing-tenks. Die nuwe model, 
wat genoem word die Generaal 
Patton, is voorsien van 'n lang
loop-kanon van 90 mi!imeter. 
Hoeveel beskikbaar is, is 'n 
militere geheim. Maar dit is 
geen geheim nic dat die Ver
enigde State iets nodig bet om 
in Korea te keer. 

l\IISG ISS IN 0 

Volgens 'n mcdedcling van 'n 
offisier aan die front gebruik die 
Noord-Koroone tenks wat van 
40 en 60 ton, terwyl Amerikaan
se militerc de~luan<liges geglo 
het dat tenks in die bergagtige 
gebied van gecn waar<le sou 
wees nie. 

.,Ons tenkbomme skrams een
voudig van hul tenks weg", bet 
die offisi£'r gese en daaraan toe
gevocg dat daar wei 'n weinig 
sukses is teen middclslag-tenks, 
maar dat die grates nie eers 
,.g<•prikkel" word nie. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWE:E 

EKSAMEN VIR TOELATING VAN V AKLEERLINGE 
TOT DIE SPOORWEGDIENS 

Vir algemene inligting word bekend gemaak dat 'n 
eksamen vir toelating as vaklccrlinge tot die Spoor
wegdien~ op Vrydag, 20 Oktober 1950, op die volgende 
centra afgeneem sal word:-

Kaapstad, Uitenhage, Durban, Pretoria, Kimberley, 
Windhoek, Oos-Londen, Pietermaritzburg, Upington, 

Bloemfontein, Johannesburg. 
'n Seun wat standerd ses met goeie gevolge afgelc 

het of in November/Desembcr 1950 sal afle, en op 
30 September 1950, 15 jaar of ouer maar nog nie 19 
jaar sal wees nie, kan vir die eksamen inskryf. 

Seuns wat 19 jaar of ouer is, maar hoer opvoed
kundige kwalifikasies as standerd VII of spesiale 
kwalifikasies besit, asook diegene onder 15 jaar maar 
wat daardie ouderdom op of voor 2 J anuarie 1951 sal 
bereik, kan toestemming van die Departement kry om 
die eksamen af te le, en elke geval sal op sy meriete 
behandel word. 

Nader besonderhede kan van enige werktuigkundige 
ingenieur, afdelingsbestuurder of stasiemeester verkry 
word. 

Kandidate moet die eksamen op die eksamensentrum 
naaste aan hul tuiste afle, en aansoeke om vir die 
eksamen in te skryf, moet saam met die geboort~ en 
skoolsertifika.a.t van die applikant betyds ingestuur 
word om die naaste werktuigkundigc ingenieur of die 
afdelingsbestuurders, Kimberley, Johannesburg of 
Windhoek nie later nie as 25 Augustus 1950 te bereik. 
Aansoeke om \ir die eksamen in te skryf moet nie 
aan die hoofbestuurder gestuur word nie. 

Kandidate wat na 'n eksamensentrum reis met 'n 
spoorwegvrypas deur die Administrasie verskaf, en 
later 'n aanbod van die hand wys om as vakleerling 
in die Diens aangestel te word, moet die Administrasie 
vergoed vir die reis wat onderneem is. 
Junie 1950. D. H. C. DU PLESSIS 1 

S.103/25/2/51. Waarnemende Hoofbestuurder 
1 =--= -- -1 

OPLEIDING .•. HUL TOEKOMS 

Maar 

die 

koste P 

Tiena eo Joban was albei ywerig in hul 
studies, en bul toekoms was baie be

lowend. Hulle sou dit nog baie ver in 
die !ewe bring. 

Maar, om hul ideale te bercik, sou baie 
mccr kos as wat hul oucrs gcwoonweg 
kon bekostig, want die opleiding van 'n 
ingenieur of dokter kos baie h<:mderde 
ponde. ' 

Gelukk.ig bet bul ouers vroegtydig 
besef dat die nocligc geld nie net in 'n 
jaar of twee bymekaar gcmaak kan word 
nie. Daarom het bulle betyds-toe albei 
kindcrs nog klein was-bul toekoms ver
;ckcr dcur Sanlam-Studitpolisu. 

Daar is altyd 
nitkoms by Sanlam! 

e En U kinders? Sal bulle 
die loopbane kan volg wat 
vir hulle, vir u, en vir die 
samelewing van groot bcte
kenis kan wccs? Vra dadelik 
hoe Sanlam U en U kinders 
se ideate kan help ver
wesenlik. 

• Suid - Afrikaansc Nasionale 
Lewensassuransic-Mpy.Bpk. 

/l()Ofkonloor : 
Waalstraat. 28, Kaapstad. 

Takke en A.gcntskappe Oral. 

541~ 
---- - .--------~ y= > 

- ..,. 
Sanlam, Afdeling 17d, Posbus 66o, Kaapstad. 

Laat fii.J asb. dadelik rnet hotdat 11 nry kan h.:lp otn vir 'n 
slt1diejonds vir my kind voorsitning It maak. 

NAAl\.f :. -·-···--···-·-·-····-·········-··---·············-······································· 
ADRES : .....•........................................................................................................•.......... 

....... -................................. .,. ................................................................................................... ~-··-

Btroep:. ·········-··········································--OJ:dc-rdom t'rl{(mdt 1-rrjaarsdag __ _ 
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rAJUEP Tm GEKLASSIFI.SEEBDE A.DVEBTENSIE8: 

Bulliboudellke KennJB~rewl.ogs: 
(Verlowtng, huwelik, geboorte, atedgevai. In memoriam, gelukwenJing, 
ens.> 1d. per woord; minimum 2/6 per plastng. Voorultbeta.a.lbaJLI'. Vir 
herha.IIDga 2:1 pat. afslag. 

Be.ndelse.dverterulles: 
Eerste plastng, 2d. per woord. VIr herha.llngs 2:1 pst. atsl~. 

lntekengeld op ,Die O.B." (ven~k)on weeklllu>: 12/6 per jaar ot 6/3 per 
6 maande. Vool'Uitbeta.a.lbaar. Stuur advertenstegeld, beslelllngs, en lntekengeld 
na VOORSLAO (EDMS.) BPK., Poobos 1411, Kaapala4. 

