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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n NnnsblacL 

WINSTE VERDUBBEL 
PUBLIEK MOET MEER 

PETROL BETAAL 

DOG 
VIR 

Waarom is daur 'n van verlede jaar met die het, is by clkc pryssty· 
~oencmendc styging in dod om petrolverbruik ging aangckondig dat 
die prys van petrol? in te kort op 'n stadium die olicmaat~kappye dit 
Afgcsien van odic prys- toe die rcgering met so moeilik "·ind om aan 
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,YOLK DAARBUITE' VERGELYK 
MAAR KARIG BY L.V.'S :Ee:~:::e 

Scdert die politici van ons laud Suid-Afrika in die oorlog gcdom1>el 
het twaalf jaar geledc het die geld waarmee Jan Burger sy leweusbeno
digdhede moet kooJ>, 'n vcrminkende waardevermindering ondE'rgaan en 
tE'.Il einde dit \7 ir Jan Burger enigsins moontlik tc maak om kop bo water 
te hou het ·die regering Yan die laud van tyd tot tyd veq>ligte l<'wenskoste
toelae voorgeskryf. 

'n Vergelyking tussen die toelae wat die staatsamptenaar en die gcwo
ue werknemer ontvang met die wat die werkgewers van die land aan hul
self toegeken het, toon ~u merkwaardige verskil - in die geval van gc
troudc staatsamptenare 'n ver~Jdl van £12 per maand, in die geval van on· 
getroude amt>tenare 'n vcr~kil van £25 en in die geval '\"an werknemers 
huite die staatsdien~ 'n verskil van meer as £22 per maand. Wat mi· 
nh;ters betref, is die vers~dl nuhy £60 in die gcval van amt>lenarc <'11 hyna 

1\ITh'ISTERS 

In die gcval van die mini
sters is die vcrhouding aan
mcrklik hoer. Scdert verledc 
jaar is £1,200 van 'n minister 
se .t3,000 vrygestcl van belas
ting. lndicn 'n minister gccn 
private inkomste hct nie, sou 
hy voorhccn £548 aan inkom
stebelastlng mocs bctaal hct. 
Vanjaar sal by net t146 moct 
betaal en wen by du) U02. Voeg 
hierby die £500 wat hom in 1946 
toegekcn ill, dan ontvung 'n 
minister vandag 'n lewenskoste
toelaag van £902 per jaar of £75 
per maand. £70 per maand in die gcval van gewoue werkncmers. 

Dit is in bierdie verbnnd van 
bl'lang om te weet <lnt dit> 
lewensko!-ttetoelaag wat aan 
staatsamptennre betaul word in 
:1915 gene<'m is as mantstaf vir 
die tockcnning van 'n lcwens
kostctoelaag ann parlementslede. 
Volgcns Hansard nommcr 20 
vnn 19t5 <kol. 9867) hct die 
Minister van Finansics by ge
leenthcid van sy voorstcl om die 
£150 toe tc vocg gese: 

Daar word baic gckla oor die 
hocvcclheid wcrk wat 'n beden
daagsc parlementslid moet doen 
vir 'n vcrgoeding wat, volgcns 
hul cic mening ,,'n rniscrabclc 
aalmocs" Is. Wetlik gesproke kry 
'n parlementslid gccn salaris 
nie, dog net 'n ,.toclaag" wat In 
1910 op £400 per jaar vasgcstcl 
was. Dit was natuurlik in oor
censtcmming met die idee dat 
die werk van volksvertccnwoor
diging in die parlement nie 'n 
voltydse beroep is nie, maar 'n 
deeltydsc dicns waarvoor die 
persoon 'n redelikc vcrgocding 
moes ontvang. 

Die partypolitieke stelsel wat 
ons van Brittanje gecrf het, bet 
egter die begrip van volksver
teenwoordiging vcrvang deur 
die opvattlng van ,.parlcmenterc 
loopbaan" wat die bcroepspoli
tlkus of ,.kofferrnan" In aansien 
geroep het. Volksvcrteenwoor
diging binnc hierdic volks
vrcemde .stelscl was nou of 'n 
stokpcrdjic vir ryk rcnteniers 
Of 'n voltydsc bcroep. Diegene 

Kommunisme 
Gevolg Van 
Kapitalisme 

Se Peron 
,Kommuni"me is geen oorfiaak 

nie. Kommunisme is 'n renltsie 
teen die kapitali"t~, sodut in
dien Kommunisme moet ver· 
dwyn, bpitalisrne ('Cr!>te sal 
moet verdwyn", bet Juan 
Per6n, pl'esid('nt van Argen
tlnie, in 'n toespraak g('s(:. 

Hy bet verklnnr dat die knpi
tali!>tiese stel.,el in die neg('n
tiende en twintig~otf' eeue .!<Omll'r 
twyfel die vlock van die m('n!'i
beid was waar<ll'ur die een 
m ens die ander mens uitgcbuit 
bet, tesame met nl die misbruike 
wat dit baar - <lie vergryp van 
v.rybcid, ann eiendom, vergryJ>(' 
van alll'rlci aard wat die werchl 
gelei bet tot di!'! Kommunio,lll('. 
Want die Kommunisme is geen 
oorsaak nie, maar 'n reak"ic 
teen die kapitalist<', sodat indicn 
die Kommunisme moet verdwyn, 
kapitalisme eerstc sal moet ver
dwyn. 

wat dit as 'n ~rot"p aanvaar ll!u.ting sal ~tan! in plans van 
bet, bet vanselfsprekend aan· £M soos voorbeen - sy belas
gedring op steeds boer vergoe- bare inkomste is uaamlik maar 
tling, netsoO!I enige ander werk- . ~SOO. 
nemer agiteer vir boer lone. 
Ole gevolg was dat, sover dit 
tlie Unie ~tref, die pnrlemen
tere toelae later op £700 per jaar 
vasgest('l was. 

LEWE"XSKOSTE 

Na die uitbreek van die oar
Jog, het die lcwcnskoste begin 
(;tyg en hct parlementslcdc wecr
ecns aangcdring op verbctering 
van hul toestand. 'n Lcwens
kostc-toclaag van £150 is toe in 
,1945 toegcstnan wat die toelaag 
of salaris vir gcwonc Jcde op 
E850 te staan gcbring het. Die 
jaar daarop i" die toelae vir ge-
1\·one lede '\'erboog na .£1,000 per 
jnnr, terwyl die salarh1 van die 
Ieier van die opposisie met .£1,000 
'\'erhoog is na £2,000. Dit was die 
ecrstc kcer dat daar ondcrskcid 
gcmaak is ten opsigte van die 
Icier van die opposisie. Die 
o,alarisse van die mini11ters is 
verboog van .£2,500 na. £8,000 en 
di~ van die eerste minister van 
£3,500 na .£.1,000. 

Dcur mnr. J. R. Sullivan is 
indcrtyd bcswanr gcmaak teen 
hicrdic verhoging. Hy btt gese 
dat dit .die pli.r van die regering 
wa~:~ om die lewenskoste omlaag 
te druk en dat dit dus glad nie 
pas dat die W(~tgewers hul eie 
salarisse verboog omdat bulle 
nugt'laut bet om die oorsank te 
verwyder nie. 

\'ERDERE VERBETERING 

Vcrlcdc jaar hct die parlement 
wccreens aandag geskenk aan 
die posisie van parlementslcdc 
in die aangesig van die lcwcns
koste. Dnar is toe besluit om 
70 J>('r<~ent van die toelae '\·an 
gewone lede en 40 persent van 
die salaris~ '\"an ministers vry 
te stel '\'an bclasting. Dit mocs 
dan dicn as 'n soort lcwenskos
tetoelaag - natuurlik addisio
neel by die £150 wat reeds in 
1945 en die verdcrc £150 wat 
in 1946 toegestaan is. 
Volgen~ berekening beteken 

bierdie )(wytskelding vnn bela<>
ting dnt 'n gewone Kaapland..e 
lid wat get>n private inkom~l:P.> 
bet nie, vanjaar net t1 ann be-

Dit betektn dat die lewens
kostetoelaag wat gewone par
lementslede ontvang in di~ vyf 
juar sedert die einde van die 
oorlog gestyg bet na .£3M per 
jaar of .£29/10/- per maand -
V<'rgeleke met die .£6/18/8 per 
maand wat vir gewone werk
nflmers van bierdie inkomste
groep wetlik voorgeskryf word. 
Dit is ook aansicnlik hocr as 
die toclae wat aan staatsamptc
.nare ter bcstryding van die ver
hoogdc lewcnslcoste bctanl word 
- naarnlik !17/6/8 per maand 
in gcval van getroudes en 
H/3/4 in die gcval van onge
troudcs. 

STAATSDIEXS AS l\IAATSTAF 

,, 'n Staatsamptenaar wat 'n 
salaris bet van £700, kry van
dag £98 in die vorm vnn 
lcwcnskostetoclac en £150 in 
die vorm van 'n spesialc oor· 
Jogstoelac. Met ander woordc 
hy ontvang £148 totaal per 

(Vcrvolg op blndsy 6 kolom 1) 

WAPENS AAN UNIE VIR 
MIDDE-OOSTE OORLOG IN 

Blykbaar omdat die Unie van Suid-Afrika. onderneem 
het om met sy troepe te help met die verde<liging van <lie 
~Iidde-Ooste - in samewerking met Australie en Nu-See
la.nd, volgens besluit van die Empire-konferensie - het die 
Verenigde State ingewillig om wapens aan die Unie te ver
koop. Die Amerikaanse departement van buitelandse sake 
het die Kongres verlede week meegedecl dat die Verenigde 
State binnekort tot hierdie stap bereid sal wees. 

Pres. Harry Truman sal in 1 wapende magte en ook die feit 
ooreenstemming met artikel 408, dat bulle gouer n<1 enige andcr 
van die wet op ondcrlingc vcr- blanke t.roepe in 'n oorlog na 
dediging van 1949 moct verklaar die oostt'lilce l\liddeUandse See 
dat die vcrdediglng van Suid- gestuur knn word. 
Afrika in bclang van die veilig- Verklaar word dat die depar
heid van die Vcrcnigdc State is tcment van verdediging die ver
voordat wapens aan die Unic klaring dcur die Unicrcgcring 
verkoop kan word. Daar sal dat 'n Kommunistiese bedrei
ook 'n uitruiling van notas tus- ging in cnlgc deel van Afrika as 
sen die Amerikaansc departc- 'n bedrciglng vir die Unic be
ment van buitelandsc sake en skou sal word, na vollc waarde 
die Uniercgering moct plaas- skat. Hy bcsef ook dat Suid
vind. Afrika in tyd van oorlog 'n 

Daar word vernccm dat die 
president sc verklarlng en die 
wisseling van notas voor die 
cinde van Januaric vcrwag 
word. 

