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Onbekookte Beleid 
In . Verre Ooste 

en die groots moontlikc propa
ganda-voordeel uit die botsing 
in die Ooste sal probeer slaan. 

Vyftien maande gelede bet In
telligence Digest in verband met 
die Verre Ooste as volg geskryf: 

dcnde werk is reeds ver gevor
dcr. Die hoofdoel is Indie en 
Klein Asie. Hierdic vcrklaring 
is gcgrond op die beste inlig
tingsbronne in die wercld . . . 
Die onmiddellike oogmerk is be
beer oor die belangrikste stra
tegiese punte van Suidoos-Asil\ 
en die Stille Oscaan . . . . 

letwat laat in die aand bet die Amerikaners nou wak
ker geskrik ten opsigte van die wereld-bedreiging van die 
Kommunisme. Die gebeurtenis in die Verre Ooste waar die 
V.S.A. se beleid in die afgeiOJ)e paar jaar die voorkoms van 
•n Ieerling-fietsryer vertoon het, het nou ewe plotseling 'n 
haastige reeks maatreels in werking gebring. 

Daar word nog dwars
deur die W e~ter!'Oe w~reld 
gegis oor die moontlik
heid van 'n de1·dc wc
reldoorlog wat -uit die 
Koreaanse !!iilryd kan ont
wikke.l. Hocwel geen 
verstandige perboon dit 
sal waag om voorspel
lings te doen nie, kan 
van !iiekere sorb"Vuldige 
waarneming8 bepaalde 
afleidings gemaak word. 
Alles in aanmerking ge
neem, skyu dit nie of 'u 
onmiddellike wcreldoor
log OJ> hande is nie. 

Hocwcl ·die Russicse toon in 

,Die eerste fase van die vcr
owering van die Verrc Coste 
is afgehandel. Anglo-Saksiese 
strategic is in puin. Hicrdic 
feite moet vol in die gesig ge
kyk word. Mantsjocrye, Mon
golie en die helfte van Korea is 
in Russiesc handc. So is feit
lik die hele Sjina. Sodra volle 
beheer gevestig Is (wat sedert
dien gebeur bet - Red.) sal a! 
die hulpbronne van Sjina tot be
skikking van Rusland wees. 
Miljoene workers sal vir Russie
se oorlogsnywcrhede beskikbaar 
wecs - nywerhcde wat reeds 
teen 'n gewcldlgc snelhcid die 
modernstc en doeltreffendste 
wapens !ewer. 

,.In terme van 'n blote militere 
veldtog sal die grootste dec! van 
hierdie gebied dcur see- en lug
mag bei:nvloed word. Maar dit 
is van Iewensbelang om in gl'
dagte te hou dat tot by die 
laaste en miskien dodelike .,lug 
die hele v·eldto·g gevoer kan 
word sonder dnt Ru.,laml open
Iik bygesleep word.'' 

Die kwaai propaganda-veld
tog van die Russe teen Amcri
kaanse en V.V.O.-agrcssie skyn 
in hierdie stadium die perk van 
Russicsc bydrac tot die stryd tc 
wee.s, afgesien •van ondcrgrond
se militere hulpverlcnlng. En 
dat Rusland 'n bale vrugbare 
akker bet om sy propaganda op 
te saai, word ook deur Ameri
kaanse waarncmers erken wat 
verklaar dat daar 'n toenemende 
gevoel in Asii\ en elders aan die 
posvat is dat Amerika op 'n 
nuwe oorlog afstuur, terwyl die 
Sowjct na vrede soek. Daar kan 
dus verwag word dat Rusland 
eers die mak<;imum propuganda
waarde sal suig uit die nuwe 
toestand voordat hy homsell 
gaan blootstel nan atoom-aan
vallc van Amerika. 

Vir geruime tyd was dit die 
Amerik.aanse beleid -om geen 
hulp aan nasionale Sjina· tc vcr
leen nie. Gelyktydig met die 
optrede teen Korea is die 
Amerikaanse sewende vloot nou 
gelas egter om die laastc ves
ting van die nasionale. Sjinesc, 
die eiland Formosa, te vcrdedig. 

Sedert verlede week boor 'n 
onderkomitee van die scnaat op 
eg demokr,atiese wysc ook gc
tuienis aan oor die noodsaaklik
heid van 'n grootskaalse propa
ganda-veldtog teen die Kommu
nisme - 'n optrede wat 'n paar 
jaar lank a! bepleit word dcur 
politieke waarncmcrs. Die 
voorsitter van die radio-raaci in 
Amerika het in die vcrband 
daarop gewys dat Rusland en 
sy satelliete 832 uur per week 
bestee aan buitelandse propa
ganda teenoor slcgs 192 uur deur 
die Verenigdc State. Intussen 
is Rusland reeds besig met die 
oprigting van St nuwe steur-sta
sies in Hongarye waarmee by 
Westerse radiost>ndings onhoor
baar wil mnak. Inderdaad bet 
die Amcrikancr::~ so 'n agter
stand aan die sielkundige front 
dat die miljoene inwoners van 
AsH~ vandag geredclik glo dat 
dit Amcrika is wat die oorlog 
in Korea begin bet en dat 
Trygve Lie, sekretaris van die 
V.V.O., hicrdie aanval gehelp 
voorberci het 'deur die aandag af 
te trek met skynheilige besoeke 
aan :Moskou en elders met praat
jies oor wereldvrede. 

KORTSIGTIG 

'n Terugblik op die Ameri
kaanse doen en late in Korea, 
gee 'n treffende beeld van die 
klaaglike onvoorbcreidheid van 
die Westerse state in die Verrc 
Coste. 

Ten spyte van die feit dat 
waarnemers van die werel<ltoe
&tand met die oog op die Rus~ 
&iese magsverowering in Sjina 
reeds lank terug beklemtoon 
het dat die nuwe verdedigings
linie in die Ooste oor Japan, 
Suid-Korea, Formosa, die Philip
pyne, lndonesie, Indo-Sjina, 
Siam en l\laleia If., bet die 
Amerikaanse regering 'n jaur 
gelede sy troepe uit Korf'a terug
getrek nadat sy be!!ettingshoof, 
genl. Hodge, oneindig veel 
kwaad daar gestig het met 'n 
beleid wat die Suid-Koreane ryp 
gemaak h et vir tlie KommuniN
tiese propaganda uit die noorde. 
Die land is verder somler moder
ne wapens gelaat in die uunge
sig van 'n deeglik bewupemle 
N oord-Koreaanse leer van byna 
100,000 onder Ieiding van Rus
siese otfisiere. By die uitbreek 
van die oorlog is dan oolt ver
meld dat Suid-Korea ,in werk
likheid geen militcre vliegtuie 
en tenks bet nie", en 'n Ameri~ 
kaanse korrespondcnt merk sar
kasties op dat ,iemand blyk
baar gedink bet dat niks nodig 
sal wees nie." 

Om alles te kroon bet die 
AmerikaAnsc rcgering kort ge
lede bcsluit om Korea nie te 
verdedig in geval van oorlog 

die afgelope week steeds sker
nie. Die huidige hulpverlening per geword bet, en dit miskien 
was duN eintlik 'it hersiende be- vertolk ltan word as 'n voor
leid op <lie Jaaste oomblik. Die Ioper van 'n Russiese militere 
gevolg is dun ook dat <lie Amf'ri-, offcnsicf, is die waarskynlik
kaalll>e troepe nog steeds moes held grotcr dat Rusland voor
terugval voor die Komrnuniste. lopig op die agtergrond sal bly 

,Die volgendc fasc sal wees 'n 
poging om 'n gordel van Kom
munisticsc state rondom Sjina, 
Birma, Indo-Sjina, Siam, Ma
leia, Indonesie en die Philip
pyne tc vcstig. Die voorberei-

0.8.-BELEID BEHOORT IN 
AG GENE'EM TE WORD VIR 

PARLEMENT -HERVORMING 
Selfs al sou Amerika die stryd 

in Korea wen, en daarby een 
stratcgiese anker in Stalin se 
vcrowcringsplan oenskynlik om
ruk, bly die vraag nog hoe ver 

Ek 1 d• l vroeer of later in Suid- Menl"ng "an die Amerikaners sal kan gaan . , g 0 a OilS • , Y 1 <;Ondl'r om duskant oorlog met 
Afnka sal oorgmm lot 'n regermgstelsel met 11 B k d die Sowjet groter propaganda-
uitvoei ende «el-lan wal nie verantwoordelik is mm e en e v·oordele aan laasgenoemde te 

d . (J' ' r-d ... r- ' ,. . . d' e Verenigde State J erna/"s bc ... org. Sal bulle dit kan waag Ie wet~ewen ~ r-Csag ~~u·, soos 1• • • , 0 I om die hele Korea te onderwerp 
bet en !-iOOs d1e '\·roeere repubheke geh.ul het, . of maar net die status quo her-
skryf W. '\an Heerden van Dagbreek in sy politieke rubriek van 2 Julie st.cl': Dit Iyk eerder o! die be-

. · -:~·k h • d' ·1 t d· t 1 } sh.,•ung oor 'n derde wereldoor-na aanleulmr-. van Jnooulti ·e ervornnng van 1e par etnen , en an s e ty 1 . 1. h d d" A . 
r- • • d' · · 1 · d' 1' • k og m \ •e an e v·an te mer•-die vraag of die 0.8. bC ~trewe 111 luer 1e r1gllng, nute te partypo the om, kuncrs gewerp sal word, en die 

nie meer simpatieke aandag tnoel ontvattg as wat wei gebeur nie. I v~nu.g is dan: s~l ~ulle die moed 
he vu so 'n beshssmg? Is Arne-

