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'n W etsontwerp is deux· 
die Duitse Federale par
lement aangeneem wat 
die eerste slap verteen
woordig in die daarstel
ling Yan 'n ekonomiese 
demokra~ie in Duitsiand. 

Die moderne sindikalisme is 
'n beskouing wat nan die werk
gewers en werknemers in 'n be
paalde bedryf medeseggensknp 
en mede-vernntwoordelikheid wil 
toeken ten aanslen van die be
stuur en huishoudelike aange
Jeenthede Yan die. bedryf. Dit is 
ekonomiese demokrasie in die 
sin dat dit beroepsregering is
dit is bestuur van die beroep of 
bedryf deur dlegene wat in die 
beroep of bedryf werksaam is. 

rektcurc staan. Vyf dirckteure 
sal deur die werkers benocm 
word en vyf deur die ondernc
mers. Die elfde direkteur moct 
'n dcskundige wees wat deur die 
ander tien gesamentlik bcnoem 
word. Op hierdie wysc sal die 
ondernemings van die yster- en 
staalnywerheid nasionalc sindi· 
kate word en sal 750,000 Duitse 
yster- en staalwcrkers medes(~g
genskap ve'rkry oor en mede
verantwoordelikheid moet o.o.n
vaar vir die bedryf waarin hulle 
werksaam is. BRITTANJE 

GEVAAR 
ONS 

IN 
GROOTSTE 

AFRIKA 
Dit is ekonomiese demokrasie 

waarna die mensdom van die 
twintigste eeu hunker. 

AANSPORIXG Dit is seker nodig dat ons, wat genoem word die Swart Gevaar as 'n Die slndikallsme vcrwerp 
bedreiging vir die biankedom, nie onderskat nie. Weliswaar hoor ' n mens enersyds die kapitalisme wat 

h I .l } k' · ' . f 1 f d' lk ) d' h verlang dat 'n bedryf beoefen ee wat uaarvan >y ver ·•es•ngs tnaar n mens twy e o 1e vo we xe e- moet word In belang van die 
dreiging vir die blanke heskawing "·oikome hesef, .~kryf die Adjunk-leier, kapitallste wa.t dit besit en an
mnr. J, A. Smith. Daar was, ondanks sporadiese '\-'erwysings daarna deur dersyds die staatsosialisme wat 

Die sindiko..lisme los ook die 
probleem van aansporing op. In 
ondcrnemings wat nasionale sin
dikate is en waar bestuur deur 
berocpsregcrlng in swang Is, sal 
dit nic nodlg wees vir kapita
liste of staatsamptenare om die 
werkers met aansporingslonc en 
a.nder middels te socbat om te 
werk nic. Die seggenskap oor 
hul eie ekonomiese Jot sal ge· 
noeg aansporing vir die werkers 
wees om hul bes te doen in hul 
eie <en terloops hul volk se) be
lang. 

I . · ' ' • k' 1 d h 'd D' verlang dat die bedryf vir die po Illei, n groot tnate- nus ·ten g a te groot mate- '\-'an gerust ex . xe staat bcocfen moet word en be-
Suid-Afrikaner, meer hepaaidelik die Afrikaner het homseif nog steeds stuur moet word deur staats
mans genoeg gevoel om enige daadwerklike hedreigiug, wut hy hoofsaaklik ampten~re. In die eerste. geval 

dink · d' I'k Idd d' 1 d d' 1 f 1 · d ll'1 moet dae werkers gedung veg aan - m 1e vorm van Inoont 1 e gewe a •g te e, te 100 te ne . n et teen die kapitaliste vir hoer 
ander woorde, die voik wat te midde van hiex·die soort gevaur ontstaan en 1 

tone en in die tweede geval moet 
opaegroei bet o'lo dat hY homself in enige vorm van werklike gevaar van bulle weer teen di.e staat baklei 

d e d ' k k'-e d d.·.., E d' · k Ik . vir laer belastings. Die sindiaar 1e ant an ver e le• n It IS oo vo Otne so as ons net aan 1noont- kalisme verlang dat ondernemer 
like geweiddadighede of oniuste hini;tC die greuse van ons staat dink. en werker gesamentlik weder-

Maar daar is vandag andcr · leid in gebiede onder hul vlag 
scggenskap en medeverantwoor

t>k .hom lcen, ~e standptmt. ten dclikheld sal aanvaar om hul be
op~>•g~e van .emge oorlog, bmnc dryf in bclang van die valle te 
of butte Afrtka wnarby ons be- beoefen en om hul eie huls in 
t~okke raak! te stel. Ons knn , orde te hou. 

Die Ossewabrandwag verwel
kom die opkoms van die sindi
l<alismc in Europa want die be
wcging pleit ook vir ekonomiese 
demokrasle (of beroepsregering) 
en vir politieke dcmokrasie (of 
voll<sregering). Die Ossewa
brnndwag verwerp die KommJt
nisme, die staatsosialisme en die 
kapitalisme as synde alma! 
vorms van ekonomiese diktatuur. 
Insgelyks verwerp die O.B. ook 
die Kommunisme en die party
stelscl as synde vorms van poli
tieke diktatuur. Die vcrnieti
ging van hierdie vorms van dlk
tatuur en die vestiging van 'n 
volksgemeenskap wat ekonomies 
en polities vry is, is die grootse 
hcrskeppingstaak van d'e Os
sewabrandwag. 

vorms van bedrciging en gevaar, volg en die grootste bedrei-
werklike gevaar. Een is die ge- ging is die wat Engeland skep. 
weldige toename van die uantal Die tyd het aangebrcck dat 
nie-blankes In die blanke gebiede ons bale reguit moct praat. me onder die skyn of sells be-

1 wnar bulle 'n sosiale en ekono- Engeland se beleid was tydens doeling dat ons kommunisme j 
daarbuite Afrika moet gnan be· 
veg die gevaar nader tui'! minng 

miese bedreiging vir die witman die bestaan van ons eic Repu
word. In hierdie opsig het ons blieke steeds om die inboorling 
wetgewers begin gryp na voor- as wapen en finale slagarm te 
sorgsmaatreels gegrond op die gebruik. Met die bulp van kaf
beginsel van segregasie of apart- ferkommando's en -moordbendes 
heid, wat bedocl parallelle be- onder Britse oppergesag en nan-~ 
staanslewe, cnsomecr. stoking het hy die twec Repu-

Dat die vraagstuk klaar hande blieke op die knieo gebring. En 

1 
uitgeruk het, blyk uit die groot- by bet Swasieland binne Trans
skaalse verhuislng van die , vaalse gcbicd as Britse besitting 
vroeere afgeskcie inboorlinge uit : vir verdere slaankrag uitgehou. 
hul gcbied na die van die wit- En naasaan Hi Bnsoetoland en 
man. En hoc meer nywerhede Betsjocanaland wat hy weier om 
ontwikkel wat arbcid nodig het, by die Unic te laat inlyf om die
hoe grater word die toeloop na selfde rede. Die lnboorlingc van 
die blankc sentrums. Ons staats- daardic gcbiede ding vandag 
manne - as bulle dit nou beset vryelik in al ons nywerhedc mec 
- het twintig, dertig jaar te laat met die onder ons voogdyskap. 

J\1\o'TWOORD 

Die sindikalisme is Europa se 
antwoord op sowel die kommu
nlsme van Rusland, as die kapi-

1 talisme van Amerika en die 
staatsosialisme van Brittanje. 

ontwnak. Die geroep om natu
relle-arbeld binne blanke gebiede I 
word al harder. Ons sal binne 
etllke jare vorentoe die ganse 
naturellebevolking van die na
turellt"gebiede onder ons he, of 
altans langsaan ons in stad en 
dorp kragtens die Groepsgebiede 
Wet. En hul arbeid is tussen 
ons. Die ekonomiese en sosiale 
apartheid word al moeiliker, on
danks hulpmiddels aangewend 
of \·oorgestel. 

EINTLIKE GEV AAR 

Maar ook dit is nie die groot 
gevaar vir ons in Suld· Afrika 
nic. Die gevaar is die Moond
hede wat 'n gelykstelllngsbe-

Meerderheid Van 
Regering Dao/ 
Die H.N.P. bet die provin

siale tussenverkiesing in Wol
maransstad verlede week met 'n 
meerderheid van 1,679 stemme 
gewen vergeleke met hul meer
derheid van 2,239 twec jaar ge
lede. 

Die uitslag was: 
C. H. Boshoff <H.N.P.) ... 3,539 
D. Hattingh <V.PJ .. . ... 1,860 

H.N.P.-meerderheid . .. .. . 1,679 
70.5% van die ki('sers het ge
stem. 

Die verkiesingsuitslag in 1949 
was: 
L. M. Wentzel <H.N.P.) .. . 3,939 
J. K Liebenbcrg <V.P.> ... 1,700 

H.N.P.-meerderbeid ... ... 2,239 
74% van die klesers bet toe ge
stem. 

(Lees ook ons hoofartikel). 

~ Die wetsontwerp wat die Duit
sc parlement aangeneem het be
paal dat, sodra sy yster- en 
staalnywerhede aan Duitsland 
teruggegee word, die beh('er oor 
die nywerheid soos volg sal 
wees: 

SWART STATE 

Maar ook dit Is nie die groot
ste gcvaar nic maar slegs on
dcrdeel van 'n grotere. Enge
land Is besig om soos hy met 
Indii! vrociir gedoen bet, groat 
magtlge inboorlingstate in Afri
ka, beginnendc van die Noorde, I nie. Suid-Afrika moes soge
te ontwikkel wat hom sy mil- naamd ,faelsmc" gaan beveg en I 
joenc soldatc kan gee. Dit nl. Warschau vir die Russlese kern
die militarisering en politieke munisme help verower en help 
opleiding op Britse Ices ge~ko~i, die . hclftc van Duitsland aa.n I 
mank heel Afrika noord van d1e Stahn ge<'. Vandag word d1t 
Zambesi die dodelikste gevaar , weer van Suid-Afrika gcvcrg om 
vir die blankcdom in Suidelike in Korea te veg en nou, soos 'n 
Afrika. paar dae na my waarskuwing op 

Aan die hoof van elke ondcr
neming sal 'n raad van elf dl-

HOER PRYSE BRING 
HOER DIWIDENDE 

Die pryse van rubberbande bet in die af~clope paar 
jaar telkens 'n verhoging ondergaan - in sommi~e ge
valle aansienlike verhogings. Rubber is vandag 'n 
noodsaakllke benodigdheid en speel steeds 'n ~roter 
rol in die produksie van Yoedsel namate ons landbou 
gemeganiseer word. 

En dit is natuurlik dat 'n land Vryhcidsdag te Bellville, uit die _ 
wic se Empaaierson vinnig nan pers geblyk het, met Engeland ' , Verledc week is berig d!lt ~ankondig dat 19W 'n rekord
sak is elfs sodanige middels te gaan konfereer oor die s.g. ' n groot ~ub~erm~tskappy m Jaar was. DIE HANDELS-

s . d di · d' ... 'dd 0 I Su'd-Afnka m sy Jaarverslag WINS VIR DIE JAAR WAS aangryp tcr verlengmg va~ sy ver e ~mg van le nil e- os:e £677,268 VERGELEKE MET 
Empaaierbestaan. As by tht op en Af~lka .• In~sen sk}:n dtt £465,059 DIE VORIGE JAAR. 
die klein met sovecl voortlct'l dat BrattunJe dJe he]e Afrika se Die direkteure het besluit 
tt'en Transvaal en Vrystaat kon inboorlingrasse as 'n politieke en (vervolg van vorige kolom) om 'n dlwidend van 12 pcr-
getlot'n het, waarom nic ~on milit(,re ma~jien o~bou. . ~ng~- vuurspuwende berg die blankc- sent uit te betaal v~rgeleke 
weer teen 'n moontlike repubh<>k land met ~Y mboorhngpohtJek. IS dom in Afrika gaan uitwis! met 10 perscnt twce Jaar ge-
in Suid-Afrika nie! Maar of hy vandag dtc gevaar van Smd- Jede. 
dit docn met die een oog op 'n A~rika en ni~ d.ie vriend.' net ~o BEROEP OP REGERING Duurd?r. rubber beso~g wel 
Afrikanerrepubliek in S.A. of mm as hy d1t m daardte ops1g I grater d1w1dende aan d1egene 
nie, bly sy politick ook vir die ten opsigte van ons Republicke Weer Is dit ons plig om die- wat o!>rtollige ~eld .het om 
S.A. koninkryk steeds 'n grater was. Binne so 'n Ryk of s.g. I gene in wie se hande ons be- tc bele, maar dl~ brmg ook 
gevaar as vir enigc Europese Statebond is ons nou nie Vl.'ili- lange tans rus te smeek om van grater pryse VIr voedsel 
staat wat hy hoop om daarmee ger us buite dit nie. die geleenthede wat ons in die '":at gekoop m?et word deur 