Die crns van die intcrnasio
nale tocstand het die Verenigdc 
State sc bcsluit na vcrklaring 
bcspoedig. Die departtmcnt van 
verdediging beset die vegver
moe van die Suid·Afriknanse ge-

waardcvolle .,lug- en sceknoop
punt" is. 

Na berig word, bet Brittanje 
ook by die Vcrcnigde State die 
wcnslikhcid van vcrkoop van 
krygstuig ann Suid-Afrikn aan
bcveel. Dnar is bygcvocg dat 
die optredc van die .Suid-Afri
kannse lugmagcskader In Ko
rea 'n indruk op die Amerikaan
sc dcpartemcnt van verdcdiging 
gcmaak hct. 

Toe die prys van petrol In 
Oktobcr 19t9 met 2d. per gel· 
ling vcrhoog is 'n maand na 
devaluasic, bet die Minister 
van Ekonomiesc Sake 'n ver
klaring .. uitgcreik waarin hy 
verduidellk het dat die olic
maatskappyc .,aansoek gedocn 
het om 'n verhoging van prys 
met die bcdrag van hul ver
hoogde kostc wat vcroorsaak is 
deur die dcvaluaslc van die 
pond." Die Minister hct voorts 
vcrklaar dat hy hom oortuig 
hct dat die wereldprys van olie
produktc ook uit die stcrling
gebied gestyg het en dat 'n 
vcrhoging dus onvermydclik is, 
en dat dit onrcgverdig sal wees 
om van die oliemaatsknppye te 
verwag om hul produktc te 
verkoop teen die aanslcnlike 
vcrlies wat die huidlgc pryse 
mecbring. 

,.KA"X :'\IE BEST AAX'' 

Toe die petrolprys op 11 De
scmber vcrlcde jaar weereens 
vcrhoog is, hct die regcrings
pcrs vcrklaar dat die olicmaat
skappyc ,.al 'n hclc paar maan
de lank" aandring op 'n vcrho
ging. ,Hullc sou met die ldein 
wins van die laaste tyd nie 'n 
beboorlike bestuan kan maak 
nie", bet dit gtlui. 

Vc-rlede W<'<'k is uit Londt'n 
bl'rig dat N'n van die groot 
oliemaatskappye 'n tusst>n
tydse diwidend verklaar bet 
wnt dubbel so groot is as die 
vorige. ,Dit gee hoop op 'n 
dubbele totale verdeling teen 
15 persent vir die jaar'', aldU8 
die berig. 

GEVOLGTREKKrnG 

Die vrang wat die publick op 
hierdic nuusbroklde sal wll 
stcl, is: 

Indit>n een ,·an dit groohte 
olie-grocpe vir die afgelope jaar 
so 'n aansienlike wins toon dat 
by 'n diwidend knn uitkeer wat 
dubbel HO groot is no; die van 
die janr voor devalunsie, hoe 
rym dit met die kluaglied dat 
die olitmnatskappye met die 
klein winp; van di(' laaste tyd 
nie 'n behoorlike br.'ltaan kan 
maak nie? 

Die vcrdere afleiding is dat 
die rcgering bctcr ondersoek sal 
moct instcl na die sake van be
sighcidsonderncmings voordat 
hy verhoogde prysc toestaan. 
Dlt is erg gcnocg dat die amp
telikc strewc blykbaar is om die 
winsgrensc van voor die oorlog 
dcur produll~nte en middelman
nc te hnndhaaf en sodocnde 
die las van die stygcnde lcwens
duurtc op die gcwone vcrbrui
kcr aileen af te skui!, maar 
wanneer die winsgren~ nog 
yerdubbel word in 'n tyd wan
n<'cr die groot volksma .. sas se 
vo<'dselbegrotings nie rn<'er wil 
klop nie, is op sy minste ge~ 
'n opcnbare slmn~aat 

a.,DIE O.B." word cedruJt deur Pro 
Eeeleala , Drukkery, SteUenboliCh, vir 

die clenaara en ultaewers: VOORBLAG 

(Edma. > Be perk, Groote Kerlrrebou 
703, Poebua 1411, Kerkplelll, ltaap. 
I tad. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 17 JANUARIE 1951 Van Die Os 
HOE DIWIDENDE OOK 

VIR STALIN 
Die Westerse wereld het 'n stryd om lewe of dood aan

geknoop en die eise wat pres. Truman verlede week aan die 
Amerikaansc Kongres gestel het in verband met bewapening 
en mobilasie is 'n aanduiding van die gewigtigheid van die 
oomblik waarin ons lewc. Die vyand is nie net die gemili
tariseerdc Rusland met sy Kommunistiese handlangers in 
die Verre Ooste nie. Deur ook maatrecls aan te kondig vir 
die stabilisasic van pryse en huur en die versekering van 
gesonde arbeidsverhoudings, het die president terselfdertyd 
met die vinger gewys op 'n belangrike vyand waarmee elke 
kapitalistiese land te kampe het en wat in enige uitgerekte 
oorlog in steeds groter mate die bondgenoot van Josef Stalin 
sal word. Dit is naamlik die ekonomiese vraagstuk wat die 
W estersc volke vandag veral pynig in die vorm van hoe 
lewenskoste. 

Die stygende pryse het reeds 'n peil bereik waar die 
salaris- en loontrekker die vrnag begin stel of 'n depressie 
nie 'n uitkoms sal wees nie. Hulle sicn nie meer knns vir 
die stryd teen hoe lewenskoste nie en meen dat daar geen 
verskil is tussen 'n toestand waarin die noodsMklikc dinge 
van die lewe nie meer met 'n groot salaris gekoop kan word 
nie en een waarin 'n klein inkomste nie toereikend is om in 
die noodsaaklike behoeftes van die lewe te voorsien nie, en 
omdat die mens nou eenmaal so aangele is dat hy - ten 
spyte van die spreekwoord wat die teenoorgestelde aanbe
vecl - die euwel wat hy nie ken nie verkies bo die euwel 
waarmec hy te kampe het, sal die regerings van die Weste 
hulle moet voorbcrei op toenemende ontevredenheid en eko
nomiese onrus in hul geledere. En waar die Westerse de
mokrasiee per slot van rekening niks het om b ul volke aan 
te bied bebalwe die vooruitsig op nog groter inflasie wat 
moet volg op 'n nuwe oorlog, bestaan die gevaar dat bulle 
wei nog 'n oorlog mag wen maar die "\Tede meer beslissend 
sal verloor as die buidige. Dit is 'n gevaar wat nie genoeg 
beklemtoon kan word nie, maar waaraan ongelukkig heel 
weinig gedoen word. 

ONEWEREDIGE RAS 

Dit is 'n opvallende feit dat behalwe in sover deur mid
del van belastings sckere besnociings aan groot inkomstes 
gedoen word, die prysbeheer, waaraan selfs die mees kapi
talistiese land mecdoen, van so 'n aaxd is dat die druk van 
die lewenskostc hoofsaaklik, indien nie uitsluitend nie, op 
die salaris- en loontrekker afgeskuif is. N;y-weraars, b andc
laars, boere, kontrakteurs, ens. was nog altyd min of meer 
in die posisie van 'n kurk prop wat saam met die stygende 
vloed omhoog gedu is. Die water b et nie teen bulle opge
stoot soos dit vandag dreig om die werkersgroep te oorspoel 
nie. Daar word redes aangcvoer waarom dit so moet wces. 
Private ondcrneming en produksie moet aangemoedig word, 
ook deur aanloklike belcggingsmoontlikhede. 

Dit mag waar wees, m aar die fei t bly dat die lewens
kosre bale oneweredig oor die bevolking versprei is en dat 
dit 'n gevaarlike toestaml skep. B y die broodwinner ,,·at 
elke dag ,·erder na benede gly verwek dit wrewel om berigte 
te lees van maatskappye wat st.eeds g roter en groter diwi
dende betaal onderwyl die produkte van daardie onde rne
mings elke maand duurder word. \\'anneer , soos so pas 
in E ngela nd aangekondig, sementfabrieke diwidende va n 
271 pcrsent uitkeer terwyl die pr ys van sem ent 'n g root 
bydrae gelewer bet tot die verhoogde pryse van huise, d an 
is dit nie bevorderlik vir daar die gees van weerstand b y die 
deu rsnee burger wat nodig is in die str yd teen die Kommu
nisme nie. 

Waar die gangbare ekonomiese stelsel vir sy voortgang 
afhanklik is van private beleggings, kan natuurlik nie ver
wag word dat daar geen winste moet wees nie. Maar dit is 
op die lang dour in bclang van die ondernemings self om 
b ul winste binne perke te hou, en dit is -sekerlik 'n saak van 
uit.erste belang \ir die regerings om toe t.e s ien dat buiten
sporige winste nie gemaak word nie. Daar is mense in die 
nywerheid self wat toegee dat 'n diwidend nie hocr as n 
persent behoort te wees nie. Dit is 'n billike rente op enige 
belegging en a l wat <lit meer is, getuig di t van uitbuiting van 
die p ubliek in een of ander vorm. 

Wanneer clkccn, van die man in die straat tot die 
politieke leiers, praat van die ondcrgang wat die .,Westerse 
beskawing" bedreig, dan lyk dit so uiters vrugteloos en 
dwaas dat daar 'n ekonomiese stelsel gehandhaaf word 
waarin 'n minderheid van die bevolking toegclaat word om 
die laste van die lewe in die stryd om die ,Westerse beska
wing" eenvoudig af te skuiwe op diegenc wat dit die min
ste kan bekostig - t.e meer waar hierdie afslmiwing moet 
uit loop op 'n positie\\·e bydrae tot die magte wat die onder
gang van die Weste beoog. 

On vergelyklike Ellende 
Ek glo ni~ dat daar al ooit 'n 

tydperk in die wereld se geskie
denis was dat soveel miljoene 
mense vir soveel jare soveel 
onvergelyklike ellende moes ver
duur soos wat die ongelukkige 
miljoene wat in kommunistiese 
Iande leef in die twintigste eeu 
moet verduur nie. 

Ons aardbol is verdeel in 'n 
donker of kommunistiese kant 
en 'n ligte of nle-kommunistiesc 
kant. 