GEBOORTE 

VA.N Dl<.:R l\IERWE.-Ons dank die 
Here vir 'n welgeskape dogterljle op 
Maandag, 3 Julie. Moeder en dogter 
a!bei wei. D. C. S. en A. A. E. van 
der 111erwe, Gereformeerde Paslorle, 
Windhoek. 19/7/1 

BEESTE 

Tc koop. Jersey ko<>te en verse: 
Skakel 6811, Wellington. Telcgrafeer 
Du Tott, i\lalanstasle. 19/7/13B 

GRYSHARE 

ORYSHARE, skUfers, ou voorkollUI, 
onnodlg. Oortuig u self deur GRYS
HAARWONDER die jongste kuns
mattge w~reldwonder, haar en kopvel 
voedtngsmtddel te gebrulk, skadeloos, 
kleurstotvry, 5/- per bottel, geld met 
bestelltng.-Boer~eGeesm1ddel8, Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

Oryshare en ba.a.rd btnne een maand 
tot natuurlike !<leur herstel of geld 
terug, vry van kleurstof. Bevorder 
haoregroel, verwyder skilfers. 5/6 per 
botlel, posvry. Kontant met bestelllng. 
Dte :Boerevrou, Posbus 7559, JohiUlnes
burg. Gl4/6/50 

MEDISYNE 

GESONllUEID Is u regmallge erte
nts, oortuig u self deur ons behande
lings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryf; lnligting gratis, Boere
geneesmlddels, Posbus 4272, Johe nnes
burg. B/1/9/49 

Stel<tes en kwale verban! Opera
sics vermy en gesondhetd herstel. 
Waarom dan sal u Ianger. ly? Skryt, 
meld besonderhede, raadpleeg Die 
Boerevrou, Bus 7~59, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

MARKAGENTE 

Kamerade Aa.odag! As julie mlskten 
•n ander agent ondersleun het voordat 
ek begin het, kan julie mos darem so 
af en toe julie besendings dee!, ot hoe? 
Merk julie besendlngs BeUIDgan, U.T.H., 
dte Spoorwel! verkles dtt so. .Plaas julie 
besteiiiDgs vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sunrise NU1'8erles, rosbus 4 Nuwe
plaas. 19/4/TK 

MEUBELS 

A1EUBELS.- Beter meubele teen 
bllllker pryse .Babawaenllles, atoot
karretjtes, drlewtele, llnoleums, te.pyte, 
ens., ook altyd In voorraad. aeen 
Katatogus. Meld Wll.M'In u bele.ngatel. 
-VISSER-MEUBELS, La.ngstraat 179, 
Kae.pste.d. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOU\V, die Beroemde 
Ra.dlo-lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berstel Radio' a en Elektrlese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrlsltelts· 
unnemere. Foon 9-8435 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(ED~IS.) BEPERK 

Dlrekte111'6: 
.P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgieterstraat 258, 
h/V Pretorlusstraat, 

PRETORlA. 
Teets (Vloer en Muur), Kombuis

opwaosbakke (Terrazo en Vteklose 
staal), Vuurherde, Sepllese eenhede vir 
gesondheld, Pllare, Wasvate, Bouers
en Loodgletersbenodigdhede, Staalrame, 
verf, ens. 3/5/T.K. 

Deurdringende reens wat met 
uitsondering van slegs drie dae 
in die eerste helfte van Julie 
aan'houdend in die Kaapstadse 
gebicd .geval het, het etlike 
rotsstortings veroorsaak terwyl 
talle huise deur water bedreig 
was. Behalwe op verskillende 
plekke aan die Skiereilandse .,Besoek ons Tak In die Wandel· 

gang, Groote Kerkgebou, ,.lr Radios, kus, is die pad onder meer ook 
:t:lektriese Toesteue en 1\Ieubets. Skryt I in Du Toitskloof toegcval deur 
ann ons Posbestelllngsatdeling, PllU . . 
1\Iorkel, Posbus 2721, Kaapstad... grondverskutwmgs. 

llit \!rpb Worb ;fflin! 
Almal wat republikeine is • • 

Almal wat ware volkseenheid nastreef • 

Almal wat 'n blanke toekoms soek •• • 

het belang daarby dat Die O.B. deur 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 Sekretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

I ntekenvorm 
N eem asseblief my naam op as intekenaar op ,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vind u die bedrag van .................... . 

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

NAAM ............................................................... . 
(Naam en Adres in Blokletters) 

· POSADRES ..................................................... ~ .. . 

H andtekening. 

lntekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg asseblief Kommissie by plattelandse tjeks. 

Masjiene 
Steeds · 

Slimmer 
Moderne rekcnmasjiene word 

steeds slimmer, berig Time. Die 
nuutstc clcktroniese brein, wat 
dcur die. Washingtonse stan
daarde-buro gebruik gaan word, 
oortref aile voorgangers op bier

In Britse Pers 
Rhodesie Blaa·s 
Rassehaat · Aan 

Die Engelse p ers in Rhodesie, net soos in die verlede 
die gebied wat snelheid van re- ook in Suid-Afrika gebeur het waar die redakteurs gewoon
kening bctref. Dit besit geen 

lik kersvars uit Brittanje ingevoer is, is tans besig om 'n 

onverbloemde veldtog van rassehaat teen die Afrikaner 

aan te bla.as en da.ardeur 'n ongesonde klimaat te skep vir 

toekomstige Afrika-eertheid: In hoever hierdie veldtog van 

meganiese dele nie en die groot 
luglee buisc wat voorheen as 
,breinscllc" gebruik is, is nou 
vcrvang dcur germanium-kris
talle wat die elektriese impulse 
van die masjien se dcnkproses 
teen 'n snelheid van 'n miljoen uit Londen gein spireer word waar Britse politici met arg-
per sekond laat sirkuleer. 