. . . . dtegene wat m plaas van 
te slaan. Afnka m sulke 1mpe- voorgestelde onderhandehnge om ld t b ta e 1i ·s om van-
rialistiese han de spel• die uit- SO~'DER KO~DIUNIS:\IE ons hulp - onmisbaar vir Engc- dge he 1 e ' v P lgd .~ ·t d' . . ag u spaarge JICS m 1e 
emdchke val van die blanke be- . . . . . land· - gebied word, wyslik ge- bank te trek ten einde die 
skawing ook later in Europa. Dtt IS me een~ nod1g dat d1e bruik tc maak om ons eisc met hoi> lewenskostc te bestry. 

golwe van Russ1ese kommunis- die oog op die swart Brits-Afri- Kommunisme kan nie ver-
KAP PAD me oor Afrika moet spoel om ka-gevaar vir ons te stel. slaan word wanneer hicrdie 

ons bestaan in Suid-Afrika te Die swart gevaar binnelands soort ekonomic in swang is 
Die teenswoor<lige bewind in I bedreig of te vcrnietig nie. Is daar en is ernstig, maar dit nie. Wanneer een - en daar

Engeland, van onder deurweek Engeland met sy nntureUebeleid is die kleinste van die twee en by 'n baie groat - deel van 
met kommunisme, bruak tans in Afrilia en Suid-Afrika i'l vir behoort deur 'n regering wat die volk hul spaargeldjies 
die vrugbnre narde in Afrika vir ons en die blanke kolonies pre· wil uit die weg geruim te word. moct uittrek sodat ander 
die kommunistie.'le gevanr uit sies dieselfde bedrl.'iging en Die grootste is egter dil' wat die ho{lr rente kan ont\'anl! ~P 
Asie. Bulle kap dil.' pad wyd werklike gevaar. Hy is beslg om oplossing van eersgenoemde ook ;.ul beleg~ing~. v.,:r::l Stahn 
oop, Suidpunt tOt". 'n Swart Dood vir die blanke onmoontlik gaan rnaak en dit is n wapen m dle .. hand ~~dr~k 

Dit is om hierdie redc en mcer L christendom te ontkcten wat Engeland se imperialistiese na- \~at . kragur;er , ., . as 01 · l a-
. • d' 1 1 d 1 It • . . . . p1tahstc se atvuPI•>om - wot dat ek my ,·erphg geYOl"l bet om soos 1e g oe en c awa u n turellebele•d m Afr1ka en Sutd- St 1. . lk 1 k h t • • • • r • a m m e geva oo e . 

die republikemse Afrilcnner, soos • (vervolg in volgende kolom) Afrika. 

0 
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GELEENTHEID GAAN 
VERBY 

Tusscn,·erkiesings is in die partypolitick die polsncmings 
van 'n party sc krag gcdurcnde sy ampst ermyn van vyf 
jaar, en dlt word as so betroubaar aanvaar dat r egcrings op 
g rond duarvan nl mccrmalc bcdank het. Dit is daarom van 
belnng om die nciging van vcrkiesin gsuitslae in die afgelope 
twcc jnar in ocnskou te nccm. Verlede week is die uitslag 
in Wolmaransstnd anngekondig. Die II.N.P. se meerderheld 
is deur die \'e renigde P a rty met 560 stemme na b enede z;e
trek \·ergelek e met die s~:fPrs nn twee jaar g elede. Die uit
s lag van die tussenverldesinz; in Albert-Colesberg in Novem
ber \ erlede jaa r het 'n <la llng va n 187 in die H .N.P.-meerder
heid aanget oon , terwyl die uit-.lae nn Pretoria-Oos en Smith
field 'n maand Inter dating~ va n onde~keidelik 300 en 374 in 
<lie twee partye se verhouding!> t en gun::.te , ·an die Ve renigde 
Pa rty openbanr h et. Ool< in 1\layfalr in Angustus 1949 het 
die H .:S.P. se mrerderheicl , ·an 388 in 1948 tot 'n wankelbare 
10 gedaal. 

Die uitslne hierbo gcnocm dek sowel die platteland ns 
d ie stede, sodat dit as 'n taamlike betroubare maatstnf vir 
die toestand in die land oor die a lgemeen moet hied. Dit 
moet dan duidcllk wees dat die r egering vandag in die geva ar 
\f'rkeer om a ile setels te , ·erloor \Ta t b y m et 'n meerde rheld 
van 500 h ou. Daar i'< 13 •mike :.etels - en die , ·erlie., \"an 
die helfte so\ eel !>Ill <lie regering se , ·aJ beteken. 

Die pnrlcmcnterc wicl is besig om t e drnai in die rigting 
van die ,alternatiewc rcgering" (alias opposisie) . Die oor 
winningsvrcugde van die Afrikaner van drie jaar gelede wa t 
hom laat vnl het vir die propaganda-kreet dat dit ,klaar
praat is met die Sappc," sal nou moet plek maak vir vrces 
en besinning. Tcnsy dnar baie groot ver andcrings plaasvin d 
in die politieke atmosfcer, k an met 'n taamlike m at e van 
sckerheid anngeneem word dat die Afrikaanse regering oor 
twee jaar sal moct pick maak vir 'n nuwe Empirebewind. 
Dan sal onK Jlresie<t \H er s taan waar ons in 1947 gestaan b et 
t oe die vorige bewln<l a lles in werking gestel bet om die 
Afrikaner t oe te ploeg. Dit sal dan te laat wees \-lr die 
regerin~Jlartye va n nndag om dan weer die republikein<te 
kreet aan te h ef. Die welaan g ename ty d \ir die republiek is 
vandag daa r s olank die Afrika ner die mag in hande het -
nle oormor e wanneer hy weer , in die woestyn" is nie. 

La at Maar Loop 
Die provinsiale r aadstelsel is die afgelope jare van ver

skillcndc kante vcroor deel as 'n bcslommernis op die skouers 
van ons land. Die kritiek strek oor 'n br ee vla k van di<-' 
volksmening - van die minister van f inansies g<.'steun deur 
die pers, tot selfs lcde van die p rovinsia le r a de self, van wic 
een 'n tyd gelede gese het dat d ie r aad minder wcrk het as 'n 
stadsrnad. Van di~ v ernaamst e beswa r e wa t teen h icr dic 
stelscl gcmaak word, is dat dit die versnippering v an belan g 
rike volksdienste meebring, soos onder meer die in verband 
met volksgesondheid. 

Almal er ken dnt hicrdie s telsel 'n k ompromis-skepping 
van die Nasionale Konvensic was wat bed oel was om metter
tyd te vcrdwyn. 1\laar pleldooie vir die afskaffing nn die 
s telsel staan in omgek eertle , ·erhouding t9t die gesag wat die 
kritl <'i b eklee. Hoe nader aan die kabinet hoe groter die 
gelatt'nheid waarrnee die stebel bejet.:n word, en 'n regering::.
bla <l bcpleit selfo; die aanstelling va n 'n soveelste kommissie 
om te k)·k h oe die stel<~el op sy huidige grondslag , ·erbeter 
k an word a anl!;e.,ien af,ka ffing blykbaar nie uitvoerbaar 
is nie. 

Ilierdie houding is tipies van die partypolitieke manicr 
van doen. !deale en beginsels wor d plegtig aanvaar en sclfs 
met groot noukeurigheid in die partykonstitusie of -p r ogra m 
omskiJ'f, maar daarby bly dit dan ook. Vir byna veertig 
jaar is die republikeinse ideaal so nanvaar , maar telkcmnal 
wannccr 'n n'publikeinsgesinde party die m ag in hand e kry 
om sy beleid in dnde om t e s it, word die republikeinse idcaal 
gericflik op die ys geplans vir die opposisie-dac wat ecndag 
weer sal aanbrcek. 

UAADKRA G ONTBR.KI<~ I\. 

Alma!, behalwe 'n klompie jingo's van N atal, erken die 
gcbreke en ondocltrcffendheid van die stelscl, maar aan die 
nodige mocd of ondernrmingsgees om reg te maak wat vcr
keerd is. ontbrcek dit eenvoudig geheel en a l. Dit is veel 
maklikcr om die dinge nan te pak wat op gron d van hul 
gevoelswaarde hoe diwidende nan stemme vir die onder skeie 
partye sal lcwer. Dit is duidelik dat die hele g r ondwctlike 
samestelling van die Unie 'n deeglike hersicning nodig het. 
Die senant knn en word vandag nie eens deur senatore self 
vcrdedig ns 'n liggnam wat 'n bykomende bydrae tot die 
land se wetgewing lewer nie, maar niemand in 'n mag!otpO!>isie 
' er roer 'n \ inger om die belastingbetaler , ·an hierdie oortol
lige las te nrlos nie. Dieselfde geld vir die B ritse koning se 
dcelgenootskap ann ons w etg<>wende instelling . Dit kos 
die land janrliks in die omgewing van £30,000 om 'n vert£>(>n-

(\'en·olg in volgende kol.) 

[!~~:~'~!!"0~--- Of;"£!:~Esel 
, Profess()r" Stalin ~~~t Deur Sybrand fill nlg genocg tccnoor die bcwind m , . . , . l Is nlc gaan oolt na die slawc-

Ek is dcur 'n Ieser ult Kim-:::::::=':,:, : : z,z=2:2:2:2::::: ,,:: kampc ns hullc nle gclukkig 
bcrlcy, mnr. H. Hofmcyr, ver- tlcwclik Bolsjcwiste en Mens- gcnocg is om doodgeskiet te 
sock om ccn en ander mce te jcwistc). Dl b t word nlc Die grootste suiwc
deel oor .,professor" Stalin. Ek kc an .e nuwt e 1~an cdclt- I :ring va~ die kommunisticse 

1 b d n ,.m \Bn s an , en 
sa my rs ocn om nan my mocs sy lojahtcit aan die cks- party hct In 1936 plaasgcvind 
Ieser sc vcrsock tc voldocn. Hy trc . t · B 1 j . t b kl toe tnlle voornanstaande kom skryf· mts tese o s ewts c c em- . -

~ · toon. En tot by die rcwolusle munlstc m Moskou verhoor en 
.,Ek WI'Ct nic of ck u as in 1917 was Joseph ongelwyfeld tot die dood vrroordeel is. 

oom of nect moct aanspreck 'n . k 1 di . dl 
nie. Mnnr uun waller ouder- spy er n . e .sy " 8 n e 
domsgrocp u ookal bchoort, u Tsnar se po_lfste. Dtt wor~ vc~
kolomme in ,Die O.B.' is dek- te_l dat Stahn gcdurende htcrdtc 
sels intercssnnt. Omdat u soms t)'d~erk van sY. lewc sy anar
onderwcrpc van bnie uiteenlo- glstJese gevocl vtr wcttelooaheid 
pende nard bchandl'l, bcsit ek laat _botvier het. Dl~ hct na
dle vrymocdigheid om u 'n kort tuurhk allca plaasgevmd onder 
vragle te vra cn 'n lang ant- d_te dekman~cl van. die be~·ord~
woord tc verwag, Ek glo dat rt.ng .van dtc bolSJevisme. Utt 
bnle lcsers in u nntwoord be- hter~he tydpcrk datcer ook 
lang sal stel sodat u miskien Stahn sc bcrugte bcdrywlghcde 
nic ongeneu , sal wccs om die ~ bankrower.. S~lln was nlc 
sakle u anndag tc skenk nic. n b~sonder ghbbert.ge klant nle 

, Kan u my deur middel van --:- dte Tsaar se pohsic het h?m 
u rubrtck ccn en ander mcc- dtkwe_ls gevang en hy 1.1 dlk· 
dcel omtrent die groot atoom- wels .m die tronk gcgooi of na 
navorst•r en -dcskundigc, prof. Stbene gcstuur. Maar Stalin 
Stalin? Sy vroci rc ll'Skiedcnis, hct gerecld ontsnap en . manr 
sy rol gcdurendc die jongstc weer sy wettelosc bedryw1ghedc 
oorlog en die lot wat hy scdert voo~tgesit. . ,

1 
_ 

die oorlog moct \'Crduur. D.c. Ts~r se tronke '1\ as oc? 
,.Bale harllik dank. Ek s~ynhk me. so. dig soos Stalin 

wanrdc<'r ten secrete." s n vandag ~s me. En die Tsaar 
l<~k wil my lcscr bnic bcdank se rcgsplegmg wns ofinskynl~k 

vir flY vrlendelikc opmerklngs ''?eer mensl~ewe.nd as wat Stalm 
oor my kolommc. I~k hoop van s n v~ndag ~~- n Mun wat Vlln
ganscr harte dat ander lesers dag m Stahn se Ru.aland pro
met hom saamstem. Ek ver- ?eer. doen wat Stahn destyds 
ondcrslel my l<'scr se vraag m d1e Tsa_ar se Rusland ged~<'n 
gaan oor Josef Stnlin wat hom het, sal me 2·1 uur lewc nie . 
in die Kremlin in :Moskou skuil-
hou. Oor hlcrdie mens sal ek Die R ewolusi(• t•an 1917 
ecn en ander mcedeel. 

