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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Aile Kommuniste 
Sal Russe He I p 

,Net soos al die Kommunis
t iese Partye dwarsdeu r die we
reid, sal ons ook die Russiese 
leer met ope arms ontvang in
dien by ter agtervolging van 
imperialistiese magte Palestina 
sou bereik," het 1\'leyer Willner, 
Kommunistiese parlementslid 
van Israel gese toe hy die kon
gres van die u:ommunistiese 
Party van Israel toegespreek 
het, berig die Jewish Herald. 

Britte Begin Hoop 
Op Volksbeweging 
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Sowjet-Gesantskappe 
Vorm Dekmantel Vir 

Baie Rooi Euwels 
Min. Eric Louw het aan die begin van die • 

jaar in verband met sy verwysing na die Kom- Versku I/ 
munistiese .propaga1~da wat vanuit d~e Ru~siese Se/-~'s Ook 
konsulaat 111 Prctona dwa1·sdeur d1e Un1e en I • 
Sui-delike Afrika heheer word, ook melding Moordenaars 
gemaak van 'n spesiale hoodskapper wat elke 
maand na Moskou met geheime dokumentc vertrek. In sy hoek ,This was 
my Choice" wy Igor Gouzenko 'n hoofstuk aan hierdie aspek van die Rus
siese geheime diens, en daaruit hlyk dat dergelike ,boodskappers" dik· 
wels selfs meer as ,geheime dokumente" kom haal of wegbring. 

Gouzenko was ·die syferklerk in die Rossiese gesantskap in Kanada 
wat in September 19-1.5 die Russiese spioenasiestelsel aan die kaak gestcl 
het en weens sy opleiding ee1·stehandse insig in die Russicse buitelandse 
optrede gekry het. 

Gouzenko vertel as volg van wat hy tydens sy verblyf aan die hoof
kwartier in Moskou waargeneem het: 

tot die kleinste oppervlakte ver
klein sodat dit dikwels in voor
werpe soos baadjie-knope ver
berg kan word. 

,Die Iaboratorium was 'n ge
weldige inrigting. Byna die hele 
produksie van een groot foto
papierfabriek naby Moskou is 
deur die spioenasie-hoofkwar
t !er aileen gebruik, wat 'n aan
duiding is van die mense en 
geld wat in hierdie onderneming 
gebruik is." 

MISKIEN U OOK 

.,Liefde, haat, ontevredenheid, 
woede, swakheid of sterkheid 
van karakter, dapperbeid, Iaf
hartigheid, was die werktuie 
waarmee r£tsultate behaal word 
deur hierdie monsteragtige, ge
nadelose en deur-en-deur deeg
like Sowjet-spioenasiemasjien". 

DERDUISENDE 

In die verband meld die skry
wer dat uit die opsporing van 
die atoomgeheime geblyk het 
dat wanno:!r iets werklik groot 
uitgevind moet word, geld nie 'n 
belangrike rol speel nie. Dan 
word gebruik gemaak van be
roepe op die ,hoer gevoel" soos 
die ,beswil van die wereld". 
<Vervolg op bladsy 6 kolom 4) 

Wanhoop dat nie een van die politieke partye van 
Brittanje in staat sal wees om die land se vraagstukke die 
hoof te bieu nie, is vervat in 'n artikel in die jongste uit
gawe van die· invloedryke Britse blad The Economist, wat 
duidetike wantroue in die- partypolitiek vertolk. Wat by 
bepleit is iets in die rigting van 'n partylose volksregering, 
soos ook die Ossewabrandwag voorstaan. 

Met verwysing na 'n moont
like verkiesing in Februarie 
aanstaande jaar, verklaar die 
blad dat dit betekem dat die 
.,kombers van partypolitiek, wat 
reeds swaar op die Jandsake 
druk, nog dikker sal wees as 
ooit, en al die groot politieke 
vraagstukke sal op die agter
grond gestoot word onderwyl 
die partypolitici die toejuiging 
vir hulself lei en die kiesers 
worstel om te besluit watter 
party in die Jig van al die oor
wegin,gs die meeste goed, of in 
elk geval die minste kwaad aan 
die gemeenskaplike welsyn sal 
doen tydens sy volgende vyf
jaarse bewind." 

STERK REGERING 

Die blad verklaar dat wat in 
hierdie tyd nodig is, is 'n sterk 
regering wat mens die ,uiterste 
midde" kan noem. Dit moet 'n 
gematigde beleid volg, maar dit 
met alle daadkrag toepas. En 
met ,gematigd" word nie bedoel 
net die dinge waaroor almal 
saamstem nie, maar dit hou in 
die veromlerstelling dat nie een 
van die meedingende leerstel
lings gebeel-en-al reg of geheel
en-al verkeer<l is nie. 

,'n Regering wat in 'n weten
slcaplike gees aan die werk 
spring om vas te stel waarheen 
die land in die volgende vyf jaar 
gebring moet word, en daarvan 
aflei watter maatre1Hs geneem 
moet word om die oogmerke die 
beste t:_e bereik, en daarna vol
doen<le morele moed het om sy 
beleid <leur te voer, sonder ag 
te slaan op tydelike ongewild
heid, met <lie oortuiging dat 
welslae van die beleid sy vergoe
ding sal meebring - dit sal 'n 
regering van die ,uitel'ste mid
de" wees, en die k.rankheid 
waaraan die Britse ekonomie 
Iy, is nie so groot dat dit nie 
deur so 'n bebandeling sal baat 
nie.'' 

BEDOEL NIE KOALISIE 

So 'n optrede, meen die blad, 
le nie op die weg van 'n koalisie 

nie, omdat die twee partye te 
noulettend sal wees op hul af
sonderlike prestige. As die re
gering byvoorbeeld voortgaan 
met nasionalisasie of weier om 
dit te doen, sal een of die ander 
party homself beskou as uitoor
le. 

Nadat hy albei die groot par
tye - Arberiders en Konserwa
tiewes ~ behandel bet, kom hy 
tot die gevolgtrekking dat nie 
een van die twee partye in 
staat sal wees om iets uit te rig 
nie. Daarvoor is bulle oe te 
vee! gerig op die gevaar van 
ongewildheid by die kiesers
publiek. Die enigste hoop le 
daarin dat die volk weens die 
geware van die ekonomiese 
storm tot die verkiesin,g sal toe
tree in 'n atmosfeer ,waarin 'n 
premie geplaas sal word op 
moed en een van daardie rege
rings van die ,uiterste sentrum' 
voortbring wat die roem van 
Brittanje was." 

In O.B.-taal sal ons in plaas 
van ,uiterste midde" praat van 
'n VOLKSBEWEGING - waar
in vooraanstaande Britte nou 
ook hul redding begin sien. 

ROOI GEKNOEI 
VAN STATEBOND 
.,Die erkenning van die Sjine

se Kommunistiese regering deur 
Iande van die Statebond is ver
moedelik verhaas deur die on
langse samesprekings wat hier 
tussen Ernest Bevin, ministel' 
van buitelandse sake, en die hoe 
kommissarisse van Statebonds
lande plaasgevind bet," lui 'n 
berig uit Londen, wat daaraan 
toevoeg dat Bl'ittanje in begin
set reeds besluit het op erken
ning, maar nog net wag om te 
kyk of Amel'ika nie ook nadel' 
aan erkerming wil kom nie. 

Sui<l-Afrika was medepligtig 
aan biel'die misdadige ooreen
koms! 

,In die agterplaas van die 
spioonasie-hoofkwartier het 'n 
groot wit dubbelverdieping
gebou gestaan. Vir 'n lang tyd 
het ek nie geweet wat daar aan
gaan nie, maar ons opleiding 
het ons uiteindelik deur die be
waakte hekke geneem om een 
van die modernste mikro-foto
grafiese laboratoriums ter we
reid te aanskou. Meeste van 
die toerusting is van Amerika 
gekoop (verlede week is berig 
dat die V.S.A. 'n verbod geplaas 
het op die uitvoer van aile arti
kels wat vir Rusland van mili
tere waarde kan wees - 'n iet
wat late maatreel in die Jig van 
die voorafgaande.- RED.). 'n 
Aansienlike hoeveelheid van die 
spioenasie-hoofkwartier se bui
telandse pos word in filmvorm 
versend, meestal onontwikkeld. 
Elke diplomatieke boodskapper, 
dra, behalwe sy diplomatieke 
pos, ook pald<e onontwikkelde 
films waal'op die mees gebeime 
dokumente gestuul' word. Sy 
opdrag is om in geval van ge
vaar die se1Hs te verbreek en 
die films aan die Jig bloot te 
stel. 

Die skl'ywer verklaar dat die 
hoofkwartier in 1\loskou leggers 
aanhou van alle enigsins belang
rike mense dwarsdeur die we
reid. ,Indien u, wat hierdie 
boek lees, miskien ieman<l van 
enige belang is, of 'n posisie be
klee wat u kennis van waarde 
maak, sal u sonder twyfel in
tiem bekend wees in die leggers 
van J.\.loskou.'' 

Sulke mense word dan reg
streeks of onregstreeks, met of 

E.IE.NAARDIGE. SMUTSVE.RSKYNSfL 
KAN MISKIE.N VERKLAAR WORD 

IN KNOPE 

sonder hul medewete, ,.gemelk"j Dit is eienaardig hoe genl. 
vir inligting dc•ur Russiese Smuts,. wat ten opsigte van 
agente. In hierdie proses word I ons binnelan dse polit iek die 
hul Jeggers gel'aadpleeg om vas volk som s verbyster met sy 
te stel waarmee bulle oorreed I onveran twoordelike en on va
kan word om die inligting te derlandsliewen de optrede en 

.,Hele blaaie dokumente word I ' 'erskaf. uitlatin gs, h eeltem a l d ie skyn 
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:t MIDDEL TEEN i ·'· .. 
:i; · EGSI{EIDINGS? :~: 
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'n Paar weke gelede bet die Suid-Afrikaanse Appelhof 
'n verreikende uitspraak gegee in verband met egskeiding. 
Die regbank bet naamlik beslis dat 'n vrou wat egskeiding 
aanvra op grond van owerspel deur haar man, die vrou met 
wie haar man die owerspcl bedryf het, kan dagvaar vir 
skadevergoeding. In die bet.rokke geval bet die vrou £1,000 
geeis van die mede-verweerder, en volgens die uitspraak van 
die Appelhof sal sy nie op grond van haar vroulike swakheid 
die betaling van so 'n eis kan vryspring nie. 