Die skrywcr vcrwys na die · groter gemaak dt•ur die sui- O.B. SE STREWE rika op sy beurt gereed om die 
kritickl in die jongste tyd op were party-oogpunte waaruit uur te bepaal wanneer Russiese 
die voortbcstaan van die senaat wetgewing so dikwels in die .,Maar 'n stap van hierdic atoombomme op sy kwesbare 
as twccde wetgewcnde kamer. Volksraad benader word. aard sal eers prakties word wan- stede gaan neerstort? 
Hierdie liggo.am bet in die afge- ,'n Tweede kamcr daarnaas neer die indruk verwyder kan Die feit dat daar sonder 'n 
lope vccrtig jaar nog by geen wat nuwe wctgewing objcktief word dat dit 'n anti-Engelse voorbereide plan kort na 'n bf'
geleentheid wetgewing verwerp en met werklikc insig en kennis beweging is, daarop gerig om ~>luit om Korea nie te v·erdcdig 
of teen die sin van die volks- sal ontlccd, mericte· sal stel Suid-Afrika van die Statebond nie, tog in die Koreaun"e "tryd 
raad gcwysig op grond daarvan teenoor nadele en wat die land en van die res vsn die Westerse ingespring is terwille van Amf'
dat by dit oorhaastig of ondeur- onbcvange sal inlig oor die wereld te isoleer. Bf'hoort om rikaanse prestige, skyn ook te 
dag bcvind bet nie. Die enkele implikasies van voorgestelde die rede die O.B. se strewe in dui dat die uur vir so •n be
kere toe by anders gestem het wetgewing vir aile aspekte van hierdie rigting, buite die party- slissing in elk geval nog nie "0 
as die \Olk"raad. is dit gedoen die maatskaplike en ekonomiese politiek om.._nie meer simpatieke naby die deur van die toekoms 
eenvoudig omdat sy politieke !ewe, behoort sowcl 'n verdie- aandag te ontvang us wat wei staan nie. Die "'e<;tt>ror;e strate
samf'<,telling tydelik anders was, pende as 'n kalmerende uitwer- gebeur nie? gie Ie in duie - dit hf't die on-
f'n by "ulke geleenthede het d!e k~ng op die nasionale politick te ,As 'n tusscntydsc stap egter, beholpe optretle in Korea meer 
rf'gl'ring van die dag spoed1g he. en een wat waarskynllk deur as beklemtoon, en Amerika kan 
toegesien dut sy politieke kleur die hele bevolking gesteun sal dit nie waag om in sy huidige 
i•• oorcenstemrning gebring word T\VEE VERJ;:ISTES word, behoort myns insiens her- onvoorbereitle toestund 'n bot-
mot die van die volksraad. . vorming van die Senaat aange- sing met Rusland in <laardie we-

KAN NIE 

,.En dit is hvyfelagtig of 'n 
objektiewe hersienkamer soos 
die wat die Konvensie-vutll'rs 
in die gedagte gehad bet, ooit 
kan fungeer in die raamwerk 
van die party-regeringsteJsel. 
Die tweede kamer moet Of 'n 
duplikaat word v-an die eer-.tf', 
of by kan te enige oomblik 
die regeringsmasjien uit rnt 
ruk en tot stilstand bring." 
Na onderstreping van die be-

tekenlose rol wat die scnaat in 
die afgelope sitting met sy be
perkte tyd ten opsigtc van 
lewensbelangrike wctgewing gc
speel bet, verklaar die skrywcr 
dat as tot afskaffing bcsluit 
word, al wat nodig sal wecs, is 
'n kort wetsontwcrpic wat die 
senaat lH uur tyd bchoef te 
kry om aan tc necm. 

BEHOEFTE 

,Maar dit sou 'n stap agter
uit wees. Daar is bchoefte, groot 
behoefte, a..'\n 'n hl'ecde kamer 
wat wcrklik aan die verciste sal 
voldoen. 

,Die behoefte word des te 

,Maar vir so 'n kamer IS pak te word. relddeel uit te lok nie. En R us-
daar twcc vereistes. Hy moet . . . land kan bekostig om sake hul 
nit' in die f'erste instansie uit ,.VIr d1•6 docl kan ons a.an die gang te laut gann tot sovt'r as 
politic! bcst:um nie en die uit- korporatiewc stelsel ontleen wat Amerika se moed sui hou. 
vot'rl'nde gesng, met under woor- wat gocd daarin is. Die Sen~t 
de dit> regering, moet nie van b~hoort sa~mge~tel te word wt 
hom nfhunklik wees nie ook nie d1e geestehke, mtellektuele en 
wat betref passering v~n bulle ekonomiese Ieiers van die nasie. 
wetgewing nie. 

,Sy gesag moet nie gelee wecs 
In sy stem nie, maar in sy ont
leding, in sy voorligting, in sy 
vcrtcenwoordigende hoedanig
heid, en in die invloed wat by 
daardeur sal uitocfen op rege
ring, Volksraad en op open
bare mening. 

,,Ek glo dat ons vroeer of 
later in Suid-Afrika sal oorgaan 
tot 'n regeringstelsel met 'n uit
vocrende gesag wat nie verant
woordelik is aan tlie wetgewen

,Op gebiedc soos landbou, 
mynwcse, nywerheid, handel, 
bankwesc, die Kerke, die reg
bank en ander verteenwoordi
gcnde terreinc van die nasio
nale lewe sal bulle hulself aan
wys. Vir die res kan die aan
vulling geskied deur regerings
benoemings, op aanbeveling van 
die betrokke belange waar 
moontlik, soos byvoorbeeld in 
die geval van onderwys, arbeid 
en ander. 

<le gesag nie, soos die Verenigde ,.So 'n Senaat, sonder mag om 
State het en soos die vroeere die regering se werksaamhcdc 
reJ)Ublieke gehad bet. Dit ~o;al tc belemmer of om die verkose 
in ons omstandighede beter be- Volksraad se wetgewing te veto, 
antwoord as die huidige omdat maar met die ruimste gelecnt
dit periodes v•an politieke ,vn- heid om aile aspekte van voor
kansie' sal instel wat on'l hui- gestelde wetgewing te ontleed 
dige neiging sal ontmoe<lig om en die uitwerking daarvan op 
jaar in en jaar uit 'n groot die nasionale !ewe te bepaal, be
dee! van ons nasionate encrgie hoort 'n onberekenbaar waarde
aan die party-politiek te be- ~ voile aanwins in ons konstltu-
stee. sionele opset te wees. 

Padongelukke Kos 
Unie £I 0 Milj. p.j. 

Padongclukkc in die Unie bet 
die land in 1946 £10,000,000 ge
kos, lui 'n vcrslag van die on
derkomitee vir statistiek van 
die Nasionale Padveiligheids-
organisasie. 

In 1948 was die aantal onge
vallc op die paaie van die Unie 
tweekcer soveel as die van 
Amerika en meer as drie keer 
die aantal van Nu-Seeland, lui 
die verslag. 

Die onderkomitee insake op
vocding meld in sy verslag dat 
'n handboek oor padveiligheid 
in gereed.id gebring word om 
a.s. jaar in aile Suid-Afrikaanse 
skole versprei te word. Daar 
word ook radiolesse opgestel wat 
a.s. jaar vir skole uitgesaai sal 
word. 
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MIDDE IN 'N, OORLOG 
Dit is moontlik dat die Kommunistiese aanslag op Suid

Korea die eerste skote van die ,Derde Wereldoorlog" ge
noem sal word, maar dit is meer waarskynlik dat daar nooit 
van 'n derde wereldoorlog sprake sal wees nie. Die karak
ter van oorlog het in die' jongste jare baie verander - so 
verander dat ons selfs nou al gewoond is om te praat van 
die ,koue oorlog" wat aan die gang is. Tot 'n dertig jaar 
of meer gelede was dit gebruiklik om 'n oorlog in te lui met 
'n reeks diplomatieke formaliteite waaraan die ultimatum 
en oorlogsverklaring afronding verskaf het. Die Tweede 
Wereldoorlog met sy blits-metodes het hieraan reeds 'n einde 
gemaak. Lande is onverhoeds oorval, en toe die einde uit
eindelik gekom het, was daar ook geen formele vredesluiting 
soos voorheen die gebruik was nie. Miskien bet ons, soos 
Neurenberg ook getuig, so teruggesak na die barbaarse oor
logsgewoontes toe die einde van 'n stryd nie uit 'n ampte
like dokument gespreek het nie, maar uit die leeggeplunderd
heid van 'n land en soms selfs uitwissing van 'n volk, dat 'n 
formele vredesluiting sowel oorbodig as hinderlik bcskou is. 
Maar dit kan ook moontlik wees dat die Westerse bondge
note intuitief besef bet - hoewel hul vrome uitlatings en 
handewerk te :Potsdam en San Francisco niks daarvan ver
raai het nie - dat Hitler en later Donitz se siening van 'n 
logiese botsing tussen die Sowjet en die Westerse moond
bede r eg was toe bulle in verskillende omstandigbede na 
mekaar die weg geopen bet vir 'n gesament like stryd teen 
die Kommunistiese magte - openings wat die West erse 
leiers smalend van die hand gewys bet. 

DIE OORSPRONG 

Want inder waarheid bet die sogenaamde , Derde Wer eld
oorlog" reeds begin en bet dje Weste die eerste slag verloor 
toe Roosevelt en Churchill in Tehera n r ondom die konferen
sietafel besluit bet om· Oos-Europa en die hoofst a d van 
Duitsla nd aan Stalin af te staan. Onderwyl die West er se 
politici nog besig was om hulp teen Duitsland af t e koop 
met die gr ondgebied en vryheid selfs van P ole om wie se 
ontwil B rittan je die oorlog aangeknoop bet, bet St alin r eeds 
sy eerste veldtog teen die hele Westerse wireld afgerond. 
Dat Westerse politici nou agterna beweer dat dit maar net 
as 'n , voorlopige reeling" bedoel was ten einde ,die har
mon ic tussen die bondgenote" te bewaar, dien veel eerder as 
' n onderstrepiJ\g van die voornoemde stelling as 'n versko
ning vir h ul kortsigtige handelwyse. 