]mwf W'or(l Agitator 
Joseph Vlssarlonovitch Dzhn

gashvlli Csy vnn word somtyds 
ook J ugashvlli gcspe)) Is in 1879 
nnby die I<aukusiese dorp Tiflls 
gebore. Sy vader wns 'n 
Georglcr en 'n sltoenmakcr van 
bcrocp. Hy het sy ecrste op
lelding ann 'n kerkskool In Tif
lla ontvang in voorbereiding vir 
die priestcrsamp wat hy as le
wcnsloopbaan sou volg. Maar 
op sewenUenjnrlge lecftyd het 
hy Christus vcrrull vir Marx; 
by die R usslesc Sosil\listiesc 
Party aangcslult en 'n agitator 
geword onder die wrrkcrs op 
die Kaulmslcsc olicvclde. 

In 1903 hr.t Joseph by die 
Russicsc Bolsjewisticse Party 
nangeslult onder die naam 
Joseph Stalin. <Die Russiese 
Soslallstlese Party hct op hier
dic stadium gesplits in ekstre
ml.ste en gemotlgdcs - rcspek-

(vcrvolg van vorige kolom) 

woordiger van die koning hier 
nan te hou om die werk van 
'n rubbcrstcmpel te verrig. 

EUWEI. 

Dit, wat orige jukskeic bc
tref. Maar d ie Britse parle
ment cre instelling met sy pnr
ty-g rondslag wat die landsbe
wind pens en pootjies aan die 
een of under georganiseerde 
politickc klick oorhandig wat 
uit die nnrd van die saak mcer 
aandag moet bcstcc aan hand
hawing van sy bcwind in d ie 
aan gesig van 'n hctaaldc op
posisie as aan bcvordering van 
lands wclvaart, is nic net 'n 
oortolligc bcslommernis nic, 
maar 'n r egstrcckse euwel 
wat opgeruim moet word. 

Indien cen van die bestaan
de pnr tye nie in opstand kom 
te<'n sy eic beginsel en die 
hele g r ondwct en bestuursin
stelling omskep tot 'n doel
trcffende en volkseie inrig
ting nie, sal die volk self hom 
moet voorbcrei tot 'n groot 
oprulming vnn sy eie huishou
ding of die weg van ven·al 
moct opgnan wat sommigc 
E uropese stnte opf!egaan het 
toe bulle met die Britse uit
gediende stelscl voor1:geploc
ter het na hul ondcrgang. 

In Maart 1917 het die Bois· 
jewiste onder Ieiding van Lenin 
deur middel van 'n blocdige en 
moordende rcwolusle die rege
ringsmag in die hande gckry. 
Stalin het onmiddellik sy skrcde 
hoofstnd-,.,·aarts gewend wanr 
hy by die krlp van banntjlcs 
aangcsluit het. <Terloops mag 
ck net noem dal Lcmn die ideo
logic van sy rcwolusic nio die 
oorspronklikc benaming van 
sosialisme gcgcc hct nlc, ook 
nie die nuwcrc eko>trcmistlese 
benaming van bolsjewisme nlc, 
maar dat hy. dlt wei kommunls
me genoem hct). In 1919 het 
Stalin sekretar1s van die hoof
rand van die Russicse kommu
nlstiese party gcword. Hy hct 
hom in sy nuwc amp lngegrnwe 
totdat by volkome behecr ver
kry het oor die kommunlstiese 
partymasjien. Dit is belangrik 
om te onthou dat 'n partymas
j!en - wat blinde volgelingakap 
opcls - die bron Is wanraan 
die magtigste dlktator van die 
twintigstc ceu sy krag onlleen. 
tn 1924 is ~nin oorledc en 
breek die stryd oor opvolging 
nan tussen Stalin en Trotsky. 
Stalin hct die hulp vnn Zlno
virff ingeroep en gcsnmenUik 
bet bulle Trotsky vcrslaan. Toe 
het Stalin weer sanm met 
Kalinin gewcrk teen sy certyd
sc vriend ZlnovieH en hom ver
nietig. In 1927 was Stnlln die 
onbetwlste baas van die kom
munisticsc partymnsjicn en as 
sodanig diktator van Rusland. 

'rr Crmu like Sl.-rik
beu•iml 

Sedert die vrocgstc tyc was 
Stalin se diktatuur 'n skrikbc
wind in die lettcrllke en gruwe
likste sin van die woord. Die
gene wat Stalin se bcwlnd k ri
tiseer met woord of daad word 
In die nag gegryp deur Stalin 
se gehelme polislc en na slawe
kampc in SiberiO of elders vcr
voer. Aileen in ultsondcrlike 
gevallc keer sodanlge ongeluk· 
kiges ooit weer na die gewone 
lewe terug. Dit word gesknt 
dat daar vandag ongevecr 30 
miljocn mensc In Slaweknmpe 
in Ru.sland nangehou word. 
Hierdle gevangencs of slawcnr
bcldcrs 1s die grootse en goed
koopste arbeldsbron. Lcde van 
die ltommunisticse party is 
glnd nic vcllig nle. Dlcgenc 
wat nie kruipcnc en ondcrda-

f)i•• Uitu·i.~sing t·an die 
1\ulahke 
Stalin se hand rus doodswaar op 

cnlge persoon of grocp pcrsone 
wnt strewe nn selfstandl&heid
nlc net no. polltieke sclfstandlg
hcld nie, maar hoofsaakllk na 
ckonomiese of persoonlike selt
stnndlghcid, Stalin verlnng dat 
elkeen van sy miljoene onder
dane 'n gewilllgc en afhanklike 
like nrbclder van die Russlcse 
stant moet woes. Die mees be
rugte voorbceld van die deur
voering van hierdie afhanklik
heidsbclcld is die likwidasie of 
vennoording van die Kulakke. 
Dlt is die naam wat gegec was 
aan die voormalige seltstandige 
Russiesc klcinboerestand. H ier
die mcnse wou ns selfstandigc 
dog wctsgchoorsamc onderdane 
van Stalin op hut c:e klein 
plasics boer. Dit wou Stalin 
nlc duld nle. Hullo moes at
hankllkc arbciders word van die 
kommunlstiese staat op die 
groot kollektiewe plnsc. Hier
teen het die Kulakkc bulle ver
set. Stnlin het hulle tropsge
wys<!, man, vrou en kinders, 
laat doodskiet totdat die hclc 
stand ccnvoudig ultgewis is. 

Stalin regcer nie terwille van 
sy onderdane nle. Hy regccr 
tcrwillc van die ve.stiging en 
verbreldlng van die gewaande 
kommunlsUcsc w6rcldmag. Die 
onmensllkste \'oorbceld hien.·an 
Is ongetwyfeld die katocn-cks
periment. In die dcrtigerjare 
het Stalin gelns dat in die 
grootste gcdecltc van Rusland 
wnt aan Suid-Asm greru; katocn 
gckwcck moot word vir uitvocr. 
Stalin wou masjlene en wapens 
In die buiteland aankoop. Aan
geslcn katoen gekweek moes 
word, is daar gccn kos gepro
duseer in uitgcstrekte dele nie. 
Die gevolg was 'n verskrikllke 
hongcrsnood wnaraan miljoene 
mense gestert het. 

Rani( t·ir clic• Leu:e C' ll die 
Dood 

l<~k wil nic verder oor Stalin 
sc skrlkbe~·ind uitwei nic. Daar 
Is verakeie lnslggewendc boeke 
oor die ondcrwcrp in die Engel
se tnal besklkbnar, wat ek by 
my lescrs kan aanbeveel. Ek 
wll tog die interessante gcvolg
trckklngs noem van verskeie 
wnarncmers wat in die jongste 
tye met Stalin In aanraking ge
kom het. Hulle beweer dat 
Stalin 'n bale bang ou man is. 
Hy Is bang vir die !ewe en by 
Is bnng vir die dood. Stalin 
Ia nle aileen die bcsbcwaakte 
man op anrde nie, mnar hy is 
ook die mt•cs ontol'ganklike. Hy 
Is bang om in die stratc van 
!IY dlktatorryk te bewecg; by is 
bang om besoekers te ontvang 
- want hy vrees die sluip
moordennnr. Hy is bang dat 
sy kos vcrgiftlg sal word. Hy 
Is bang dat sy vricnde hom sal 
verraai - soos hy gcwoond was 
en is om tc docn. Sy vrees vir 
die !ewe en die daarultvloeiende 
vermyding van mcnsc maak 
hom 'n ecnsame ou man. Dit 
word vertel dat die Russiesc 
volk wat, ten !'pytc van 'n de
kade van kommunlsme, nog 
steeds hygelowig rn godsdien
stlg Is, vas glo dat die duiwel 
die cnlgste een is wat hom oor 
Stalin se eensaamheid bekom
mer en derhalwe somtyds 'n 
uurtjlc by hom in die Kremlin 
gaan ontspan. Vandaar dat 
mlljocne Russe in die gehelm 
die tcken van die kruis maak 

~ vcrvolg op bladsy 4 kolom 6) 

' 
T}'de•~ 

oor die 1 
~e lwt dn 
!Selin~ o 
inter1wr~ 
raad pJ 
gee on( 
trek~t'lt~ 
tSard: 

Mnr. BR 
een van die 
huigclary d 
Soutrlvler h 
b ring. Ek 
die dae toe ~ 
na rc In Jo 
rcde lant nn 

Mnr. LA\ll 
waar, 

Mnr. BRI 
vir jare Jan)( 
kamp gcait. 
is onwaar, 
wyse hicrvo 
dep:1rtcment 
ook nie ver 
ek s6 die me 
in die inte 

:. AI hul regto 
gcnccm. H 
beurd verkl~ 
k on nic hul 
onderhou nl 
dorn Is det 
wat nou k11 
beskcrm. 

Mnr. LAW 
d anrdie bcw1 

Mnr. BRII 
sien of die a1 
HI In sy ant 

0 

Mnr. BR 
daardie men 
wll net die 
H ulle was s 
die Osswabra 
Is gcintcrne 
van die Os 
Van Rensbu1 
benmptcs wa 
Osscwnbrnnd 
s lag gegec 1 
cen pcnnP.str 
ns Osscwabr 
daardie tyd \ 
naamd Osse 
n ietcenstnand 
r crvollc on ts 
Ek was oolt • 
In daardle ty 
bled om daar 
bet alma! ee 
kry, en nie:J 
daa rdlc mcnsr 

! 

Wet gewl 
Amerlka \ e 
ten"'y s tappe 
aard t e beh~ 
kan word t e 

Versklllend 
den t· 'n groot 
geslcl teen 
Ten gevolge 
s lag wnt vet 
omgewlng va 
oorsnak is, i 
mentllk sovee 
mense lngos~ 

~ dat die recn 
eicndom bes~ 
is ook ingedi41 
normaalweg <1 
S Oli rccn, deur 
owcrhcid , go 
bult Is. 

Met die oo• 
s tnndighede 
Wyoming rec~ 
nccm wat aJio 



sel 
r die bewind 
a die slawe
ie gelukkig 

odgeskiet te 
tstc suiwc

mmunistlese 
plaasgevind 

rtaande kom
f verhoor en 
rdeel is. 

t•an <lie 

doodswaar op 
roep personc 

standigheid
e selfstandig
ofsaaklik na 
oonlike self
verlang dat 

joene onder
n afhanklike 
die Russiese 
Die mees be
an die deur
ic afhanklik
likwidasic of 
die Kulakke. 
at gegee was 

selfstandige 
stand. Hier
selfstandigc 

e onderdane 
ul clc klein 

wou Stalin 
lle mocs af
word van die 
at op die 

plase. Hier
ke bulle ver
ulle tropsge

en kinders, 
dat die hele 
itgewis is. 
terwille van 

Hy regeer 
vestlging en 
ic gcwaande 
rcldmag. Die 
ecld hiervan 
katoen-eks
dertlgerjare 
dat In die 

van Rusland 
grcns ltatoen 
d vir ultvoer. 
c en wapens 
nkoop. Aan

kweek mocs 
n kos gepro
kte dele nie. 
verskriklike 

·aan mlljocne 

eu:e en die 

cr oor Stalin 
ll'ci nie. Daar 
wende boeke 
in die Engel
' wat ek by 
nbevecl. Ek 
sante gcvolg
an verskele 

die jongstc 
anraking ge

beweer dat 
ou man is. 
lewe en by 

iood. Stalin 
bcsbewaakte 
maar by Is 

ganklike. Hy 
~ strate van 
-eweeg; by is 

te ontvang 
1s die sluip
ls bang dat 
I word. Hy 
nde hom sal 

gewoond was 
Sy vrces vir 
ruitvloeiendc 
ense maak 

Dit 

van 'n de
nisme, nog 
n godsdien
t die duiwcl 
.vat hom oor 
held bekom-

somtyds 'n 
die Kremlin 
andaar dat 
die gehelm 
luuls maak 

4 kolom 5l 

DIE O.B., WOENSDAG, 4 APRIL 1951 BLADSY DRIE 

Politici Bespreek Lot 
Van Gelnterneerdes 

Tydem; 'n bespreking 
oor die polisie se salaris
se het daar 'n woordewis· 
~cling oor die oorlogs
internerings in die volks· 
raad plaasgevind. Ons 
gee onderstaande uit
treksels weer uit Han
sard: 

Mnr. BRINK: Vir my is dit 
ecn van die grootste vorms van 
hulgelary dat die agb. lid vir 
Soutrivier hierdie saak te berde 
bring. Ek hcrinncr hom aan 
die dac toe hy 400 polisie-amptc
narc in Johannesburg sonder 
rede laat arresteer het. 