Hierdie geyal herinner aan 'n uitspraak twee jaar gelede 
in Amerika waar die appelhof aldaar 'n eis Yan £6,000 per 
kind toegestaan bet aan 'n moeder ten behoewe van haar 
onmondige kinders teen die vrou wat die vader tot egskei
ding beweeg bet. ,Indien hierdie uitspraak navolging in 
ander howe vind, sal die, egskeidingsyfer aansienlik verlaag 
word," bet die regter by die geleentheid gese. 

Miskien kan hierdie uitspraak, wat nou ook navolging 
in Suid-Afrika gevind bet, dien as 'n waarskuwing in ons 
land aan diegene wat so maklik die huweliksband vernietig. 

van veran twoordelik h eid en 
regsinnigh eid aanneem sodra 
hy in L onden is. Met sy 
jon gste b esoek b et di t in 
m eer as een opsig geblyk. 

Soos Die Burger tereg op
merk, het genl. Smuts ses
duisend myl ver gevlieg om 
by wyse van 'n feesmaal hulde 
aan die saak van Joodse na
sionalisme te bring, en hy sal 
weer sesduisend myl terug 
vlieg om die saak van Suid
Afrikaanse nasionalisme te 
kom beveg. 
Maar dit was· nie net ten op

sigto van sy houding teenoor 
nasionalisme in die bree dat 
genl. Smuts blyke van twee 
teenstrydige standpunte gegee 
het nie. Hy bet dit in 'n toe
spraak ook gehad oor die ,ge
welddadige beleid" van die 
Joodse Irgun Zvai Leumie en 
die ,kriminele prosedure" van 
dje Stern-bende. Genl . Smuts 
vind vir h ierdie liggame se ge
welddadige optl'ede ver skoning 
daarin dat die geskiedenis nle 

a ltyd langs die weg van wet en 
orde loop nie. ,Waar die rede 
tekort skiet, neem geweld die 
Ieiding en bespoe<lig die veran
dering van ondraaglike toestan
de", aldus' genl. Smuts. 

Miskien sal genl. Smuts nog 
eendag tydens 'n besoek aan 
Londen hierdie waarderende 
woorde ook op die geskiedenis 
van Suid-Afrika toepas. Ook 
hier het die rede - veral onder 
genl. Smuts se bewind - tel
kens tekort geskiet en is daar 
opgestaan teen ,.ondraaglikt> 
toestande". J.\.laar genl. Smuts 
het nie altyd dieselfde begrip vil' 
sulke wee van die geskiedenis 
ten opsigte van sy eie volk ge
openbaar as wat hy ten opsigte 
van die Jode in Louden aan die 
dag Ie nie. 

Hiordie Londense ewewigtig
heid van die Veldmaarskalk is 
ook indertyd na die uitslag van 
die algemene verkiesing geopen
baar. By sy aankoms in Enge
Iand het genl. Smuts die wilde 
spekulasie oor die :Malan
bewind die kop ingeslaan deur 
te se dat die regeringsverande
r:ng heel demokraties was. ,As 
die mense 'n verandering wil he, 
waarom nie ?" het hy gevra en 
daarop gewys · dat daar tevore 
al 'n nasionale regering aan 

bewind was. J.\olaar pas was genl. 
Smuts terug in Suid-Atrika of 
hy het die wereld op hol'ings 
gebad met sy wilde aanklagte 
en verdagmaking teen die na
sionale bewind . 

Verlede week het dit wet~r oor 
die V.V.O. gegaan. Genl. Smuts 
het die kant van die Unie-rege
ring gekies teen eerw. Scott se 
verdediging van die nie-blankes, 
en selfs die mening uitgespreek 
dat dio V.V.O. nie meel- aan sy 
oorspronklike doel beantwoord 
nie, en dat streek-organisasies 
in die lewe geroep behoort te 
word - 'n baie gewigtige bely
denis' vir 'n Smuts. 

Sou hierdie eienaardige vel'
skynsel daaraan toegeskl'yf kan 
word dat genl. Smuts in Londen 
meer pel'spektiet op sake kry, 
of sou d~e partypolitiek iets 
tlaarmee te doen be deur dat hy 
ruimer kan sien en dink sodra 
hy uit die kleinlike atmosfeer 
van Suid-Afrikaanse party
politiek opstyg? 

En, as d ie laaste waar sou 
wees, sou dit beteken dat genl. 
Smuts in 'n partylose l'epubliek 
miskien weer bruikbaal' vir 
Afrikaanse nasionalisme kan 
wees net soos by daarvoor 
bruikbaar was in die Republiek 
van Paul Kruger? 
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,Onmiddellike r

Soos Ons Le1ersjl 

Stappe' o;~ Sien 

Daar is seker WClmg Iande in die wereld wat 'n gun
stiger terrein bied vir Kommunistiese ondergrawing as 
Suid-Afrika met sy rykdom aan rasse en sterk b~ynde 
grense tussen ekonomiese groepe. Benewens 'n proletariaat 
van nie-blankes wat die blanke ,bourgeoisie" in getalsterkte 
sesvoudig oortref, is daar die primitiewe en rasse-instinkte 
van die miljoene gekleurdes wat 'n paradys moet wees vir 
Moskouse dissipels van onrusstoking. In sulke omstandig
hcde spreek dit vanself dat Suid-Afrika die minste van aile 
Iande die weelde van Kommunistiese propaganda kan 
bekostig. Dit b daarom baie teleurstellend om na byna twee 
jaar van nasionale regering nog geen daadwerklike optrede 
teen die Kommunisme in ons land waar te neem nie. Welis
waar het die Minister van Justisie 'n paar sprekers sekere 
beperkinge opgel~beperkinge wat weens die onvolledigheid 
daarvan juis net groter ruimte aan die Kommunistiese pro
pagandamasjien gee om dit uit te buit as ,fascistiese" 
onderdrukking, want terwyl 'n Sam Kahn in Transvaal en 
Durban ,Sam Can't" word, in die woorde van min. Eric 
Louw, bly hy nie aileen ,Sam KAN" in Kaapland en in die 
parlement nie, maar basuin ander Kommunistiese Sl>rekers 
en hul blaaie hierdie .,onreg" nit ook op daardie plekke waar 
mnr. Kahn me kan nie. 

In die lig van hierdie gebrekkige optrede na agtien 
maande van nasionale bewind is dit interessant sowel as 
insiggewend om te sien wat die Herenigde Party as nood
saaklik beskou het in die dae toe hy in die opposisie was. 
Op 26 Januarie 1943 het mnr. Eric Louw, volgens hy uit
druklik verkl~ar het, namens die .. offisiele Opposisie" die 
volgende mosie voorgestel (Hansard, deel 45, par. 458): 

SONDER VERSUil\1 • 

.,Dat die Raad sy ernstige verontrusting uitspreek oor 
die toenemende groei van kommunistiesc propaganda en 
bedrywighede in die Unie, en oor die reeds sigbare uitwer
king daarvan, veral op die nie-blanke bevolking, .... ; dat die 
Raad derhalwe die Regcring versoek om die raadsaamheid 
te oorweeg om onmiddellike stappe te doen-

(a) om die Kommunistiese Party en a ile organisa.,ies 
wat kommunistiese leerstellings propageer of aan
moedig, as onwettig te verklaar; 

(b) om die propagering of aanmoediging \an kommu
nistiese leerstellings, ditsy <leur toesprake, ver
spreiding van leesstof, vertoon van rolprente, of 
deur enige ander middel, te verbied; en 

(c) om vreemdelinge wat die kommunistiese leer ver
kondig of propageer, te deporteer, en om geen 
immigrante in die Unie toe te laat van wie dit 
bekend is dat bulle kommunistiese leerstellings 
propageer of voorstaan nie; 

dat die Raad verder die mening uitspreek dat bewapening 
van nie-blanke soldate, en die teenwoordigheid van die 
U.S.S.R. se diplomaticke verteenwoordigers in die Unic, by
draende faktore t{)t die groei van kommunisme is, en der
halwe die Unie-regering versoek om die bewapening van nie
blanke soldate te staak, en om bestaande konsulere ver
houdings met die U.S.S.R. af te breek." 

In sy toespraak het mnr. Louw die regering versoek om 
gou te maak: ,Hy moet optree, en ek se verder dat daar 
geen versuim mag wees nie. As hy wil optree, moet by 
dadelik optree." 

Watter kritiek ookal teen min. Louw ingebring kan 
word, dit kan in sy guns gese word dat hy in elk geval oor 
die afgelope St.'S jaar konsekwent gebly het sover dit sy 
oortuiging betref. Van die Kommunistiese gevaar het mnr. 
Louw in Maart hierdie jaar gese: 

, Die polisie beskik oor inligting dat die Kommunistiese 
propaganda in die U nie in die laaste paar maande geweldige 
afmetings aangeneem het. Dif' propaganda kom hoofsaaklik 
uit die kantoor van die Russiese konsul in Pretoria. 

,Die handelsbetrekkinge tussen die Unie en Sowjet
Rusland regverdig geen diplomatieke verteenwoordiging nie. 
In Suid-Afrika is geen Russiese burgers wat beskerming 
nodig het nie. Tog is die personeel \an die konsulaat buiten
sporig groot vir die werk wat gedoen moet word. Die 
toestand is uiters ernstig. Die Russiese metode om deur 
middel van sy konsulate die onskendbaarheid van vriend
skaplike Iande te ondermyn, is baie bekend." 