En toe die Westerse staatsmanne en pers aan hul volke 
ver duidelik het watter reuse-bydrae ,premier" Stalin besig 
was om tot die saak van die Christendom en die demokrasie 
te lewer, 'en selfs ons eie regering ons landspoorte wyd oop
gemaak het vir Stalin se vyfde kolonne by die toelating van 
'n lywige konsulaat, was die Kremlin besig om oorwinning 
na oorwinning in die ,Derde Wereldoorlog" te behaal. Hier
die oorlog mag so koud gewees het soos Siberie, maar sy 
uitwerking was nie minder dodelik nie, veral as onthou 
word dat Stalin se agente wat onder Roosevelt se selfver
sekerde bewind voorrang in vertrouenskringe geniet het, met 
die buit van die atoomgeheime die enigste ,warm wapen" 
waarmee die Russiese imperialisme uitwendig teengehou 
kon word, uitgeskakel het. Daar bestaan vandag weinig 
moont likheid dat Amerika ooit toevlug tot hier die wapen 
sal neem omdat hy reeds 'n agterstand op hierdie gebied 
teenoor R usland het, veral sover dit doeltreffendheid van 
uitwerking betref. Amerika is 'n veel makliker skyf as die 
Russiese kolos vir h ierdie soort wapen. 

KNAAG-OORLOG 

Die gevaar skyn dus nie so seer in 'n skrikwekkende 
, Derde Wereldoorlog" t e le nie as juis in die geleidelike weg
kr ummeling van die wereld onder die geknaag van Stalin 
se vyfde kolonnes dwarsoor die aarde. Bietjie laat -
miskien te laat - het die Amerikaners deur die gebeure in 
Korea tot die ontwaking gekom. Sjina het reeds geval; 
T ibet skyn volgende op die program te wees en dit sal 
miskien nie lank duur nie voordat ook Indie, Persie en ander 
Iande nog net 'n lee dop sal wees, gereed om plat gedruk te 
word. Rusland volg 'n taktiek wat hom self verbewe bou 
bokant die b itte van die plaaslike , warm oorloe." H y veg 
n ie in Korea nie. Hy' le die nuwe verdrae t ussen Oos
E uropese Iande ten opsigte van grense en bevolkingsver
skuiwings nie vas in sy bandskrif nie. Die formele afstand
doening van Oos-Duitse gebied aan Pole dep.r die Oos
Duitse ,regering" en die amptelike goedkeuring van die 
uitdrywing van 3,000,000 Duitsers uit Tsjeggo-Slowakye deur 
dieselfde bewind, is dinge ver benede sy verantwoordelikheid. 
En net so sal die toenemende eis van die Oos-Duitse be
wind om vereniging van Duitsland en die latere geweld
dadige poging tot inpalming van Wes-Duitsland wanneer die 
tyd daarvoor ryp is, 'n onderlinge geskil tussen Duitsers 
wees. 

Die wereld staan midde in 'n oorlog so koelbloedig en 
f inaal in sy beslissings as enige ,warm oorlog" - 'n oorlog 
met boofkwartier in' IUoskou sooder dat 1\l oskou daarvoor 
gebombardeer kan word en sonder dat Mosl<Ou se diploma 
t ieke verteenwoordigers, wat die verskillende veldkwarticre 
in die stryd uitmaak, in die pad gesteek wor<l. 

(Vervolg in volgende kolom) 

·Afronding Van 0.8. Se 
Organisasievorm 

Oral in Suid-Afrika is die offisiere van die Ossewabrand
wag ta o s besig om gesinsvorms onder lede van die beweging 
te verspr ei. Die d oel is dat elke O.B.-buisgesin, in die stede 
of dorpe of op die platteland, sodaoige vorm moet invul so
dat die voltooide vorm teruggestuu r kan word aan die Hoof
kantoor, waar die hulsgesin dan ingeskakel sal word. 

Hierdie organisasie van die O.B.-buisgesinne deur mid
del van die gesinsvorm is die laaste stap in die afronding 
va n die Ossewabrandwag se organisasievorm. 

Die Ossewabrandwag word ge
organiseer deur middel van die 
stelsel van kommando-ccnheid. 
Daar bestaan 'n netwerk 
van kommando's wat die 
O.B. oor die lengte en breedte 
van Suid-Afrika uitsprei. Aan 
die spits van die kommando 
staan die Kommandant. Hy 
word bygestaan deur Veldkor
nette, wat in die v<!rskillende 
wyke van die kommandantskap, 
die bevel voer oor die O.B.-huis-
gesinne in daardie wyk. · 

Die kommando bestaan der
halwe uit die O.B.-huisgesinne in 
die kommandantskap. Hierdie 
huisgesinne is trouens die grond
slag van die 'ossewabrandwag. 

lekteer om 'n basaar of 'n derge
like funksie te hou. 

Voortaan sal geld aileen in 
besondere gevalle op lyste ge
kollekteer word. Hoofde van 
huisgesinne word tans deur die 
offisiere van die manne-l{om
mando's gevra om op die gesins
vonn 'n onderneming of belofte 
te gee om jaarliks 'u geldelike 
bydrae te maak tot die fondse 
van die Ossewabrandwag. Bier
die on<leruemiug bly van krag 
totdat dit deur die betrokke ge
sinshoof herroep word. Deur 
hierdie stelsel van gesinsbydraes 
word die O.B. verseker van 'n 
vaste gereelde inkomste en word 
die beweging in staat gestel om 
sy werksaamhede planmatig 
voort te sit. 

Daarom is dit in belang van 

die O.B. dat elke , huisgesin so 
spoedig moontlik die gesins
vorm moet voltooi. 

8 AUGUSTUS 

Die vroue-kommaudo sal nor
maalweg voortgaan om jaarliks 
op 8 Augustus 'n Fondsinsame
ling te hou by wyse van 'n 
basaar, geselligheid of wat ook 
al. Daardeur word eerstens die 
geldelike bydraes van die gesin
ne aangevul deur diensbydraes 
wat gelewer word ten aansien 
van die funksie wat gehou word; 
en daardeur word, tweedens, ge
sorg vir die gereelde en onont
beerlike saamverkeer van die 
lede van die manne- en vroue
kommando's. 

As offisiere en hul brand
wagte fluks saamwerk om die 
gesinsvorms te versprei en te 
voltooi, sal hierdie belangrike 
en dringende taak baie gou af
gehandel word. Die komman
dant(e) en veldkornette(s) moet 
nie aileen die gesinsvorms ver
sprei nie, maar hulle moet self 
die voltooide gesinsvorms aan 
Hoofkantoor terugpos of toesien 
dat dit gedoen word. Tot dusver het die Hoofkan

toor se administratiewe verant
woordelikhede gestrek tot by die 
Veldkornet. 'n Naamlys van 
offisiere - tot by veldkornette 
- is op Hoofkantoor aangehou 
en voorligtingstukke, bevcle en 
kennisgewings is slegs aan bier
die offisiere gestuur. In die toe
koms, egter, gaan Hoofkantoor 
administratiewe verantwoorde
likhede ten opsigte van elke 
O.B.-h uisgesin aanvaar. 

INTE.RNASIONALE 
GUE.RI LLA-OdRLOG 

REGSTREEKSE KONTAK 

In verband met die Tsotsibende waarna die kommissie 

van on<lersoek na die naturelle-onluste aan die Ra nd verwys 

bet, skryf a<lv. Pirow dat bierdie terreur-groep van inter-

nasionale betekenis is. Volgens die mening van die k om-
Met behulp van die Gesins- • 

vorms gaan •n noukeurige naam- missie het bulle 'n belaogrike rol gespeel en was bulle 
en adreslys van a! die O.B.- ,waarskynlik die skoktroepe van ander wat agter die 
huisgesinne gehou word, en 
voortaan sal aan elke huisgesin skerms opgetree het." 
wat die gesinsvorm voltooi bet 
voorligtingstukke, bevele en 
kennisgewings gestuur word. 

Daarom is dit in belang van 
etke huisgesin om so spoedig 
moontlik die gesinsvorm te vol
tooi. 

Deur die direkte inskakeling 
by die Hoofkantoor van alle 
huisgesinne vir doeleindes van 
voorligting en kennisgewing 
word die werksaamhede van 
elke kommando vanuit die Hoof
kantoor aangevul en daardeur 
word die doeltreffendheid van 
die organisasie verhoog. 

FONDSE 

In die verlede is die fondse 
van die Ossewabrandwag hoof
saaklik op twee maniere inge
samel. Die offisiere van die 
manne-kommando's het lyste 
rondgeneem en geld daarop ge
kollekteer. Da.arenteen bet die 
offisiere van die vroue-komman
do's gewoonlik goedere gekol-

(Vervolg van vorige kolom) 

Ook in ons land beers bier
die oorlog, en hoewel die re
gering tydens die afgelope 
parlementsitting maatreels 
laat aanneem bet om die ge
vaar enigsins te besweer, 
woed hierdie stryd voort in 
allerlei vorms en staan die 
Russiese veldkwartier nog on
geskonde in P retoria. 

As die \Vesterse m oond
hede bulle nie tydig aan· 
pas b y die metodes van die 
nuwe oorlog nie, maar bly 
wag op formaliteite van 'n 
verbygegane eeu voordat hlll
le toeslaan, sal hul leiers net 
so onbewus wees van die ein
de as wa t bulle onbe'Wus was 
van die begin en voortgang 
va n hierdie moderne oorlog. 