Mnr. LAWRENCE: Dit is on
waar. 

Mnr. BRINK: Daardie 106 bet 
vir jarc lank in die internerings
kamp gesit. Die agb. lid se dit 
is onwaar, maar ck sal die bc
wysc hiervoor kan bring uit die 
departementele leers as ·bulle 
ook nie verbrand is nie. Soos 
ek s~ die mense hct vir jare lank 
in die interneringskamp gesit. 
AI hul regte is van bulle weg
genccm. Hul salarisse is ver
bcurd vcrklaar. Bale van bulle 
kon nic hul families behoorlik 
onderhou nie. Dit is wat ge
doen Is dcur daardic agb. lid 
wat nou kastig die polisic wil 
beskcrm. 

Mnr. LAWRENCE: Ek se dat 
daardie bcwcring onwaar is. 

Mnr. BRINK: Ek wil graag 
sien of die agb. lid dit kan weer
le in sy antwoord op die dcbat. 

OB-LEDE 

die agb. lid die polisic beskerm. • Soutrlvlcr hoef nie bang te wees 
M:nr. LAWRENCE: Wat is I dat ek sommer uit die lug praat 

hierdie bcwerlng dat ek bulle nic. 
geinternccr het as bulle lede 
van die Ossewabrandwag was? 

AFRIKAA.~SBEWUS 

Mnr. BRINK: Dit Is ccn van 
die redes. 'n Ander rede Is dit: 
Omdat die mense opgekom hct 
vir hul Afrlkaanse kultuur, om
dat bulle nic so gedwee In die 
oorlogstyd wou aansluit en die 
rooi lussie dra nie; omdat bulle 
Afrikaans gepraat het en Afrl
kaansbcwus was, en nog verdcr, 
omdat die pollsie opgctrce hct 
toe sekere soldate op aandrang 
van die oorlogspsigose, die 
Voortrekker-gcbou aangeval hct. 
Dit is alles dinge wat daartoc 
bygedra bet dat die polisic ont
slaan is. 

Mnr. LAWRENCE: Waarom 
hct ek dan net 'n paar van die 
mense gelnternccr en nie vir u 
nle? 

Mnr. BRINK: Vierhonderd is 
sckcrlik nie 'n paar nie. 

Mnr. LAWRENCE: Nee, u 
praat nou van !cdc van die Osse
wabrandwag. 

M:nr. BRINK: Nee, 400 was 'n 
laamlike groot getal onder die 
polisic, en waarom bet hy bulle 
nic in diens herstcl nic? 

,BEGRAWE'' 

Mnr. LAWRENCE: Ek het 
geboop dat dit bcter sou wecs 
om hierdic dinge v~ die verlede 
te begrawc. Maar aangcsien die 
agb. lld hicrdie saak vanmiddag 
geopper het, laat my aan hom 
se dat gccn Unie-burgcr gedu
rende die oorlog deur my of 
deur cnigccn van my kollegas 
gelnternccr is tensy daar ge
tuienis prim111 facie was dat die 
persoon skuldig was aan onder
mynendc bcdrywighedc teen die 
Staat in tyd van oorlog nic. 

Mnr. BRINK: Is dit so? 
M:nr. LAWRENCE: Elt stel 

dit as 'n felt. 
Mnr. BRINK: Nee. 
Mnr. LAWRENCE: Mnr. die 

Speaker, die agb. lid moct my 
woord aanvaar. Ek berbaal dat 
geen Unic-burger deur my gc
interneer is tcnsy daar getuienis 
prima facie was dat hy 'n oor
trcding begaan het nie. 

O~DER EED 

Mnr. LAWRENCE: Maar ck 
wil aan my agb. vricnde se dat 
ek gcen vcrskoning vra vir 
cnlge daad wat ek verplig was 

GEWAARSKU j om in belang van nasionale vei-
ligheid te doen nie. Ek is dik

Mnr. LAWRENCE: Dr. Malan wels in hierdie Raad gcblamcer 
het my gewaarsku teen die Os- vir onnasionalc, onverantwoor
sewabrandwag. dclikc gcdrag. Laat my aan my 

Mnr. BRINK: Die agb. lid sal agb. vriend, die lid vir Cbris
natuurllk nou allcrhande dinge tiana, si! dat dit ccn van die 
se om hierdie saak te bewimpcl. mocilikste en mees onaange

Mnr. LAWRENCE: Hy bet name take onder my baic take 
ges~ dat bulle gcvaarlik is in sy was wat ek gcdurcnde die oor-

Mnr. BRINK: ·waarom is toespraak in die Paarl. log moes ondernccm, om oor in-
daardic mense gei'nterneer? Ek :P.Inr. BRINK: Ek wil tog, ter- terncrings te beslult; en laat my 
wil net die feite bier nocm. wyl ek met bierdie saak besig aan hom se dat vir elke gcval 
Hulle was sogcnaamde ledc van is, die saak van die oud-gci'nter- van 'n Unie-burgcr wat ek ge
die Osswabrandwag, maar bulle neerdes 'n bietjie verder behan- interneer het, ek ten minste tien 
is gei'ntcrnecr nadat die hoof del ... Hullc het 'n geweldige of twaalf aanbcvclings vir inter
van die Osscwabrandwag, dr. verlies gely, en ek wil vanmid- nerlng wat na my gckom het, 
Van Rensburg, al die polisie- dag 'n spcsiale plcidooi !ewer a.fgekeur bet. 
beamptes wat lede was van die dat hierdic regering die saak Mnr. VAN DEN BERG: Mag 
Ossewabrandwag eervollc ont- van die oud-gelntcrneerdcs be- ck u 'n vraag stel? Sal u daar
stag gegee hct. Hulle is met boorlik in hcrsiening sal necm die verklaring onder ced docn? 
ccn penncstrcep almal uitgcvce sodat daar reg aan bulle kan M:nr. LAWRENCE: My agb. 
as Osscwabrandwaglede, en na geskicd. Ek meen dat die reg vriend bchoort die prosedure tc 
daardie tyd was bulle nog sogc- ook binnckort ingerocp sal word ken. Hy was 'n heldhaftige lid 
naamd Osscwabrandwag - lede, en ek hoop dat die reg dan sy van Sy Majesteit sc magte. 
nieteenstaande die felt dat bulle plig sal vocl teenoor daardie Die WAARN. SPEAKER: Die 
ccrvolle ontslag gekry bet nic. persone wat wederregtellk ont- agb. lid moet daardic opmer
Ek was ook 'n staatsamptena'ar staan is en dat bulle behoorlik king tcrugtrek. 
in daardic tyd, en ck is ook vcr- vergocd sal word vir die skade Mnr. VAN DEN BERG: \Vat
bled om daaraan te behoort. Ons wat bulle gely bet in die ver- ter verklaring. 
het alma! eervolle ontslag ge- !cdc. Hullc cis nie bale nie; ck 
kry, en nietecnstaande dit is het 'n studic gcmaak van hicr
daardie mensc ontslaan. So het die bele saak en die agb. lid vir 

OORLOGSPOGING 

Maj. VAN DER BYL: Mnr. 
die Speaker, dit is volkome dui

Wetgewing Nodig 
Om Reenmakers 

Te Beheer 

delik wat die agb. lid vir Kru
gersdorp gese bet. Hy het ge
vra of die agb. lid vir Soutrlvier 
daardie verklaring onder ccd sal 
doen. Met ander woordc, wat 
hy gesi! bet, was nie waar nie. 

Die WAARN. SPEAKER: Die 
agb. lid vir Krugersdorp moet 
daardie verklaring terugtrek. 

Mnr. VAN DEN BERG: As 

Wetgewmg om reenmakers te beheer word eerlang in sekerlik terugtrek. 
. .. 

1 

dit onparlemcntcr is, sal ek dit 

Amerika. verwag. Senator Anderson het gewaarsku dat Mnr. LAWRENCE: Ek bc
tensy stappe gedoen word om private ondememings van die kommer my nie oor die a.gb. lid 
aard te beheer, 'n deel van Amerika. eersdaags 'n woestyn I vir Krugersdorp nie. Ek wect 
kan word terwyl die res verspoelings ondergaan. watter waardcvollc lid van die 

Verskillende soortc else is 
deur 'n groot aantal mcnse in
gestel teen die recnmakcrs. 
Ten gevolge van 'n groot neer
slag wat verlede jaar in die 
omgewlng van New York ver
oorsa.ak is, is else wat gesa
mentllk soveel as £700,000 deur 
mensc ingestel wat verklaar 
dat die reen hul oeste of hul 
ciendom beskadig bet. Klagte 
is ook ingedien dat wolke wat 
normaalweg op sekerc plekke 
sou recn, deur die New Yorkse 
owerbeid ,.gcsteel" en uitge-
buit is. 

Met die oog op hierdic om
standighedc hct die staat 
Wyoming reeds 'n wet aange
ncem wat allc wolke bokant sy 

wcrwingspersonccl hy was in 
gcbicd tot staatseicndom vcr- daardie dae, en ons onthou altyd 
klaar. met dank sy onderskeie pogings 

In Colorado hct 'n cicndoms- ten behoewc van die oorlogs
agcnt 'n eis van £90 ingestel poging. 
teen ptaaslike recnmakers wat 
.,die swaarste sneeuval in twin- I 
tig jaar veroorsaak het." I 

,.Niemand bet aan ons gevra 
of ons hier kapok wil he nie. 
Hulle het dit eenvoudig op ons 
afgegooi," het by gese. 

Hoopvol Oor 
Kankermiddel 

Reenmakery bet egter ook sy Dr. Andre Ivy, ondervoorsit-
miliUre aspek en dit verg ook tcr van die Universiteit van 
tans die aandag van die Ameri- Illinois, het op 'n byeenkoms 
kaan!le regering. \Vetenskap- van natuurkundigcs verklaar 
likes het getuig dat weerbebecr dat hy welslac behaal het met 
uiteindelik 'n oor logt>wapen kan die behandeling van kanker
word. Die moontllkh~>id dat nie pas!Cnte met 'n nuwe soort se
net reen ni~>, maar ook tlek- rum, krebiozen, wat van perde 
triese _storrru. en orkane opge- verkry word. Hy mccn dat dit 
wek kan word, Is uitge!ipreek •. groot moontlikhede lnhou. 

Persoonlike ·Kontak 
Bind Empire Saam 

Die Britse minister van sta.
tebondsbetrekkingc, Patrick 
Gordon-Walker, bet by sy terug
keer in Londen na sy be
IIOCk aan Suid-Afrika die be
lun~ikbeid van persoonlike kon
tak tussen die Empire-Iande 
weereens beklemtoon as 'n band 
wat die Empire saambind. Hy 
bet gese dat die Statebond sy cie 
metodes van onderlinge voclin&' 
ontwikkel bet wnt met groot 
welslae werk en dat besoeke 
van dominiale ministers aan 
BrittanJe, soos by gcleentbeid 

Droster Keer 
Terug Van 

Kommuniste 
'n Britse soldaat, John Walker, 

wat 'n jaar gelede met sy Duit
se vrou weggeloop hct na die 
Russics-bcsette deel van Duits
land, bet so pas na die Weste 
teruggevlug. Hy is so ontnug
ter dat hy liewer die gcvaar 
trotseer om as droster doodge
skiet te word. 

Volgens sy vrou is bulle met 
ope arms in Oos-Duitsland deur 
die Kommuniste onvang, maar 
nadat by 'n persverklarlng ge
doen en oor die radio uitsendlngs 
gedoen het, is hy en sy vrou aan 
hul lot oorgelaat sonder 'n dak 
oor hul koppc. Die Russc het 
bulle gewaarsku dat Walker 
doodgeskiet sou word as 'n dros
ter indien by na die \Vestc vlug. 

van eerste ministerskonferensies 
en ander ryksbyeenkomste, dlen 
om bande te verstewig. Dit bet 
egter nodig geword dat Britse 
ministers voortaan meer dikwels 
die dominiums moet bcsoek. 

Tydens sY besoelc ann die 
Unle bet Gordou-\Valker gesc: 

,Persoonlike kontakte, die 
kroo.n. die stelsel van parle
menrere demokrasie wat die 
mag in die bande van 'n eer
ste minister konsentreer wat 
self nie sta.atsboof 'is nie; en 
die statebondsmasjinerie om 
menings en inligting uit te 
roil - die dinge hou die Sta
tebond bymelro.ar." 

Vrygelaat Na Vyf 
Jaar Se Marteling 

Daar is verlede week berlg 
dat genl. Alexander von Fal
ltenhausen wat aan die einde 
van vcrlede jaar as ,oorlogs
misdadigcr" in Bclgie gcvonnis 
is nadat hy vir mecr as vyf jaar 
·n Belgiesc tronke op verboor 
gewag het, vrygelaat en toegc
laat Is om na Duitsland te gaan. 
Hy is 73 jaar oud. 