\'ERKIESINGSTOESPRAAK 

Die feit dat hierdie toespraak gehou is 'n paar weke 
voor die provinsiale verkiesings kan miskien as verklaring 
dien waarom min. Louw se woordc van 1949 en sy eise van 
1943 aan die een kant so grootliks verskil van die praktyk 
van sy regering in die afgelopc agtien maande. In 1943 
was mnr. Louw en sy ,offisiele opposisie" nie in die posisie 
om die gcvraagde stappe self uit te voer nie. Die destydse 
regering is aangemoedig om ,sonder versuim op te tree" 
anders kon dit te laat wees. Dit was ses jaar gelede. Daar
die regering het niks gedoen nie en die enigste reaksie wat 
mnr. Louw met sy mosie uitgelok het, was dat die Minister 
van Justisie hom gespot het omdat hy voorheen 'n generaal 
van die Ossewabrandwag was. 1\laar intussen bet mnr. 
Louw saam met sy ,offi~iele opposisie" aan bewind gekom 
f'n hulle beskik vandag oor die mag om uih·oering te gee 
aan wat mnr. Louw indertyd as noodsaaklike stappe beskou 

(t•ert:olg in volgende koloml 

• 

PLAN VIR 0.8.
VROUE 

Komdte. mev. P. M. van der 
\Ve-.thuizen, Voortrekker-
straat, Un iondale, skryf: 

Ons waardeer bale die vroue
artikels In die jongste paar 
O.B.'s en verlang ook nog dat 
ander vroue-kommando's vir 
ons wenke deur die blad moet 
geo. soos, hoe om funksies te 
reel en wat ons kan doen om 
die fondse te vermeerder ens. 

Ek sluit hier 'n artikeltjie in 
vir die O.B.-vroue as 'n plan om 
hul inkomste te vul. 

Dit is 'n eenvoudige kinder
rokkie wat uit 1 jaart materiaal 
kan gcmaak word. 

Ek koop tenminstc 2 jaarts 
materiaal - et\::"1 bont, die ander 
effekleurig, wat by die bont pas. 

Dan sny ek uit elke jaart 'n 
rokkie. Die een rokkie word 
van cffekleur gemaak, met 'n 
bont skouer-stukkie en bont 
bandjies voor oor die bors se 
rygplooitjies en om die mou
tjies, en so maak ek die ander 
rokkle weer bont en skouer
stukkio en bandjies van effe
kleur. 

My doe! is om verafgelee en 
behoeftige vrouens 'n kans te 
gee om hulle fondse aan te vul. 
Dit cis nie baie kuns om sulke 
roltkies te maak nie. Kom
mando's kan van my patronc 
bestel, uitgeknip in materiaal 
teen 5/ - elk. 

'n Paar vrouens in ons kom
mando is bereid om dit te doen, 
daarom meon ek ander vroue
kommando's kan ook meedoen. 

Met die afset van dergelike 
rokkies het ons 'n O.B.-bcsig
heidsman se raad nodig om ons 
te help. 

Ons sal miskie~ 'n groo'han
delsfirma se hulp moet kry om 
die rokkies vir ons te verkoop en 
ook om die nodige materiaal te 
kry. Miskien kan iemand so 'n 
saak aanbeveel. 

< t'ervolg t•an t'Ol'igc kolom l 

het wat ,onmiddellik" uit
gevoer moes word. 

Maar nog nie een enkele 
van daardie voorgestelde 
maatreels is deur die huidige 
regering toegepas nie, behal
we dat die bewapening van 
nie-blanke soldate vanself ·na 
beeindiging van die oorlog 
tot 'n einde gekom het. 
lnteencleel, onder die huidige 
bewind is die eerste Kom
munistiese parlementslid bin
negeloods. Wat is dan die 
rede dat mnr. Louw se rege
ring na agtien maande nog 
nie gedoen het nie wat hy in 
1943 ,sonder versuim" van 
die Smutsbewind gevra bet? 
Is dit maar deel van die ver
skynsel waarna 'n medewer
ker van ons blad verlede 
week verwys het toe hy gese 
het: ,Dusver het die kabi
netslede van die H.N.P. hulle 
sterkste standpunte in hul 
toesprake ingeneem," of moet 
hierdie verskynsel aah 'n die
perc oorsaak toegeskryf 
word ? Sal min. Louw nie die 
vinger op claardie oorsaak le 
en openlik erken dat die par
lementere staatsmasjien geen 
plek bet vir ,sterk" en on
middellike optrede nie, en dat 
dit daarom net so immoreel 
,;r 'n ,offisiele opposisic" is 
om van 'n ,regering" iets te 
vra wat hy self nie in staat 
is om te doen nie as wat clit 
klugtig i., om Jywige mosies 
en lang toesprake in die par
lement te hou soncler dat die
gene aan wie dit gese word 
enige notisie daanan neem '! 

En kan min. Louw oos ook 
se in hoever ons verbonden
heid aan Britse buitelan<lse 
beleid mislden ,·eraotwoorde
llk kan wees ,;r hierdie ge
meenskaplike gebrek van al 
,Sy ~lajesteit se regering<~"? 

REPUBLIEK WAS 
VERSTANDIGER MET 

SY . SALARISSE 

Ons het gemoeg kinders om 
die tuisgemaakte rokkies te dra. 
Daar kan dan altyd ander pa
trone of groter rokkies ontwerp 
word vir die doe!. 

(Die redaksie sal graag ruim
te wil afstaan aan die vroue in
dien bulle 'n bietjie onder me
kaar wil gesels.- Red.) 

VRYSTAAT EN 
VRYMESSELARY 

l\fnr. A. J. Yan Rooy, Kaapstad, 
skryf: 

Graag wil ek u gCilukwens met 
die interes11ante artikel van adv. 
J. de Vos oor die samestelling 
van die kabinet, en die goeie 
voorbeeld wat die V.S.A. ons 
stel. Die bekwaamste manne 
word geneem buite en binne die 
Kongrcs. Verder Is daar die be
~::insel dat iemand goed bCiloon 
word, maar dan moet hy sy aan
dag uitsluitlik gee vir die taak 
waarvoor hy vcrgoed word. 

In hierdie land is dingc egter 
agterstevoor. Die man wat die 
minste werk het, is die Goewer-

, \Vaarheid", Johanne!>burg, neur-generaal en hy kry daar-
skryf: voor £10,000 per jaar salaris. 

In die Blo<m1fonteinse The Met toclaes en ander onkoste 
Friend van 17 Oktober jongslede bygo~cken was die pos ,Goe
het die volgende skokkendc werneur-generaal" in 1942 reeds 
openbaring van die vroeii in- £24,000. Die man wat die meeste 
d~inging van vrymesselary in verantwoordelikhcid dra, nl. die 
d~e V:rystaat my getref, t.erw:rl Eerste Minister kry 'n skamele 
d1t v1r my. tegelykerty~ . n hg £4,000 per jaar. Hier is darem 
werp op d!C sterk pos1s1e van 'n groot skroef los. 
die Vrymessclaarsbewcging in I 
hierdie provinsie: Uit The In die Transvaalse republiek 
Friend van 21 Oktober 1864: was dinge egtcr heelwat nader 

Scdert die aankoms van die aan die ideaal wat adv. De Vos 
Onder-grootmecster van die stel. Paul Krug& was presi
Nederlandse Losie in Suid- dent en het ook as sodanig re
Afrika, mnr. C. J. Brand <vader geer. Hy is gekies deur die volk 
van president Brandl, het daar wat die gelecntheid gehad hct 
'n groot roering hicr in Vry- om hulle beste seun direk op die 
messelary gckom. Versk<'ie persoon af te kies. Paul Kruger 
vergaderings is gehou, en daar is tewcns ook goed vcrgoed. Sy 
word gese dat 'n stuk of twaalf salaris was £7,000 per jaar, d.w.s. 
nuwe lede in al die geheimenis- ampo: twec maal soveel as wat 
so van die vak ,sondcr geld en ons Eerste Minister vandag 
sonder prys' ingelyf is. Alma!, kry! Tog was die ou Transva
of byna alma! van ons ampte- lers nie spandabel nie. Bulle 
narc, van die hoogste tot die het £24,000 gespaar omdat bulle 
laagste, het daarvoor ingegaan, nie 'n goewt'rneur-generaal ge
en die jongste grootvergadering had bet wat moes nik'l doen nie; 
is in die Volksraadsaal gehou. verder bet hulle ook nie 'n Op
Vrymesseldry beloof dus om in posisit'leier wat dit' regering in 
hierdie staat 'n rcgeringsinstel- die wiele moes ry gehad nie; 
ling te word. Die Josie sal ge- dit was 'n verdere besparing 
nocm word die Unie." van £2,000. Hulle hc>t dus £7,000 

COnder die bewind van die uitgf'gee teenoor ons £24,000 
liberalistie~<e prc11. Brand het plus .£4,000 plus £2,000 d.w.s. 
die Vrystaat dieselfde blootstel- .£30,000 per jaar Yir dieselfde, of 
ling aan buitelandse invloede dalk nog beter diens. 
ondergaan as wat die Transvaal 
onder die liberalistiese pres. 
Burgers ondervind het. - Red.) 

V.P.-KANDIDAAT 
GESTEUN 

, \\'aarnt>mt-r'', 
skryf: 

Op 10 November 1.1. was hier 
te Merweville 'n verkiesing vir 
die Afdelingsraad. Soos maar 
altyd die geval is, was di<' twee 
uiteindelike kandidate 'n Nat en 
'n Sap. Indien al die Nasiona-
liste en O.B.'s vir die Nasionale 
kandidaat ge'stcm het, sou hy 'n 
oorwinning met 'n mecrderheid 
van ongeveer 127 stemme behaal 
het. 

By die stembus is egter opge
merk dat die voorsitter van die 
H.N.P., mnr. G. S. Snyman, snr., 
buite-agent, en nog 'n Nasiona
nalis, mnr. Japic Bothma, binne
agent, vir die Sap-kandidaat 
was. Dit het natuurlik tot g<'
volg gehad dat baie Nasionalis
te die voorbceld van hul voor
sitter gevolg het, en vir die 
V.P.-kandidaat gestem het, as 
gevolg dat die Nasionale kandi
daat met 'n skrale oorwinn'ng 
van 24 tevrede moos wees. 

Nou wonder mens, daar die 
samcwerking tussen V.P. en 
H.N.P. so ooglopend is, of dit 
die eerste tekens is van 'n uit
eindelike koalisie tussen die 
twee partye; indien nie, sal mnr. 
Eric Louw handelend moet op
tro~ in sy kiesafdeling of hy 
gaan met die komende elek!lle 
nic die pyp rook nic. Dit sal 
ook goed wees vir min. Louw 
om daarop te let dat as die O.B. 