In kommunistiese Rusland en 
sy verowerde satellietlande ver
gaan daar miljoene manne en 
vroue - wesens na die ewe
beeld van God geskapc op 
onbarmhartlge wyse en onder 
die ellendlgste omstandighede in 
arbeidskampe en tronke. En 
hul sonde is dat bulle op ccn 
of ander stadium iets gesl! het 
wat hul kommunistiese heersers 
nie aanstaan nie; of verowerdes 
is; ot daarvan verdink word dat 
bulle politick of godsdlenstige 
oortuigings buldig wat nle god
loi.'nary of kommunisme is nie. 

In daardie kommunlstiese 
Iande voer nog meer miljoene 
mense 'n lewe wat so bitter is 
soos gal. Hulle is letterlik die 
slawe van die wreedste .en koel
bloedigste diktatuur wat die 
wereld nog ooit geken het. Vry
heid ken bulle nie; reg bestaan 
nie; vrye tyd en ongehinderde 
ontspanning word bulle nie ge
gun nie; selfs genoeg van die 
kos wat bulle produseer kry 
hulle nie om te cet nie - dit 
word gebruik om oorlogswapens 
te koop waarmee bulle nog meer 
slawe moet gaan verower. 

JV ellusteling en Sadis 
Maar in diesclfdc kommunis

ticse Iande lccf die heersers
klas - die kommunlste en die
gene wat by bulle inkruip -
in onbebeersde weelde. Selfs 
nie eers die adellui van die 
middeleeue bet so 'n heerlike 
lewe gevoer soos 'n moderne 
kommunistiese burokraat in 'n 
satclliet-land nle. Dit gaan glo 
maar altyd so as niets tot iets 
kom. Dit word vertel in die 
demokratiese wereld se koeran
te dat Josef Stalin se seun, wat 
'n produk is van die hoogste 
sosiale kring van die kommu
nistiese hecrsersklas - die 
Kremlin-kring - so 'n sadls
tiese wellusteling is dat selts 
hooggeplaaste kommuniste dit 
nie waag om hul dogters na 'n 
openbare funksie te neem waar 
diktator Stalin se seun ook 
teenwoordig sal wees nie. 

Omdat lewensomstandighede 
en toestande in die kommunis
tiese helfte van die wl!reld deur 
die despotiese hccrsers daarvan 
streng gcheim gehou word won
der ordcntlike mense of die 
beeld (natuurlik heeltemal on
volledig) wat ek in die vorige 
paragraaf daarvan probeer 
skilder het, juis kan wces. Dit 
is so wreed en onmenslik. En 
tog het ek maar net die ge
lewerdc getuienis weergegee 
van rcgcrings se inligtingsdiens
tc; van betroubare onafhanklike 
waarncmers; van oplettende 
kocrantmanne; en van ontnug
terde kommuniste wat gelukkig 
genocg was om lewendig uit 
die sogenaamde ,werkerspara
dys" te kon vlug. As rcdelike 
mens aanvaar ek getulcnis wat 
oor en oor gcstaaf word; en 
dcrhalwe glo ek dat toestande in 
Rusland en in die andcr kom
munistiese Iande oneindig ellen
digcr is as wat die paar para
grawe wat ek hierbo neerge
sltryf het laat vermoed. 

Slagoffer of Vyand 
Daar om stem ons beeltemal saani met die Argen tynse Ek vcrwonder my dus daar

president dat indien Kommuuisme moet ver<lwyu, kapitalis- aan dat die Ielers van die nie
me eersre sal moet verdwyn. kommunistiese helftc van die 

!II Deur Sybrand II Die Politieli<? Ouditeurs 
Ek is bale dank verskuldig 

wcreld nog op sprckcnde voct 
verkeer met die bcwerkers van 
die onvergclyklike kommunis
ticse ellende. 

Indien dit enige betekenis hct 
om met die kommuniste van 
die twintigste ecu te ondcrhan
del dan het dit ook vir die nie
kommunisticse wl!reld betekenis 
om diplomaticke betrekkinge 
met die kommuniste te hand
baa! en op sprckende voct met 
bulle te verkeer. Maar die 
kommuniste ken net mcde·ltom
munistc, handlangers, arbclder
slawe in kampe en tronke, en 
dooie mensc. Vir die nie-kom
munis baat dit hocgenaamd 
niks om met die kommuniste te 
redeneer nie - hy is Of hulle 
slagoffer of bulle vyand. 

Ek lees in die kocrante dat 
die Eerste Ministers van die 
Britse Statebondslande wat in 
Londcn vergader het, glo dat 
die wereldvrede gchandhaaf 
kan word en dat bulle ten gun
ste is van samesprckings met 
kommunistiese Rusland en 
Sjina. 

Dit wil my voorkom asof 'n 
woordjie van waarskuwing 
aan Sy Majesteit se Eerste Mini
sters nie onvanpas sal wces nie. 
Die les wat te leer is uit ge
beurtenisse van die jongste ver
lede in verskeie Ba.lkanlande 
mag nie vergeet word nie. Roep 
maar net die geval van Tsjeggo
Slowakye in herlnncring. 

l soleer die Kommuniste 

Toe die kommuniste in daar
die land gekom het, bet bulle 
drie groepe daar aangetref. 
Hulle handlangcrs - die ou 
kommunistiese vyfde kolonne; 
bulle vyande - die nasionaal
gesindes; en die demokratiesc 
sosialiste en andcr liberalistc 
wat die goue middeweg tussen 
handlangerskap en vyandskap 
wou volg. In 'n verbysterende 
kort tydjie hct die middewegters 
gevind dat bulle die eerste slag
offers van die kommuniste gc· 
word het! Soos aile boelies kar
nuffel die kommuniste eerste 
dicgene wat die geringste kruip
gebaartjic teenoor bulle mank! 

Ek is van mening dat die 
Eerste Ministers Hewers samc
sprekings met adm. Donitz, die 
Ieier van die Duitse volk en 
met genl. Franco, die Ieier van 
die Spaanse, moe!l aanbevecl het 
oor Europcse eenheid en herbe
wapening. Ek hou vol dat as 
die ntc-kommunistiese volke 
hul geskllle kan byle; 'n een
heid van gelykwaardigcs kan 
skep; hulleself tot die tande toe 
bewapen en uitrus - dan kan 
die kommuniste miskien nog 
sonder 'n oorlog op hul pick ge
sit word. Maar dan moet die 
kommunlste nie in hul kwaad 
gesterlt word deur bulle r~ 

wafferse leiers te bchandcl nie 
- met wie onderhnndcl m:>et 
word en wat in die raadsale van 
die wereld ontvang moct word 
nie. Dan moet hullc op bulle 
pick gesit word en vcrmy en 
verag word vir die wreedaards 
wat bulle is. 

aan my Ieser .,Aldejee" vir sy 
vriednelike wcnse aan my en 
sy waardcring vir die stryd wat 
gcstry word. Hy skryf: 

.,My wens is dat u seer veel 
gebaat het uit die paar wekc 
van niksdoen en kragte opge
doen het vir aanwending In 
dicns van die ontsettende groot 
aantal volksgenote wat, met die 
hoed in die hand, die oc op
slaan na die magtige partyleiers 
om die teenvoeter te vind vir 
die Kommunistiese Bulldozer. 

,Nooit soos tans het ek die 
waarde beset van die bewegings 
O.B. en N.O. Hulle is die poll-
ticke oudlteurs. 

Die Pt•rsoonsbelangrik
heid 

.,My vreugde in die feesgety 
het bestaan uit 'n bokwavrag
vol secnwense. Dit gee darem 
maar 'n lckkcr gevoel a! as 'n 
mens cenkeer per jaar onder 
die importante mensdom ge
rekcn word. Die feesdae het 
ek - ook die dae tussenin -
op my landgoed, wat 'n agste 
van 'n morg beslaan, deurge
bring; grootliks tot my verdriet 
want ck het niks van my appel
koos- en perskedragte kon ge
niet nle omdat my bure te jam
merhartig teenoor die vrugte
vliee staan. Plase toe bet ek 
nie gcry nie want ek wil nie 
as vrugtevlieg in verdenking 
staan nie. Ek het my plaas
vriendc toe ook my goeie wense 
per pos betuig en met die resi
proscrende feeswcnse bet die 
persoonsbelangrikheld geweldig 
tocgcnccm om dcur rykmense 
erken te word. 

Ktvikkies en lmmigrante 
.,In my tuin doen ek, egter, 

gemoedelike aandoenings op, 
waaronder die aansienlike aan
was in die kwikstertfamille. 
Tot 'n jaar gelede het die ge
talstcrkte so afgeneem dat 
Twiet-Twict, Stompvoet en 
Tweetoon al geselskap was 
wat orgebly hct. Die voortbe
staan van die grocnteverbouer 
se beste vricnd was bedreig deur 
die mccs ongcwcnste onder ons 
imm!grante, die Argentynse 
mier. 

,Die bcstuiwing egter van 
sclfs die stamme van straat
bome in my woonbuurt met in
sekdodende pocierstowwe het die 
uitwerking dat die babavoCltjics 
teen die vcrslindingstogte van 
die mier-immigrant bestand is. 
Ek tel nou op waterleidae 'n 
twaalftal kwikkies i.p.v. drle, en 
d:t is 'n anrdigheid om tc slen 
hoe bulle kriekc, sny- en ander 
wurms wcgdra nessies toe. 

,Ag, hoe aangenaam sal dit 
wees om die jong volksgcnotc 
van 13 en 14 jaar werk toe te 
sien Rtnp, bors uitgestoot, om 
broodwlnners te wees. Dink net 
daaraan dat vir die 25,000 
immigrnnte wat vir die uitbou 
van ons nywerhcde moct kom 
sorg, woonplekke - nessies -
opgerig moct word. Maar, moet 
ons dan nie vir ons jong op
wnsscndes huise bou nic? 
(vcrvolg op bladsy 4 kolom 5) 

TOESPR AA K 

KOMMANDANT-GENERAAL 

Wat gelewcr is by die opening van die U niale Laertr ek. 

Nou verkrygbaar in pamfletvorm teen 1/- per dosyn. 

Beste! by: 
Posbus 1411, Kaapstad. 
Posbus 1059, Pretoria . 

Voorraad beperk . Bestel da delik. 
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TYD~ 
AFR 

s· 
Uic tie 

dit• guuetige 
spn•kt•ude h~ 
dat d ie verh< 
Af1·ikuuer en 
din~ ongcvc~ 
kan verwag 11 

t;icn lik in di 
trcf. 