Tydens sy gevangehouding is 
>Y eggenote oorledc, maar die 
Bclgiesc owcrheid wou hom nie 
toelaat om by haar stcr!bed die 
sakramcntc saam met haar te 
gcbruik of na haar dood haar be_ 
grafnis by tc woon nie. 

Waar n ook mag wees 

ommanoo 
is die gewildste 

Suid-lfrikaanse sigarette 

GI-3056·AF 
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f AIUf:t' VIR GEKLASSIYISEERDE AD\'J::RT£:SSIES: 

Uul•houdtUke Kennlsrrwlnzs: 
(Verlowlng, huwel!k, gcboorte, atertgeval, In memoriam gelukwenalng 
em. ) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar VIi 
herhalings 25 ps t . o.-fllag. • 

llandel•ad' erten•ln : 
Eerete plutng 211. per woord. VIr herh&lings 25 pat. afalag. 

lntri<Cn&"eld op ,I>Ie O.B." <•·erskyn "·~kJik•l: 12 16 per jaar of 6/ 3 er 
~:'~~~sxl~r~~;~f:b:.~i< Sl'tuo~bro~d1v!r1t1en1s<tegeld, beatelltnp, en lnteken:el~ .. • ., ~ , .._ , aapstad. 

GEBOORTE 
\ \C\' SlTTEitT: Aan Frans ~n 

Dorolh;- 'n frl.ll 0 . B.-dogt~r op 27 
1\faart 1951. Alb el " el. Dank aan 
Oud , en daarna. aan ti le eusttrs van 
cUe Rooms Katoli k e l!nspttaal, Usakoa. 

:-ot>lnwlel met atel nuwe ks.omme. 
l>~n aansoek l.>y - liommandan tl' A . 
>'.- Jeppe, ( 'hamberlainstraat, 120, 
\\ ood•toek. 4 4. 1 B 

RADIO 
4/ 4/lB 

TE KOOP 
3,000 Pra;tl,;f' oprt·E"te, Mwa.rt Au,. 

lralorp gewaarbOrgde kulkens, be· 
ak!kbaar w~kllkl. }~erete klaa &root· 
maak vermoe. £6/10/- per honderd. 
:SASIONALE HJtOl.IER\', Poaboa 
112!1, Bloemtontrtn. 31/1/178 

Somcrtahherds 

In Hul 

Heldere 

Patrone 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

,Beaoek one Tak In ell~ Wannol 
cang, Groote Kerkgebou, viJ' lladlot, 
t:lf'ktli~le ToNtelle en Meobela. Skryf 
un ona Posbeatetl!nlll&fdellng, Pbll 
atorkeJ, Poabua 272'1, K&apotad." 

l .OUW J:l'l LOUW, die Beroemd• 
Radlo·lngenleuu, Stuleweg, PAROW, 
verkoop en heratel Radio's en Elektrteae 
'l'oeatelle. Gereglttreerde E lek trlaltelt.t· 
4.&Dnrmer8. Foon IH!-1.311 

:\IE DISYNE 
Verwyder die wortel nn u kwaal 

o l alekte en hentel u r-cmauce 
ertenls GESONOHEID, on. beaklk oor 
die mlddelo en behandel aile t lekt• 
skryt, lnll&ttng gratts.-Boerere<~_: 
mlddels, l ' uabua ·U 1J, .JohADneaburr. 

A/1/'J/f.'J 

Voor o ana hoop van reneelnr laat 
,aar, en u aan die ergste onderwerp 
•kryt, dan vir oulaas, raadpl~g 
Ole Boereu oa, Baa 111:11, .Joharuleaburr. 

(Nr .1) l/t/4V 

GRYSBABE 
GltYSll.,ltE berate!, akllfert nr

:Vyder, haregroel bevor der, jongvoor· 
><oms veraeker, dlt waarborr ORYS
HAARWO:S DER , die Jon pte kUDI· 
:naotlge wtreldwooder haar- en kopvel 
VoediDCimlddel u, oltadelooe, ltleurttot
vry, 5 / - per bOttel geld met beatelllog. 
BMrecen-rulddell, P oellua U 1% 
lobannullur J. C/l/'J/4.~ 

An U&'J')>t knnamatlp llaar , kopvel 
voedlng. Herotel gryohare en baard 
blnne eeo maand tot natuurllke k leur 
ot seld terug. G~n kleuratof. 6/S 
Per bottel. poavry. Kont.ant met be· 
stellfng. Die Boerevroa, l'oabua 1549, 
Joluumeaborr. Fl4/5/60 

BE IIANDELING GRATIS. - Ons ts 
d&&r oo oortulg van dat ona •n egte 
Suld·Atrlka&nae geneeamlddel v ir Ru· 
maUek, Lendepyn, Heupjlg en verwante 
kwala ontdek het, dat on• •n gratis 
proermonater aan enlge lyer 11&1 etuur. 
- Btuur l/8 vir poageld eDJI aan · 
ANDREWS BE PYNPLJI:IBTEM, Poa: 
hua 77:1, Pretoria. 6/12/11 

MEUBELS 
~n:\.TKEL!I.- Beter meubela teen 

tol!ltk~r pryae Babawaent1Jea, etoot· 
karretjl•a, drlewtele, llnoleums, ta pyte, 
<!IUI., ook altyd In voorraad. Ge~n 
Katalo~u•. Meld waM'In u belangstel 
-Yl'SCB-:IIEUBELS, I.&nptraat 17'J, 
Kaapatad. 3/12/11 