Daarby word die masjien ge
help deur 'n geheue wat vee! 
vlugtiger is as cnige van sy 
voorgangers. Syfers wat gestoor 

waan let op die toenemende verset van hul onderdane in 

die kolonies, . kan maar net gegis word op grond van ons 

ervaring met Londen in die dae van Cecil Rhodes. 

word vir die gebruik in die Na aanleiding van sekere sie realisties beskou en verklaar: 
proses van rekening kan in perskommentaar in die Unie ten 
168ste dee! van 'n sckond ,na opsigte van die Suid-Rhodesiese 
die bewussyn" gebring word. houding in verband met Bet
Waar vroeere masjiene hul feite sjoeanaland, skryf Candid 
onthou het deur middel van ge- Opinion ,dat daar weer verwys 
pcrforeerde kaarte of magne- moet word na die Afrikaner
tiese oppc~rvlaktes, maak hier- bedreiging vir hierdie kolonie" 
die masjien gebruik van Iarig en verwys hy na die Unie as 
buise vol kwik. Klankgolwe ,die bullebak suid van die Lim
wat die syfers vertolk, skiet popo". 
deur die buise. Aan die eind- ,Rhodesie het geen vriend
punt word hulle teruggekaats skap van die Unie nodig nie", 
deur elektriese weerkaatsers. word verklaar. ,Rhodesie moet 
Die syfers beweeg dan heen en beledigings en minagting verdra 
WE:'<)r in die buis totdat bulle van mense van wie hy self bra 
nodig word vir gebruik. bloedweinig dink, en voortaan 

Die masjien sal gebruik word · sal Rhodesie sy eie weg volg, 
vir die berekening van militere sy eie belange beskerm en· heel
gegewens, byvoorbeeld vir vas- temal ongevoelig en onbekom
stelling van die hoeveelheid merd bly teenoor die dreige
brandstof, ammunisie en onder- mente van bullebakke.'' 
dele wat op 'n bepaalde tyll in 
bepaalde omstandighede op 'n 
bepaallle plek nodig sal wees. 
Die antwoorde word feitlik on
middellik gegee. 

GEEN AFRIKANERS 

Die blad pleit daarvoor dat 
die Rhodesiese regering die posi-

V.S.A.-Negers Skep 'n 
, Duitse Vraagstuk' 

Die Amerikaners, wat behep is met die idee dat bulle die 
kampvegters vir die wereld-demokrasie is, het na die af
gelope oorlog gesorg dat die Duitse volk die a.anwesigheid 
van neger-troepe weer deeglik ondervind, net soos na die 
Eerste Wereld-oorlog, toe veral die Franse vir hierdie wan
daad verantwoordelik was. Een van · die gevolge hiervan 
is dat duisende basterkindertjies gebore i s van negers wat 
die afgelope vyf jaar op die Duitse volk afgelaai is om 
toesig te hou oor hierdie blanke volk. In hul amptelike 
beleid van gelykstelling is streng opgetree teen Duitsers 
wat die negers op 'n afstand wou hou. 

'n Berig van Sapa-Reuter in 
hierdie verband lui as volg: 

Die Amerikaanse besettings
magte in Duitsland is besig om 
die segregasie van blanke en 
.negersoldate af te skaf. Hierdie 
stap word deur sekerc bevel
hebbcrs beskou as cen · van die 
leer se belangrikste oorwinnings. 

Ongeveer 10,000 negers doen 
diens in Duitsland, en hulle 
maak een-tiende van die hele 
Amerikaanse beset.tingsmag 
uit. Daar word gebruik gemaak 
van hul dienste in aile vertak
kings ~an die leer en hoewel 
die merendeel diens doen in 
dienseenheode, word al hoe meer 
van hulle oorgeplaas tot veg
eenhedc. 

spoedig ingegryp. Daar is op
getree teen een restaurant
eiena.ar in Frankfurt terwyl 
ander sakemanne gewaarsku 
is. 

Daar is egter een groot pro
bleem-wat moet word van die 
kinders van die gemengdc ge
meenskap? Duiscnde sulke kin
ders is reeds gcbore. Die leer 
bet die standpunt ingeneem dat 
dit 'n suiwer Duitse probleem 
is. Die meerendeel van die kin
ders is in weeshuise gcplaas. 
Sommige word deur hul moe
ders grootgemaak, en 'n paar 
is aangeneem deur negergesinne 
in Amerika. 

,.Wanneer gaan stappe gedoen 
word in verband met Afrikaner
insypeling? Dit is tereg onlangs 
gese dat die Broederbond die 
Poljtburo van die Nasionale 
Party is. Hierdie immigrante 
haat die Britte en doen geen 
moeite om dit te ontken nie. 
Hulle is hicr om voorbcrcidings 
te tref vir die dag wanneer die 
Unie die Kolonie binncval ... 

,Immigrasie van Afrikaners 
uit die Unie moet beeindig word 
en Iaat dr. Malan vir eens en 
altyd wect dat hy Noord van die 
Limpopo te doen het met 'n 
volk wat nic bang is nie,'n volk 
wat hulle Koning en sy Empire 
lief het, en wat van besliste 
voorneme is om sulke dreige
mente as wat vervat is in Die 
Burger se woorde ,dit sou vir 
hulle raadsaam wces', in hulle 
gesig terug te gooi. Dit sou 
vir die Nasionaliste raadsaam 
wees om so vinnig as moontlik 
tc leer hoe om te werk te gaan 
met ordentlike en eerbare Britse 
mt:1nse. Dit mag gou te laat 
.wees." 

Tobokploos 
Von L. V.'s 

Mnr. P. 0. Sauer, Minister 
van Vervoer, twee Nasionale 
Volksraadslede en vyf ander het 
'n maatskappy met 'n kapitaal 
van £100,000 gestig om 'n ta
bakplaas van sowat 11,000 merge 
in Rhodesie te behcer. Die twee 
Volksraadslede is mnre. P. M. 
K. le Roux, van Victoria-Wes, 
en J. J. Fouche, van Smithfield. 

Die plaas is langs die groot 
pad na die noorde tussen Sinoia 
en die Sambcsi. 