Dat die kommuniste hulself 
daarop toehi om ontevredenheid 
aan te kweek by die gepeupel, is 
natuurlik welbekend. Hulle sal 
met hierdie opstokery voort
gaan. Tog was daar in die jong
ste onluste iets anders waarop 
die kommissie dan ook sinspeel. 
Die gepeupel as sodanig is links 
laat le en die aandag is gekon
sentreer Ol) klein bendes van 
guerillas. Die punte van aan
val is sorgvuldig beraam en die 
:ianvallers is vooraf afgerig om 
so te werk te gaan dat die nie
blanke gemeenskap. daar net so 
veel las sal he as die blankes. 

OPSETLIK 

Dat 'n opsetlike strategic daar 
agter steek, blyk ook uit die 
bangmakery van die vorige dae. 
'n Verdere tcken dat daar vol
gens plan gehandel word, is dat 
'n tweede onlus kort op die hak
ke van die eerste georganis.eer 
word. Dit gaan nie die laaste 
wees nie en daar sal gesorg 
word dat die ,staking" van die 
26ste Junie gevolg word deur 
ander. Telkens sal botsinge met 
die polisie uitgelok word en dit 
op plekke waar vreedsame na
turelle bulle tussen die vuur van 
die polisie en die guerillas sal 
vind. Die oogmerk is om die 
naturclle in die stede te terrori
seer en om daarbenewens insi
dente te veroorsaalt waarvan 
die skuld op die polisic gewerp 
sal kan word. 

HULE 

Daar is genoeg blankes, hoe
genaamd geen Kommuniste nie, 
wat die opstokers behulpsaam 
sal wees om die gedagte te laat 
posvat dat die regering uitsluit
lik verantwoordclik is vir die 
moeilikhcde. Die mondstukke 
van die V.P. Ju•t re.etls in llie 
volksraa<l te kenne gegee clat clie 
regering hesig is om 'n polisie
staat te stig. Hulle is terdee 

bewus dat die Nasionaliste min
stens net so demokraties as bul
le self is. Die beskuldiging word 
aileen gedoen om die gesindheid 
van die vlottende stem na bulle 
kant oor te bring. 1\laar bulle 
woorde word ook deur die na tu
relle gelees. 

Dat naturelle wat in die on
luste beseer is, beskryf word as 
,aangerand deur die po!isie" in 
die registers van 'n sekere hos
pita~. dra ook nie by om bulle 
vriende en verwantes die saak In 
die regte Jig te laat sien nie. 

GUNSTIGE TOESTAND 

Dit is verder bekend dat die 
aktiwiteite van die Tsotsis nie 
beperk is tot die uitlok van 
openlike konflikte met die poli
sie. Hulle is deurentyd besig 
met vreesaanjaging en viktimi
sasie in die lokasie en met mis
dadige optrede in blanke gebie
de. Volgens die verslag van die 
kommissie is die meerderheid 
van die jong naturelle in die 
Tsotsibendes werkloos. Hulle is 
dit nie omdat daar geen werk 
vir bulle is nie maar omdat hulle 
nie wil werk nie. Om te kan 
!ewe moet bulle steel en bulle 
doen dit graag. Die guerilla
leer bet geen kommissariaat, hy 
moet van die land !ewe. Die 
Tsotsis is rowerbendes met die 
verskil dat bulle onder 'n sen
trale Ieiding staan \vat deur 'n 
goeie generate staf bedien word. 

In Suid-Afrika is die toestand 
vir die politieke guerilla beson
der gunstig as gevolg van die 
rasse-verskille. In ander Iande 
sal gekonsentreer word op die 
skepping van vyandigheid by die 
arbeiders wat in vakbonde geor
ganiseer is teen die res van die 
bevolking. As daar terselfder
tyd twis onder die arbeiders self 
gesaai kan word, soveel te beter. 
Die doc-1 is nic- om die arbeiders 
te bereik nie, maar om die staat 
ekonomies sover moontlik lam 
te Ie. 
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Kwole ·von Portystelsels oor die Wereld 

Presidensiele Stelsel 
Enigste Oplossing 

GE>en vor1n van elaat
stelsel is volmaak nie. 
As skcppings van die 
samelcwings waarbinne 
bulle gcvestig is bly 
bulle aan allerlei kwale 
onderbewig. Dit hoef 
ons egte r nie te ontmoe
dig om ·die heste op te 
spoor nie. IInmE>r!:\ is 
aile mense soms siek. 
Dog dit weerhou soek ers 
na gesondheid nie daar
van om duur en ernstige 
pogings aau te wend om 
tering of witseerkeel te 
vermy nie, hoewel hulle 
weet dat daa r vir 'n ligte 
v e r k o u c waarsk ynlik 
geen onfeilhare middel 
i!:\ nie. 

SOEK DIE 'BESTE 

In hierdie gees van realisme 
moet ons die voor- en nadele 
van staatstelsels ondersoek. Die 
eerste slotsom waartoe al dik
wels in die verlede gekom is, is 
di~ dat die partystelsel soos in 
Suid-Afrika toegepas 'n verderf
like is. Tewens bet van die beste 
E ngelse skrywers oor staatsreg 
dit al dikwels beklemtoon dat 
'n land waarbinne bevolkings 
groepe in byna wa tf'rdigte afde
lings deur taal- of onder ver
skille ge!'kei word, in hemels
naam van die par tystelsf'l moe.t 
wegbly. Dit verdiep en beaten
dig die k loof en bied natuurlike 
hui!IVt'Rting vir partye wat om 
die groepe tot s tand kom. 

PARTYSTELSELS OOR DIE 
Wtl{ELD 

Die olikheid 
Suid-Afrikaanse 

waaraan ons 
partystelsel 

13e Kabinet 
Hou Net 3 Dae 

Na 'n dricdaagse bestaan' het 
die dertiende Franse kabinet 
sedert die oorlog geval. Hi~rdie 
krisisse van die partystelsel ont
stasn op 'n oomblik dat Europa 
samesprekings voer oor groter 
eenheid in gevolge 'n plan van 
die voormaligc Franse m inister 
van buitclrtndsc sake, Robert 
Schuman, en terwyl die wereld
toestand 'n kritieke oomblik in 
die Verre Oo!lte beleef met die 
Kommunistiese nanslag op Suid
Korca. 

Kommando-nuus 
1Daar word nou voorbereidings 

getref vir 8 Augustus, skryf ons 
korrespondent vanaf Wilgcn
houtsdrift. Ons hct 'n jaar ge
had van swaar droogtc en aan
gesien die rivier gestaan het, het 
die mense geweldig skade gely. 
Na die droogte het ons egter 
baie reiin gehad en die rivier is 
weer vol. 

Ons as kommando (A17a3) 
vod van harte saam met ons ge
agte ){ommandant en gcsin vir 
die swaar verlies wat hulle ge
had het by die afsterwe van hul 
jongste seuntjie, Lc Roux van 
Rooycn op 12 Mei. Hy was 5 
maandc lank siek en hct twee 
Nnstige operasies ondcrgaan. 
Na 'n bitter Jydin,g is hy oorl<'de 
in die oudc-rdom van 6 jnnr. · 

Ons gun hom die rus, maar 
lank sal hy gemis word deur 
almal wat hom geken het. 

kronies ly is egter nog lank nie 
die enigste wat by die tipe sis
teem gevind kan word nie. 
Sedert die besondere omstandig
bede van Engeland is sy tyd
perk vsn imperiale glorie ander 
Iande na die partystelsel gelok 
het , bet bale Iande die toets ge
doen en moes dit meesal berou. 
Italie, Belgii!, Nederland, Frank
ryk, Portugal, Spanje, om slegs 
'n paar te noem, was of is nog 
in die gelederc van die ekspcri
menteerders. 

WAT IS 'N PARTYSTELSEL'? 

Dis ftodig om te weet wat met 
.,partystelsel" bcdoel word. Nle 
clke land wat 'n politieke orga-

I Deur ). de Vos 

nisasie bevat en dit met die 
benaming van .,par ty" vercer 
het 'n partystelsel van regering 
nie. Onder die onegte partye 
kan genoem word die Nasionaal
sosialistiese Party onder Hitler, 
die Kommunistiesc Party in 'n 
kommunistiese staat, die F ascis
tiese Party onder Mussolini en 
die politieke partye van die Ver
f'nigde State. 

.;. Partystelsel \ 'an regering 
bestaan slegs danr wnar par
ty-organisasies m eeding om 
a ileen of in bondgenootskappe 
die oppermag in die wetge
wende huise van <lie ~>taat te 
bekom en waar sodnnige oor
winning <lie uitvoerende gesag 
van die s taa t nan die oorwin
nanrs oorhandig. 1\l.a.w . die 
meerderheid in die P a rlement 
beheer regstreeks die snme
s telling va n die ka binet. 

LOSSE BENAMINGS VERWAR 

Dis belangrik om aldus duide
lik te omskryf wat die onder
werp onder bespreking is. Name 
is nog geduldiger as papler. Net 
so min as die Reddingsdaadbond 
fascisties was omdat hy daar
voor uitgeskel is, kan <He etlket 
wat aan 'n stelsel gehang word 
sy wese bepaal. 

Nou is dit interessant om na 
te gaan watter stoornisse by die 
egte partystelsels so dikwels las 
gee. 