Die nywerheid in ons land 
word gedurig aangemoedig om 
soveel moontlik te produseer 
teen 'n koste wat so laag moont
lik gehou word. Die grootste 
mate van docltreffcndheid moet 
verkry word, en die fabrieoks
organisasie moet gedurig her
sien word om die beste resultate 
te verkry. 

I<. dit nie hoog tyd dat ons 
staatsmasjien ook ' n bietjie op
geknap word nie? Of is dinge 
''at in Engeland gemaak is on
vutbaar ,·ir verbetering? 

Vlagloop Deur 
Studente 

Die afgelope week het die 
Afrikaanse Studentebond 'n 
vlagloop na d1e Voortrekker
monument van stapel gestuur. 
Van Kaapstad af word die Van 
Riebeeek-vlag gedra, wat later 
in Bloemfontein aangevul sal 
word dcur die Vrystaatse vlag, 
terwyl die Transvaalse Vier
kleur van Potchefstroom en die 
Natalse Voortrekkervlag van 
Pietermaritzburg af gedra sal 
word. AI vier viae sal op die 
oggend van 14 Desember by die 
Monumant aankom. 

Volgens di<' retHing skyn dit 
of republikeinse geesdrif maar 
net oor die laaste endjie pad 
aangeblaas sal kan word, daar 
die viae u ' t Kaapst<l.d en Natal 
maar net hisloriese belangstel
ling sal geniet. 

nie hul heelhartige steun aan 
die Nasianole kandidaat gegec • 
het nie, sou daar bepaald 'n oor
winning aan V.P.-kant gewees 
het, en dit met H.N.P.-onder-~ 
steuners. 

H ulle toot in on~ blad 
adverteer, het die 
eerste aanspraak op 
ons geld! 
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Partypol itiek 
Kronk, se 

Maak S.A. 
Studente 

FEES SKIET AAN 
GEESDRIF TEI{ORT 

In "n onlang~c· uit~~l\H' ,:au die· Stellt"uhosch"'c Studt~nt, Utn}ltc•like I fees in Bloemfontein nog nie d88rdie mate \8n geesdrif 

mondbtuk van die~ ~tudcntc•f.WitlePnt-~kap, het twe€' !o~landl>nntstdlin~~ \'Cr· a8ngewakker bet waarop gehoop kon word nie. Volgens 

Tot ons spyt moet berig word dnt die rat)tlortryers-

bkyn wal vit· on~ Jc~~t·r:,;, intc•t·e~banl mag W('(~~. Twce studcmh• he t die 1 ons korrespondent berig, bet dit daar nle veel bett'r gegaan 

\o'raag: Is ons polit ic~k'-maJ ·~ IU'ant wom·d. lUnr. David K del lwt gese: .Ja, 1 as Oil die eerste r~este in die Sui de nit'. Die , ·oJk wil maar 

~erw:-1 mnr. Pi~·t ~~ tu•amp dit . 1~1oes ontk. en, dog opc•nJik "'Y OllH~r·moe om I ~og ~ie vlam vat nie, klaarbl~klik or~ redes w~t ons . ree~s 
m d 1e hressc \'Ir dt;,~ partypohttek tt• tr€'e. ea·ken het. • m dte blad genoem bet, \man·8n dre bt'langrrk-.te ts die 

• 
,.Ons is politick-mal", skryf 

1 

tusscn lcde van cen volk wocd. 
mnr. Kriel. .,Die politick - En dlt 66r niks. Vir n'ks," 
m~r bepaald die partypolltiek 
- verdring meer-bclangrike in
houde uit ons .:ees. Die politick 
bepaal ons bcoordcling en be
Jeid. Daarom Is ons die sing
offers van 'n gccstcskrankhcid." 

Oor bcgrippe soos r<'gvcrdlg
hcld en vryb<'id van ontwikkey
ling, ('OS. se mnr. Kriel: .,AI is 
ons bcsig om in wecrwil van ons 
strew<' na regverdigheid die reg 
van nndcr te vcrtrnp, Is on., 
handelswyse reeds gcregvcrdlg 
en hull«> s'n onvcrdedigbaar om
dat bulle tot die ander gro<'p 
behoort. HnllE" bl'hoort mos nl<' 
aan ons party nil•. 

,Die hart is t11 vol politick 
om te onthou dat hulle ons 
medE" mt>n<of' is. Ons standpunt 
is te reg dat hulle s'n ook reg 
kan wccs. As ons moct prysgl'C 
verloor ons tc vee! - selfs al 
moet ons ook die vcrkeerde in 
ons prysgce. 

,.\'EUKEERDE PART\'" 

,.In die lig van die party· 
politick moct die ander party sc 
gedrag bcoordecl word. Daar 
hecrs mlsstande in Suld·Afrika, 
'n Verkcerde party is nan be
wind. 

,.'n Paar jaar gelcdc ht'\t !cdc 
van die bocregcnteensknp hulle 
misnoe tc kc.nnc g('gce oor die 
p<'pcrkte omsctgcbicd vir Sl'kerc 
landbouproduktc. Die regcring 
was daarvoor vcrantwoord<'lik. 
ToE' dit WC't'r nn 'n tlnnr jaar 
gebE"ur, kon on., ge<'n komm<'n
tnnr verwag ni<'. 'n Andt•r por
t~ het nan dil\ bewind gl'kom. 
Onder 'n on bC'wind lwt toto's 
van huislos<' gt·sinnc in 'n dag
blad verl>kyn om aan die Jig te 
bring hoc slcg sak~ hestuur 
word. En nt\ 'n omwcnlding 
sprC'ck foto's nog van wonings
nood. :Maar ni~ van W1tnh~!>tuur 
nic: Toe kontrole-maatrcels 
onder 'n ou bcwind gctrcf word, 
is hcftig geprosteer. En toe dit 
weer onder dio ander bewind 
gcskicd, is dit as normalc vcr
skynscl bcskou. Mlskicn het 
mense daaraan gewoond ge
raak. 

,.Maar andere se g<'drag word 
nie net beoordcel nie, maar ook 
Yoor-.pel. Tans Wf'er docn fan· 
tastiesc onthulllnge oor 'n bc
weerde staatsgrcep by gclccnt· 
heid van 'n volksfn::s die ronde. 
Dat die andcr pt:rs daarop sal 
reagecr, is vcrstnnnbnnr. 1-;n op 
reaksie volg , rcnksic. Tot 'n hcle 
bosbrand van hant en agtcrdog 

Nie Net Eie Aan 
Afrikaner Nie 

\\'II. )L\AR K\..~ XIE 

,.(;rnng .,oo., \\Ut E'k van mnr. 
Kriel sou wit verskil en hom 
ml't oortuig.-ndf' argument<' 
werr..prtf'k, mol't l'k m~· eie on
b<-kwuurnheid bt"ltl'n", -.kr~ f 
mnr . .\u('nmp. ,.Dit i'i troucn., 
onmoontlik ()m die waarbeid, nl 
mank dit ook seer, ~>Onder m<'cr 
te \ f'I'Wt'rp Of .. ell-, argum ente 
duurtN•n te probeer opwerp. Ek 
.,tem \Oikom(' m<'t hom saum: 
In plua~ \'lin Liefd~ l-. <lit Hunt 
wat onH ,·oil( V<'rdN•I en rege«>r." 

Mnr. Aucamp sien egter 'n 
verskil tussco:t ,.politick" wat 
heeltemal verkeerd met party
,.politit•k" vcreenselwig word en 
politi<•k wat in dcr waarbeid 
staatslecr Is. Ons · i~ wt'l parcy·
,politi<'k"-mal - dit gee rnnr. 
Aucamp toe. l'\laar party-,poli
tlt'k" is nit• politil'k nil'. 

,.::-;ou snl u met my saam
stl:m", skryf by, .,dat party
,politiek', of Hewer party-beleid, 
vera! in ' n bl'terogcne land soos 
Suld-Afrika, baie kwaad kan 
vo-:oorsaak. Daar word gebruik 
gcmaak van sccpkissietocspra
ldcs en cmosioncle nuusblad 
,voorligting' om gevoelcns op te 
sweep. Danr word terwllle van 
partybclang gebrcck en ge
skcur ann die volk. \Vat die 
pnrtylcic.r sc en die koerante 
~ltrywc, is Bybcls. 1\Icnse het 
vcrgeet om te dink. Hulle be
hoort nie aan 'n party, of .. tern 
tlaar\'oor , omdnt die bele'd wnt 
!lit '1•rkondig nna'ltc aan hul ele 
OJIVattings kom nie. Nl'<', di<' 
party se opnttting'i is van huis 
uit ook bulle .,·n. Die party
orgnn" i'l dic- hreinkrng. Die 
iclt•alf' toe&tand 'ir party-,.poli
ti<'l", skyn <lit .,oms, is dat <lie 
atmo.,ff'<'r .. wang<'r sal We<'s ,·an 
,·ret•:. f'n bnat, w1tt .,•eg., moont
lik i~ indien die onkund<' ,·an 
die massa~ niE" opg<'hef word ni<'. 

,,Dit, vricnd, is rnssehaat en 
,politiekc' uitbulting van onkun
dc. Mnar dit is nie politick 
nic." 

Ton slottc skryf mnr. Au
camp: .,Mag Suid-Afrika genee!! 
word van sy ,politicke' krank
h<'id, dt~ur kundig te word van 
politick en staat.sleer, self
dinkcnd word!" 