Daar sal mielies op die plaas 
geplant word en sowat twee
duisend beeste aangehou word. 

Die andcr direkteure is mnr. 
Wynand Boshoff, 'n Rhodesiese 
tabakboer (besturende direk
teur), mnr. J. A. Delport, van 
Port Elizabeth, mnr. J. 
Lamprecht, 'n voormalige pri
vate sekretaris van die Minister 
van Ekonomiese Sake, en mnr. 
C. de Waal, van Elsenburg. 

In weerwil van rasse-uitlok
king deur 'n paar Duitse nasio
naliste was da.ar gedurende die 
vyf besettingsjare geen ernstige 
botsings tussen negers en Duit-

....... ••. .•. .• -....~·· .• • • • •• ...... ..:.-.·~· •. ... •. .•. .• •. •• + • • '~·· .... .,...., •..t .. •..t--..r..•· o&.•..t .. ~ 
··~==-:.-.~~~ ............ ~"t ..... .,...,. ....................................... -.~ .'"' ........... ..,.. • ·m 

sers nie. 
J Baie negers wat in Duitsland ~ 

diens moet doen, het nie die 
nodige opvoedkundige kwalifi
kasies nie, en dit is een van die 
leer se grootste hoofbrckens. 

In Kitingen Jeer honderde 
negers tans hoe om te lees ter
wyl ander afgcrig word hoe om 
as leiers op te tree. 

MAG NIE AFSKEI 

'n Paar Duitsers het ge
probeer om negers uit win
kels te hou, maar die leer het 

O.B. JAARGA.NGE I 
JAARGANGE 1947-48 JAARGANGE 1948-49 

N ou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. 
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VYFDE .STAND VAN '12 MILJ. 
BEDREIG .WES-DU ITSE STAAT 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

Daat· was 'n tw~ede wereldoorlog nodig, die rampsalige verdrag van 
Potsdam en die korte tydstip van "J'f jaar (19l5- 1950) om te verskuif 
van die wekroep van die "ierde stand: ,Proletariers verenig julie!" tot die 
van die vyfde stand: ,.Noodlotsgenote verenig julie!" Die heweging van 
hierdie vyfde stand wat hom in die jare na die oorlog in Duitsland ont
wikkel het, is die miljoeneleer van verproletariseerde mcnse uit aile klasse 
en beroepe - van mense uit 'n geordende hurgerlike lewe, wat van elke 
stoflike besit heroof, gedeklassifiseer is tot proletariers; van mense wat 
deur die katastrofale vernietiging van die o01·log self of na die uitdrywing 
uit hul woon- en geboorteplekke plotseling voor 'n niks te staan gekom het, 
en aan wie sedertdien geen gelt>entheid gegee is of kon word om lmlle in die 
orde van die burgerlike lewe terug te vind nie. 

Dit is veral die miljoene vlugtelinge en miljoene mense wie se hesit
tings deur die o01·log vernietig is, maar ook die oorlogsvet·minktes, van 
wie Duitsland etlike miljoene het, die oorlogsweduwees en krygsgevange
ncs van wie 'n groot aantal na hul terugkoms sonder huis, sonder he
roep of voldoende sosiale steun gehly het. 

. 
Vlugtelinge 

Hou In 
Sloan . Horde 
Verkiesing 

Die ' 'erkiesing in Sleeswyk-Holstein, Wes-Duitsland, 
voorverlede week het die vlugtelinge vir die eerste maal na 
vore gebring as 'n faktor waarmee <lie Duitse politiek in die 
toekoms rekening sal moet hou. 'n Nuwe party wat deur 
llierdie ,vyfde stand" ondersteun is, het byna een-kwart 
van die totale aantal stemme gekry en nie een van die 
opponerende groepe (Sosialiste en dr. Adenauer se koalisie
grocp) sal sonder die steun van die nuwe party kan klaar
kom nie. 

Slceswyk-Holstein is een van ,,------------
Duitsland' sc armoedigstc dele 
waar drie uit sewc kiescrs vlug
tclingc en twce uit €like scwe 
arbeidcrs wcrkloos is. 

Die opgang van die nuwe par
ty is 'n kennisgewing aan die ou 
partye dat die vlugtelinge nie 
meer te vrede is met die manier 
wsarop hul else om behuising, 
werk en geldelike steun in die 
verlede ontvang is nle. Pers
menings oor die wtslag gee toe 
dat dit 'n gedugte bedreiging in
hou wat groot invloed op clie 
politieke lewe dwarsdeur Duits
land kan uitoefen. 

POLITICI SE HARTE 
NOU WEEK 

Die weg na 'n politikus se 
hart is deur die stembus. Dit; 
altans is die betekenis van on
derstaande Sapa-Reuter-berig 
oor die verkiesingsuitslag in 
Sleeswyk-Holstein: 

Al hierdie groepe, met die 
vlugtelinge nan die spits, ont
wikkel in die jongste maande 
'n stt>ed., r;roter wordende bedry
\\igbt'id om tot 'n politieke blok
\'Orming te kom. 'n Mens moet 
ecrs 'n massavergadering van 
hierdie uitworpelinge in Duits
land en die tocjuiging van 
80,000 tochoorders op die vurige 
toesprakc van die ampsbekle
ders gcsicn en gehoor bet om te 
begryp ult watter rigting die 
eintlike gevaar kom wat die poli
tieke stelsel van Bonn tot in sy 
fondamentc bedreig. Die ge
vaarlike rigting van hierdie vyf
de stand begin hom nou steeds 
duideliker te tt>l<en en dui op 
'n gevuar heen wat Duitsland 
en al die \\'t>sten.c Iande dwing 
om ernstige aundag daaraan te 
skenk. Want hier bt>gin• die
selfde t.panninge en kragte te 
werk deur middt>l wuurvnn die 
proletariaat van die vit>rde stand 
so 'n geweldige opgang gemaak 
het. 

westelil<e gebiede van Duitsland 
in elk geval langsnam te gronde 
gaan. Dit is nodig om hier te 
vermeld dat die radikalisme van 
Goebel nie vcel ~anhangers ge
vind bet nie. 

deur wantroue en afkeur, is ver- . . 
al gerig teen dio ,ou" party-. <~ees ook d1e artlke~ van o~s 
politic! wat bulle meen geen be- DUltSe korrespondent m hlerd1e 
~'Tip en bekwaamheid het om blad, wat opgest~l is 'n . p~ar 
hul stoer-clogmatiese politieke weke v?ordat d1e verk1esmg 
gesigsvelcl te vervang cleur die plaasgevmd het.) 
sosianl-politieke werklikhede 

Die sukses van die Duitse 
party van ontworteldes, wnt oor 
'n politieke stemkrng van 10 mil
joen stemme beskik, het in die 
plaaslike parlemen~re verkie
sing wat gister in die staat van 
Sleeswyk-Holstetn plan&gevind 
het die simpatie van nile Wes
Duitse politieke partye \ir huUe 
opgewek. 