WISSEJ ... VALLIGE 
KABINETTE 

I n die Unic bcstaan die moei
likheid dat partyreger ings vir 
beperkte termync feitlik party
diktature vestlg wat in teen
oorgestelde rigtings loop en 
kwaai botsings veroorsaak. Op 
<lie Vasteland van Europa is die 
probleem meer dikwels swnk r e
gerings wa t van dag tot dag 
leef en weinig · goed of sleg uit
rig. Dis die gcvolg van te veel 
partye in die parlcment ver
teenwoordig word waar geen 
enkele of dikwels selfs geen 
twce tesaam 'n meerderheid oor 
die res kan verkry nic. Uiteen
lopende partye moet dan kuns
matig tot bouvalligc koalisies 
wat meer dikwels val as s taan, 
saamgeflans word. 

PROPORSIONELE 
VERTE~~VOORDIG~G 

'n Kiesstelsel wat as propor
sionele verteenwoordlging be
kend staan, is dikwels dog nie 
altyd nie! - d ie oorsaak van 
veelvuldlge pa rtye. In sulke ge
valle oefen kiesers oor die hele 
land gewoonlik hulle stem op 
'n Jys go<'dgckeurde p~rtye uit 
en elke party k ry dan vir se 
elke 10,000 s temme C<'n par le
mentslid. Die gevolg hlervan is 

dat selfs 'n klein partytjie ver
teenwoordiging kan kry en der
balwe. 'n kans bet om te bestaan. 
Binnekort t ree dan 'n twlntig 
of meer te voorskyn om gaos te 
skep. Slegs 'n sterk persoon kan 
soms tydelik as E erste Minister 
die posisie hanteer. 

PROSEDURE IN 
PARLEliENT 

Hierdie probleem van manko
lieke regerings wat vera! Iande 
soos Belgic, Portugal, Frankryk 
en Itam; teister ot geteister bet, 
is ten dele aan bloot prosedure 
te wyte. Waar bv. die kabinet 
nie behoorlike beheer oor die 
parlementere komitees he t n ie 
en daar dus verstaan kan word 
voer hy maar 'n kranklike be
staan. Die vroeere Franse 
partystelsel het veral hier
aan gely. Daarby kom soms 
dat selfs oor nietighede 
mosies van wantroue in die 
reger ing gestel .k an word en die 
regering tot 'n val ka n bring. 
Dit word nie in Engeland of in 
Suid-Afrika geduld nie. Dis 
oorsaak dat 'n regering dikwels 
die dag vol moed begin dog 
skielik as gevolg van 'n kleine
rige skermutselinkle oor 'n 
koppie tee iemand se stem en 
d ie bewind verloor voordat die 
son ondergaan. 

W A.NTROUE TEEN 
UITVOE RENDE GESAG 

Oordrewe wantroue teen d ie 
uitvoerende gesag is soms die 
oorsg,ak d'at b loedarmoedige 
kabinette in naam van die de
mokrasie verwek word. Dis die 
soort neurose wat genl. De 
Gaulle tydelik altans uit die par
lemcnti!re stryd ve rdryt het. D it 
lei dikwcls tot 'n ontneming van 
die reg van die kabinet om d ie 
parlement tc ontbind en 'n nuwe 
verkiesing uit te skryf. Die 
parlcmentslede ~y dus die reg 
tot 'n onbeperkte aantal mosies 
van wsntroue wat regcrings laat 
val maar nie vir hulle Jastige 
gevolge In die vorm van 'n a lge
mene · verkiesing op die hals 
haal n ie. Die parlement moet 
eers self ontbinding beveel, 
d.w.s. as sy termyn nog nie 
verstryk het nie. 

H ierdie immuniteit teen ont
binding verseker 'n onbeperkte 
geleentheid tot pa rlementOre 
komprom isse, knoeierye, party
tjie-komplotte en dies meer. 
Omdat die volk nie regstreeks 
in die proses geraadpleeg' word 
nie, raak die politieke lewe in 
die parlement heeltemal deur 'n 
soort a pa rtheid van die politieke 
Jewe in die volk geskei. 

Billikheidshalwe moet darem 
erken word dat om elke verslane 
koalisietjie die reg tot ontbin
ding en die daaropvolgende al
gemene verkiesing te gee ook 
'n bra simpele oplossing sou 
bied. Dis moellik om tussen so
veel vure t e kies. 

DIE OPLOSSING : SKEI DIE 
WETGEWE~'DE EX 

UITVOERENDE GESAG 

Daar is ' n ordentlike oplos
sing. Die u itvoerende raad van 
die O.B. het dit pas weer ver
klaa r. Dit vind prese<lente in 
ons vaderlandse ge<>k ie<lenis, in 
die konsep-grondwet van die 
eenbeidskomitee , ·an die Atri
lm ner<lom soos in 19-12 bekend
gemnak, in die hui<lige stelsel 
van die V.s.A. Skei die onder
lingo nfhanklikheid van wetge
wemle en uitvoerende gesag. 
Ste t a lbei vir vaste te rmyne daar 
df'ur vrye s tem van d ie k if''lers. 
Laa t die Pres ident a <; bospits 
, ·an <lie piramiede sy mini<~ters 

uit <lie bt'kwaum !>tes van die 
land kie'l. Dit sal ons 'n knns 
gee om ons nasionale siel te vind 
en u it te teet. 

Pole Sterf Nog Vir Vryheid 
II Jaar Na Britse Waarborg 

Die Pole vir wie se vryheid Brittanje op 1 September 
1939 oorlog verklaar bet , voer vandag, 11 jaar na. hierdie 
rampsaJige gebeurtenis, ten spyte \an Brittanje se oorlogs
oorwinning nog s teeds 'n ondergrondse stryd om vryheid. 
Verlede week is berig da.t Poolse nasionaliste wat bierdie 
stryd voortsit teen die Russiese bandJangcrs wat die Poolse 
grens saam met Duits land indertyd oorgesteek het, met die 
doodstraf agtervolg word. E tlike ledc Ynn die weerstands
groep is die afgelope weke ter dood veroordeel, onder wie 
ook 'n negentienjarige student. 

Britse berigte ver lust ig hulle ..-------------
oor h ierdie verhore wat .,nie 
net die krag van die gewapende 
teenstand openbaar nie, maar 
ook die uitgebreide ondersteu
ning wat dit van die publiek 
en polisie ontvang wat vir jare 
weggekruip het." 

Afgesien van hierdie uitge
rekte v rybcidstryd - wat eint
lik teen die Britse oorwinning 
gevoer word, aangesien 
Churchill die Russiese annek
sasie en oorheersing van Pole 
in 'n ooreenkoms met Stalin op 
'n byeenkoms van die ,.Drie 
Grotes" vasgclO het - word die 
Poolse werkers ook op groot 
skaal deur die Kommunistiese 
bewind aangedryf tot uiterste 
kraginspanning ter u itvoering 
van 'n sesjaar-plan. \Verkers 
wat wegbly van die werk word 
swaar beboet - tot een kwart 
van hul weeklikse lone. 

Op die manier word die Rus
sicse oorlogsrilasjien voorsien 
van goedkoop arbeid in sy voor
bereidende stryd teen Brittan
je. 

Erkenning Van 
Foute 

.,Die Koreaanse moeilikheid 
!ewer 'n sterk pleidooi vir die 
noodsaaklikbeid om eerlik te 
erken dat die beleid om J apan 
heeltemal en blywend te ont
wapen 'n fout was wat so gou as 
moontlik berstel behoort te 
word", skryf Walter Lippmann, 
Amerika se gesaghebbende 
diplomatieke kommentator in 
die New York Herald Tribune. 

Moontlik staan ons voor die 
oomblik dat die ontwapening 
van Duitsland ook erken sa l 
word as ,,'n fou t wat so s poe
dig moontlik herstel behoort te 
word." 

In elk geval is dit jammer 
dat die \\'es ter..e wereld op 
hie rdie oomblik regeer word 
deur mcnse wie se reddende be
leid bestaan uit korrel,sics van 
hul foute . 

PIONIERS 
van Suid-Afrika se Sigaretnywerheid 

VEERTIG jaar gelede moes Suid-Afrikaanse 
sigarette uitsluitlik van ingevoerde tabak 

vervaardig word. Die ontwikkelings wat die 
eie tabakblaar in staat gestel het om die 
ingevoerde produk te vervang, is d ie pioniers
wer k van d ie vervaardigers van Springbok
sigarette. Dit was hulle wat die, nou reeds 
geskiedkundige Departement vir Blaaront
wikkeling, in die lewe ge roep het , en Suid
Afr ikaanse tabakboere met heelhartige gelde
li ke en tegniese- steun bygestaan het; hulle 
e n Suid-Afrika se tabakboere het saam die 
fo ndamente van o ns sigaretnywerheid gele . • 
As die o udste sigaretvervaardigers in die U nie, 
het hulle saam gegroei. met die nywerheid 
wat hulle help vestig het. 

Vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

------- ---------- - - ------u$402 
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f .A.IUII' Tm GEKI &81UF18&EBDJ: ADVJI:&T&:NSO:S: 

llalabou4ellke J[ennU~c•: 
(VerlowiD&, lluwellk, ceboorte, atertcev&l, ID memoriam, gelukwe!llllng, 
ens.) 1<1. per woorcl; mtnl.mum 2/11 per pl&a!Dg. Voorultbetaalbaa.r. VIr 
herll&llnp 2~ pet. &lata&. 

Band~sact•~nena~: 
Eerate plUIDg, 24 per wobrd. VIr llerll&Unga ~ pet. atalac. 

I.otekmJelcl op ,.Die O.U." l>'...,.k7D weekllka): 12/6 per jaa.r ot 11/3 per 
I ma.ande. Vooruttbet&&lbaar. &tuur aclvertenategeld, bealelllnca, en lntel<en&eld 
aa VOOBSLAG (EDllS.) BPK., Poebua lUl, i{aapel&4. 