VERVOERDIENS 
Vfr algem.ens kor106iceerk ... 
• ,o k vertlOer t>4n mcnao tree HI 

uerbmdin1 tMt 

J. A. STRAUSS 
PosbWI M • - Telefooa 1-1146 

PAROW 

~~~~~~~~~~~~~-6~~~ 

Teken in op DIE 0.8.! 
Suid-Afrika. is vandag 'n IC.oninkryk onder 'n Britse k oning; 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrlkaanse President. 

DIE O.B. 

• Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylose Eenheidstant. 

e Verwerp vcrtccnwoordiging deur handlnngers van politieke 
pnr tye en veg vir regerlng deur vrye vollawerteenwoordlcers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Knpitnlisme en veg vir 'n Afrikaner -volks
ek onomle. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese intep-asie 
van die nic-blanke en vcg vir te rritoria le apartheid. 
DIE O.B. wil 'n vrye, eensgeslndc, en wclvarende S.A. bou. 

DIE O.B. sc idcaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik . 

0~ ~ 

I ntekenvorm 
my na.am o-p a.s intekenaar op , Die 

O.B." tot ek u in 1•ennis steZ om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van .................... . 

........................ vir die eerate ............ ....... . maa.nde. 

NAAM .. .. ........................................................... . 
<Naam en Adres ln Blokletteral 

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

Han.dtekening. 

tntekengeld: 12/6 per jaar of 6/ S per balfjaar. 

Ander Se Menings 

DODELIKE BEDREIGING 
VAN BRITSE KANT 

, Dit word nou lJy die 
dag duideliker dat daar 
kragte in Engeland aan 
die wc~·k is wat "'al mee
help o m die hlanke be
sk awing in Afrika te ver
nie tig, sk ryf Die Va-der
land . 

In hul onkundc en a.weregs
heid sien hierdie mcnse dit nic 
so in nie. Hullc hct 'n soort 
naiewe opvatting dat blank en 
nie-blank op gelykc voet moet 
kom en dan sal daar volledige 
samewerking van die kant van 
die Africans" vir hul besondere 
Imperiale skcmas tc vind wees. 
'n Portret van die Goudkus sc 

kabinct hct onla.ngs in die koe
rante verskyn en daarop sien 
ons 'n paar Britsc amptenarc 
saam met negcrR in hul slam
drag. In liberaie kringc in En
gcland moct dit groot genoc(l 
opwck, want dit dien as 'n bc
wys aan die wereld dat dit vir 
Engcland erns is met sy gelyk
stellingsbeleid. 

AL GROTER 

VIr die blankcs In Afrika, wat 
toestande hicr ken en die natu
re! se geestespeil deurgrond het, 
moct dit voorkom as een van 
die wrangste proefnemings 
waarin Engeland hom in sy bont 
geskiedcnis in Afrika vcrmci 
hct. Hierdic dwaasheid - daar 
is geen andcr woord voor nic
begin al grotcr afmetings aan
neem. Verlcdc week het Arbei
ders en Konscrwatiewes in die 
Britse Laerhuis met mckaar gc
wedywer in 'n poging om die ge
lykstellingsbcleid in Afril<a nan 
te prys, natuurlik gedurig met 
'n haat!ike, ciegeregtigc verwy
sing na Suid-Afrika se ,rasse
diskriminasie." 

SWAl tT LE1!JR 

Daar is geplcit dat swart Jeers 
op die been gebring moct word 
om Engeland by te staan nou
dat dit sy Indicse soldate kwyt 
is. Dit is dus duidelik dat ons 
nou vir die cerste kcer in die 
geskicdcnis swart state gaan 
kry wat ten volle bcwapen Is en 
dat nie-blankc soldatc in Afrika 
opgelei sal word, naas die blan
kes, want in die Britse Laer
huis is vcrklaar dat daar oral 
gelykstelling moet wecs en dat 
hullc op gelyke voct in die 
Britse vloot, lugmag en leer op
geneem moet word. 

Terwyl ons in vrese en hewing 
ons oe vestig op die Kommunis
tiese gevaar, w il <lit , ·ir ons 
voorkom of 'n betlreig ing wnt 
net so dodelik is nou op ons 
grense onts taan h et . 

Na 30 Eeue 
Nog Steeds 

Vryheidbewus 
,,Ons as Boerevolk h et 

d ie hoogsle agting vir 
m cnse wat alles '\·eil l1et 
om vir hul r egte tot die 
hitter einde toe te veg. 
Ons haal on !-! hoed af vir 
Griek elund se stryd wat 
oor dertig eeue been 
loop," skryf prof. H. G. 
Viljoen na aanle iding 
van die Griekse vryh eids
fees op 2 5 1\.faart . H y 

tocgange tot Afrika vir onuit- provinsiale bcsturc saam mt't 
sprceklike kommunisme oopge- hul verpligtinge sulke kolossalc 
werp C'n hang ons eic veiligheid afmetings aangcncem dat dit 
aan die suidpunt van Afrika in nagcnoeg 'n omwcntcling sal kos 
die weegskaal. om hulle te vC'rvang. 

TAAL GEHA~DHAAF AFSKAI•J.'L~G 

Die Grickse volk is die enigstc 
Wcsterse volk wat sy taal van
a! die vroegstc tyd bewaar het. 
Vandag kan die opgevoede Grick 
danrop prat gaan dat die taal 
van die Nuwe Testament nog sy 
taai is en hy die regstrccksc erf
gcnaam van sy rocmryke VC'r
ledc is. 

Die erfgenamc van die Voor
trekkers in ons land bring hulde 
aan die er!gcname van die eer
ste voortrekkers, protoskaptoi, 
van die Westcrse beskawing, die 
grondleers van die kuns C'n 
die wetenskap, wat so kenmcr
kend van ons beskawing is, die 
skeppende krag, die oorspronk
likheid, die sock na die waarheid 
om haar selfs wille, die hoogstc 
uiting van die kuns waar die 
suiwerste ecnvoud gepaard gaan 
met die boogstc skoonhcid, die 
wonderlikste skeppinge in die 
skone lettere, gekleed in die 
pragtige gcwaad van hul sicr
like taal en die welluidendheid 
en feestclike swier van hul bc
koorlike verskuns. Gcen tan! is 
dood wat steeds die draer van 
'n lewende boodskap is nie. 

WAARDERING VIR BOERE 
VOLK 

Die Gricksc gemeenskap in 
ons lantl hct hulle nie onbetuig 
vir die Voortrekkers se prcsta
sies gelaat nic. Uit vryc bewe
ging, om hulle waardcring vir 
die Boercvolk te toon, was bulle 
die enigste volk wat 'n aansien
likc bcdrag vir die bou van die 
Voortrekkcrmonumcnt bygedra 
het; toe die Fakulteit van Ge
neeskunde aan die Universiteit 
van Pretoria tot stand gekom 
het, hct bulle andcrmaal 'n mooi 
bedrag geskenk, en die pas ont
slape sterrekundigc, dr. Para
skevopoulos, as voortreflike ge
leerdc, hct hom die moeite 
getroos om spesiaal vir die ge. 
Iecntheid van Maselspoort na 
Pretoria oor te kom om die oor
handiging waar tc nccm: as pro
toskaptos teenoor protoskaptos 
is vir die adcllike Orick net die 
allerbeste goed genocg. 

SAAl\IGEWEEF 
In die stryd wat op die gesigs. 

cinder opdoem, is die lot van 
die Boerevolk ten nouste saam
gewecf met die lot van die be· 
woners van HC'Ilas. )fag die vie
ring \ 'an die bC'vryding van 
Hellns 'n spooro.lag ook '\"ir ono, 
volk wees om sanm te stnan en 
in die vryheidstrytl te volhnrcl: 
' n eervolle <loo<l is sk oner n'! 'n 
sln.webestnnn: Lewe die Vryhei<l ! 

Provi nsiale Stelsel 
'n Skaafplek 

Nog ' n minister vau 
Finansies '\'U!l di~ Unie 
bet die hande saamge· 
slaan oor die hoofhre· 
k ens wut die provinsiale 
admini1'4t rasies hom h e
sorg met h ul steeds toe
nem ende u itgawe waar
oor by ~een vol !-ot rekte 
heheer bet nie maar 
waartoe hy in 1·uime 
mate m oet hydra ~Skryf 
Die Transvaler . 

Die eerstc en voor die hand 
liggcnde vraag is of daar t'inde
lik maar in die stelsel bcrus 
gaan word en ot die gedagtc nan 
a!skaffing dus cens en vir altyd 
laat vaar moct word. Dit sprcck 
vanself dat dit vrugteloos en 
onnatuurlik is om die besture 
in allerlei vorme tc laat voort
gcdy, met, soos in die a!ge
lope 41 jaar, die swaard steeds 
bo hul hoof. Is hierdic aspck 
volkome buitc twyfel gestel, 
moet die noodsaaklikste veran
deringe op die bcstaande grond
slag aangebring word, indien dit 
dan nie andcrs kan nic. By die 
wysigingC' inbegrepe, moct nood· 
wendig die finansiele verhou
ding met die sentralc rcgcring 
wees, al beteken dit dat die stel
sel dnarby aangepas moet 
word. Op die oomblik is dit -
soos die afgelope 41 jaar - die 
skrynerlgstc skaafplck in die 
hele bedcling. .nes moontlik 
moet die soveelste kommissie 
van onden.oek maar gou.gou 
nog c~>n<; nan die werk "Pring. 

----------
<Vervolg van bls. 2 kol. 5) 

as daar van Stalin gcpraat 
word. 

Stalin is so bang vir die dood 
dat hy jare reeds 'n !!pan weten· 
skaplike.> aan die gang hou om 
die gchcim van cwigdurende 
lewc te ontdek. Sovcr die we· 
reid weet hct hullc nog nie in 
hul doe! geslaag :r.ie en is die 
vooruitsig dat Stalin ook maar 
cendag sal moet ster! - net 
soos die miljoene wat by om 
die lcwe laat bring het. 

Stalin rcord ,Ordentlik" 
Gcdurende die tweedc we· 

rcldoorlog hct Stalin ,.ordent· 
lik" gcword. Sy beskeie titel 
van sekretaris hct hy verruil 
vir die glansrykcr titels van 
Ecrste MinistC'r en Veldmaar· 
skalk. Vir vcldmaarskalk 
Stalin het Amerika se Roose· 
vclt, Engeland se Churchill en 
sclfs Suid-Afriko. se Smuts 
bondgcnoot en vriend genoem. 
Stalin het die stempcl van sy 
,ordentlikhcid" ook op sy bond· 
genote afgcdruk. Dit is hy wat 
die onvoorwaardelike oorgawe 
van die Duitscrs gceis en gc· 
kry het. Dit is hy wat die ,de· 
nazifikasic" van die Duitsers 
gc1iis en die Nurenberg-vervol· 
ging en die dnaropvolgendc vcr· 
volgings tot vandag toe vcrkry 
hct. Dit Is hy wat belonlng 
vir agressie geeis hct en die 
hele Balkan-gebied sowel as 
Finland en die Baltiese state 
gekry het. Dit is hy wat dui· 
sende Poolse offisiere in die bos 
van Katyn laat vermoor het 
en wat nie daaroor dcur sy 
bondgenotc verwyt is nle. Dit 
is hy wat miljoene krygsge· 
vangcnes in Rusland aanhou 
om slawcarbcid te vcrrig; dit 
is hy wat miljoene men.se uit 
hul bestaansveiligc woongebiede 
verskuit het na noodlydende ar· 
beidskampe - sonder dat sy 
bondgenote hom veroordeel het 
onder die volkereg. Dit is hy 
wat sondcr teen.spraak geleer 
het dat die verowcraar se grille 
gercgtigheid is en die verowerde 
se ellende verdiende loon is. 

Dit Is maar ecrs weer in die 
jongste tye dat .,premier" 
Stalin en .,veldmaarskalk" 
Stalin van sy ,.ordcntlikheid" 
begin ontdoen raak en dat die 

Die provinsia le bestuurstelsel is w~reld weer die ou rakker wat 
'n k ompromis-stelsel waarmee tydclik vermom was begin 
die Naslonale Konvensie d ie land rnaksien. 

Voeg anebllef Kommiaste by plattelandse tjeks. 

Soos die stryd wat Homeros 
in sy onstcrflike sange beslng, 
staan die Grieke vandag nog 
brandwag aan die kuste van die 

[ Middellandse Sec. Word hulle 
f!!"~"""-.._0''"'.)...£~""'-!7'"'\ll...£..-=ilt.,U>"'.)...£.-;ilt..n"'i'll~.-;1l....DI'OOO::l• deur die Asiaat vernietig, is die 

opgesaal het, met die onvervul- Aanstaandc week sal ek ietl 
de verwagting dat dit spoedig vcrtel van Stalin die adonis en 
sou Yerdwyn. Intussen het die 1 atoomdeskundige. 
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g word, indien dit 
r kan nie. By die 
rgrepe, moet nood
'inansHHe verhou-
scntralc regering 
n dit dat die stel
aangepas moet 
oomblik is dit-

bpe 41 jaar - die 
bkaafplek in die 
f. IBes moontlik 
rcelste kommissie 
k maar gou.gou 
ie werk spring. 

r bls. 2 kol. 5) 
Stalin gepra.at 

bang vir die dood 
eds 'n span weten

die gang hou om 
van ewigdurende 
~- Sover die we-

bulle nog nie in 
~g r.ic en is die 

Stalin ook maar 
oet sterf - net 

bene wat hy om 
bring bet. 

~ ,Ord entlik" 
die tweede we

lt Stalin ,ordent-
Sy beskeie titel 

~ het hy verruil 
~ryker titels van 
ier en Veldmaar-

veldmaarskalk 
erika se Roose

. sc Churchill en 
frika se Smuts 
h vriend genoem. 

stempel van sy 
' ook op sy bond

Ilk. Dit is hy wat 
~rdelik~. oorgawe 
~ers gcets en ge
~s hy wat die ,de-

E
n die Duitsers 
urenberg-vervol
ropvolgende ver

andag toe verkry 
hy wat beloning 
geeis hct en die 
g ebied sowel as 
~ie Baltiese state 
lit is hy wat dui
offisiere in die bos 
laat vermoor bet 
daaroor deur sy 
rwyt is nie. Dit 

fn'iljoene krygsge-
Rusland aanbou 

id te vcrrig; dit 
ljocne mense uit 
~ilige woongebiede 
la noodlydende ar-

sonder dat sy 
_m veroordcel bet 
lkcreg. Dit is hy 
teenspraak geleer 
roweraar se grille 
~ en die verowerde 
diendc loon is. 
eers weer in die 
dat ,premier" 
,,veldmaarskalk'' 

y ,ordentlikheid" 
1 raak en dat die 
!ie ou rakker wat 
~om was begin 

week sal ek iets 
~lin die adonis en 
lige. 

' 

i 
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Sabra Vra Ontwikkeling 
Van Bantoe-Gebiede 

Besorgdheid oor die m ate waartoe naturelle geintegreer is in die 
hlanke ek on omie, is deur die u itvoe:rende komitee van die Suid-Afrikaanse 
Buro vir Rasse-aan geleenthede uitgespreek in 'n onderh oud m et die m inis
ter van naturellesake, dr. H . F. Verwoerd, luidens ' n verklaring wat deur 
Sabra uitgereik is. 

Die komitee het dit as sy oortuiging teenoor die minister uitgespreek 
dat as sulke in tegrasie toegelaat word om on gehinderd voort te gaan , dit 
noodlottige gevolge vir blankes sowel as naturelle sal he. 

'n Bele"id van aparte ontwik
kcling van die twee rasse met 
behoorlike geleenthede vir na
turelle om in bulle eie gebiede 