DREIG~IENTE 

Op 'n massavergadering van 
die sogenaamde ,.Neuburger
bund", byvoorbeeld, het GUnter 
Goetzendorff (vlugteling afge
v::~.ardigde in Bolllll 'n toespraak 
gehou en onder meer gese dat 
die Wes-Duitse regering die ver
pligtiqg bet om aile.; te doen om 
aan die geregverdigde eise van 
die vlugtelinge te voldoen. In
dien bulle nie daarin slang nie, 
sal die reaksie van die vlugtc
linge van so 'n aard wees <lat 
die bondstaat sal ophou om te 
bestaan. Hulle sou selfs nie 
daarvoor terugdeins, aldus die 
spreker, om 'n sterre-mars na 
Bonn te waag wat sekerlik nie 
deur 'n bataljon polisie-agente 
gekeer sal kan word nie. 

Die ,.Geistliche Rat" Goebel 
(Ieier van 'n vlugtelinggroep) 
bet voorbereidings getref om 'n 
Oos-Duitse volksraad te vorm 
wat die Oos-Duitse provinsies 
sou verteenwoordig. Besondere 
nfgevaardigdes sou dan met 
verteenwoordigers van die Sow
jet~besetting!.magte onderhande
lings vot'r betreffende die terug
keer van die vlugtelinge - sells 
onder PoolS4' en Russiese beheer. 
Goebel hct vroei!r reeds verklaar 
dat 'n terugkeer na agter die 
Oder-Neisse-linie selfs onder die 
huidige omstandighede te ver
kies is bo verblyf in Wes-Duits
land indien die Bonn-regering 
in gebrcke bly om hulp te ver
skaf. Die Russe, so meen Goe
bel, ,sal ons eenvoudige mense 
niks aandoen nic". Die Coste
like provinsies onder So~vjet
beheer sal bcslis nie 'n paradys 
wees nie, maar sekerlik geen bel 
nie, maar in elkc geval sou dit 
die ,.Heimat" wees. Elke Duit
ser wat sou' terugkcer, sou wei 
soveel moe<J mocs he om dit te 
waag teen die moontlikheid dat 
hy omgebring of na Siberie weg
gevoer sou word. ~laur desnoo<h 
moet 10,000 daarvoor opgeoffer 
word om 'n miljoen mNlSt' tl'rug 
te bring - rn('n<;c wnt in dil' 

GEEN VERBASING 

Maar sulke ontwikkelings 
hoef geen verbasing te baar 
wanneer mens daaraan dink dat 
vyf jaar na die Duitse oorgawe 
nog miljoenc mense wat aan 
die Russiese diskriminasie ont
vlug het en noodgedwonge of 
vrywillig 'n toevlug In Wes
Duitsland gevind het, nog in 
kampe of ellende-kwartiere 
saamgepers is; of as mens daar
aan dink dat- die helfte van aile 
werkloses in Wes-Duitsland uit 
hierdie proletaricrs teen wil en 
dank bestaan. 

Bewys hierdie ontwikkeling -
wanneer in 'n demokratiese 
staat miljoene mense fisies en 
moreel jarelank in die steer en 
die milieu van die massa gehou 
word - nie vee! eerder in wat
ter gevaarlike rigting ons alm31 
daardeur gedryf word nie? Hier
die mense sal konkrete hulp 
moet ontvang en wei so spoedig 
moontlik om bulle weer die ge
leentheid te gee om in die bur
gerlike lewe 'n plek in tc neem. 
Dit is te hope dat vera! Amerika, 
waar daar van hierdie vlugte
lingsvraagstuk gepraat word ss 
die ,.mees kritieke wtlreldpro
bleem", in samewerking met die 
Bonn-regering stappe gedoen sal 
word om hierdie gevaar betyds 
af te weer. 

SKIET TE KORT 

Hoewel die Bonn-regering 
reeds etlike miljoene bestee het 
om tot 'n oplossing van die 
vraagstuk te kom, bet die kon
krete bewyse daarvan -nog steeds 
uitgebly. In die verskillende 
sittings word daar gepraat en 
gedebatteer sonder voelbare re
sult3at. En bier begin die wan
troue van die vlugtelinge teen 
die politic! In Bonn en die kri
tiek op artikels 119 en 120 van 
'(lie grondwet wat gelykheid vir 
aile Duitsers in die Bonn-gebied 
waarborg. 

Sonder twyfel is die moeilik
hedo wa.armee die Bonn-regering 
belas is groot, en sal hy die 
vrasgstukke wat uit Potsdam 
voortspruit, ni& aileen kan op
los nie. Die Wes-Duitse staat 
het jaarliks 'n tekort van een 
miljard mark - 4.55 mark moet 
opgelewer word vir besettings
koste, 2610 miljoen vir oorlogs
invalides, oorlogsweduwees en 
weeskinders, 761 miljoen aan 
werkloosheidsteun, 721 miljoen 
aan steun vir maatskaplike. be
veiliging, 590 miljoen aan oor
loggeskadigde mense, 450 mil
joen vir verdrewe amptenare en 
voormalige berocpsoldate, ens. 