Soos 
Wou 

Stalin 
Gehad 

Dit 
Het 

Die IPIOVBI van Duitsland op 
Rusland In 1941 is dcur die de
mokrntit~c propaganda gebruik 
8:'1 'n bcwys van Duitsland sc 
vcrradt•rlikhcid. In die Neurcn
bC'rgsc hof bet dit cgter in die 

Britse liberalisme is verlede getuienis ultgckom d8t die Duit
week deur mev. M . Mallinger, sc milltlirc staf oor inligting bc
L.V., in Londen danraan hCI'· sklk hct wnt gcdui hct op Rus
inner dat ook hulle naturelle· land sc• voorbcreiding om Duits
gebiede bet l'n dat tcestande land binnc tc val sod'ra by 
daar nie vee! verskll van dl~ Jo:ngelnnd aan\'al. Daarom is 
van die Unlc nic. Dit Is nlc so~ da8r afgcslen van die plan om 
seer die ,.Afrikancr·stnndpunt" Engo'.and blnne tc val na Duin

·wat beveg moet word nlc, hff.. k('rkc. 
sy gesc. maar 'n koloniale In 'n brief ann 'n vriend kort 
standpunt. ,.Ek snl dalk nog nn die opkoms van Hitler het 
l'endag versock word om Brltse Stalin as volg gcskryf: 
kolonics te besoek en tc sO wat . .,J)ie fa.,dste is sekulik nie 
ek van hulle dink. In mccste ann dif' .. tanp nit, maar dit i'l in 
gevalle glo ek nie sal ek die toe- on'l voord<'t'l dat hull<' CI'Nte 
stand daar vee! anders as In nan\'al; dit o;n l die hele w«>rkf'rs-
dic Unic aantret nle." 1 klu' na die Kommuniste trek." 

Genl. Smuts 
Ontnugter 

Genl. Smut'l bet \trJ.-de W<'tk 

in Londt~n unn 'n p.-r .. k onfer<'n
.,;e ge.,i> dat hy tun., twyfel of 

die \'.\'.0. OPI\'t'wtW;f" j., om die 

, ·raag'itukkl' waanoor die wf

reld stnnn, op tt' too;. .,Strt"<'k

groepuinge mng m!Nldf'lt nou 

dil" b<'sh• nntwoord in di.- tu .. -

"~"nhd op d i<' m oeillkhede van 

die wi'rt"ld Wf'l''!," lwt hy gesfo 

f'n danrf\11 n toegevorg du~ hy 

gt•f'n red<' Ni<'n wnnrom die \OOr

brf'ld \·an die \\'e'itl'l"ot' \'t'rbond 

nit• in andt:r df'lt• vun dir wi>reld 

nugevolg knn \\Ord sodnt ons 

ool( ' n Afrikt\ streekrroep lay 

nif'. 

Betrl'ffcnde die veto-r<'g hct 
gcnl. Smuts ges~ dat dlt weens 
die handves bale moclllk sal 
wecs om daarvan on~slac te 
rank. 

Toe van meer nugtere kant 
na di<' oorlog bc11waar gemaak 
is teen die idee van 'n ve:o-reg 
v:r die groot moondbede, het 
~enl. Smuts ditl veto-r<'g bepleit 
as ' n ,.rcalistlcstl belcld". Maar 
dit Wl\!1 In die dne toe diltlntor 
Stalin nog ,premier" Stalin 
\\:as t•n sy tccnstanders alma! 
,fascistc". 

doelbewu-.te ontmoediging van republikeinse geesdrif deur 

en die .<.elftenedenheid \'an dit kant \ '8n die volk met 'n 

na-.ion81e bewind. ;\l ense wat oor die draadloos inluister, 

!>kyo die meeste be.,ieling totsover te ondenind bet. 

Die Rapportryersfees in 
Bloemfontein bet geblyk 'n siel
lose byeenkoms te wccs waarby 
geen ecn van die aanwesiges 
enige boodskap of besicling kon 
vlnd nie. Bewys hiervan was 
die gedurige stroom van mense 
en motors wat aanboudend die 
terrein vcrlaat hot van reeds so 
vrocg as 9-uur die aand, toe die 
hoofverrigtinge van die dag aan 
d <' gang was. 

Die skare van sowat sesdui
send mense was totaal onge
dlssiplineerd en kon nouliks 
deur die aankondiger beh<'er 
word. Hy moes etlike berocpe 
op ·hulle doen om tog asseblicf 
op bul plskke tc bly, en mocs 
selfs dreig dat indien niu gehoor 
gc,gee word aan sy versoeke nie, 
die uiLo;aaiprogram gekansellcer 
sal moct word. Hierdie vcrgeef
sc bcrocpe bet sclfs 'n afstoot
like gcboe en ' gejou van .st.J<ere 
mensc ontlok. 

BEROEPE 0:\[ GEESDRU' 

I>if' gl'esdrif wa., so laag dat 
toe dil' tyd 'ir die uitsaaipro
gram nanbreek, die omroeper 'n 
"P""inle beroep op die m('n'le 
moe'> dot'n om tog ge«>sdriftig te 
rnuk a'l dnar ieh gedodn of ge
st1> word. Hierin bet hy kort
kort die voortou mocs neem. By 
hierdie tyd bet hondcrde mense 

in 'n aanboudendc stroom die 
terreln begin verlaat, e.n toe dr. 
A. J . R. van Rhyn, L. V., die 
hoofspreker van die aand aan 
die woord kom, het by self so
ver gcgaan om nan sy tochoor
ders te versck<'r dat as bulle tog 
net vir nog 'n rukkie wll stll
staan, hy nie baie lank !!81 praat 
nie. Hierdi<' vt•rsekering het 
wcinlg gebnat, want toe dr. Van 
Rhyn sy lo<'sprnnk afsluit, was 
dnnr nog maar mindcr as 800 
mcnse op die hoofpawiljoen oor. 
Sy tocspraak WJU dan ook stcrk 
politiC'k gckrul, t•n het danrop 
n1•ergekom dat hy die kiescrs
korps gl'maan hct om nie bang 
te word vir dit> wctgewcnde pro
gram wat volgende jaar ingc
dien gaan word nie, aangcsien 
die Voortrekkers nie bang ml'n
sc waa nie. 

Die rapportrycrs het na 
Bloemfontein gekom, hier ver
toef, en weer die stad verlaat, 
en nou gaan Blocm!ontein maar 
weer sy gang soos gewoonlik. 
Die vcrsklllcnde polltleko partye 
gaan voort met hul ~:cwone be
dry·wlghcde van propaganda en 
agtcrtlogsaa!ery, die l'Cn teen die 
andcr. Die een party doen sy 
bes om In die kussings te bly, 
en die ander om hom daar ult 
te Jig, ongl'ag die middclc wat 
hicrtoc aangeowl'nd word. -
<Korr.) 

BEROEl\ID en WELBEKEND 
oor die 66 jaar t•ir 

BESTE W AARDE 

in 

I{L.AVIERE 
r · YLEUELKLA.VIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

onder soorte l\IUSIEKINSTRTm-IENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. - DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEJO.IUSIEK in grootste verl:ikeidenheid 

Spesiale Afdeling: ., 
" 

;a 

WAPENS 
PATRONE, Jaghenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase 

Sakmesse, Vaile vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nutoe afdeling vir 
YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • Elektl'iese Artikels 

R. MULLER (Eiens.) BPK. 
Hoek van Kasteel- en Burgstraat - Posbus 133 - KAAPSTAD 

• 
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rARIEF VIB Gl!K.LASSIFISI!:ERDE ADVEUTENSIES: 

Bu .. houddlke K~nn.lt~ewtnc•: 
(Verlo"'1ng. nuwellk, geboorte. ater!,:eval. In memoriam. ~;elukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; mlnllnum 2 / 6 per plasing. Voorultbetaalbaar. VIr 
herhallngs 2!1 pst. a!aln~t. 

Bandd&ad\'erten81t'•: 
Eerste ptulnK, 2d. per woord. VIr herhallnga 25 pst. atal&!J. 

lnt~k~dd op .,Die O.B." <>erskyn weeklikA): 12/6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adverteoategeld, beetetllogs, en tntekengeld 
na VOOR.SLAG (ED~lS. ) BPK., l'osbU!I 14U, Kaapstad. 

HUWELIK 
DE J.<\(.ER - R t :Tlt:F. - Jllermee 

maak ons E. D. A. tweede dogter van 
mnr. en mev. J. Reuer en Herman 
twcede aeun van mnr. H. de Jager, 
Strano, bckend da.t ems op 3 De•ember 
om 3.30 nm. In die N.G. Kerk te 
Wellington In die huwelik bevesllg word. 
Geen reaepsie. TeleltT&mme en geluk
wenslngs Hexberg, We11lngton. 

30/ 11/ 1. 

BENODIG 

'S ULANK Y. IICISHOUOSTER 
\-lr ~-\.trlkaan~t· Kesln ,·a.n drie, 
In JIOO'e "oonhuurt. Redlendes 
In dlens. 1. e kamer In hu:s en 
JOt I~ loon "urd a.anr;~bled aan 
t·r,·tue dam~ wat ciMn~tf' of mid
del J anuarll' of begin J-'eh uarle 
knn aan,·a.ar .. ~kr)"w~ autb. aan 
sTt;l'N, P""bus 32, Parow. 

30 11/ 3. 

BETREKIUNG VAKANT 
S~l.l~«KRU'·'rlKSTER.- Applikastes 

word ingewah VJ.r •n twettalise snel 
ekrlr·tlkster vtr •n vakante betrekkln &: 
In die Os•ewnbrandwag el\ Voor11!a1; 
knntore. Sa•lnrls voJgena ondervindtng 
Ott word verwag dat die auksesvolle 
kandldaat •n 1\d van die 088ewabrand· 
wag moet wees. Ooen a>.'lnsoek by dlt 
"it.lfhoof. Gn..,te lierk~ebou 703, or 
t'o•bu~ Hll, Jiaap.tad. 