BEDANKI.l\'G 
Hlermee wens ons twee Kommandant 

Faan Delport en ay vruu llartllk te 
be dank vir clle A takeldsdl nee w• t hulle 
vir ons gereel hel by die Commercial, 
Hotel, Caledon. 

Ons waardcrlng vlnd geen woorde. 
Die prysenswaardlge adrcs wat aan 
ons gelewer Ia, Is 'n ricm onder ons 
hart en 'n knoop In dlo band vah 
Kameraadakap. Ons moet ook Hoof
kommandant J. J. Viljoen hartlik be
dank vir die woorde van lot en waar
clerlng vir ona cllenste In die Bewe
glng, asook vir al d ie a ncter Kame· 
rade en vrtende wte teenwoordlg was. 
Dll allea gee ona ww n uwe moed om 
v oort te gaan In d!'J atryd, en al is 
ODJI nou hler In •n nuwe omgew!Dg ID 
Hermanus, weg van mekaar staan 
OilS noc akouer ae.n ekouer In die Be
weglng. Nocmaats bale, baie danlde. 

Lank !ewe cite Oaeewabranclwag. 
Lank !ewe en croot word die C&ledon 

Kommanclo'e. 
Van mnr. en mev.· Ben l'ouche. 

12, 7/ 1B 

WIEKANHELP 
Jong Afrikaner va.n eerllke labors 

vra or daar nle 'n welgestelde Afri· 
kaner le wal 'n 16 m.m. bloskoop 
projektor (klank) met aile toebebore 
asook kragmasjlen beslt, wat nou nie 
werk daarvoor het nle, wal d!t Ml.ll born 
kan atuur, om om •n dee! te werk. 
Wll In 1y omgewlng vertonlngs In die 
dlatrlkla hou, asook vlr_ kleurlinge op 
clle dorp. Dlt moet In pulk toestand 
weeo. Ooele maak. Verkieslik Notco 
of eolge ander goele maak. Wil u 
~~:raag •n mede·broer vooruit help. 
Skryf U'!Cbllet dadellk aan.-Die O.B., 
I'Ot!bua HU, Kaapstad. 12/7/ 1 

VERVOERDIENS 
Vir alg61nene kor1MCMrk • 
ook tleNJOer van men,e bee m 

t~erbtnding tnet 

J. A. STRAUSS 
Posbua M • • '.relefoon 8·8355 

P ARO W 

,.Besoek ons Talc In clle Wandel
gang, Groote Kerkgebou, vir Jtadtoe, 
Elektrlese Toe1telle M 1\leubf'll. Sl<ryt 
aan ons Po•beatelllngeatdellng, l'bll 
l\lorkel, Posbus 2721, Kaapatad." 

GAATJIESVISIER 
Sal persoon wat gaatjle:tvl, ler &M'Ige· 

bled bet assebllet weer akryt. Adrea 
verlore geraak. Sal geld claclellk poe. 
T • .J. Louwrens, Dekka, Pos Vryburg. 

12/7/ lB 

GR YSBARE 
ORYSIIARE berate!, oklltere ver

wyder, bareeroel bevorcler, joncvoor
koms verseker, dlt waarborc Ot\1'8-
HAARWONDER, clle joncate kunl
rnllltlge werelclwonder haar- en kopvel 
voedlngsmtddel u, 11<adeloo1, kleurltot
vry, ~/· per bottel celd met beatelllng. 
Boere&.,.._rnlddcla, PoabUI 4c27Z, 
.JohannHburc. C/1/9/4.9 

Antlrrys kunsmattre haar, kopvel 
voedtng. Herstel cryehare en baarcl 
btnne een maand \ot natuurlllr.e kleur, 
ot geld teruc. Ceen kleuro\ot. 5/6 
Per bottel, poevry. Kontant met be
steUIDg. Die Boe ... \TOU, l'oebus 7lUI9, 
.Jollannesburr. FU/6/60 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u ltwaai 

ot elekte en heretel u recmauge 
ertenla GESONDHEID, ona bealtllt oor 
die mlddel1 eo behandel &lie 11elr.tee, 
akryf, lnUgtiD& cratl•.-~ee.
mlddels, Poabu1 U72, .JobanneebW'g. 

A/1/9/ 4.9 

Voor u aile boop van genestng laat 
vaar, en u aan clle ergete onderwerp 
akryf, dan vir oula1118, raadpleeg 
Ole Jloer&Vl'ou, Bua 1009, .Jollanneoburg. 

(Nr.1) 1/9/49 

MARKAGENTE 
Kamuade A&Ddatr! AI jUlie mlsklen 

•n ander acent ondereteun het voordat 
ek begin bet, lean jUlie moe darem 110 
at en tu. jUlie beaendlngs dee!, of hoe? 
Aolerk julia b .. endlnge Belllngan, U.T.B., 
cite Bi>OOrwel! verltlea dlt so. Pla.a.s julie 
b .. telllnc• vir vrugtebome vroegtydlg 
by l)unrlle, Nunerlee, Posbu 4. Nuwo
plaas. 19/ 4 / TK 

!IEUBELS 
lllEUBELS.- Beter meubela teen 

blllllr.er pryee Babawaentllea, atool· 
karretjlee, clrlewlele, llnoleums, tapyte, 
en e., ook &ltyd ID voorraacl. Geen 
Katalop:ua. Meld W&BI'In u belang•t•I. 
-Vl bSER·J\IEUB£LS, Langstraat 179, 
Kaapetad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOU\V, dl& Beroemde 

Radlo-IDgenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verlr.oop en heretel Radio's en Elektrlue 
Toeetalle. Geregletreerde Elelr.trlaltelta· 
aannemen. Foon 9·84.3:1 

VAN'S CONCRETE PROD UCTS 
(EDJ.\IS.) BEPERK 

Dlrekteore: 
P. w. J. van Heuden. 
P. G. van Heerden. 