Ongelul 
r(•(•ds merkh 
wor d nie. U 
oorwig in di 

Die indeling 
king volgens h 
volkstelling van 
ultgewerlt. Daar 
Unie 'n blankc 
2,372,690 gchad. 
mense het 1,35~ 
as huistaal op 
heelwat meer as 
gctal wat Enge 
opgegee het, is 

Daar was dus 
van 126,000 wat 11 
huis gebruik. T 
by die volkstellin 
die getal wat Afr: 
taal opgegec he 
die met Engel~ 
783,000. Die voor 
Afrikaanssprckc~ 
tyds dus 337,000 
derdduiscnd mine 

FabJ 
T 

• 
Die opkoms 

daarvan op die 
begin p ia. Die 
skredes gevordt1 
w a t verstandeli~ 
as die mens. \~ 
dat die mens sa 
wa nneer dit nee 

'n Tyd gelede 
Jma n11e professo1·, 
ncr, gewaarsku 
die drumpel staaj 
perk wa ar daar ~ 

brieke sal wees 
.,.·an meganiese ,1 
hierdie re\'olu!>ie 
intree dat daar 
wees vir doeltre 
sing van die m 
kragte wat hull~ 

Veral sal dit ge 
van 'n derde wer 
neer die leermag~ 
soldate nodig het 
produksie van di~ 
eis word. Hler 
werkkragte sal w 
likheid en gocdko 
werk na die oorlc 

VINNIGE 

Die bestuurder 
wat hom tocle o 
diging van mcgan 
gese dat bulle • 
wat die werk va 
kan doen. 

By die opst~ 
taalstate byvo; 
rekening gchot 
met gegewcns s 
t ing, pensloen, 
werksure ens. v 
nemer kan die 
taalstaat ten 
10,000 werkneJl1 
minute saamste 
Daar word o 

masjlenc reeds i 
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u.aoc. TD OUL&.S8ms&E&DB ADVB&TBNSIU: 
• ..._.elfb llleouiMcnrlap: 

(VwlowiDI, buwallk, pbOOrte, atertgeval, ID memortam, 1elukweDIID11:. 
eoa.) lei. per woorel; minimum 2/ & per p!Mllll. VoorullbetaalbaU, Vir 
IMrb&IIDp ~ pat. &181&1. 

llal04elll&dver....-: 
Eente plu1D1. 2d. per woor.1. Vtr berb&llllgs 2:1 pat. afatac. 

lllwlt•celd op .. Die O.B." <verai<TD w~klllta>: 12/6 per J&ar or &/ S par 
• maan<la. Vooruttbetaalbaar. Stuur aelverteoal~eld, beateUIDp, en IDtekenceld 
II& VOO&SLAO (I!DYS.) BPK., P oeboa Ull, llaaps&acL 

GE BOORTE 
Vaa - Hef'~f'r.--op 22 Dee. •n 

frla nun aan dr. ~n mev. A. A. van 
den Beever van Coteeberg. lJ/ 1 / lB 

H UW ELIK 
VIL.JOE.~ - FERGUSON. - Die 

huwelllt van Mlcha, oudate dogter 
van mev. V. Jo'erguson, vroeer van 
Bellville, en Antoon Vlljoen van 
Johannesburg, waa voltrek op 6 Jan. 
te Kempton Park. 17 /1/ lB 

D OODBEitiG 
BOVX.-Sklellk heen~;ega.o.n op ey 

ptaaa .. De Hoop" op Dlnsda.g, 19 
Deaember, my dlerbare broer Paul 
(Bully), In die ouderdom van 49 jaar. 
Ona awyg, 0 Heer, dlt waa U wll. 
Dlep betreur deur ay auoter BelUe, 
Dl Rialto, s. Paarl. 17/ l / 1B 

SAAL GEVRA 
Nuwe or .:oete tweedeha ndae ,Cow

boy" ·aaa.l, atuur volle besonderhede en 
prya aan: S. Bekker, Klelnronlem, Tw
kaalad. 10/1/2B 

TE K OOP 
Tlen 1eltrulade DuJtae merino ram

metJiee van 1erertatrHrde vaelera. Bel 
&811, Wellington. Telecrateer Du 
Tolt, :Ualaoataale. 4/10/leB 

Voortreklurltlapak (No. 4) guklk 
't'lr f-geleenthede. Paa persoon van 
11 voet 8 dm., no or redellke aanbod. 
SIU'yt aan - ,.Werklooa", PosbM 
U ll, Kaapatael, T.K. 

PLANNE 01\l GELD TE l\IAAK 
%65 P lanne om celd te maak. Toon 

hoe u maklfk In u vrye lyd geld kan 
verdlen. Oetrankeerde koevert be
IIOrl crlllla lnllrllng. Skryr aan :
Poabua 16, O.B., Robinson. Tvl. 

17 / 1/ G 

BEJIANDELI NG GRATI S. - Ons Is 
daar 110 oortulg van dat ona •n egte 
Suld·A!rlkaMlae geneeamfddel vir Ru· 
matlek, Lendepyn, IleupJig en verwanle 
kwale ontdek het, dat ona 'n gratis 
proermonater aan enlge Jyer aa.J atuur. 
- S tuur 1/& vir poageld, ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Poa
bua 77ll, Pretoria. 6/12/ll 

VERVOERDIENS 
Vir aloemene kor\OeC~erk • 
ook tlerl)()er van nwmae t•ee m 

uerbfKdino ~ 

J. A. STRAUSS 
Poebua M • - T elefooll t-SSM 

PAROW 

GRYSBARE 
GR1!SllABE, al<iltera, ou voorkoma, 

onno<llg. Oortulg u aett deur ORl'S· 
II.AARWO~DER die jongate kunl· 
matlge w~reldwonder, baar eo kopvel 
voedlngsmlddel te gebruilt, skadelooa, 
kleurstofvry, 5/· per bottel, geld mel 
t>e.telllng.-Boere~rtneeamJddell, Poabua 
4272, Johaonesburg. D/1/8/49 

Gl')'share en baarel blnne een maand 
tot natuurllke kleur beralel or geld 
terug, vry van kteurator. Bevorder 
ha.regroel, verwyder akllfera. 11/6 per 
boltel, poavry. Konlant met beatelllnl. 
Die Boerevroo, Poabua 7«159, Johannes· 
bur&-. GH/6/110 

1\IEDISYNE 
GESO.NDHEID Is u re~"lllatlge erfe 

ots, oortuig u self deur ooa bebande· 
lings te gebrulk en u kwaal te ont 
wortel, skryf, lollgtlng gratia, Bof're 
.reoeetunld dela, Poabua •212, Johannes· 
t>urg. B/1/814~ 

Slektea e" l<wal6 verbaa I Opera· 
ales vermy en gesondbeld hH'IItel 
Waarom dan sal u Ianger ly! Sl<ry!, 
meld be&onderbede, raadpleeg Dill 
Uoerenoo, Bua 7:158, Joharuleaburc. 

(Nr. 2) 1/8/49 

V A..~'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\lS.) BEPERK 

Dtrekteore: 
P. w. J. van Heeruen. 
P. 0. vao Heerden. 

Potgleterotraa.t 2:18, 
b/v Pretnrluaatraat, 

PRETORIA. 
TE!!lLS (vloer en muur - verokll· 

lende tlpe), KOMBUISOPWABBAKKE, 
(vleklose slaal en Terruzo), SEPTIE· 
SE EENHE:DE - W.C. STELLE, 
BADDENS EN HANDEWASBAKKE, 
VERF· EN STAALVENSTERS, LOOD· 
GIETERS BENODIGDHE:DE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
lltfi:UB E LS.- Beter meubela teer 

bllllker pryae Babawaent11ea, atoot· 
karretjles, drlewlele, llnoleuml, tapyte, 
ens. , ook altyd ID voorraad. Geeu 
Katalogu8. Meld waaorln u belangatel 
-\'l SSER-MEUBELS, Lai>gatraat 178, 
Kaapatad. 3/12/11 

RADIO 
Wffil' EN LOffil', die Beroemde 

Radlo·ln;enleura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radio's en Elaktrteae 
Toeatelle. Gereglatreer<le Elektrlaltelt.t· 
r.annemers. Foon 11-84311 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• B et u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY-GENOTE? 

• B et u ook gesien t ot watter hoogtes ons volk in s taat 
Is wanneer h y die ver lammende en verstikkendc 
partypoliticl{ opsy skuif ? 

• B et u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort bet ? 

• Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer \i r die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

e Daarmee kan u h elp deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• A s elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 
~ 

I ntekenvorm 
Neem asseblicf my naam op as intekenaar op ,)Jie 
O.B." t ot ek u in kenni8 stel om toesending te staak. 

Bierby ingealuit t>ind u die bedrag tlan .......... .... .. . . .. . 

•.• . .•... ....•..... ..... tlir die eerste .. . ................. maande. 

NAAM .................... ............ .. ............................ . . 
<Naarn en Adres in Blokletters> 

POBADREB ............ ... ....... ........................ .... ... ... . 

Bandt ekening. 

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

Voea auebllef Kommiasle by plattelands4! tjekL 

Ander Se Menings 

Wil Engelse Bevry Van 
Boere- Heerskappy 

' n Pleidooi vir d ie 
etigt ing van 'n Brits
Su id-Afrikaau sc hewe
ging om Brit~e Suid
Afdkun c rs vry tc maak 
vun , oorheersiug deu r 
Afrikaners" word in die 
maaudblad , The Br itish 
Afr icu Monthl}" gedoen. 
Die hlad vr a of ten aan
sicn van die f cit dat die 
Union J uck in twee uit 
die vi<'r }ll'Ovinsies ·vir 
nteer us ' n eeu gewapp er 
h et en hyna veertig per
sent van d ie hlank e be
, ·olking Engel~~prekend 
is, t•n die Kleurlinge 
en mttm·elle oorwegend 
t>ro-hrits is, alles maar 
uan die repuhlikein e 
goed!-imoedR uitgelewer 
moet word? 

.,Nadat ons 150 jaar lank ge
probeer het om met die Bocre 
klaar te kom, nadat ons veer· 
tig jaar lank geprobeer het om 
in 'n nangename gees In die
selfde staat saarn met hulle tc 
lcef, kan nie ontveins word nie 
(bchalwe die wat nou self hal
we Afriltaners is) dat dit taam· 
Ilk hopcloos is. Wat daar te 
cis was, het hullc gceis; waar 
daar tocgegee Is, hot ons toege
gee." 