2/ 11/2 

GELD 
Jong Arrik&ner-boer wat mfsoes gehad 

het moet !100 met rente vir twaatr 
maande l••n voor 15 r>estmber or h) 
word uitverkoop. Ek. I• jonk getroud 
t•n moet vlr my ouers aorg. Is beretd 
om goed t;ele<>lde Frl~•e as sekurttett 
te verokaf plWI my O.B.·woord wat ek 
nog ooolt verbreek MI . Kan 'n 
wapenbraer nuebllef help? Skryf aan 
.. Orrtsier", Po bus Ull, Kaa'3::i~·1 1 2 

TE KOOP 
WATTI.LP .\LE l::'>' SPARRE.-

Hoekpale 8 voet tank, 6 tot 8 dutm 
bokant dlkte 2/ • ~tuk. 
oewone pale 6 voet tank, i tot 6 
duim bokant dlkte Od. atuk. 
SpanpaaltJles 4 voet lank, 1% tot 2% 
dmm bokant dlkte !3 10/- per 1000 
met bas. 
Sp~slale etrlngstokke vir tabak 4 'l!o o! 
5 voet lcnlltes £2 15/· per 1000, met 
bao•. 
Gelewer Charlestownetaate. Beste! van: 
L.S. Buu, Ama,lul>s , l' .I{. Charll'etown. 
Kontant met bestelllns. 31/8/ TK 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Chanten'ly·wortela &/·; Oelrolt·beet 
l/-; Btaar taat 1716; Spltskopkool 8/· 
per pOnd, p0svry. Verkry voll~fge 
pryalya van Premlrra, P.K. Schoemans· 
noek, Oudtshoorn. ~TK 

GRYSIIARE 

MEUBELS 
\I t;lJB£LS.- Beter meubels teen 

bllllker pryse Babawat:nlfles, stool· 
karretJtes, drtewJele, Unoleurn.s, tapyte. 
ena., ook altyd In voorraad. Gee•. 
Katalogus. Meld wa&rm u belangstel 
-Vl~SE&-~IElJUELS, Lansatraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW E:S LOU\\, die Beroemd< 

Rndlo-tngenteura, Stastewea, PAROW 
verkoop en hcratel Radlo'a en Elektrlea< 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrtsttelta· 
uannemers. !loon 9·843:1 

SOUT 
SOl'T vir dadehke artewering to 

goele sakkc. Bra11dwagte, om 'n 
ecrllke bestao.n te mtUlk vra ek u 
vrtendellke onderstcunlng deur van my 
aout te beatel. Spea•ale A1 80/ ·; 
::lneeuw1t No. 1 70/ ·; Wit No. 2 
"(J/- p~r ton vrygetaat. Soutwerke 
t•·vrcdenheld gewaarborg. Adrea: 
l\umdte. Jllev. l\lartt•• \'enter, Pouak 
No. X4, Arbcldsloon, Bloem!onteln. 

19/1/TK 

;:>;uwe eetaoen sout In aterk aakke 
• ~ volg: -

::;peotate sneeuwit 80/- per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/ • per ton. 
Wit No. 2 60/· per ton . 
W>t No 3 ':>0/ · per ton. 

Sneeuwtt !yn tafel- en botter•· •Ut pe1 
200 pd. 10/ · : 100 pd. :>.f-; 50 pd . ~/(; 
Vry gelaa l ~-;outwerke vir tevredenbeJc. 
en dadollke afle\\CflllK, probeer:-
.\1. .t"ourie, Veldkornet, P/Sak Nn. x4, 
.\rbejd!tiloon, Uloentfonte:n. 

KERSGROETES IN 
DIE 0.8. 

Soo!> in die 'erlede stel Die 
O.B. ~>Y kolomme vanjaar 
weer ter beskilddng van ons 
lesers wat graag kersgroetes 
aan hul uiende wil stuur. 

Die tarief 'ir 'n enkele pia
sing is 2s. 6d. vir 36 woorde 
of minder, en daarna ld. per 
woord vir aile bykomende 
woorde. Die geld moet !>Mm 
met die groete gestuur word, 
en moet ons (Posbus 1411, 
Kaapstad) 'n week voor pu
blikasie bereik. 

Die kersgroetes sal ver
skyn in die uitgawes van 14 
en 21 Desember. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk en 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-SSM 

PAROW 
GR\Sil~RE herottl, skllf~ra Vfr· - - -·-

wyder, tlaregroel bevorder, jongvoor
koma veraeker, <Itt waarborg GRYS· ] 
BAi\ltWO~OER, die jongste kuns· 
m&tl!;e ,.·ereldwonder haar· en kopvcl DIE PRAGTIGSTE 
voedtn.:smtd<lel u. akadeloos, kleurstof· 
vry, r, • per bot tel ~;eld . met b<·•tellin!l. 
u. ... reKtneesmtddeta, t 'o•bo• en. L...,..,..EPAKKE KOOP 
Joht\rme,burg. C/1/9/(9 u .. n 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaa.l 

or atekte en herstel u re~o"lXUltiKe 
errents GESONOHEID, ona beaktk oor 
dle mlddels en behandel aile siekte• 
akryr, inllgtlng gratls.- lllll'refl'ene•• 
mlddels, Poobus 4Z7Z, Johunnc,:_~:J:j49 

\ 'oor u allf' hoop van J;t'n~•kllt laat 
V\'1\r, en u aan die erg.-te onderwerp 
Akryf, dan vtr outaa. , raadpteeg 
Die noerevrou , "'" 7M9, ,Johnnnesbur~~:. 

(Nr.l) 1/9/40 

UBY 

!\lARK AGENTE 
J<11merade! Allndllg! 

DIE l\IO))EWINKEL 
Stuur al u produkte nan u. S. Bel· 

ttn~ran, Mark Agente, t;ttenhuge. Tel&
lrr&!lese ad,...•.: .,Blank S.A." Foon 
1003. AB J11lle dlr dorp besoek kom 
ceoets •n bletJte. Dtenswlltg. 

21/9/ TK 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Parow 

Kan tnet 

aanspraak 

dat sy 

trots 

maak 

klicnte 

onder die bes 

geklcde klasse tel. 

KAAPSTAD 

Slimmer Met 
Brein As 'n 

Hal we 
' 

.Hele 
'n Paar wt:>ke gelede i~ in die J>er~ heri~ 

dat 'u lwaalfjat·ige seuntjie in Johamaesbur~ ·u 
operasie ondt>t•gaan}l(~l waar·dcur die ccn hclftc 
van sy harsing~ Yerw}der is, en dat die kind nie 
net ht>rstel hf't van S} kwaal nie, maar ook as 
gevolg van die operm;ie haie slimmer geword 
het. Hy bet gely aan vallende si<•kte en was 

Interessante 
Mediese 

Ontwikkeling 
Aan Rand 

geestelik so agterlik dat h y op die ouderdom "':t~l ll 
stande t·d een kon vorder nit•. Vandag, na die O}~t·a~ie. 
gensie van 'n ~eun Hill ouet· as twaalf en openhaar b y 
gewone kuneaanleg. 

jaar nie verder as 
lut hy die intelli
hlyke "an l~ uiten-

Hicrdie operaslc is beskryf as 
die scwende van sy soort in die 
wereld en is een van d;c nuut
ste ontwikkellnge van die me
diose wetenskap. By geleent
beid van die mediese kongres 
in Knapstad onlangs bet 'n Jo
hannesburgse breinspesialis 
hierdie nuwe ontwikkeling in 
'n rcferaat behandel. Die ope
rasie word tof'gepas in gevalle 
waar 'n deel van die brein be
skadig of aangetas i:; met dio 
gcvolg dat die pasient geesteliko 
en liggaamlikc simptomc van 
onewcwigtigheid opcnbaar. Ge
woonlik word een deel van die 
Iiggaam verlam, Iy die pasient 
aan vallende s'ekte en is hy' 
gecstelik agterlik en opvliet'nd 
van geaardheid. 

VERA:r-.'DER 

Een van die> bchandelde ge
valle was 'n nege-jarige dogter
tjie wie se brein by die geboor
te beskadig is. Die hele cen 
helfte van die harsings - wat 
in twee afsonderlike helftes ver· 
deel is soos 'n okkerneut - is 
vcrwyder. Voorhecn was s:r 
agterlik <'n gedeeo1telik verlam, 
en sy was onreg<'<'rbaar we<'n~ 
haar humeur. Sy het nic die 
vermoe gchad om te konRcn
treer nic. NU. die operasit' ht>t 
sy 'n aangename gt•aardht>id ge
had, h t>t bO vinn ig gelet'r tlat 
die spe<;iulis die opmerking ge
maak ht•t dat die \Orige pogings 
om hanr te leer lees, nie het>lte
mal sonder sukse<; moes gewet>s 
bet nie. Haar konsentrasiever
moc en geheue was nou goed en 
haar samewerking met die an
der kinders was vlot. Ook haar 
liggaamlike Jamheid het so her
stel dat sy kon loop. 

D:c twcede geval was die van 
'n 21-jarige meisic• wat vanaf 
baar negende jaar aanvalle van 
vallende siekte gekry het. Haar 
een arm en been was verlam, 
en sy was altyd stuurs en te
neergedruk. Sy het gcselskap 
van ander vermy en het geen 
werk gedoen nie. Na die ope
rasie hot sy heeltemal verander, 
geselskap opgesoek, netjieser 
aangetrek en 'n groot leeslus 
ontwikkel. 

GEESTELIK VERBETER 

Die opmerklikste in nl hierdic 
gevalle was dat die pasicnt 
gecstelik so verbcter bet. Voor
heen is ook operasies vir hierdie 
brein-ongestcldbede ultgevoer, 
maar dan was net die beskadig
dc deel verwyder. Die vallende 
siekte het in sulke gcvalle na 
die operasic verdwyn, maar die 
humeur en verstandclike pcil 
was onveranderd. Die verkin
ring hiervoor is dat 'n gedeeltt'
Iike verwydE'ring van die b ar
s ings steurt>nd inwerk op die 
E'lt>ktriese golwe wat die brt'in 
afgee, tE'rwyl die verwydering 
van 'n hele helfte die elektrit>'!e 
werking van die brein ongehin
derd Iaat. 

VERKEERDE GELOOF 

Voorheen het die geloof in 
wye kringe bestaan dat die 
mens se brein in onderdele ver
deel is, elk met 'n basondere 
taak, en dat verwydering van 
daardie gedeeltes sekere hoeda
nighede van die mens sou bein
vloed. Hlerdie nuwe onhYikkc-

ling wat veral in Johannesburg 
onder belangstelling van die reR 
van die wereld bestudt>er word, 
toon egter nou dat <lit> brein 'n 
\('el groter geheel i'! t>n dat diE' 
\'t•rmoe van kompen'-asie wat b) 
a ntler orgunt> aangt>tref word, 
ook ten op.,igte van die brein 
h.-... taan. \'E'rwydE'ring van cliE' 
('Nl helfte bring mt>e dat diE' 
oorhlywende helftt> die ander st> 
tuuk oornt'rm, net soos in die 
ge,,al "an oe of nit're. 