Potgteterslraat 2~. 
b/v Pretortuaetraat, 

PRETORIA. 
Tel!ls (VIoer en Muur), KombUis· 

opwMb&kke (Terra:r.o en Vlel<lose 
st&&l), Vuurbercle, Septleee eenhede vir 
gesondbeld, Pllare, Waavate, Bouere
en Loodgleter.sbenodlgdbede, St&&lrame. 
Vert, ens. 3/ ~/T.K. 

~~~~~ 

11Bit 'm:pb Worb ~in! 
Almal wat republikeine is . • • 
Almal wat ware volkseenheid nastreef 
Almal wat 'n blanke toekoms soek .. . 
bet belang daarby dat Die O.B. deur sovcel as moontlik 
gelees word. 

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

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

I ntekenvorm 
-.((/"'(~ 

Neem MSebZief my naam op as intekenaar op ,pie 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

H ierby ingeslu~t vind u die bed rag van .................... . 

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

NAAM .... ... .. ...................................................... . 
(Naa.m -:.n Adres in Blokletters) 

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

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

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

·········································· Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 3 per balfjaar. 

Voeg assebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

S.A. Engelse Bid AI Vir 
Bewaring Teen Vriende 

' n Paar Engelse jot>r-l 
n aliste wat n a ' n vlug
tige h esoek aan dit> Un ie 
allerlei opsienharende 
ousin oor ons land in 
hoek vor m kwyt geraak 
h et, is in die af gel ope 
weke deur ' n deel van 
di e Suid-Afrikaanee 
Engelse pers oor die 
kneukels geslaan . 

Op 24 Junic hcl die Cape 
Times 'n sarkasticsc bcspreking 
bevat van Douglas Reed se 
boek ,Somewhere South of 
Suez" met die inleidcndc opmcr
king dat die skrywcr sc skok· 
kende ontdekkings en gcvolg
trekkings dicgcne sal verbaas 
wat hul lcwcns in die land gc
slyt hct. Reed sc bock word 
vergelyk met die vcrdraaide 
kuns van sommige kunstenaars 
wat voorgcc dingc tc sicn wat 
die normalc mens nic kan raak 
sien nic en sy wanvoorstellings 
van byvoorbccld die Afrikaners 
word dan op sarkasticse wyse 
aan hicrdie ,kunstcnaarsver
moe" tocgcskryf: 

Van die Afrikaners (hy noem 
hulle Bocrc) bcweer hy naamlik 
dat hulle 'n afkeur het van ge· 
selskap oor iets anders behalwe 
politick. Die resensent merk in 
vcrband hicrmce op: ,Dit bet by 
my opgckom of die tallose Afri
kaners met wle ek die son oor 
die bult gesels het oor alles on
der dlcselfde liewe ou son be
halwc politick op bekwame wyse 
die fcit van my verberg het d.at 
hulle niks daarvan. hou om oor 
die dlnge te praat nie? Maar 
indicn dit so is, sou mnr. Reed 
tog sckcr bul vermoe om toneel 
te spec! raakgesien en vcrmcld 
het?" 

OORLEDENE SE 
NIER DOEN 

VERDER DIENS 

PAK SLAE 

Met verwysing na Reed se 
bcwcring dat die boere die na
turclle na die magistraat nccm 
vir 'n pak slae of dit self toc
dicn, word verklaar: ,Hierdic 
duistere uitlating gee blykc van 
mnr. Reed sc verbasendc vcr· 
moe om dwarsdeur die voor
koms van diDge in die hart va.n 
die waarheid te sien, soos by
voorbeeld die boetes met tronk· 
straf indien die boetcs nic bc
taal word nie, wat boerc opgc-
1~ word as bulle naturclle pak· 
gee." 

Op 5 Julie ncem die Cape 
Times se medewerker die bock 
van Henry Gibbs, Twillaht In 
South Africa, wat in die Afri
kaanse pers ook skcrp krltick 
uitgelok het, in bcskouing met 
die opmerking dat hicrdic bock 
onjuistbede bevat wat sclfs 'n 
skoolseun sal laat bloos. 

Die resenscnt mcrk op dat in
dien die boek gckcnmcrk was 
deur rake waarncming en ewc
wigtige oordccl, dit 'n plesier 
aan nie-nasionaliste sou verskaf 
bet om te Ices, maar sy wilde 
gevolgtrckkings en onjuiste feite 
het nou ten gcvolge dat 'n ge
bed opgestuur word om bewaar 
te word van ongcnooide vriend
skap. 

ONINGELIG 

'n Hclc reeks foute word ge
noem wat aantoon hoe opper
vlakkig en oningelig die skry
wcr Is - behalwe verkeerde 
spellings van name, onder meer 
die volgcndc: .,Mnr. (min.) J. 
G. Strydom ts soos so baie 
ander Nasionaliste 'n predi
kant"; ,Dr. Malan was minister 
van ondcrwys in die Botha
kabinct", en .,dr. Viljoen, Sekre
taris van Landbou" (sedert jare 
a\ In die buitclandse diens). 

Vervolgens merk die resen
scnt op dat Gibbs nie die 
Nasionale standpunt suiwer 
wccrgee nie, byvoorbeeld dat 
die taalmcdium vir naturelle· 
onderwys Afrikaans moet wccs 
tcrwyl die C.N.O.·pamflet aan
dring op ,moedertaal-ondcrrig" 
vir naturelle, dit wil se in die 
naturelletale. 

SAL SKt.iD 

Na nog 'n paar voorbccldc van 
onkunde en verdraaling, word 
verklaar: ,.Die uitgcwer sc aan-

kondiging lui dat Gibbs se boek 
ongctwyfeld dr. Malan se rege
ring sal skud. Indien bulle dit 
Ices, sal dit seker die gcval 
wccs: bcurtclings met gelag oor 
sy foute en ergcnis oor sy on
billike wccrgawc. 

,En soos ek aan die begin gc· 
s6 hct, sal dit ook nie die Oppo
sisie streel nie, aa.ngesien mnr. 
Gibbs se hele redenasie van die 
veronderstelling uitgaan dat die 
Nasionaliste vir altyd aan be
wind sal bly - wat miskien die 
grootste fout in sy blocmlesing 
van flatcrs is." . 

NAAKTE LEVEN 

'n Ander rubriekskrywcr in 
dicsclfde uitgawe van die Cape 
Times, verwys na 'n lcucnag
tige bcrig uit Kaapstad aan die 
Amcrikaanse blad, Daily News, 
wat lui dat blankcs van die 
strate verdwyn hct op die dag 
van die staking van nie·blankcs 
te~ die regering se wetgcwing, 
en dat bulle voedselvoorradc OP· 
geberg bet in hul buise. 

I 

,Is dit 'n ware wccrgawe 
van wat in Suid-Afrika gc
beur het ?" word gcvra, en 
dan volg die antwoord: .,Nee. 
Dit is 'n naaktc leucn." 

Stede AI Meer 
Onbewoond 

Die nciglng om uit die groot 
stede wcg tc trek na die voor
stede weens die hoe belastings 
en saamgchokthcid openbaar 
hom ook in Amerika, terwyl ook 
daar net soo:s in Suid-Afrika 'n 
bevolkingstroom van die platte- • 
land na die stcdclike gebiede is. 
Klein plattclanse dorpies se be
volking het in die afgelope aan· 
tal jare gclcidclik verminder tot
dat sommige nog net die helfte 
hct wat bulle eenmaal getel het. 

Die groot stede het te doen 
met die uittog na die voorstede 
en sommigc van laasgenoemdcs 
toon reeds 'n groei van 50 tot 
100 persent scdcrt 1940. 

Die dag sal kom, so word vcr
klaar, dat die groot stad net 'n 
verheerliktc werkkamer sal wccs 
met 'n stasie en 'n parkcertcr· 
rein wat bedags oorvol en snags 
verlatc is. 

Die eerste geslaagde oorplan
ting van 'n nier hct onlangs in 
Amerika plaasgcvind. 'n Ncgc
en-veertigjarige vrou wat aan 
'n ongeneeslike nlcrkwaal ly, het 
as laaste poging om die !ewe tc 
behou ingewillig om 'n oorplan
ting te waag. Vir vyf wckc was 
die dokters op sock na 'n vrou 
van haar ouderdom en blocd
groep wat die nicr kon skenk. 
Uiteindelik is 'n stcrwende vrou 
wat geskik en bcrcid was ge
vind, en ticn minute na haar 
dood is die pas!Cnt in die ecn 
kamer dcur dr. Richards Lawler 
geopereer vir vcrwydcring van 
baar siek nicr, tcrwyl 'n ander 

Moderne Salomo's 
Uitspraak 

Gee 
/' 

~~:~e~n d~~ n~:~;~~s~:;d~e~::r:~ 
vcrwyder hct. 'n Drickwartier 
later was die gcsonde nier be
hoorlik vasgchcg aan die pasient 
met al die are en kanale ver
bind aan mckaar. Die nier bet 
onmiddcllik 'n lewcndige kleur 
aangcnccm en sy werk begin 
docn. 

'n Salomo-raaisel in moderne en gewysigde vorm is 
onlangs voor die Britse Gebeime Raad gele toe hierdie Jig
gaam 'n appel aangehoor bet van 'n moeder wat sedert 1948 
probeer om die howe te oor tuig dat 'n ander vrou haar kin_d 
in die kraaminrigting ontvang bet toe twee pasgebore babas 
na. bewering per a buis omgeruil is. 

Die voorval hct vyf jaar ge
lede in Australii' plaasgcvind, en 
toe die ouers van die ecn kind, 
Morrison, aansoek by die hof 

BRILLE 
Brt.nc a ooprta .. ToorU:rU m brUle Da ou. 

GOEIE WEBK TEEN B«JmE PBYSI!l. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlanchtraat, BLOEMFONTEIN. 
BeMM OlliS of lkrJf om llelloiUierlude. .... 

gedoen bet om tcruggo.wc . van 
hul kind, is die vcrsock tocge· 
staan. Daar is bcwys dat die 
kind van die Jcnkins-oucrpaar 
se bloed nie met een van die 
ouers ooreenkom nie en dat sy ~ 
dus nic hul kind kan wees nie. 
Die twce meisickindcrs was toe 
reeds ampcr dric jaar oud en 
die Jcnkins-paar hct in hocr be
roep gc~an, waar twee boer 
landshowc hullc gelyk gcgee het. 

In 'n laastc poging om bul kind 
terug tc kry hct die Morrisons 
na die Gchcimc Raad gcappiH
leer, maar die appel is van die 
hand gcwys op grond van die 
rcdenering dat die bloedtoetse 
nic voldoe ndc bewys is nie en 
dat dit nic raadsaam is dat die 
bestaandc verhouding van die 
kindcrs tot die ouers verander 
moct word nie . 

ON. 

S.C 
Axel 

Hyh 
breker 
aa.nrol 
rys. l 
wanho 
gooi. 
nie. l 
agter 
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Binne 
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.,Voq 
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GcWJ 
gcvana 
Die w~ 
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dcr sy 

Die 
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Ou 
hct sy 
gctrck 
rigtini 

Jean 
wakk 
was l~ 
prinsi 

Hy h 
Hy hE~ 
Woute1 
Sy jas 

Jean 
en die 
hom sl 
hy op~ 

BultE 
wind h 
sec ge1 
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Hy wa 