te ontwikkel, is bepleit. Om dit 
te bereik, moet nywerhede ge
stig en ander stappe gedoen 
word vir die grootskaalse ont
wikkeling van sulke gebicde, 
word in die verklaring gcse. 

Sabra bet sy waardering uit
gespreek vir die minister se op
trede om 'n beplanningskommis
sie vir die naturellegebiede aan 
te stel. Sabra beveel aan dat 
oorweging geskenk sal word aan 
die stigting van 'n ontwikke
lingskorporasie vir sulke gebie
de, moontlik van dieselfde tipe 
as Yskor of Escom, om ontwik
keling in elke sfeer uit te voer." 

KOtlRDINASIE 

Ten einde die land se alge
mene ekonomiese beleid in oor 
eenstemming te bring met die 
beleid van aparte ontwikkeling, 
het die afvaardiging versoek dat 
'n liggaam aangestel sal word 
wat in medewerkiug met die 
ontwikkelingskorporasie die eko
nom iese on twikkeling van die 
hele land kan koordineer en be
plan. Die staat dra 'n spesiale 
verantwoordelikheid in hierdie 
saak, vera! in die verkryging 
en/of voorsiening van die nodige 
kapitaal om die ontwikkeling 
van die naturellegebiede uit te 
voer. 

Die minister het geantwoord 
dat die idee van 'n ontwikke
lingskorporasie reeds voor die 
algemene verkiesing 'n dee! was 
van die Nasionale Party se pro. 
gram en dat dit ook begunstig is 
in die negende verslag van die 
Maatskaplike en Ekonomiese 
Planneraad. Dit is egter nood
saaklik om duidelikheid te he 
omtrent die verskillende vraag
stukke waarvoor te staan gekom 
sal word, soos bv. differensiasie 

van lone, mededinging tussen 
nywerhede in die verskeie ge
biede, vervoer, elektrisiteit en 
watergeriewe en ander sake. 

KOMITEE BENOEM 

Die kabinet het reeds besll.iit 
om 'n inter-departementele ko
mitee aan te stel om op die 
vraag in te ga.an. Die departe
mente van naturellesake, eko
nomiese sake, arbeid en vervoer 
sal op bierdie komitee verteen
woordig wees. Die komitee sal 
besluit oor verdere optrede, ook 
die beplanning en finansiering 
van enige program. 

Met die oog op die ontwikke
ling van die naturellegebiede 
bet die afvaardiging ook versoek 
dat die land se nywerheidswet
gewing, waar nodig, hersien 
moet word om naturelle in staat 
te stel om as geskoolde werkers 
opgelei te word vir die nywer
hede wat daar opgerig moet 
word. Die afvaardiging het ook 
gevra dat aandag geskcnk sal 
word aan die voorsiening van 
geskikte opleidingsentrums in 
daardie gebiede, waar die Ban
toejeug opgelei kan word - op 
'n praktiese grondslag in oorcen
stemming met hul eie lewens
wyse - as tevrede burgers in 
hul eie gebiede. 

VRAAGSTUK IN STEDE 

Die minister bet in antwoord 
hierop verwys na die Wetsont
werp op Naturellewerkers in die 
Boubcdryf wat reeds by die 
Parlement ingedien is. Dr. Ver
woerd hct ook gevra dat die af
vaardiging die verslag van die 
kommissie vir nywerheidswet
gewing wat binnekort gepubli
seer sal word, moet afwag. 

Betreffende die vraagstuk 
van naturelle in stedelike ge
biede bet die afvaardiging daar
op gewys dat die permanente 

RYS HE.LP GLO VIR 
•• 

vestiging van naturelle in stede
like gebiede sover moontlik 
voorkom moet word, en dat daar 
meer doeltreffende beheer oor 
die instroming van naturelle in 
sulke gebiede sal wees. 

Stappe moet ook gedoen word 
om 'n behoorlike verdeling van 
naturelle-arbeid te bewerkstel
lig deur die oprigting van 'n ge
integreerde stelsel van arbeids
buro's en deur ander metodes. 

Dr. Verwoerd het gese dat 
sulke stappe reeds gedoen is. 

AANBEVELINGS 

Met die oog op die kritieke 
behuisingstekort waarmee die 
stedelike naturellebevolking te 
kampe bet, het die afvaardiging 
aanbeveel: (a) dat sover moont
lik gebruik gemaak sal word 
van naturelle.arbeid vir die bou 
van huise vir naturelle in stede
like gebiede; (b) dat deur wet
gewing voorsiening gemaak moet 
word vir die opleiding van na
turelle as ambagsmanne wat 
slegs in naturelle-woongebiede 
gebruik moet word; en (c) dat 
met die oog op die byna onop
losbare moeilikhede wat onder
vind word met die verkryging 
van grond om naturelle aan die 
Witwatersrand te b uisves, moet 
die Unie-regering hulp aan die 
plaaslike owerhede verleen deur 
die uitskakeling van moeilik
hede en die skepping van die 
nodige masjinerie vir daardie 
doel. 

Die minister bet verklaar dat 
punte (a) en (b) reeds gedek is 
deur die nuwe wetgewing en dat 
hy doen wat hy kan omtrent 
punt (c). 

EEN D E PARTEMENT 

D ie afvaardiging bet sy vaste 
oortuiging uitgespreek dat 'n na
turellebeleid slcgs doeltreffend 
uitgevoer kan word as een 
staatsdepartement - die depar
tement van naturellesake - vir 
daardie beieid verantwoordelik 
is. Aile funksies betreffende na
turelle wat tans onder die be
beer van ander departemente of 
liggame is, behoort so spoedig 
moontlik aan die departement 

Land Betaal Duur 
Vir Partystelsel 
, Vir 'n land waar 'n mens met twee kulture en twee 

volksgroepe te doen bet, blyk dit kort-kort meer as duidelik 
watter euwels aan die partypolitieke stelsel verbonde is. Die 
vernaamste hiervan is ongetwyfeld dat dit maar alte dikwels 
ons onpartydige, objektiewe kritiek ondermyn. Ons bet die 
afgelope tyd weer baie mooi voorbeelde gehad van die neiging 
dat as 'n mens 'n bond wil slaan, dan kan jy maklik 'n stok 
daarvoor kry," skryf Die Vaderland in 'n hoofartikel. 

,Omdat ons 'n regering bet 
wat uit Afrikaanssprekendes be
staan, gaan dit waarlik bale 
moeilik vir iemand met 'n jingo
gees om lets goeds van bulle te 
se. Baic is in so 'n onredelilte 
bui dat die Regering kan doen 
net wat hy wil, en tog word 
alles voor die voet veroordeel. 
Hierdie geestestoestand is vir 'n 
land en vir gesonde kritiek 
uiters ongesond en dit help nie 
om mense geestelik op te voed 
om volledige burgers te word 
nie. Dit maak bulle eensydig, 
en aile eensydigheid is op stuk 
van sake onbillik. 

EUWELS 

, Die partystelsel, met al die 
voordele wat daaraan verbonde 
is, het nog 'n skaduweekant wat 
vir ons ekonomiese lewe nie ge
sond is nie. D ie party wat in 
die opposisie is, m oet die rege
ring bestry. H oe flink die re
gering ookal 'n belangrike vraag
stuk mag aanpak, van die k ant 
van die opposisie sal net kritiek 
en veroordeling k om. Hierby 
maak die opposisie ook voort
durend beloftes aan die k iesers
publiek. As bulle aan die be
wind sou kom, is hierdic of 
daardie voordeel of verbetering 
te wagte. Kom bulle dan aan 
die bewind, begin die moeilik
heid. B eloftes moet uitgevoer 
word, en die een wat gewoonlik 
moet instaan, is die belasting. 
betaler. H ierdie of daardie ske
ma is belowe, maar dit kos geld 
om dit t~t uitvoer te bring. 
Maar die geld moet nogtans ge
vind word. H oewel 'n n uwe re
gering nie mag saamstem met 
die verpligtings en beloftes wat 
'n vorige bewind aangegaan bet 
n ie, bly hy nogta ns daarmee op
gesaa l en daarby kom dan dat 
by ook alles m oet d oen om sy 
verkiesingsprogram uit te voer. 

STYGENDE UITGA WES 

,So vind ons dan va.ndag dat 
ons Skatkls voor steeds stygen
de landsuitgawcs staan en dat 
die geld daarvoor gevind moet 
word. Die belastingbctaler mor 
en kla, en daar is reeds diegene 
wat daarop wys dat ons gedu
rende die oorlogsjare vir Enge-

land nageaap het met die kreet 
,social security" om drastiese 
belastings op ons beperkte groep 
bclastingbetalers met 'n boer in
komste te bef, wat op die duur, 
net soos in Brittanje, inisiatief 
sal ondermyn en die gans sal 
verwurg wat die goue eiers le. 
Ons bet egter met 'n heillose 
kringloop te doen. Die min ister 
van finansies is self vasgevang 
in die dinamiese stuwing wat 
deur die politielte partye se wed
ywering met mekaar aan die 
gang gesit is. Maar dit is die 
belastingbetaler wat keer op 
keer die gelag moct betaal in 'n 
tyd van stygende lewenskoste en 
inflasieneiging van ons geld." 

GOUDMYNE SE 
WINSTE MOET 

HIER BLY 
Groot winstc is die afgelope 

week aangekondig deur 'n paar 
Randse myne. 

East Geduld Mines se totale 
wins was £4,505,015, waarvan 
£2,081,250 aan diwidendc uitbe
taal is, wat neerkom op 4/7~d. 
per aandcel van 4/-. 

Grootvlei Proprietary Mines 
se wins was £3,800,115, waarvan 
£1,715,822 aan diwidende uitbe
taal 'is, bereken teen 3/- per 
5s.-aandeel. 

Deur twee myne aileen is dus 
£!,000,000 aan <liwitlende u itbe
taal. Iioeveel van bierdie geld 
bet binne ons land gebly en 
hoeveel daarvan bet in die 
skoot geval van oorsese beleg
gers? 

Die beleid van die Ossewa
brandwag is dat die goudbe
dryf volksbes'it gemaak moet 
word sodat die winste daarop 
binne ons land kan bly. 'n 
Deel daarvan kan dan aange
wend word Vir die ontwikkeling 
van n uwe myne in plaas van in 
die sakke van buitelanders te 
beland van wie dit weer teen 
100 en 60 persent rente ,ge
leen" moet word, soos uit bo
genoemde aandele-uitkerings 
blyk. 

&RILLE HOE BLOE.DDRUK 
Bring a ooga.rtll .. voonkrlf vir brllle aa oaa. 

van naturellesake oorgedra te 1 
<: 

'n Aanspraak dat rys die beste middel teen hoe bloed
druk is wat nog ontdek of ontwikkel is, word gemaak deur 
dr. Walter Kempner van Noord-Carolina, V.S.A., wat 'n rys
dieet vir sy pa-siente voorsk ryf en baie gunstige resultate 
daarmee behaal bet. 

Daar word verklaar dat die 
Sjinese en ander Asiatiese vol
ke ecue lank hoofsaaklik van 
rys !ewe en dat hoe bloeddruk 
en bartkwaal feitlik onbekend 
by bulle is. Op grond van bier
die waarneming het dr. Ke~p
ner sy behandeling aan die 
Duke-hospitaal begin en sedert 
1944 is reeds meer as 1800 pa
sii.inte daar behandel. 1,200 van 
bulle het, in die woorde van 
dr. Kempner, ,opvallend gebaat" 
daarby. 

Die dieet bestaan uit onge
veer 'n lwppie vol rys (droe ge
wig) per dag, soveel vars vrug
te en vrugtesap as begeer 
word en ongeveer 'n hand
vol suiker. Dit is a! 
maar daar word nietemin 'n 
paar vitamin-pille bygevoeg om 
te voorsien in noodsaaklike voe
dingstowwe. Later mag 'n ar
tappeL of tamatie-skyfie byge
voeg word, maar daar word be
klemtoon dat die dieet onder 

toesig van die geneesheer ge
volg moet word. 

Hoe bloeddruk, so word ver
klaar, is maar een dee! van 'n 
reuse-seekat wat meer lewens 
eis as enige ander siekte. 'n 
Ander dee! daarvan is nier
kwaal, en dit was op pasiente 
wat aan laasgenoemde kwaal ly 
dat dr. Kempner sy diect be
gin toepas bet. 

Die geneeshere in Amerika 
staan verdeeld oor die aan
spraak van dr. Kempner en sy 
aanhang is nie groot nie. Twee 
groepe dokters bet onla.ngs 
toetse uitgevoer en in die Ame
rikaanse mediese tydskrif bet 
die een groep gerapporteer dat 
die bewerings van dr. Kempner 
in 'n betreklike kort tydjie deur 
hul proefnemings gcstaaf is. 

Nietemin is die mediese 
standpunt nog dat dit te vroeg 
is om ander behandelings opsy 
te skuif vir so 'n eentonige 
dieet wat boonop vandag baic 
skaars is. 

word. Voorts moet d ie ontwi
keling en uitbreiding van daar. 
die departement beskou word as 
'n saak wat voorrang moet ge
niet in staatsbeleid. 

Dr. Verwoerd bet gese dat 
daardie beginsel die grondslag 
gevorm het van die 1936-wet
gewing. Onder die vorige rcge
ring was daar egter bale afwy
kings van daardie praktyk. Die 
beleid van die Nasionale Party, 
soos geformuleer in 1947, is ge
rig op 'n terugkeer tot die vo
vorige beginsel. 

D ie afvaardiging bet bcstaan 
uit prof. G. B. A. Gerdener, voor
sitter van Sabra, prof. B. I. C. 
van Eeden, prof. F. J. L . Sadie, 
m n r . J. P. van S. Bruwer , mnr. 
J. P. N. Myburgh, organiserende 
sekreta.ris, mnr. N. J. J . Olivier 
en dr. A. Hertzog 

Die Unie van Suid-Afrika bet 
sedert die oorlog 'n bevolkings
wins aan immigrasie gehad van 
53,178, volgens syfers wat deu r 
die Voorligtingskantoor verstrek 
is. Teenoor 105,911 jmmigrante 
wat die land binnegekom het, 
bet 52,733 die land ver laat. 
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GOEIE WEBK TEEN BU.I .IKE P BYSE. 

GEHOORAPP ARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
ae.oM OM ef lkryf om BMou.Wheele. 

~ ~::x - e-2 ~$¥~~ ~ 

NET 'N PAAR ITEMS 
~ 

~~ om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 
Boston Potlood-skerpmakers . .. ... . .. ... ... @ 15/· elk 
Mercury D raadheg-masjiene . . . .. . . . . .. . . . . @ 29/6 elk 

i 

D ubbele Glas-Inkpotte ........................ @ 6/9 elk 
'
11 Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... . .. @ 7/- per Riem 

T lkpapier, 13 dm. x 8 dm. . . . .. . ... ... @ 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . .. . @ 5/7 per R iem 

'.! L osblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, I pryse vanaf £8/5/-

j: Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
"""'=' -- ~ 