Die vcranderings wat sedert 
die begin van hicrdic ecu, ,.toe 
dit nog 'n Britsc land was," in
gctrcc het, is byna ongcloof!ik. 
Met onstcltenis kan die vraag 

~estel word: ,Wic het die Anglo
Boerc-oorlog gowen'?" Die 
blad sl! dat dit waar is dat die 
Engelssprckendes in die min· 
dcrhcid Is, ,,miskien 'n perma· 
ncntc mindcrheid. Maar byna 
elke minderheid in die moderne 
wcreld het sy vryheid Ycrwcrf." 
As voorbeelde verwys die tyd· 
skrif na die Jere, die Gricke, die 
I sraelietc en die Bulgare en 
voeg do.araan toe: .,\Vat hulle 
gcdoen het, kan ons tog seker 
ook doen." 

RYKDOl\1 

En voortgaande: .,Ons het 
rykdom, ons het vriende en po
t.ensli.'le bondgenote, onderwyl 
ons teenstanders (afgesien van 
'n handjievol ryk boerc ) dorps
prokurcurs, ploegbase, spoor
wegwcrkers, staatskoolonderwy
sers klerke in die staatsdiens, 
tre~best.uurdcrs en buskonduk
teurs Is. Kan ons onsself dan 
nic teen sulke mense handbaaf 
nie? Dit is nutteloos om te 
paai." 

Talle nasionalc groepe, aldus 
die tydskrif, het gedurende die 
afgelope eeu omansipasie ver
kry. Inderdaad is die geskiede
nls van ons tyd grootliks die 
van volkc wat hulleself van ti
rannlc eg of ingebeeld, groot of 
klein, bevry het. Indie, Ceylon 
en Birma regeer tans hulleself. 
Amerika en Nederland het die 
Flllppync en IndonesH:i laat 
vaar Brlttanje het Ierland prys
gege~ en die Bocrc-rcpublicke 
aan die Afrikaners tcruggegee 
- met Natal en Kaapland byge
VOC&' - en is blykbaar voorne
mens om hullc ult Wes-Afrika 
en Wes-Indl~ te onttrek. 

B EWEGING 

Die Britto het die gecsdrif 
v~;loor om ander mense tot 
huJle eie beswil tc r1-geer. Dit 
is geen redo waarom 'n miljoen 
B r itsc Suld-Afrikaners hulleself 
moot opoffer nie." 

Die tydskrlf vra hoc die klein 
staatjies, bale van bulle arm en 

sender militerc bronnc, dit reg
gekry bet om van huilc sterk 
base los te kom. ,.Soms deur 
oorlog - soos die Balkan-lande; 
soms deur politieke agitasic en 
rebellie, soos die !ere; soms 
deur die vcrwerwing van st.eun 
van kragtige buitelandS(' state 
deur propaganda en oortuigings
werk; soms deur hullc so 'n on
draaglike las tc maak dat die 
besturende mag bly was om 
van hulle ontslae te rank; soms 
deur wydversprcide burgerllke 
ongchoorsaamhcid wat rcgcring 
moeilik of onmoontlik maak." 

The British Africa Monthly 
verklaar dat ,,geweldpleg ing nic 
nodig is nic. Wat ons nodig 
het, is 'n Brits-Suid-Afrikaanse 
bcwcging." 

Se Naturelle 
Gaan Hul Eise 
Vermeerder 

,Die regering bet in 
die afgelope tyd op g('C~
driftige wyse ' n veldtog 
gevoer ,om die hlankc 
b~skawing te red'," bt•t 
S. P. Sesedi, voorsitter 
van ·die kongt·es vun ad
viserende rade vun Iuthi· 

relle-lokasies O}l Ermelo 
verklaar. 

,.Ek vra myself af", het hy 
gese, .,wat dit dan is wat d ie 
blanke beskawing bedreig dnt 
hierdie patetiese hulpgerocp ont
staan. \Vie is die vyandc van die 
blanke beskawing? H1-t die 
blanke beskawing skielik sy 
mag en krag tot so 'n mate vcr
loor dat hy aan homself moot 
wanboop? Nadat ek die helc 
situasie decglik ondcrsock hot, 
het ck tot die oortuiging ge
raak dat die helc veldtog om 
die blanke beskawing tc red 
blote sentiment is, dat die so
genaamde vyande net In die 
verbeelding bestaan en dat die 
vrees onnodig is. 

,.Ek sien hierdie vcldtog as 'n 
rookskerm om die nature! van 
sy pad af tc laat dwaal en om 
hom te vervrccm van sy else 
vir menslike rcgte. Die blankc 
beskawing verkeer in geen ge
vaar nic en dit word hoege
naamd nie bedrcig nic. \Vat 
verwag word, is dat die blankc 
beskawing sy pligtc tecnoor die 
naturelle moot nakom en ann 
bulle regtc en vryhedc moct 
skenk; en dat hy moct ophou 
om die nature! te onderdruk en 
te verneder. Ons naturclle sal 
ons nie laat mislei nle ; intcen
decl ons sal ons eisc vir mens
like regtc vermeerder. 

Geen 
Samewerking 
Met Blankes 

,In 1949 h et d ie n a
turelle-volke die pad van 
nie-samewerking met d ie 
h lankes gekies," h et dr. 
J, S. 1\fo r oka, voor sitter 
van die Af r ican Nat ional 
Congres, tyd en s die 
38ste byeenk om s hy die 
lil!!!aam in Bloemfontein 
verklaar. 

.. Hulle was vcrplig om dit te 
doen as 'n ecrste stap om die 
naturclle-volkc te organlseer vir 
die berelking van bul eie be· 

stemming en vir die verwer
ping van daardie fopspeen na· 
tureJle-rade, wat 'n produk is 
van die behendige brein van 
die aarts Britse imperialis Cecil 
Rhodes. Hierdcur het bulle 
blanke bansskap verwerp en 'n 
begin gemnak om die naturelle
volke te organiseer in hulle eie 
instcllings en populere bcvry
dingsbewcgings. 

ONGELYKE VENNOTE 
.,Scdert die verowering van 

Afrika deur verskillende Euro
pcse lmpl'rialistc hot die natu
rcllc-volke die bcste dele van 
huJle land aan die v:itman ge
gec. Hullc hot hullc land gegee, 
hullc mlncrale bronne, hulle ar
beld, bulle blood en selfs bulle 
!ewe. 

.,Hulle was ongclyke vennote 
in die onecrbare kontak van 
baas en kneg vir die afgelope 
300 jaar. Daar is te vecl na
turelleblocd vcrspil, nie alleen 
op die wereld se slagvclde nie, 
maar ook in die strate van ons 
eie stede en op die vlaktes van 
Bulhoek, Bondelswarts en selfs 
\Vitzieshock." 

Griepepidemie 
Breek Uit In 

Engel and 
'n Grirpepidemie wat beskryf 

word n.. -die ernstigste sedert 
1918 bet in Engt"land uitgebreek 
wnar dit dreig om oor die b ele 
lnnd te versprei. 12,000 , ·an 
I\l andJe'>ter "~' bevolking van 
700,000 wns ,·erlE'de week siek 
en die stnd se openbare dienste 
wa!l in 'n toest.'\nd van chaos. 

In L iverpool het duisende 
mense g esterf vergeleke m et die 
gemiddeldc stcrfte van ongevecr 
200 per week. Trou- en doop
plegtlghede moos uitgestel word 
omdat d ie predikante en pries
tors nnnecn besig was met be
grnfnisse. Teraardcbestellings 
is in groepe van tot vyf waar
geneem. Steenl<oolproduksic in 
die noordweste van Engeland 
hct aansicnlik gedaal omdat 
11,000 van die 57,000 mynwerkers 
vcrlcde week sick was. 

B crigt.e uit Frankryk dui daar
op d at die epidemic ook daar 
u itgebreck h!'t. 

<vervolg van bl. 2 kol. 5) 

.f<tmmer rir die 
'Ministerif•s! 

.. Daar is 'n paar ministeries 
vir wic ek innig jammer kry, 
vir hulle wat moet omsien na. 
die bclangc va n die werknemers 
wat bu tc d ie staatsdicnste val. 
Stet hulle die lewensduurte toe
lang op die regte kerf dan styg 
d ie s temme van afkeur uit aile 
oorde op. Sowel uit die kringe 
wat met to1-slag geholpe is as 
uit die kringe wat die nuwe toe
slag moet betaal; en les bes 
vanuit die t ecnparty wat hom 
vcra ntwoordelik moes gestel bet 
vir tocrcikende loonvergoeding; 
dit nic gedoen het nie en toe 
1\S gevolg van 'n 15% ommeswaai 
in stemmc hulself deur hulle 
onbesonncnheid uit die saal laat 
lig het. 

.,So styg die st1-mme op en die 
lawnai maak natuurlik die be· 
trokke minlsteries heeltcmal 
m agtcloos. 

,.Die nnd1-r ministeries, wat 
nie lewcnsduurtc op die regte 
of enigc kerf moet vasstel nie, 
kan maar net se: Hockom sloer
staak julie ; wag op die gunstige 
dcpartementcle balanse en kyk 
of ons Ianger op vaspenning 
sal bly aanstuur?" 
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KAPITALISTIESE STELSEL 
SKEP BELASTINGSLA WE 
Iu die daghladpers word berig dat Europcsc fiuansiers of geld~kie

ter~ die Suid-Afrikaanse regering 'n lcning van £10 miljoen tot selfs 
£20 miljoen aangehied bet om die Oranjc-Visrivier-hesproeiingt-~kema en an· 
der hesproeiingskemas in ·die Unie aan te pak. 

Die Oranjerivierskema beteken dat 'n haie groot dam by Bethulie ge
bou word, wat met 'n kanaal verbind moet word met die orn:anggehied van 
die Visrivier, 8odat water lJeskikbaar gestel kan word vir hestn·oeiing in die 
binneland. 

Die aanhod van 'n lening is reeds aan die begin v:m verlede jaar 
gedoen. Die regering het toe geweicr weens onaanneemlike voorwanrdes 
aan die lening verbonde. 

Die aanbod Is onlangs her
haal, sonder die voorwaardes. 
Die regering het egter weer 
gcweicr met die verduideliking 
dat hy reeds te vccl geld ge
Jcen het. 

Dit word tans berig dat die 
aanbod binnckort vir die dcrde 
keer berhaal gaan word. 