PARTYPOLITICI 

Vlugtelinge se mt-ning oor 
Bonn, wat veral beheer.. wortl 

van 'n verskeurde Duitslaud 
waarin 12 miljoen \lugtelinge (Vervolg van vorige kolom) 
gehuisves word ni('. Dit is t(' 1 

Alle Duitse partye beset taM 
dat bulle stemme gaau verloor 
in die volgende algemene ver
kiesing indien bulle onverskil
lig bly teenoor die nood van 
hierdie mense sonder tuiste. meer die geval waar die ver

kiesingsbeloftes in Augustus 
19!9 van hierdie politici nog geen 
tasbare resultate gelewer h et 
nie. 

Die korporatiewc verbod <wat 
asn die vlugtelinge 'n politleke 
vereniging verbied) is nog nle 
opgehef nie, maar aan hulle is 
inmiddels toegestaan om ekono
miese en kulturele groepe te 
vorm. Dergelike organisasies 
probeer om die kultuur van die 
uitgedrewenes se voormalige 
tuislande te bewaar en met 
eticse en volkeregtelike eise aan 
te dring op terugkeer na die 
ou geboortegrond. Hulle stel 
nie kandidate nie, maar oefen 
sterk invloed uit 6p die dep:lrte
ment van vlugtelingsake in 
Bonn, en staan in noue verband 
met verskillende beroepsorgani
sasics van vlugtelinge asook die 
,.Deutsche Gemeinschaft" - die 
eerste politieke organisasie wat 

(Vervolg in volgende kolom) 

'n groot deel van die dcur oorlog 
geteisterde mense omsluit en 
ook heelwat aandag skenk aan 
die opkomende geslag. 

Die versterkte bedrywigheid 
van al hierdie deur die oorlog 
verproletariseerde mense in die 
rigting van blokvorming kan al 
by die verkiesing van die soge
naamde .,Landstagswahlen", 
waarvan sommige reeds bier
die jaar plaa.svind, heelwat ver
rassings oplewer. 

\Vat die Duitse vlugteling
' raagstuk . tot so 'n groot pro
bleem maak, is die feit dat bier
die m en'!e veel meer bewus is 
van hul verstotenheid wt die 
burgerlike lewe as van die ver
lies van hul tuistes en stoflike 
besit. As da.nr nie geslaag word 
om die dinamiese krag van bier
clio vyfdo stand in kons truk
tiewe k anale te lei nie, mag dit 
nog katastrofale gevolge vir die 
Wes-Duitso regering he. 

Die Sosiaal-Demokratiese Par
ty hct 27 persent van die stem
me op hom verenig, terwyl die 
party van ontworteldes twecde 
gekom bet deur 23.4 persent 
van die stemme op bulle te ver
enlg. Die Christelike Demo
krate, die party van die Wes
Duitse kanselier, Adcnauer, was 
derde en bet 19.7 persent van 
die stermme ontvang. 

Die lyding van die vlugtelinge 
en hul wsnhoop bet voorheen 
blykbaar gecn .,simpatie" by die 
politici opgewek nie, behalwe 
tydens die verkiesing vir die 
federale parlcment toe he€11wat 
beloftes kwytgeraak is, maar 
wat na die verkiesing weer ver
gcel is. Nou is die simpatie 
weer opgewek - nie weens hul 
nood nie, maar weens hul krag 
by die stembus! 

Lees die berig van ons Duitse 
korrespondent op hierdie 
bladsy. 

BEROEMD en WELBEKEND 
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Min. Haven·ga, Suidwes 
En Die Verenigde Party 

Die twee geh.eurtenis
se wat in die jongste tyd 
die hoofaandag m die 
politick geniet, is die 
verkiesings in Suidwes 
en die op-hande-synde 
kongres van die Afrika
nerparty wat aanstaande 
week in Bloemfontein 
gehou word. V edede 
week het die helangstel
ling vh· hierdie twee ge
beurtenisse hoog opge
laai as gevolg van die 
hekendmaking van mnr. 
N. C. Havenga, die 
Afrikanerparty-leier, se 
hoodskap aan die kie
sers van Suidwes en 
voorts as gevolg van die 
wye publisiteit wat die 
ht>rekende uitlatings van 
twee volksr~tadslede van 
die Verenigde Party oor 
die leierskap van hul 
party in die pers geniet 
het. 

Mnr. Havenga bet sy oproep 
gerig ,aan die vrlende in Sui<l
wes-Afrika wat simpatiek staan 
teenoor die beleid van die ou 
Nasionale Party in Suid-Afrika 
onder Ieiding van wyle genl. 
Hertzog - 1n beleid wat t'k ('n 
die Afri.kanerparty probeer 
voortsit," en by bet bulle gevra 
om die kandidate van die Na
&ionale Party van Suidwes
Alrika te ondersteun. 

Dit moet onthou word dnt 
die Nasionale Party van Suid
wes-Afrika en die Herenigde 
Nasionale Party of Volks
party van die Unie twee ver
skillende partye is. 

Die Nasionale Party van 
Suidwes is die produk van 'n 
amalgamasie tussen die Nasio
nale en Afrikanerpartye van 
Suidwes. Die Party diskrimi
neer nie teen mede-Afrilcnners 
nie en die O.B.-lede in Suid
wes is opgeneem in die Party 
as volwaardige lede. Die H.N.P. 
in die Unie verkeer net maar 
in koalisie met die A.P. in die 

Unie en die Party diskrimineer 
volhardend teen die republi
keinsgesinde Afrikaners wat 
lede is van die Ossewabrand
wag. 

ONDERSTEUNERS 
~ 

In die Unic is daar bcginsel
verskillc tussen die A.P. en die 
H.N.P. oor fundamentele klcur
beleid. In hierdie verband is 
dit intercssant om daarop te let 
dat mnr. Havenga sy oproep ge
rig bet ann die vriende in Suid
wes wat die beleid van die Hert-

...................... 