!I! Groote K erkgebou 822, K AAPSTAD 
... ~ 

I 

Telef oon 2-70'71 til 

.• , •.• J .e!. 



... 

BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 4 APRIL 1951 

Benoeming 'n Aanldag 
Teen Verkeerde Gees 

Die Burger het verlede week herig dat mnr. 
George Wynne, die Engelssprekcnde lid van die 
H.N.P. se hoofraad in Kaapland, deur die regering 
benoem gaan word as lid van die senaat in die plek 

Mnr. George 
Wynne As Senator 

van dr. Karl Bremer wat hedank het ten einde die volksraadsetel Ceres te 
betwis. Mnr. Wynne, wat tydens die oorlog ' n offisiersinstrukteur en reg
ter-advokaat van die krygsrade van die leer was, het na die oorlog by die 
H.N.P. aangesluit. 

Sedertdien bet by reeds twee
maal as. kandidaa.t van die 
H.N.P. in Port Elizabetb-Noord 
geveg om 'n setel in die parle
ment en provinsiale rafid on
dero,keidelik, dog sonder wei
slue. Danrna. is by deur die 
H.X.P.-lede yan die Kaaplandse 
kieskollege benoem a'! kandi
daat van die senaat, waar by 
ook uitgeval bet. Nou word be
rig dut by deur die regcring as 
een van die agt benoemde sena
tore aangestel sal word. Hy 
sal die derde Engelssprekende 
wees van die agt benoemde 
Senatore onder die buidige be
wind. 

Vir lede van die Ossewa
brandwag het dte kandidatuur 
van mnr. Wynne telkemaal 'n 
slegte smaak in die mond ge
laat. Die rede daarvoor is voor 
die hand liggend: 

JOHN VORSTER 

In 1948 het die H.N.P.-lei
d lng geweier om die kandida
tuur van 'n republikeinse Afri
kaner wat deur die Afrikaner
party in Brakpan vir die par
lement benocm is, te onder
stcun. Hierdle Afrikaner, mnr. 

Atoomgeheime 
Verklop 

Twee mans en 'n vrou, 
Juliw Rosenberg, Morton So
bell en Ethel Rosenberg is ver
lede week in Amerika skuldig 
bevind op aanklag dat hulle 
atoomgeheime aan Rusland laat 
toekom hct. Nog twee ander 
persone, David Greenglass en 
Jakovlef, het aan die spioena
sie-bedrywighcde deelgenecm, 
maar laasgenoemde het na Rw
land gevlug. Greenglass word 
binnekort verhoor. 

John Vor~tter, was tydens die 
oorlog geinterneer onderwyl 
mnr. Wynne soldate vir die 
oorlog opgelei bet. 

Ons vind dit onverklaarbaar 
dat 'n republikeinse Afrikaner 
wat vir sy vrybeidsoortwging 
gely bet, nie goed genoeg is 
\'ir die parlement nie, terwyl 'n 
nuwe Engelssprekende rekruut 
van die H.N .P. onmiddellik na 
sy aansluiting wei gesk.ik is om 
nasionnle Afrikaners in die 
volksraad te verteenwoordig. 

XOG TWEE 

In 1949 bet die H.N.P.-lei
ding geweier om sy ondersteu
ning te gee aan twee Afrika
ncrparty-kandidatc vir die pro
vinsiale raad mnr. Max 
Smuts in die Paarl en mnr. 
Michie! Eloff in Ventersdorxr
op grond daarvan dat bulle lede 
van die republlkeinse Ossewa
brandwag was. In dieselfde jaar 
e&rter benoem tlie II.N.P.-IEiiding 
mnr. Wynne as kandida.at vir 
die provins'inle raad in die kies
.1fdeling Port E lizabetb-Noord. 

In 1948 het die H.N.P.-lede 
van die Kaaplandse kieskollege 
~eweier om oud-senator Naas 
Raubenheimer wat vir meer as 
,wintig jaar die nasionale Afrl
kanerdom in die parlement ver
teenwoordig het - cers as 
volksraadslid en later as sena
tor - weer te benoem as kan
:lidaat vir die sena.at. 

Ons \'ind dit vreemd dat 'n 
republikeinse senator wat hom 
tydens die oorlog beywer bet 
vir die wclsyn vun geinterneer
de Afrikaners oor die hoof ge
!'.ien moet word ter\Ville van 'n 
Engelssprckende wat tydens die 
oorlog in die leer gedien bet. 

A:!l.'l>EU OORWEGING 

Daar kom nog die verdere 
oorweging: Die sinode van die 

DOOF-BLINDE VROU 
OPENBAAR HAAR 

LEWENSBESKOU I NG 
Die wereldberoemde blinde en dowe vrou, mcj. Helen 

Keller, het verlede week tydens 'n veertiendaagsc besoek aan 
Kaapstad iets van hnar lewensbeskouing meegedeel. Mej. 
Keller, wat sedert bnnr negentiende maand weens 'n siekte 
sowel haa.r gesig ao; gehoor verloor het, het die wereld ver
stom met haar lewensmoed en lewensblydskap waarmee sy 
almnl rondom haar opbcur. 

Sy het met bchulp van 'n on
dcrwyseres gclcer om selfs te 
praat, hoewel dit vanda.g nog 
moeilik gaan om haar te ver
staan, en hct later 'n universi
teltsgraad behaal en bekend
heid verwerf as 'n skryfster. 
Sy is hoofsaaldik aangewese op 
haar gevoel, met behulp waar
van sy klanktrillings kan on
derskei en gevolglik met haar 
vingers teen 'n persoon se mond 
kan ,hoor" wat hy se. 

Hierdie vrou wat in die afgc
lope 70 jaar van haar !ewe In 
'n stil, donker wereld bestaan 
het. het dcsondanks 'n !ewe van 
groot toegcwyde diens gevocr 
en haar hoofsaaklik daarop toe
gcle om die lot van blindes en 
dowes te vcrbeter. 

Toe sy verlcde week opgctrec 
het voor 'n gehoor 1n Kaap
stad is 'n •antal vrae aan haar 

gcstel. Op die vraag wat haar 
!ewcnsbeskouing is, het sy ge
antwoord: ,Jy kry ult die lewe 
'n verhouding tot wat jy da.ar
in steek." 

.,\Vaarom is u so gelukkig?" 
het 'n andcr vraag gelui. Die 
antwoord was: .,Omdat ek ver
troue het in God en my mede
mcns.u 

Iemand bet haar gevra wat
ter boeke die mecste invloed op 
haar gehad het. Sy het ver
skillende klassieke werke aan
gehaal, o.a. van Sokrates, Kant, 
Descartes, ens., en die digwerke 
van Shelly, Keats en Words
worth, en daaraan toegevoeg: 
,.1\lanr bo niles is die boek wat 
ek die meeste lees en die mee!l
te geniet, die Bybel, wat soos 
'n rivier van li( deur my lewe 
gevloei b et." 

Nederdults Gereformeerde Kerk 
het onlangs bedenkinge ultge
spreek teen mnr. Wynne op 
grond van sy Katolleke ver
band, en die Protestantse Re
veille van November 1950 bet 
onderstaande nuusbrokkle om
trent mnr. Wynne bevat: 

.,Lultenant-kolonel George 
Wynne, wat tot die Hoofraad 
van die Nasionale Party aan
gestel is, is 'n Rooms-Kato
liek. Hy het onlangs 'n ver
gadering van 'n Roomse 
Mans-vereniging toegespreek 
oor die behoefte aan die in
sypellng van Room.s-Kato
lleke In die Afrlkaanse kul
tuur en sosiale organisasies." 

PARTYPOLITIEK 

Daar mag aangevoer word 
dat politick en godsdiens met 
mekaar geen verband behoort 
te he nie. Die Afrikaner se 
gecstelike samestelling Is krag
tens sy herkoms egter op pro
testantse lees geskoel en dit 
het aan hom 'n bale spesifieke 
lewensopvatting ook ten opslg
te van die polltlek gegee. Wan
neer •n party-Jelding dw uit sy 
pad ga.an om republlkeinse, 
protestantse Afrikaner te ver
wilder terwyl by Engelsspre
kende Katolleke verbef, dan bet 
ons te doen met daarcJie ver
keerde gees van die partypoll
tlek wat lidmaatskap van die 
party boer stel as volksgenoot
skap. 

As daardle volksgenote onna
.sionaal was, sou daar vir dls
krlminasie teen hulle nog lets 
gese kon geword het, maar nou 
is die felt dat hierdle mense 
'n paar weke gelede nog die 
volgende getuienis ontvang het 
uit die mond van 'n H.N.P.
parlementslld (mnr. W. D. 
Brink): 

AANKLAG 

,,'n Ander rede (vir hul ln
ternerlng) is dit: Omdat die 
men~~e opcekom b et vir bul 
Afrikaanse kultuur, omdat 
bulle nle so gedwee In die 
oorlogstyd won aanslult en 
die roo! lussie dra nle; om
dat bulle Afrikaans gepraa.t 
bet en Afrilmans-bewus 
was • • . " <Hansard, 16 
Maart 1951). 
Die O.B. baal hlerdle dlnge 

aan nle om te verwyt of as ou 
koeie ult die sloot nic. Die 
diskrlminasie teen O.B.-Afrika
ners 1s nog nie opgebef nle -
selfs nie by die oop graf van 
'n oud-stryder ult die Tweede 
Vryheidsoorlog wat deur bulle 
begrawe word nie. 

Solank hierdie diskriminasie 
amptellk gehandhaaf word, is 
aanstellings van Engelsspre
kendes In hoe poslsies 'n aan
klag wat voor die regbank van 
die volksgewete gele beboort te 
word. 

Atoom-a.ange,lrewe duikbote 
wat so vinnlg as sestlg my! per 
uur onder water kan vaar, sal 
blnne 'n jaar by die Amerl
kaanse vloot gevoeg word, bet 
die voorsitter van die sena.at 
se handeisvlootkomitee verlede 
week gese. 

t .. nn: o.B." word c.a.ruk deur Pro 
.Eccle.ta Drukllery, Btellenboech, 't1r 
4le eleoaan e11 ultpw_..: VOORBLAO 
(l:dm.l.) Beptd. Groote XllrQeboa 
T03. Poeua Ull, Jterllpii!JI. ~ 
8t.a4. 

Argentinie Verras 
Wereld Met Eie 

Atoomkrag 
Argentinie het met bebulp van Duitse wetenskaplikes 

daarln geslaag om at~omkrag aan te wend langs 'n nuwe 
metode, volgens 'n aankondiging deur die president, Juan 
Peron. Daar is in geslaag om 'n ,beheerde" atoomontplof
fing te bewerkstellig en om atoomreaksies in die laborato
rium te verwek soos die wat in die son plaasvind. Die weten
skaplike wat vir hlerdie prestasie verantwoordelik is, is 
'n Duitse immigrant, prof. Ronald Richter, wat drie jaar 
gelede ult Oostenryk in Argentinie aangekom en sedert dlen 
Argentynse burgerskap ontvang bet. 

In 'n nadere toeligting van sy 
aanspraak het prof. Richter ge
se dat sy stelsel van praktlese 
nut sal wees, aangeslen dit ge
bruik kan word vir die algehele 
verdamplng vir smeltdoeleindes 
van metale op goedkoop wyse. 
Die tocpassing daarvan in die 
nywerheid bang egter nog af 
van die nodige toerustlng wat 
aangcskaf sal moet word. 

Hy het gese dat Argcntinie 
moonllk in staat sal wees om 
atoom- en waterstofbomme te 
produscer, maar dat pres. Peron 
gekant Is daarteen. Dlt sal eg
ter net soveel kos om 'n water
stofbom te maak as vir enige 
ander land. 

NUWE ~IETODE 

By die atoomnavorsing in Ar
gentinie is ander metodes gevolg 
u in die Verenigde State. Ar
gentynse wetenskaplikes het 
voor dieselfde vraagstuk as die 
Amer;kaners te l"taan gekom -
die triton-vraagstuk. Maar in 
plaas van die lang uraan-proscs 
te gcbruik, het hullc die waag
stuk onderneem om 'n heelte
mal nuwe metode te volg. Op 

Die Vo/kstem 
Gestaak 

Die oudste Afrikaanse koe
rant, Die Volkstem, wat in 1873 
In Pretoria tot stand gekom het, 
het verlede week, volgens aan
kondiging van die dirckteure, 
sy laa.ste verskyning gemaak 
tot tyd en wyl toestande meer 
rooskleurlg word. 

Die blad, wat tydens die Re
publiek se dae 'n ondersteuner 
van pres. Kruger was en twee
keer deur die Engelse geslult 
is, het sedert Unie die beleid 
van gents. Botha en Smuts on
dersteun en bet geleidellk ag
teruit gegaan totdat dit verlede 
jaar oorgeslaan het tot 'n week
bla.d. Tans word publlkasles ge_ 
heel en al gestaak. 

POUS BELE.DIG: 
GE.VONNIS 

'n Italiaanse parlementslid, 
Laura Dia~, wat aan dle Kom
munistiese Party bf.hoort. is ver
lede week verboor op aanklag 
dat sy die Pou.'l beled:g bet. Sy 
bet 'n opgeskorte vonnis van 
agt maande tronkstraf gekry en 
moet die koste van die geding 
betaal. 

Die woorde wat sy gebruik 
het was: ,Die . hande van die 
Pous is met die bloed van die 
klnders van Grlekeland en Pa
iestina bevlek omdat by nie 'n 
vlnger verroer het om die oorlog 
1n Griekeland en Palestina te 
beliindig nie, net so min as wat 
hy 'n vinger verroer het om die 
wereldoorlog te beperk of te bc
eindig." 

Belediging van die Pous is in 
Italie strafbaar met vyf jaar 
tronkstraf en berus op 'n oor
eenkoms wat In 1929 tuss·en die 
Pous en die Ital!aanse regerlng 
aangegaan is. 

16 Februaric het hullc daarin 
geslaag om 'n termo-kernont
ploffing te weeg te bring teen 
'n koste wat oneindig veel klei
ner is as wat verwag Is. Dit is 
heeltemal verskillend van kern
splitsings. 

Een Uit Vier 
Sterfgeval/e 

Te Wyte Aan 
Selfmoord 

Sterfgevalle onder studente in 

Engeland bet 'n verontrustend 

hoe syfer bereik, volgcns dr. R. 

Parnell wat 'n ondersoek na 

slekteverskYnsels by studente in

gcstel het. Sy bcvinding was 

dat van 35 sterfgevalle aan die 

Universiteit van Oxford nie min

der as 9 aan selfmoord toege

skryf word. Hy meen dat dit 

nie 'n na-oorlogse verskynsel is 

nic, aangesien die Amerikaanse 

universiteit van Michigan voor 

die oorlog bevlnd het dat 15 per

sent van die sterfgevalle onder 

die studcnte deur selfmoord vcr

oorsaak word. Die syfer van 

Oxford is byna 10 persent boer. 

-Esu de Cologne 

en •LGee.tel 

PlODUJCTf VAN 

SUID • AfiiiCA 

U7 

Gereglstreer 

HE 
v 

een geheu 
hier aan 

Die 
vrede i!'l 
wag vit· die 
vryheid 
Le neer jul 
laaste hoo 

Twec en 
staan ek 
in die 
suid 
raal 

soos 
onhcil spel. 
Genl. Botha 
lamfcrdoek 
hlerdle woo 

vroeere 
dien om die 
held saam te 
Ek kry 'n 

rugmurg asof 
my tref. Ek 
Hoffman langs 
my verstom 
En wat bet 
gekondig? 
tiek van gents. 
Die begrafnis 
k~in. 

Donker 
bod em, 
toe nog 
bloed van d 
delike koeeis 
op die slagve 
aa.n. 

deur genl. 
voorgestel en 
kon word nlc. 
gcnl. Hertzog 
amendcmente 
kongres maar 
Icier aa.nvaar is 
daarop dien hy 
die deur die 
wysigdc artiltel 
herstel te kry. 
stryd \'Oig 
Jager, Van 
deelneem. 
kwaad. , As ek 
van die party 
dank ek h 
appels en 
was die 
wyfelbare 
ons dood 
by daarop volg: 