HULLE IS GRETIG 

Mees opvallend in die berlg 
Is die gretigheid van die Euro· 
pesc finansiers om tot £20 mil
joen aan die regering van 
Suid-Afrika te leen om hierdie 
reuse besproeiingskema aan te 
pak en dcur te voer. Waarom 
Is bulle dan so grctig om bier
die groat som geld te leen? 
Die antwoord is tweerlei. 

In die eerste instansic sal die 
voltooide besproeiingskema as 
sodanig (afgesien van die volk 

fsoos Ons Lesersl l Dit Sien 

Ryksbande 
Verstewig 

,Lo'l van Engeland", Johannes
burg, skryf: 

Die sending van minister Eben 
Donges na Londen herinncr aan 
die skepping van die Empire
republick deur dr. Malan, Att
lee en Nehru sodat Indie binnc 
die familiekring van Statcbonds
volkere kan bly tot voordeel van 
Engeland en selfs al tot be
spotting van die Bolsjewiste. 
Noudat Pontecorvo met atoom
geheime hom agter die ystcr
gordyn bevind, soos deur die 
pers onlangs bevestig, en die 
Roo! golf vinnig oor die verde
dlgers van .,demokrasie" In 
Korea spoel, moet mos weer 
wapens teen die pestilensie uit 
die Ooste gesmee word - weer 
tot voordeel van Engeland met 
sy twee kommunisties-gesinde 
bekleders van slcutclposisies in 
sy kabinet. 

Afgesien van die belangrilcheid 
dat Suid-Afrlka periodiek ann 
beraadslagings, deur promotor 
Attlec gereeJ ter verstewiglng 
van ryksbande, deelnecm, vlnd 
ons dat ons verteenwoordiger 
daar saam aan een tafel van die 
Britse koning met Nehru en 
Ceylon se vertcenwoordigcr cet. 
Dit herinner my a.en 'n insld~n
tjie kort gcledc in die Goudstad. 
Ek moes aanhoor hocdat drie 
kleurlingklonkies onder mel<aar 
spot met apartheid en een die 
ander uitdaag om blankc vroue 
te stamp op straat, natuurlik 
onder die oe van die polisie uit. 

Dis duldelik dat sodra ver
houdings tussen ra.sse op party
politieke terrcine gebring word 
die doel verongeluk word. 

Ek pas 12/6 vir nog 'n jaar se 
inteken!ooi op Die O.B. ter be
vordering van 'n republiek los 
van Engeland en die susters
volkere, met beplanning van 
ons eie buitelandse beleid en 
territorlale apartheid. 

se nasionalc bate) dubbeld en 
dwars die som van die £20 mil
joen lening van die Europesc 
finansicrs werd wees en met 
verloop van jare sal die waar
de van die skema steeds styg 
en die lcnlng derhalwc altyd 
veiliger mnak. 

In die tweede instansie sal 
die produktiwiteit van die 
skema genoegsame waarborg 
wees dat die volk van Suid
Afrika en meer bepaald die 
nedersetters Iangs die sltema 
vir geslagte aaneen 'n cnorme 
bedrag aan rente op die lening 
sal kan betaal. (Die regering 
kan die rente van die volk ver
kry in die vorm van bclastings 
sowel as in huur vir die be
sproeibare grond wat bcskik
baar word). 

RE~'TELAS 

In die praktyk sal die verwe
senliking van die skcma onge
twyfeld bctcken dat 'n gcwel
dige bate vir Suid-Afrika tot 
stand gcbring is, maar dit sal 
ongelukkig ook beteken dat 
daardie bate die volk se na
sionale skuld met £20 miljoen 
verhoog het en dat die rentelas 
van die volk met £500,000 tot 
£600,000 per jaar toegeneem hct. 
As die volk vir 'n korte veertig 
jaar op die skema rente betaal 
hct, dan het hy reeds 'n bedrag 
nan die leners terugbetaal wat 
net so groot is soos die oor
spronklike kapitale uitgawc. 

Indien landbounedersetting!l 
1\'1 gevolg van die skema. op et'n 
of meer plekke uitgele word 
'<1\l die ne<lersetten. 'n jaarlik'le 
rent-elas van meer ns halfmil
jot'n pond moot tlra - nog 
voordat bulle 'n peunie be<>tee 
het aan hui'le bou en boerdery
uitgawes. Solank as wat <lie 
swnre r entela'l betaa.l moet 
wor<l, kan die nedersetterq, op 
sodanige skem t\ nie anders ns 
om 'n wurgbt•stuan te voer nic. 
Trouens bulle boer dan In 
werklikheid om 'n deel vir <lie 
'reemde gel<hkieters. 

Dit is hierdie rcntclas wat 
die kapitallsticsc stelscl op 
volke Ie wat Adolf Hitler in 
sy beroemde vyf-en-twintlg 
beleidspunte onderneem hct 
om of te skaf. In n~t lette r!. 
het Hitler se program ,·er
klaar <lnt hy staan vir ,die 
bevry<ling van die volk ,·nn 
rent.eslawcrny." 

LANDSKULD 

Dit word dikwels nie bescf 
hoc swaar die rentclas is wat 
'n volk moet dra nic omdat die 
bedrag wat die volk in dircltte 
en indircktc bcla.stlngs moet 
betaal net om die rente op die 
na.sionale skuld te vereffen nie 
bereken word nie. In 1950 wa" 
Suid-Af rika. se nasionnle skulcl 
die reu!lebe<lrag van .£717,766,000. 
Daarop moet die bcln~~tingbeta
lers jaarliks 'n rente van on
gevcer £29 miljoen bC\tnal -
wat bt'teken dat t'lkc- lid yan 
Suid-Afrika se blankf' bevolking 
jaarlik11 ongeveer £12 a.an ren
t~ op <lie landskultl moet be
tan!. In die prnktyk beteken 
dit dat 'n gesinshoot,· met vrou 
en tlrie kiDders, ellm jaar aan 
tlirekte en indirelde belasting 
£60 moet betaal nf't om die 
rente op sy laml ~ nasionale 
skuld te help betaal. Watter 

verligting sou dit nic vir die 
gewone man wees as die druk
kende rentelas van sy nek vcr
wyder kan word nic. 

DIE VERGELYKING 

Dit was Adolf Hitler se be
Ieid om onder geen omslandig
hede Jenings aan te gaan vir 
die doclclndes van openbare 
wcrkc nie. Onder sy bewind 
hct die regcring eenvoudig ge
noeg note Iaat druk om 'n be
paalde skema te finansier. In
flasic is voorkom dcurdat bier
die note gedek is dcur die werk
like waardcs wat hulle help 
skcp het. Per slot van sake 
wntter verskil maak dit as die 
kosle nan 'n bepaaldc skema in 
die staat se bockc aangedui 
word dcur skuldbriewe aan 
geldskieters of deur die staat 
sc ele note-uitgifte. Vir die bc
lnstingbetaler is die verskil eg
ter gewcldig groot. 

Laat ons die verskil aandul 
nan die hand van die Oranjc
rivier - Visrivier _ besproeiing
skema. 

Onder die kapitalistiese stet
sci sal die Suitl-Afrikaanse re
gering skulclbricwe ter wnar<le 
van £20,000,000 ann Europt'!lle 
lino.ns"iers moC\t gee en die 
Suld-Afrikann!IC belastingbeta
ler~ sal jaarliks meer as halt
miljoen pond nan rente nan 
d.nardie finansiers moet bctnal 
- bes moontlik vir ge~lagte 

lank. • 
Onder Hitler se stelsel sal die 

Suid-Afrikannse rf'gering spe
siale note Inat druk ter '-l"narde 
van £20,000,000, waarop gcen 
rente betaal hoef t~ word nie. 
Hierdie note sal gedek word 
deur wcrklil'e waarde - die be
pnalde besproeiingskema wat 
inflasie geheelenal sal uitska.
kel. 

SOl'."DER SKULDLAS 

Onder die kapitalistiesc stcl
sel sal die volk van Suid-Afri
ka in vcertig jaar £20,000,000 
rente aan die Europese finan
siers bctaal bet - dit is net 
soveel ns wat bulle oorspronk
lik gcleen het. En na die veer
tig janr sal die volk nog steeds 
£20,000,000 skuld en nog ~teeds 
moet ,·oortgaa.n om jaarliks 
£500,000 rent~ te betnnl. 

Onder Hitler se stclsel sal die 
winstc wat die skema afwerp 
gcbruik word om die note wat 
speslaal vir die skcmo. gedruk 
is af tc los en dcrhnlwc uit sir
kula.sie terug te trek. As aan 
geneem word dat die jaarlikse 
wins van die skema slegs 
£500,000 is, dan bctekcn dit dat 
as jaarliks, vir 40 jaar, £500,000 
van die spesialc note wat vir 
die skema gedruk is uit sirku
lasie verwyder word, daar oor 
40 jaar gecn spesiale note meer 
in sirkulasie sal wces nie. Die 
voll< van Suitl-Afrika sal dan 
'n wuar<levolle besproeiings.ke
ma. hi', waarop by nooit rente 
aan geld.skieters hl'tnal bet nit'> 
t'n waarop by ook gt'en kapitale 
skuld a.an enige geldskieter het 
nlc. 

~IOTORPAAIE 

Hitler het hierdie ekonomiesc 
stclsel met groot sukscs ge
brulk tydens sy bewind In 
Duitsland. Die bekendste voor-

BLINDES SAL SO,OS 
VLERMUISE PAD KAN VIND 

Blinde!i sal binnekort in staat gestel word om met be
hulp van radar te ,sien" op dieselfde beginsel as wat vler
mnise - wat blind is - hul pad vlnd. 'n Instrument is 
ontwikkel in die vorm van 'n flits waarin die nodige elek· 
troniese apparaat aangebring is wat 'n dun klankstraaltjie 
vooruit skiet wat die weerklank teen voorwerpe na die ore 
van die bllnde terugkaats sodat hy presies kan vasstel 
wat in sy pad en rondom hom is. 

Die tikklanke wat dcur die egter gevrees dat die toestel nic 
kop van die ,.flits" uitgesend van vecl nut in 'n lawaaierige 
word, kan omtrcnt nle deur die straat sal wee.s nle, daar dit die 
persoon gehoor word nie, maar gebruiker sal verwar. 
net die weerkaatsing teen vaste 
voorwcrpe word deur sy ore op- 'n Deskundige wat met die 
gevang. Op die wyse kan hy antwerp van die tocstel te docn 
'n muur langs hom gewaar en gehad het, het verklaar dat dit 
prcsies weet wannccr dit ophou nle vir alle blindcs van nut sal 
en kan hy ook straatoorgange wccs nie. Die waarde daarvan 
vasstel. In 'n vcrtrek vol meu- 1~ veral in die hulp wat dit bicd 
bels ko.n hy sy weg tussen die om mense wat op 'n gevorderdc 
hUJsraad deur vind sander om leeftyd blind word te leer om 
aan lets te stamp. sclfstandig hul pad te vind. 