WYSBEGEERTE 

Die rcf<'rant het vcrklaar dat 
hlcrdie ontwikl<eling in Johan
nesburg ook sy invloed op die 
wysbegccrlc sal hii, wat oor die 
ecue die vcrhouding tussen lig
gaam en gees probcer bepaal 
bet. So byvoorb<'eld het Aris
toteles bewc.er dat die gees in 
die menschart set<'!. Andt-rc het 
weer g<'glo dat die gees in die 
breinholtcs sit, terwyl in die 
jongste tyd gees en .brein ver
eenselwig is met mr.kaar. 
, Tans skyn llit of 'n hulwe 
brein - die h t'lft e van die or
gaan \'an die gees - in "'t•kere 
omstandigbede m eE'r geE'stt'.,,·E'r
moe kan bevut as 'n hele brein." 

, Lewendige'' 
Speelgoed 

Daar is sprake dat teen aan
staande jaar by Kersfees spcel
goed besltikbaar sal wees wat 
met 'n elektriesc brein tocgerus 
is en wat op eio houtjie sal eet, 
slaap, dink, stap en handel soos 
'n troeteldiertjie. 

Die ontw.crpet· van hierdie 
,.Iewendigc" speelgoed is dr . 
Grey Walter wat na twec jaar 
van navorsing en proefnemings 
daarin geslaag het om speel
goed met ,.verstand" to skep. 
Hulle sal minder as £10 stuk 
kos en ongevecr vyf pond weeg. 
Volgens hom sal hulle in 'n huis 
kan rondstap en uitdraai vir 
goed wat in hulle pad kom en 
as hulle moeg is, sal bulle gaan 
slaap. Hulle sal ook beskik oor 
'n gevoel en 'n geheuc. 

PLUIMVEE 
Qle Beet~ Ftnna om o PLUIM'VEJI:. 
Zllt:RS en ander PROOUKTE aaa 

I.e etunr Is: 

C. M. ELOFF EN KIF. 
flt:4nu. l 'BJ>k. 

Vl\aEMAJU[ n•.,.b,.. '71M> .,_ 

Partystryd Gaan 
OOR Vraagstuk 

Nie Daarteen 
Die O.B. het dikwels daarop gewys <lat politieke partye 

'n stryd voer GOR vraagstukke en nie TEEN vraagstukke 
nie. In plans van soos een m:m 'n \ raagstuk aan te pak 
en uit die weg te ruim, \ 'Nkies bulle om die vraagstuk 
liewer te ~ebruik om die ander mee onderstebo te slaan. 
'n Tipiese \'Oorbeeld hiervan vind ons ten OJ>Sigte van die 
Kommunistic.,e vraagstuk. Die een party verwyt die ander 
\·oortdurf!Jld dat hy die Kommoniste bevorder en aanhelp 
sonder dat een van die twee wanneer hulle aan bewind is, 
lets ingryt>ends teen die Kommuniste doen. 

So byvoorbeeld h<'t Die Bur
ger 'n paar weke gelede in 'n 
hoofartikel die Verenigde Party 
beskuldig dat hy die Kommunis
te .,behulpsaam" is: .,Die anti
apartheidsveldtog wat onder 
Ieiding van die Verenigde Party 
dcur die lcngte en breedto van 
die land gevoer word," aldus 
dit.! blad, .. is water op die meul 
van die Kommunistiese Party, 
wat 'n alttiewe lid van die anti
apartheidsfront is. Hulle is dit 
roerend eens me.~ veldm. Smuts 
dat apartheid 'n vloek is. 
H ulle nanvaar mt>t dankbaur
heid hi(•rdie gratis hulp in hul 
"trewe om 'n kommunistiest'l re
publiek '>onder kleurskE'idslyn 
in Suill-Afrika te wrkry. :'\Jaar 
dit is nie al opsig, en ook nie 
<lie bE'Iun;::-rikstt' opsig, wnarin 
die Vt>re nigde I•arty die Kom
m unistE' behulp«anm is nit' .. :• 

DIESELFDE AA~'KLAG 
Maar ondcrwyl Die Burger 

besig is om sy Icsers te beduie 
hoe die Verenigde Party bond
genoot speel vir die Kommunis
te, kom Die Suiderstem op sy 
beurt weer met dieselfde aan
klag teen die H.N.P. Die blad 
het dit oor die verkiesing van 
'n vertc·~nwoord!ger van die na
turelle in die Kaaplandsc Pro
v!nslale Raad waar 'n V.P.
kandldaat teen 'n Kommunis 

staan. Dit meE'n die bla<l, is 'n 
bewys hoe net die VerE'nigde 
Party Kommunisme beveg! 

,.Ons bet mecr as twee maan
de gclede herhaalde berocpe op 
die Malan-party en op die 
Malan-koerante go:ioen om die 
V.P. in die verkiesing te help", 
verklaar die blad. ,.Maar tot 
dusver het nie 'n enkele H.N.P.
Ieier en ook nie een van hul 
persorgane in die saak · geroer 
nie . . . Die minste wat 'n mens 
sou verwag ht>t, is dat bulle hul 
afkE'ur \'nn diE' Kommunisme en 
van die Kommunistie'!e kandi
daat; sou uitspr E'ek." 

DIE DERDE HOND 
En ondern~l die tweE' groot 

part~·e - wnt binnP die oarle
mE'nte re s tel'!E'l almal !'taam kol
legns is van die Kommun.istie
se Party wie se verkose kandi· 
date h uiie met purlt>meut~re 

formaliteit inJE'i, \'OOrstel en 
vt>rwelkom - m et ro€'kaar twi'! 
OOR die Kommuniste, is Jaas
gE'noemde lx'sig om stup vir 
stap hul hou,·as op die land te 
Yerstewig, binne bestuursligga
me en dnarbuite. 

Ook het nie een vnn die par
tye bl.ykbanr Ius om die Kom
muniste met iets m eer as t~e
sprake en teenkandidnte te be
veg nie, al kry elkeen 'n beurt 
om te rereer. 

II Op, 

~ 

Van, 
Pretoria 
trek. La 
gesien c11 

die hoop 
Die re~liJ 
m oeilike 
strenune1 
weggeetee 
gewen en 

Hie• 
ons spesi: 
die groot 
bulle dee 
noukeuri1 
ag te sla~ 

Ons 
ontmoet. 

ELKE 
vo 

BocreJeugdrnc. 
3-4 Komberee, 
1 Stet ou kltrc 
Uo~ en rel'nji 
Kou~e (Khaki) 
Bru1n skocne. 
Skoenwaks en 
Handdoeke. 
•:l't~;ereedskap 

Skeerbenodlgdll 
ra•ndeborsel ~n 

Flltsllg, tou ot 
Bybel, Psalm / ( 
flangbundels. 
I OE:-<TJio"IKAS 

NIEMAN] 
HY/SY 

Il 

Kaa1 

KAAPSTA 

HUGENO( 

WELI .. ING 

WORCES'I 

~IATJES, 

~IOSSELB 

OUDTSHO 

PORT E 
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SPRAKE VAN SENSUUR: 
EGTER GEEN OPLOSSING 
In 'n toespraak verlede week op Piet Retief het mnr. F. C. Eras

mus, Minister van Pos- en Telegraafwese, te kenne gegee ·dat sy departe
ment reeds die een of ander vorm van sensum· op berigte na die huiteland 
toepas. ,As Minister van Pos- en Telegraafwese wi! ek aan dam·die 
mense wat herigte aan OOl'Sese koerante stuur en Suid-Afrika helaster, se 
dat hulle nie van my moet verwag dat al lml berigte hul hestennning sal 
bereik nie. Dit is tyd dat die regering sy voet neersit, en hy doen dit." 

' Die Engelse pers het dadelik 
hiervan afgelei-en volgens die 
koerantberig skyn so 'n aflei
ding juis te wees-dat die rcge
ring reeds besig is om sommige 
kabclgrammc en berigte wat 
per lugpos gestuur word, terug 
te hou. Aan die anderkant is 
berig dat die Kaapstadse pos
kantoor nog gcen opdrag ont
vang het om sensuur toe te pas 
nie. 

Die vraag kom dus op of min. 
Erasmus maar n ie net weer 'n 
.,sterk standpunt" aangekondig 
bet sonder dat dit in werking 
gebring sal word nie, hoewel die 
regering-en die land -die volle 
rekening daarvoor sal moet be
taal asof dit reeds klaar gedoen 
is-soos 'n medewerker van Die 
o .B. verlede week oor die ban
delwyse van die regering gekla 
bet. 

Selfs Die Burger keur so 'n 
beleid af omdat, volgens die 
blad tcreg opmerk, sensuur van 
staatswee net die buitelandse 
wantroue teenoor Suid-Afrika 
sal vermecrder. As ons dus hier 
te doen het met nog 'n voor
beeld van ,rcgering deur toe
spraak," waar stcrk dinge gest 
word sonder dat dit uitgevoer 
word, het mnr. Erasmus sy saal< 
gecn diens bewys nie. En indier 
dit reeds gcdoen word, is dit tc 
betwyfel of dit enige goed kar 
doen. Burokratiesc diktatuur is 
behalwe die feit dat dit 'n dik
tatuur is, ook ongewens omdat 
d't so ondoeltreffend is- daar
van het die Smutsdiktatuur ty
dens die oorlog getuig 

K~Sl\IATIG 

En nou is· dit ongelukkig 
nresies waar die parlementere 
rlemokrasie been lei: Die na
tuurlilce volksfunksies word 
voor die voet vernietig en ver
va'lg deur die kunsmatige par
tyorganisasies wat met aile mag 
inbeur op ell<e terrein van clie 
openbare !ewe en wat in· som
mige gevalle selfs nie eens vir 
die go<lsdienstige terr.ein terug
deins nie. Die gevolg is dan 
die ontbinding van die volks-

lewe wat nou deur middel van buitclandsc kocrante vcrtcen
party-diktatuur gestuit moet woordig. Indien 'n korrespon
word. dent 'n ongegronde bewel'ing na 

die buiteland sttmr, kan hy tot 
Die oplossing vir die bandc- yerantwoording geroep word 

looshcid van die pers Hi, soos deur sy eie bcrocpsorganisasie. 
Die O.B. dit a! tcvore bcplcit Dit sal vee! beter wees as om 
hct, in die organisering van die so 'n kwaadwillige se kabelgram 
pcrs in 'n verantwoo,·ctelikc terug te hou, met die gevolg dat 
berocpsliggaam .met 'n gedrags- hy eenvoudig dit en nog ergt•r 
kode wat tocsig sal hou oor lede vanuit 'n naburigc gebicd gaan 
- en dus ook oor joernaliste wat wegstuur. 