IPOLITIEK IN O£NSKOU~ 
DEUR W.AA.IUil"EMEB ~ 

·~· .................. . 
zog-Nasionalc Party ondersteun 
m.a.w. aan daardie Afrikaners 
in Suidwes wat die bcleid on
dersteun wat die Alrikanerpar
ty in die Unie volg. Indien die 
Nasionale Party van Snidwes, 
derhnlwe, 'n verkiesingsoorwin
ning behaa1, mag dit nie beskou 
word as 'n oorwinning vir die 
kleurbeleid van die H.N.P. in 
die Unie nie. In hicrdie sin is 
mnr. Havenga se boodskap 
uiters belangrik en baie bete
kenisvol. 

MNR. BARLOW 

Mnre. Barlow en Davis, twec 
Joodse volksraadslede van die 
Verenigde Party, het in die 
openbaar uitnodigings gerig tot 
mnr. Havenga om by die V.P. 
aan te sluit ten eindc die leier
skap van die party oor te nccm. 
Hierdie twce lede behoort tot 
die liberalistiese vleuel van die 
V.P. en hullc is ontevrede met 
mnr. J. G. N. Strauss se Ieiding 
omdat hy nie liberalisties gc
noeg na hulle sin is nie. Dit is 
derhalwe onsinnig om te dink 
dat bulle ooit tevrede sal wees 
met die nasionale leierskap van 
mnr. Havengn. Bulle soge
naamde uitnodigings is ook nie 
bedoel om bona fide uitnodi
gings te wees nie. Die doel 
daarvan is heel anders. 

IWL OOGMERK 

Hulle wil die behoudcnde cle., 

Aan die Nuusfront 

62 Hollandertjies Op 
Seereis Gebore 

Die skip Atlantis wnt verlede 
weelc uit Indoncsie in Amster
dam aangekom bet met 900 fa
milielede van Hollandse soldate, 
bet op die reis van 28 dne 62 
geboortes aan boord gehad. Die 
kaptein van die skip bet ver
klaar dat by nog nooit tevore 
'n geboorte op sy skip gehad 
bet nie. Die vrugbare tog bet 
die skip die bynaam van die 
,Ooievaarskip" laat kry. Vier 
van die babas is op die la.b.ste 
dug van die reis in die hawe 
gebore. Vyf dokters en twintig 
verpleegsters was behulpsaam. 

• • • 
'n Krokodilnywerheid wat 

scdert die oorlog op groot skaal 
in Tanganjika ontwikkcl is, 
verkeer in 'n bloeiende toestand, 
en uitbrciding na die Victoria
meer word v~wag, wat moont
lik sal mcebring dat 'n drywcnde 
leerfabriek opgerig sal word. 

Die krokodille word met reuse-

hoeke gevang wat met lang 
lync aan borne vasgcbind is, 
Ongeveer 2,000 vclle word deur 
Oos-Afrika per jaar gelewer. 

• • • 
Die Wereldhof in Den Haag, 

wie se advies gcvra is in ver
band met die vcrhouding tussen 
die Unie en Suidwcs-Afrika, het 
bevind dat die Unie geen vcr
pligting het om die gebied onder 
voogdy van die V.V.O. te plaas 
nie, maar dat die Unie nictc
min nog internasionale verplig
tinge op grond van sy mandant 
oor die gebied bet. 

Die Eerstc Minister, dr. D. F. 
Malan, hct na bekendmaking 
van die bevinding gese dat die 
Unie nie bereid is om hom daar
by neer te le nie. 

Die bevinding van die hof was 
bloot raadgcwcnd en het gccn 
bindende krag nie. 

mente in die Verenigde Party 
wat ondersteuners van mnr. 
Strauss is, afvallig van of koud 
teenoor hom maak deur vir 
hulle 'n aanneemlike en betcr 
Ieier as mnr. Strauss voor te 
hou. \Vannecr mnr. Havcnga 
nie by die V.P. aansluit nie -
soos die here Barlow en Da\is 
goed weet dat by nooit sal doen 
nie - is die klimaat in die V.P. 
gunstig, by sowel die bebouden
de as die liberalistiese clemente, 
om 'n under Ieier instede van 
mnr. Strauss vorentoe te &toot. 
Dit is maklik om te raai wie 
die ,ander Ieier" sal wccs as in 
gedagte gchou word dat mnr. 
Barlow die hoofluitcnant van 
dr. Colin Steyn is. 

VYA.'IIDIG 

'n Ander nuttige doc! wat die 
sogenaamde ,uitnodigings" vir 
die liberaliste dien, Is om mnr. 
Strauss vyandiggesind te maak 
tccnoor mnr. Havenga. Dit kan 
verhoed dat m nr. Strttuss by 'n 
ewentucle politieke reorientering 
sy lot by mnr. Havenga inwerp. 
Indien dit sou gcbcur, sal dit die 
libcraliste in die V.P. isoleer en 
aan die wereld opcnbaar dat 
hulle 'n niksbcduldendc minder
hcid van die kicserskorps ver
teenwoordig. 

Die feit dat mnr. Havenga 
blootgestel was aan hierdie 
soort ,uitnodiging" onderstreep 
ongetwyfeld die wenslikheid en 
noodsaaklikbeid van die verste
wiging van die bondgenootskap 
tussen die A.P. en die H.N.P. 
Mnr. Barlow se skimp dat mnr. 
Havenga grotcr persoonlike 
steun van die deursnee V.P.-lid 
sal gcnict as wat hy tans van 
die deursnee H.N.P.-lid geniet, 
Is ongelukklg bale naby die kol. 
Die moeilikhcid is dat die lcicrs 
en die pers van die H.N.P. vir 
soveel jarc uitsuiwering vcrkon
dig het dat hullc vandag bitter 
moeilik samcwerking kan bc
oefen. Indien die H.N .P. nie 'n 
geestelike orientasie ondergaan 
nie, gaan drmr ongetwyfcld 'n 
politieke orientasie in Suid
Afrika plausvind. 

Dilemma. 
Dit Amerikaners sit met 'n 

groot vraagstuk in Korea. Dit 
is duidclik dat hulle die Kommu
niste nic gekecr kry met hul ou 
soort wapcns nie - daarvoor 
het die Duitse tegnici in Rus
land gesorg. 