In 'n stil straat kan hy 'n pos- Blinde mense, so verklaar hy, 
bus, pilaar of boom op 'n af- het 'n natuurllke radarstelscl 
stand van ses tree bcmcrk, ter- deurdat bulle die weerklank van 
wyl 'n grater voorwerp verdcr hul voetstappe opvang en daar
gewaar kan word. Daar word . volgens handel. 

becld van die aanwending van 
hicrdie stelsel staan in verband 
met die netwerk van pragtigc 
motorpaaie wat Hitler oor 
Duitsland laat span het. Hy 
het nic die geld vir padbou ge
leen by geldskicters nie, maar 
hy bet dit gcvind deur motor
pad-note uit te gee. Binne re
kord-tyd het die winste wat die 
verbeterde vervoerstelsel a!ge
werp het die motorpad-note af
gelos en Jaasgenoemde is toe 
'leheelenal uit sirkulasie getrck. 
Op die manler bet die Duitse 
volk vir homself - deur sy eie 
arbeid - 'n netwerk van mo
torpaaie gebou sander om ka
pitale skuld daarvoor nan te 
gaan en sander om ooit 'n ren
telas daarvoor te dra. 

Indien al die volke van die 
wereld, met verloop van tyd, 
daartoe gekom bet om Hitler 
se ekonomiese stelsel toe te 
pas, sou <lie kapital1sme finna.l 
en onhf'rroeplik doodJ:t'kwyn 
het. 1\laar Hitler is doodge
maak ,·oordat hy die kapitalis
me kon <loodmaak. 

Die kapitaliste van die we
reid is gretlg om geld nan die 
volke \'an <lie wereld te leen -
sodat die belastingbetalers van 
daardie volke bulle renteslawe 
kan word. 

KOSTE VAN OORLO£ 

Dit is verbysterend om te 
dink oor die geweldige tocname 
in die rentelas wat volke na 
elke oorlog moet dra., omdat die 
nasionale skuld gedurende oor
Iogsjare op skouspelagtige wyse 
styg. Die voorbeeld van Brit
tanjc is insiggewcnd. Die Amc
rikaanse Vryheidsoorlog bet die 

-

Britse landskuld met £120 mil
joen Iaat styg; die Napoleon
tiese oorloii het dit nog £600 
m.iljoen opgeskuif; en in die 
twintiger jare van hierdic eeu 
- na die eerste wereldoorlog -
was die Brltse Jandskuld in die 
buurt van £8,000 miljoen. Van
dag word die landskuld nie 
meer in terme van miljoene pan
de berekcn nic, maar wei in 
terme van blljoene ponde. 

Dit is die ertenis wnt die ka
pitali!!me in minder M 200 juar 
nan die Britse belastingbetaler 
nagelaat het. Elke Brit is van
d.ag 'n belastingslaaf. Hy moet 
meer as die helfte van elke 
pond wat hy verdien nan be
lasting beta.al. 

EKONO:\UESE KNEGSKAP 

Die kapitalistiesc pers kan by 
geleentheid vreeslilc te kere 
gaan oor politicke knegskap -
of diktatuur. Maar dieselfde 
pers swyg wanncer hy ckono
miese knegskap - of kapita
lisme moet verdoem. In die 
maande en in die jare wat 
voorltl, gaan dit "teeds duidell
ker word d.at die Wcsterse vol
ke wat die demokru'iie as poli
tieke st~lsel volg en die knpi
tnli!!me as ekonomiese stelsel, 
eers dan geestel ik voorbereid 
gaan wees om die kommunisme 
te beveg, wanneer die demo
knttiese politiel'e stelsel op so 
'n wyse hervorm is <lnt die vol
ke a<> sodanig ook beheer kry 
oor bulle ekonomiese wei of 
wee. 

Maar dan moet die kapitalis
me eers vervang word met 'n 
nasionale ekonomiese stelscl. 
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Rhodesie 
Durban 

Neer 

Gesteun Uit 
Le Taalbeleid 
Vir Afrika 

lloewel die hlandpunt van 'n g1·oot deel \an dit• Eng•·ls-prekendc 
he,·olking en dit• Engeh;e pers in die Unie ' n groot ve•·and•••·ing in ~y bon
din~ tecnoor Afrikaanl!l in die jongete ja1·e begin O(WniJmu· lwt, is duur in 
dit• Unit• nog 'n l•a•·de kern ,·an Engehe wat geen tyd vii· Afrikaune het nit•, 
terwyl ·die umptclikt• heleid , ·au Oil!'\ huur!'llaat, -wuar die Afrikaner-••lt•nwnt 
hynu 'n kwm·t vun die blunke bevolkiug uitmaak, ' n IH'!SOndere , ·yandig
lwid openhatu• lN'n ous tual. 

Durban hct nou elndc en ten 
laastc sovcr gckom om die 
Afr kannse inwoners van die 
stad ten mlnste In hul cle tnal 
tc ua om hul geld. Met mccr
derhcld van stemmo Is naamlik 
b., luit om voortann dlo water
en clcktrlslteitsrekenlng ook in 
Afrikaans to druk. Teen hier
d e voorstcl het drie stadsraads
lcde gcstcm. Een van bulle, 
mnr. E. L. Black, hct gcsl! dat 
d1t nooit die bcdoellng van uni
r.kasie was dat plaasllke ower
n de aile dokumcntc In albei 
.imptcltke talc mocs druk nic. 
,1 ulien om; die Afrikuanse min
J<·rhPid in Uurban die reg toe
Maan om rt•kenhtJCH in hul taal 
.e ontvang, wnt van die lndier!l 
l'nt nPt IIO\·eel ns die blanke11 

£30-MILJ. MEER 
AAN GOUD IN 1950 

Die wanrde van die goudop
• ngs van die Transvaalse 
udmyno gedurcnde 1960 het 

..i van die vorigc jaar met 
yna £30 mlljocn oortref. 
Volg ns statlsUck uitgcrclk 

d ur die Transvaalse Kamer van 
•• rynwest', was die totalc waarde 
n 10~0 £144,710,814 tccnoor 

• 114,899,().13 in 1949. 
u c wcrldikc wanrde sal nog 
t at hot'r wees, want die ver
p.ng van nywerheldsgoud 
n prcmlepryse is nie by 

.t rdie gcgewens lngesluit nle. 
Die vorlgo rekord Is In 1941 

opge tel met 'n waarde van 
£120,845,432. Die aantnl fynonse 
gcprodusccr hct dnarenteen ge
dnnl van 11,708,013 In 1940 tot 
11,6~9,280 In die afgelope jaar. 

is'? Die nature De is sekerllk 
geregtig daarop om hul reke
nings in Zoeloe te ontvang. 
Durban !inl weerstand moet 
bied of so nie sal b.} hom op 
ge\aarlike VOml bel Ind." 
Aldus hlerdie ,Suid-Afrlkaner" 
wat onder die bcstaande staat
fltelsel seggenskap het oor die 
beleid van 'n groot Suid-Afrl
kaanse stad. 

RHODES!£ 

Aan die elnde van verlcde jaar 
bet 'n afvaardiging die Rbode
sleso minister van onderwys 
versock om Afrikaans as 'n 
keusc-vak vanaf die sub-stan
dcrds in te voer. Dit is gc
wl'lcr onder meer met die ver
skoning dat die rcgering vocl 
.,dnt nik11 gedoen behoort t e 
word wnt mag inmeng met d ie 
\"t)'e omgnng van die twt•e 
groepe nie wat so uiters '"en~olik 
is indlen aJ.mai Rhodesiers wil 
'"ee e n cen amptelike taa.1 gc
b,ruik." 

Hicrdle standpunt Is deur die 
Sunday Mail in 'n hoo!artlkel 
vcrder onderstreep wnar hy be
waar maak teen die gebruik 

\'Un die term ,.Rhodeslese Afri
kaners". Hy verklnar: 

Soos die Eerste Minister ge
s~ bet, Is almal welkom In die 
kolonle wat bcre1d is om 
Rbodesiers te word en die ver
antwoordelikheld van Rhode
siese burgerskap, lnslultende 
die Engclse taal, te aanvaar. 
Ons hct geen Rhodcsiese 
Engelse, Rhodesiese Skotte, 
Rhodesicse Wallil.irs nie; bulle 
is eenvoudig net Rhodcsiers. 
En dit pas nie dnt Afrikaans
sprekende Rhodcsicrs hulselt 
as 'n ras apart gaan bc~kou, 
bckend as Rhodesiese Afrika-

L.V!S EN LEWENSKOSTE 
(Venolg van bladsy 1 kolom 4) -

jaar. Ons bet eenvoudig bier
die bt•drag nfguond op tl50 
en bet dit genecm as 'n bil
l ke bedral' om ann parle
mentslede tc betul ten op.;ig
tc l':ln die buldlge 11ltting." 
Bcnewens die gcwetUgde vry-

stclll~ van bclastlng van 70%, 
is parlcmentslede nag geregtlg 
om sekere aftrekklngs van but 
salaris te mnak wanneer bulle 
bul inkomstebelastlngvorms ln
vul. Altans, dit Is af te lei van 
'n uitlating wnt lndcrtyd deur 
mnr. Eric Louw gedoen is. 
Parlementsledc het gcvra dat 
ten opslgte hlervan bcpaalde 
voorskrlfte nan die Kommissaris 
van lnkomste gcgee mocs word. 
Mnr. Louw hct toe gese: 

,Ek mecn dat hler het jy 'n 
kwessle van dlskrcsie, want 
ek bet nl gt•vnlle ft>had \l.':lar 
ek ,·ertoe l{t>rlg bet in vuband 
met sekero aftrekking11 en 
wanr die Kommissaris , ·an ln
komste dlt tocgelut bet." 
H nsard no. 8 van 194~ kol. 
3735). 

mE \'ERGELYKL"iG 

In hoover die Kommissnrls 
van Inkomste vandag nog ge
brulk mank van hierdlc ,.dis-

ltresle" om bcpaalde uitgnwes 
van parlcmentslcdc van bclas
ting vry te stel, is 'n saak waar
oor laosgenocmdes seker nle to 
openharllg sal wees nie. 