Handelsvrees Sit 
Agter Oorlog 

In 1939 het Brittanje die wereld aan die brand gesteek 
-met beklemmende gevolge vir diegene wat vandag nog 
lewe-terwille van die onskendbaarheid van Pole, so bet dit 
dcstyds gelui. Dat Brittanje tot hede toe nog geen ampte

like beswaar geopper het teen die inlywing van die helfte 
van Pole deur Rusland nie, is, tesame met die teensinnig
heid van Britse politici om aftakeling van Duitse nywerhede 
te staak, miskien 'n onde.rstreping van die feit dat die werk· 
like motief van die oorlog iets anders moes gewees bet. 

Onderstaande aanhaling uit die Stmday Times gee 'n 
aanduiding van wat daardie motief was-soos tewens ook 
verlede week in Die O.B. uiteengesit is: 

,Die samesprekings tussen die 
Jrie moondhede in Parys word 
:lopgehou deur baie nyweraars 
en vakbondleiers wat oortuig is 
lat groter vryheid vir Wes
Duitsland se elwnomiese struk
tuur 'n ernstige bedreiging vir 
Brittanje se handel inbou. Die 
herstel van Wes-Duitsland se 
reg om konsulcre en diJ)loma
tielce verteen woordigers in die 
buiteland te benoem, so betoog 
bulle, stet Wes-Duitsland met 
sy goedkoop krag, en onbeperk 
deur 40-urige werkwel<e, in 
staat om sy voormalige vyande 
te klop in die handelswedloop 

van Europa. 
.,Selfs 'n gcdceltelike beein

diging van die staat van oorlog 
met Duitsland sal nie net Duit
se handelsbetrekkinge oorsee 
versterk nie, maar sal ook lei 
tot' die vergemakliking van die 
posisie ten opsigte van geblok
keerde rekcnings in die buite
land. 

BEIWMl\IERD 

.,Sir Cecil Weir, ckonomiese 
raadgewer van die Britsc mili
tere goewerneur in Duitsland, 
het Brittanje gcwaarsku teen 
rlie handelsmededinging wat hy 
die hoof sal moet bicd. 

BRITSE POLITICI 
VIND GEEN FOUT 

MET AFTAI{ELING 

.,Britse ingenieurs- en skecps
bclange in besonder voel bekom
merd. Duitse skeepsherstel
werke het reeds klaar 'n aan~ 
<>icnlikc dee! van die voor-oor
logse mark verowcr. 

.,Die tyd wat gcnecm word 
vir hclstelwerk en die lac 
pryse wat opgegec word, is 
van so 'n aard dat wc1mg 
Britse of vastelandsc firmas 
kan mccding. 

Dat die Britse minister van buitelandse sake wat voor· 
verlede week dringcnde samesprckings oor Duitsland met 
Amerik~ en Frankryk gehou bet, nog nie eens onder die 
besef van die noodsaaklikheid van stopsetting van die 
aftakelingsbeleid verkeer nie, is deur hierdie partypolitikus 
openlik in die Britse laerhuis erken. 

Bevin het gese dat die sake 
waaroor die samesprekings 
gcgaan het, onder mcer die her
siening van die aftakclingsbc
leid was. .~laar ek moet se 
dat ek nie <leur die getuien's be
indruk is nie," aldus Bevin, wat 
daaraan toegevoeg bet dat by 
hoop die parlement hom sal 
ondersteun in die voortsetting 
van die aftakeling van oorlogs
fabrieke en ,claar<lie soqrt 
ding". 

Bevin sc opposisie-kollega. 
Winston Churchill, wat volgens 
parlementere gcbruik van die 
regering moet verskil, kon 
weens sy aandeel in die verlede 
nie die aftakeling uit beginsel 
vcroordeel nie. Hy vind egter 

fout <laarmee dat die aftake
ling plaasvind ond.erwyl <lie 
Duitsers toegelaat word om 
.,vrye verkiesings" te bou. 
.,Om met hierdie vertraagde 
aftakeling voort te gaan in 
Wes-Duitsland en die Duitse 
volk terselfdertyd die volle vry
heid t!! vergun om te se wat 
hulle daarvan dink in 'n ver
kiesing, bctckcn om elkc krag 
in Duitsland wat vyandiggesind 
is teenoor die Westerse demo
krasie aan te moedig om volle 
uiting te gee· aan sy gevoel," 
aldus Churchill. 

Aftakeling is r eg, maar dit 
moes geskied bet solank die 
Duitsers nie die reg gebad bet 
om daaroor te kla nie! 

,'n Onlangse Sweedse ske~>ps
kontrak bet na 'n Duitsc firma 
gegaan. Die prys was :£150,000, 
of belfte van clie bedrag wat 
<leur 'n Britse firma opgegec is. 

'n Ander Britse firma het 
£200,000 genoem as die aller-
1aagste prys vir twaalf 65-ton 
lokomotiewe met aflewering in 
agticn maande. 'n Duitse firma 
het :£140,000 opgegee met af
lewering binne nege maande.'' 

Dus: omdat <lie Duitsers twee
maal so vinnig en dus twecmaal 
'io go~>dkoop werk as die Britte, 
moes Sui<l-Afrika ook. met geld 
en bloed betaal vir die uit
uitskakeling van bierdie mede
dinger van Brittanje. 

t .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleela.-Drukkery Beperk, Stellen
boech, vir die elena.a.rs en ultgewers: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkg~bou 703. Posbua 1411, 
Kerkpleln. Ka.a.pst&d 

Sowj~t-Gesantskappe 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 
Veral die laaste bet baie doel
treffend geblyk in verband met 
at.~omkrag. 

Gouzenko verklaar dat ty
dens sy verblyf in Moskou 
daar .,duiscndo, ja, duisendc 
agente in die Verenigde State 
was; duisende in Brittanje, en 
baie duisende meer oor die res 
van die wereld versprei." 

l\IOORD 
In die loop van hul ontsyfe

ring het boodskappe wat opdrag 
gee om 'n agent vankant tc 
maak dikwels opgedaag. Een 
dergclike telegram het byvoor
beeld gelui: ,.B:mRE VIR KIM 
BELAS !GNAT MET DIE 
WERK". Dit het beteken dat 
'n agent met die skuilnaam 
KIM v~rmoor moes word, en 
Gouzcnko se maat het met 'n 
glimlag opgemerk: ,.Miskien sal 
daar nog eendag so 'n telegram 
in verband met jou ook gestuur 
word." Vir <lie moorcl op agen te 
hou die Kremlin sekere hoogs 
opgeleide persone aan wat van 
tyd tot tyd die land op bul aak
lige sending verlaat en dan te
rugkeer om 'n militere orde as 
spesiale beloning te ontvang. 
Die skrywer hcrinner hom een 
so 'n persoon wat in dieselfde 
plek as hy geeet het. 'n Vriend 
het hom gevra om die aantal 
ordetekens op sy bors gereeld te 
tel, on elke keer wat dte per
soon 'n tydlank weg was en 
terugkccr, was daar 'n nuwc 
toevoegsel op sy bors! 

,,NAT WERK" 

Op 'n kecr is die Orde van 
Lenin aangespeld, en op sy 
vraag wat dit alles beteken het 
sy vriend aan hom gese: ,.Ons 
het opgelet hoe sy medaljes ver
meerder. Elke keer dat hy 'n 

,nat' werk doen, was daar 'n 
nuwo medaljc." Die benaming 
,.droe" en nat werk is deur die 
hoof van die spesiale dienste 
gebruik om te onderskei tussen 
byvoorbeeld die geheime sen
ding van 'n agent oor 'n grens 
en die likwidering van 'n ge
vaarlike agent. Laasgenoemde 
het ger€t3Sorteer onder die af
deling ,Nat Sake". Die vriend 
het die werking van die stelsel 
as volg verduidelik :. 

DIPLOl\IATIEKE HULP 
,.Hy werk nooit aileen nie. In

dien Moskou byvoorbeeld be
sluit dat 'n sekere agent in die 
buiteland weggeberc moet word, 
is die eerste taak om uit te 
vind waar daardie agent is, wat 
miskicn gaan wegkruip het. 
Die plaaslike Kommunis te word 
gewoonlik met die opsporing 
van die gesogte persoon betas, 
en hulle faa! selde. Meestal eg
ter is die gedoemde agent nie 
bewus van die feit dat hy in die 
slegte boe:~<e is nie voordat dit 
te laat is. In albei gevalle word 
die agent vir geruime tyd dop
gehou en sy gewoontes bestu
deer. Sodra al hierdie inligting 
verkry is, ontwerp die militere 
attache (vcrbonde aan die di
plomatieke pe~soneel) 'n plan 
van aksie wat hy na Moskou 
stuur vir gocdkeuring. \Van
neer die finale plan opgestel en 
goedgekeur is, word die spe
sialis gestuur onder die dekman
tel van 'n diplomatieke bood
skapper of iets dergeliks. So
dra by die moord gepleeg bet, 
vlieg by van <lie betrokke land 
so spoedig as h y kan saam met 
die diplomatiek e pos. Niemand 
daar is in die saak betrokke nie, 
die gevaarlike agent is uitgeska
kel en die spesialis keer terug 
om nog 'n medalje te ontvang." 

..----PROBEER DIT!-----
VIR 

II 

OE-TOETS 

WATTER PAAL IS DIE LANGSTE? 

VIR SMAAK-TOETS 
Neem twec skuiwe van enige 
soort sigaret, behalwe Kom
mando. Moenie die eerste skuif 
intrek nie, blaas dit saggies 
deur u neusgate uit. Neem 
nou die tweede skuif, trek dit 
in en blaas dit dan deur die 
neusgate of deur die mond uit. 
foets Kommando nou op die 
-;elfde wyse. Let op watter 
sagte, geurige rokie u van Kom
mando kry. (Antwoord op ol!
toets : As u meet, sal u ontdek 
dat hulle presies ewe lank is.) 

RONDE 

Kommando 
-sigarette ~Ovir 1/

SOvir 2/4 
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