Hoowel die Amerlkaners van 
tyd tot tyd spoggerigc aankon
digings gedoen het in verband 
met nuwe wapens wat uitgevind 
is, onder andere 'n tenkafweer
kanon wat glo deur 16 duim 
staal skict, kan hlerdic wapens 
nic In 'n oorloggie soos die in 
Korea gebruik word nie uit 
vrces dat Stalin sc fabrieke 
ecn van die dae dieselfde wapen 
sal !ewer, sonder dat die wapens 
teen Stalin se soldate gebruik 
word. Daar moct dus gekies 
word tussen voort te veg met 
verouderde wapcns en die uit
lewcring van gehcimc aan Stalin 
om 'n oorlog te wen waarby 
Stalin nie betrokko is nie - <lit 
wil se as die wapens 
Stalin 'n gehcim ill. 

120 jaar Oud 
Mnr. Peter Chandler Pringle 

van Germiston, wat beskou word 
as een van die oudste mense in 
die wercld, het cergistcr sy 
120ste verjaardag gevier. Sy 
jongste sustcr wat 95 jaar oud 
is, mev. A. Meiring, het die ge
leentheid · saam met hom her
denk. 

Weste Sonder 'n 
Duitse Leer 

As die Kremlin more sou besluit om Duitsland binne te 
val, sal hy weinig weerstand onden;nd. Die dwase Angel
Saksiese beleid om Wes-Duitsland onbewapen te laat nadat 
bulle die Oostelike deel aan tlie ,demokra.tie-.e beropbou" ,·an 
Josef Stalin oorgelaat bet, beteken dat die ongeveer vyftig 
miljoen Duitsers wat hul lot by die Weste moet inwerp, nie 
toegelaat word om bulself teen 'n aanval van die Sowjet te 
beskerm nie. Daarenteen bet Stalin 'n flinke leer van 

Duitsers in sy besettingsdeel opgebou. 

Die \Vcsterse besettingsmagte 
beskik maar oor ongeveer 
170,000 troepe in Duitsland, ter
wyl <lit bekend is dat die Russe 
'n miljoene-leer met die modern
ste pantserwapens te eniger tyd 
kan instoot. 

Die oorlog in Kor('a het ''er
der getoon dat die Amerikaanse 
besettingstroepe nie van oor
logsgehalte is nie. Nsdat aller
lci bcdcnkinge van tyd tot tyd 
oor die vegvcrmoi! van die 
Amcrikaanse troopc in Korea in 
die pcrs gelug is, gee die kor
respondent van die Chicago Tri
bune die volgende rcguit opsom-
ming van die posisic: · 

LAFHARTIG 

Die Aroerikaansc soldate aan 
die Koreaanse front is baar en 
paniekerig. Die mccste van 
bulle kan nie onderskei tussen 
vyandalike en eic grofgeskut 
nic, en dissiplinc is swak. Dic
sclfde geld vir die offisiere; bulle 
het week geword van die leeg
li'ery in Japan en bulle kweek 
vrees by die soldate eerder as 
om sterk leierskap te gee. Van 
bulle is ont!>laan weens lafhar
tigheid. Baie van bulle bet net 
een wens: om so gou as moont
lik terug te gaan na J~an. 
'n Vroeere berig bet gemeld dat 
bulle by hul vertrek na die front 
,deur bonderde van hul Japanse 
vriendinne" dag gese is. 

Daar kan aangcneem word dat 
die bescttingstroepe in Duits
land nie vee! verskillcnd van 
hul kamerade in die Oostc sal 
wees nie. Dit sal dan bulle 
taak wee<t om die beste mt'ns
like vegmateriaal in Europa te 
,beskerm" teen 'n Russit'!!e in
val wat gesteun sal wees <leur 
'n speerpunt Duitse trocpe wat 
in Oos-Duitsland opgelei word . 

VREEliDE LE~RS 

soldate dwarsdcur die w~rcld in 
vreemde lci!rs. Die Duitsc koc
rant West Deutsche Allgemeine 
Zeitung vcrklaar in die vcrband 
dat iets van die agticndo ccuse 
tradisic, waarvolgens Duitsers 
vir byna aile Jande soldaat ge
specl het, weer hcrlcef hct. Die 
bind mecn dat 'n vcrbasende 
groot aantal van Rommel se 
vetcranc vandag in die Nabye 
Ooste diens doen, o.a. in Egip
tc, SirHi en Persie - in totaal 
ongcveer 12,000. Ook in die 
Kommunistiese satelliet-lande is 
tienduisende Duitser!i in die 
leer - onder mcer ook in Sjina. 

••• DIE o.s.•• word gedruk deur Pro 
Eccteeta Orultkery, SleUeoboseh, vir 
die eleoaara eo u!tgewera: VOORSLAO 
(Edma.) Beperk, Groote KerkgebOu 
703, Poabus lUl, Kerkplelo, Ka&P· 
I tad. 

'n Ongeluk kom goo ! 

Ry VERSIGTIG- en sorg 

vir VollcdJgc. Beskerming 

deur-

' n Motorpolis by 

GUID·AFRIKAANSE NASIONALl 
TRUST EN ASSURANSIE MPY .• BPK. 
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naam 
en tradisie 

'n eg 
Suid-Afrikaanse· 

sigaret 

10 vir 6d. 20 vir 1/-
50 vir 2/4 

• 

= , 
I 

-
0 

~ 
C!l 
hul 
wil 
Iaiii 
Sill 
die 
Ve, 
Da 
va1 
mil 
by 
om 
Will 
dio 
ge~ 

L 
pe~ 

bal 
Nej 
en 1 
lik~ 
Nel 
gr~ 

D 
reg~ 

KOJ 
vir 
Ko1 

La 
0 

drul 
verl 
rani 
olie 
Bril 
Jig t 

dnt 
bin~ 
bou 
wou 
11lep 
nist 

IJj 

oor 
eilar 
dew 
nog 
reg~ 

<laaJ 
Brit 
oor1 
tero 
gev1 
die 
v.v, 

Dl 
net 
in 