In elk geval is die poslsie van
dag so dat ministers met die 
oog op die vcrhoogde lewens
koste 'n bykomende £75 en ge
wone parlementslede 'n by
komende £29/10/- per maand 
ontvang tccnoor die £17/6/8 
per maand in die gcval 
van getroude staatsamptennrc 
en £6/18/8 in die geval van gc
wone wcrknemers. Ongctroudc 
parlemcntslcde - en daar Is die
sulkes - vcrkeer in 'n nog gra
ter bevoorrcgte posisie as onge
troudo staatsamptcnarc. 

Dlt Is 'n wanverhoudlng wal 
nle net In die ooglopcnd Is nle, 
maar wat in die Jig van die 
beswaar van mnr. Sullivan nle 
'n &"Unstige beeld van ons wet
gewcrs gee nie - die mense 
wie se taak dit nie a ileen Is 
om die lewenskoste te beknmp 
nle en wat inderdnnd litcmme 
1:'0\Ta het , ·ir die docl, m:Ulr 
wut ook voorskryf tot wntter 
mnte die gewone burger \'P.r
goed moet word l"ir die 'er
minderiAg in waarde 'an IY 
reid. 

ncrs, en sodoende, spcslale 
else ann die land as gchccl 
stcl nle." 

T\\'EE 1\IA TE 

Die Afrilmners In Rhodcsli: 
maak byna ccnk\~ art van die 
bcvolking ult. Die Engel e rc
erlng hot geen kon lderasle vir 

hlerdle groot volksgrocp wle se 
\Jaanbrekcrs 'n groat rol ge
peel hct in die maltmaldng van 

die land nle. Uic hcleld daar 
111 dat bulle met dill t;n~lsc 
moet 'ersmclt tot ct·n t:ngt•l!>C 
taalgroep. I n die Unlc waar 
d:e Engcls&))rckcndc!l fiC \Crhou
ling nouliks 16 (1 gunsUger is 
s dit: \an die Afrikuners in 

Uhodesie tccnoor dlt• meerder
ltl'idsgroc)l, word dill reg ,·an 
I•;ngels as tual ~;o hlt•rk uunvnar 
tl:lt En~et•lstl kocranto ~telfs 'n 
hohani m~tnk \\unnot>r t'entnlige 
'ngelse in dlo htnntt.diens nie 

be\'Order \\ord ttio, en ~;preek 
n &tndsntadslid self die mening 
ilit dnt 7.oeloe en AfrikiUins 
\lie min reg bet om op stads

l'ekcnlngs te 'crsk.) 11. 

Op grond waarvan \vord ge
ykc regtc aan die Engclse mln
Jerbeld In die Unle verlccn! 
::>p grand van prnlttlese oorwe
gings weens die felt dnt die 
Engel e groep 'n aansienllke 
Joel van die b volklng uitmaak, 
of op grond van die Brltse 

gr<' e in Suld-Afrika - 'n 
~bad wnt In PJk ge,'lll onder 
Brit Jeldlng elf sede.rt Neu
rf'nberg '\un nile regskrng w"nt 
!lit kon besit bet, gestroop It;? 

\ 'OOitBEELD 

Dit sal vir die Engclssprc
kcndcs In die Unic, uit wie sc 
ltrlngc by meer as cen gclccnl
held In die jongste tyd \'recs 
ultgcsprcek Is oor die toekoms 
van Engels, raadsaam wees om 
hul taalgenote oorlmnt die Lim
popo tot vcrsigtlgc oplrcdo ann 
tc mann. Jlhodesie ma~t ocr
lang, wanneer die hevolkin~ts
\erhoudlngs danr met tWi \'un 
die l nlo groter oorcenltoms 
\ ortoon, deur Afrlkanrrs In die 
Unie a!! mant taf anm anr word 
llr die reCJJing \lm tanh".rhou
Cling!!. Dnar knn nlc '\erwag 
'"ord dat dlskrlmlnulc teen 
Afrikaners In 'n buurstnat nic 
Y terugknntsing in die Unie 

sui hfi nie, ,·ernl niu wanncer 
t~ngelssprek('ndes In n•rnnt
'"oor,Jelike posisles hiPr in die 
Unle ook hul stul'"t' r in die 
beurs \an nnnstoot \\erp nie. 

)ode Verontrus 
Op voorslcl van mnr. Barnett 

Janncr, 'n Joodsn lid van die 
Britsc parlcment, het die Britsc 
Jewish Board of Deputies, die 
volgendc bcslult oor Dultse ber
bewapcnln,g aangeneem: 

,.Die l{and \ an Afgc\aardig
des \lln Brltsc Jode Is ernstlg 
\'erontrus oor die herbewnpo. 
ning \an Oos. en \\'es-Duits
Iand. Dl~ ltund is oortuig daar
\'an dat die hestaan or die h f'r
skepping \ 'lln 'n l)ultse Jeer of 
leers, 'errnad Is teenoor d ie 
mlljocne Jode en nle-Jode wut 
deur die Nul gedood ls." 

Empire Beoog 
Groter Eenheid 

Die Britse Emtlirc-konferensie (of }~mplre-eenheidsko
rnltee) bet na 'n tiendaagse sitting Hrlede \ ' rydag uiteen 
gegaan. In sekere O(lsigte het dlt onderllnge \'erskille aan 
die Jig gebring en In ander opsigte gaan dit hegter aaneen
skakeling ten ge,·olge he. 

Uit die \'errigtings het dit geblyk dat die A~iatiese lede 
(lndie, Pakistan en Ce)lon) nie un plan is om bul gewig 
by die Weste in tc ner11 wanneer oorlog uitbreek nie. Waar 
die wereldtoestand die hoofbesprekingsJIUnt WBS, bet bierdie 
Iande hul grootste bydrae gelewer om 'n beleid \'an \'ersoe
ning teenoor Rusland en Sjina te Jlrobf'cr bewerkstellig -
'n beleid wat die Britse Empire-lando imlertlaad ook in die 
\'.V.O. laat geld het en wat hullcsclf beskryf as 'n goue 
middeweg. 

Op eon stadium bet die blanke 
cdc van die Empire se polltleke 
n militere vertcenwoordigers 

bcraadslaag oor die militcre 
aspek van die bclcld om die 
M'dde-Ooste te verdcdig. Die 
tank om hlerdie " t-relddee l tt· 
'l"erdedig is meer bepnald opge
drn aan ::iuld-Afr ika, Austrnlie 
en Nu-Seeland. Hoe'"el lndie, 
Pakistan en Ce) I on teenwoordlg 
.vas toe die beleld om die ' er
Jediging \ an die 1\lidde-Ooste 
1.\o·aar tc neem, bcspreek I , bet 
hierdie drie lande nie deelge
neem nan die bespreking \'an 
die \ 'erdedigingsplan nie omdnt 
built> nie \'an plan is om ann 'n 
orlog teen Rusland dt>t>l tc 

neem n ie. 

\'ERSOE~"E~'D 

Wei het hicrdic Iande, vera! 
onder Ieiding van Pandit Nehru, 
tul lnvlocd gebruik om die 
Empire 'n versoenende houding 

cnoor Rusland en Sjina le 
ant aanncem. Daar is dan ooJ( 

aangckondlg dat die cerate mini
sters van d e Empire hulsclf 

ebind het om bulle to b ywer 
vir die 'rcde van die wcreld en 
dat hulle enige doenlike re hng 
al verwelkom vir 'n samcsprc

klng tusscn Ieiers van die Wcste 
n Stalin en Mao Tse Toeng 
m die vrede tc vcrscker . 
In die verklarlng wat ultge

relk is, word beklemtoon dat die 
Empire nOOr al die vastclande 
n oseane van die wereld strck", 
n dat die Emplre-konferenslcs 

hulle in staat stcl om bcsondere 
!tennis op te doen en bulle ,'n 
buitengewone gcvocl van ver
ntwoordelikbcld" vcrskaf. ,Ons 

moet doen wat; 01111 kan om die
gene wat \'an onl'l vcr~ikil t~ 

probeer verstaan," 
lndien die Enl(llre-voormannf' 

hiermee bedocl dnt H·rdere po
gings IUingeweml moet word om 
Josef Stalin en lUno Tsc Toeng 
liC fotnndpunte te ~er&taan, dan 
is die Empire beslg om die 
wereld nog 'Prder nan 1\lol'kou 
uit te \'erkoop !iOOs bulle Europa 
en Asie reeds klaar nan Stalin 
present gegee het. 

El\IPIRE-EENHEID 

Gelukkig bcstann daar vcrskll 
van mening oor die erkcnnlng 
van die Kommunlstiese bcwlnd 
in Sjina en die toelating van 
Sjina tot die V.V.O. Australle, I 

Nu-Seeland en Suid-Afrika se 
tandpunt Is dat solank Sjina 

voortgaan met sy agresslewc op
trcdc by aile aanspraak op er
kennlng en lldmaatskap ver
bcur. In hocver hlerdie mcnings
kloof oorbrug is, Is nlc In die 
finale vcrklnring bekend gemaak 
nle. 

llcJtter eenheid ,·an die Em
pire op ekonomiese cebled Is 
deur die konfcrens'e in I..onden 
gelilllCc. llulle het oorecngc-kom 
ilat d:anr 'n noodsaaklikheid be
!ilaan \ ir ,,nouer en mecr ce
rcelde rnadpleglng tusscn die 
stuk•bondslande ten opsigte , .an 
ullt~ aako ,·an voorrade en pro
dukKit>." ,Hulle hf't oort>enge
korn om by huJ onderskele re
l{erings nan t~ bc\'t>f'l dnt die 
bestaande Statebond11masjinerie 
,; ir rnadplcginK oor ekonomiese 
aangPiecnthl"de vir die doel 
'liersterk moet word." 

Hoerhuis Ontbind 
Op Sl I>e!it•mher 1950 is die 

Nu-SeeJandKe llocrhuls (gelyk-
taande met Suld-Afrika. se Se

naat) fonneel ontblnd - omdat 
hy, in die "oorde 'an die Eer
l>te l\linlstcr "sy nuttlgheid uit
gedien bet." 

Die Sonant In Suld-Afrika het 
ongetwyfcld ook sy ,nuttigheid 
uitgcdicn," Hy Is slegs 'n duur 
en oorbodige dubbclganger van 
iic Volluirnad. Dtt sou baie be
ter wccs om die Senaat stilweg 
te ontblnd en In sy plek 'n 
Rand van Bcroepsverteenwoor
digers te stel. 

Somerluhhcrds 

In Hul 
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BY 
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