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die win 
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As d 

k 

12 JaCOI 
13 Mar~ 
14 OckQ 

Mag! 
b 

15 Coer 
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OErE EU 
AMPTELIII •••••• ' 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 12 JULIE 1950 Noudat dit vak~nsic is, bet ons 
mos meer tyd tot ons bcskikking 
as anders. En tog wcet ons nie 
altyd wat om met danrdie tyd 
te doen nie. Hoe Iyk dit, gaan 
ons nie Saterdag so 'n gesellige 
uitstappie reel nie? Reg, hier 
gaan ons. 

tige houding van die vroce mid
dag. 

ONS VERVOLGVERHAAL 

SOKKERSPAN 1n DONKERBAAI Gou die kakieklcre en stap
stewels uithaal. 'n Paar toe
broodjics rcgmaak - en onthou 
die koffieketeltjie - die kamcra 
laai en alles is gcreed. 

Die laaste halfmyl. Die vin
nige pas dreig om te verval tot 
'n slentergang. Met 'n uiterste 
wilsinspanning dwing jy jouself 
cgter om nie moeg tc Jyk of 
moeg te voel nic. 

Hoe bejsmmer jy tog nie die 
tuisblyers en stoepsittcrs en ver
a! pawiljoensitters nic! SLOT 

Axel Licbestrom bet gesien. 

rotsc aandrcun om onder in die I 
kliphuise In te slaan en boog ,.------------
bo by die gate uit te spuit het 
die spatsels by hulle beland. 

Tuis aangckom. Jy hardloop 
die stoeptrappies op en bevlieg 
die koue stortbad. 'n Aandete 
soos geen koning kan geniet nle. 
Daarna 'n stukkic Ices of gc
sels. 

Hy hct oorweeg. Agter die groot 
brckcrs wat dol teen die rotsc 
aanrol het nog groot golwe vcr
rys. Hy het die reddingsbocl In 
wanhoop aan stuurboord uitge
gooi. Daar was niemand tc sien 
nic. Hy kon die boot nie weer 
agter die brekers waag nic. Die 
son was Iaag op die borison. 
Binne enkele oomblikkc sou dit 
donker word. 

Doons het die skipper sc hande 
sien beef en die wicl genccm. 
Liebestrom het sy stormboed 
opgeklap en oor die wocstc brc
kers getuur. Daar was nlks. 

Binne kortc tyd was hullc aan 
die kaai waar die grootstc ge
deelte van Donkerbaal se mcnse 
bulle ingewag hct. Die prinsi
paal was persoonlik daar. 

,Voor en agter vas," het skip
per Liebestrom gewoonweg be
vee!, maar sy stem was nic soos 
aldag nie. 

Gewillige handc hct die toue 
gevang om die boot te ankcr. 
Die water het hoog gel~. Half
verkluimdc seuns hct aan wal 
gestrompel. Koos-Piet was son
der sy ghitaar. 

Die sokkcrspelers is na bulle 
versklllende gashere vervoer. 

Ou skipper Axel Liebestrom 
het sy stormhoed dicp in sy oe 
getrck en het censaam in clle 
rlgtlng van sy huis gcstap. 

Jean hct gcdurcnde die nag 
wakker geword. Hy en Wouter 
was In diesclfde kamer in die 
prinsipaal se huis. 

Hy het probeer skree, maar 
die dreuning en die wind bet 
hom skaars 'n tree hoorbaar ge
maak. Op 'n hoe rots het hy 
hom ingehaal. 

,Woutcr wat soek jy bier?" 
,Niks nie." 
,Kom terug bed-toe. Ons moet 

m(>re speel." 
Daar was iets vreemds in 

Woutcr se houding. Die helo' 
nag was vreemd. Agter die wit 
skulm van die brekers het die 
maanlig lang blink riwwe· en 
skaduwees op aankomende gol
we gegooi, terwyl die sandstrand 
'n doodse bleekheid vertoon het. 

,Ons sal nle m6re sokker 
speel nie," het Wouter gcs4. ,Hy 
is daar - daar dlep in Donker
baai." 

Gesellige Aand 
Die Bocrejeug van die Kaapsc 

Skicreiland hct voorverlcdc Vry
dagaand weer ecn van hul ge
slaagdc funksics gcbou. Die 
Vriendskap Scntrum was prop
vol en ons kon mocilik ,draai." 
Bale van die ou gcsigtc - wat 
ons aJ so gocd ken - was weer 
daar en, ons is bly om tc se, 'n 
paar nuwcs is ook opgcmcrk. 

Die aand Is gcscllig deurge
bring met allcrhande spei'etjies, 
grappe en natuurlik - eet. Daar 
is besluit om 'n grotcr saal te Hy hct gcluistcr. Dit was stil. 

Hy hct 'n vuurhoutjie getrek.l probccr huur waar ons dan weer 
\Vouter was nic in sy bed nie. elkc maand bymckaar kan 
Sy jas en skocne was weg. , ko~. 

Jean het suutjles aangetrek I D1e aa~d was bale 9:ange~aam 
en die buis verlaat. Wouter het dcurgcbrmg en ons s1cn mt na 
hom seker wakker gemaak toe die volgcndc !unksic. 
hy opgestaan het. 

Buitc was dit koud. 'n Sterk 
wind bet ult die rigting van die 
see gewaai en 'n volmaan het 
bo vllcswolkies gery. Hy het 'n 
donker f lguur met die sand
paadjlo sec-toe sien stap. Hy 
bet Wouter se houding herken. 
Hy was nie so manhaftlg soos 
gcwoonllk n ie en het gebuig teen 
die wind. 

Wouter het met die strand
paadjie links by die kaai verby 
gestap ee reguit in die rigting 
van die hoe rotse gcpcil. 

Geluk! 
Die Bocrcjcug van Oudtshoorn 

wil komdt. en mevrou Hitge 
van harte gelukwens met die ge
boorte van hul dogter. Dit is 
nie net vir hulle 'n lid meer in 
die huisgesin n ie maar voorwaar 
ook 'n aanwins vir die Bocrc
jeug. Ons hoop dat sy binne 'n 
paar jaar die sisrokkie sal aan
trck. 

• 

Ons ~ring Hulde ! 
Dit was vir die Boere

jcug van die Skierciland 
'n groot skok en verlies 
toe bulle vcrlcdc week 
moes vernecm dat bulle 
ccn van bulle getrouste 
ondersteuners deur die 
dood verloor het. 

Van die ontstaan van die 
Boerejeug af, hft ons in 
Gcncraal Gustav R elief 'n 
trouc vriend gehad. Al
tyd het hy probeer help. 
Ons funksics het hy altyd 
met plcsier bygewoon; dit 
was vir hom aangenaam 
om tussen sy Boerejeug tc 
wccs. Hy was vir ons 'n 
inspirasie deur sy vriende
likheid. 

\Vaar ons nou nie mecr 
vir Generaal Retief by ons 
kan he nie, bly ons hom 
dankbaar vir daardic gees 
van getrouheid tccnoor die 
Beweging waarvan hy vir 
ons 'n grootse voorbccld 
was. Ons se dankic en 
bring aan u nagcdagtcnis 
hulde! 

Aan mcvrou Rcticf <'n 
familic, ons innigc mccgc
voel. 

Groot Suiwering 
Wag Tsjeggiese 

Rooies 
Twee mlljocn !cdc van die 

Tsjeggicsc Kommunisticsc Par
ty staan aan die vooraand van' 
'n suiwcring om diegene wat 
,gecn ccrlikc bctrckkinge met 
die party het nic", tc verwydcr, 
is in Praag aangckondig. 

Die ondcrsock sal ongeveer 
vyf maande duur en sal op 1 
Augustus begin. 

A11c !cdc sal bul bekwaamheid 
moct bcwys om andere van die 
waa.rhcid van die partybeleid te 
oortuig en die ,onwaarhede wat 
internasionaal dcur die vyande 
vcrsprei word", te beveg. 

Waarhccn nou. Dit kan gou 
besluit word - die ou fort op 
die koppie, die eerste waterval 
of 'n gcskiedkundige baken. 
Die bcsluit op 'n cinddoel is 
cgtcr belangrik -- dit skakel 
die clement van doclloosbeid uit 
en vcrskaf daarby nog die cind
vrcugde van 'n verwesenlike 
doc!. 

Op pad. Gee die Ionge die 
kans om die vars Jug tc geniet 
en laat die helc Jiggaam voor
deel haal uit die vrye beweging. 
Stap doclbewus, 'n vinnige dog 
gcmaklil<c en ritmiesc pas. Uit 
met die bors, in met die ken, 
rck jousclf 'n paar duim Ianger 
en trap , 9P die aarde. Pro beer 
opgcruimd lyk en jy sal opgc
ruimd vocl. Wyk af van die 
grootpad indien moontlik en 
stap dcur die veld. Spring oor 
bossies en vang na boomtakkies. 
Sing. Tel klippe op en gooi na 
teikeus. Maar onthou gedurig 
- moenie kruip nie, stap! 

Hou jou oe belangstellend oop, 
nic aileen om die gate en ver
sperrings in die pad raak tc sien 
nie, maar ook die mooi dinge 
in die natuur. \Vatter soort voel 
is daardie; en hicrdic mooi 
blom; bockom hct die grond hicr 
so verspocl; en hicrdie spoor, 
hct die persoon gchardloop of 
geloop? 

By die bestemming aang<'kom 
- 'n lekker koppic koffie uit 
daardie eie keteltjic, swart en 
sterk en gcurig, 'n toebroodjic, 
so 'n bietjic rondkyk en terug 
op pad voor die spicre en die 
gees styf word. Gcen vcrslap
ping nou nie, nog altyd dic
selfde opgcruimdc en veerkrag-

, Vriende Van S.A.' 
In Duitsland 

'n Vcrcniglng van ,.Vriende 
van· Suid-Afrlka"· is deur voor
aanstaande Duitscrs in akade
miese en sakcltringc en deur 
pcrsonc wat belangstcl in emi
grasic van Duitsland na Suid
Afrika, in MUnchen gestig. 

'n Soortgclyke vereniging sal 
waarskynlik in Suid-Afrika ge
stig word. 

Bed-toe. Met 'n liggaam ,vol 
heerlikc pync" en 'n gevoel van 
die hoogstc bcvrcdiging slaap jy 
soos aileen jy kan slaap. 

Pryse· Vir 
Motoriste 

Die Nasionale Padveiligheids
organisaslc gaan ere-toeken
nings doen aan motoriste wat 
hullc oor tydperke van 2, 3, 6, 
12, US en 21 jaar onderskei waar
in bulle nlc in ongelukke be
trokke is nic. 

Bestuurders van motors wa t 
25 jaar lank nie in ongelukke 
bctrokkc is nic, sal 'n besondcre 
vcrgocding ontvang. 

Die !;kcma maak voorsiening 
vir die bcstuurder, wie se werk
gcwcr 'n lid is van die organi
sasic, vir die bestuurdcr, wie se 
wcrkgcwer nie 'n lid van die 
organis~sie is nie, en vir die 
private motoris. 

Wanncer 'n lid van die organi
sasie in 'n ongeluk betrokkc Is, 
sal daar ondersock ingcstel word 
of hy die ongeluk kon voorkom 
hct al dan nic. Motoristc wat 
in ongelukke betrokke was wat 
bulle nie kon voorkom nlc, sal 
nie daardeur benadecl word nie. 

KRY 
LIEWER U 

WINTER

UITUUSTING 

BY 

'n Vrees dat sy kaptcin lets 
onverskilligs mag aanvang bet 
J ean beetgepak. Hy het sy pas 
versnel. Die sand was swaar 
en die wind van voor, maar hy 
het aangestap. 

Ons llndiers Begin Eise Antwoorde 
Blokkiesraaise/ 

Namcns die Miinchen-vereni
ging is vcrklaar dat dit geen 
politickc doelstcllings het nie. Sy 
boofdoel is om kulturele, en 
wetcnskaplike bctrekkinge tus
sen die twcc Iande te herstel en 
om wedcrkcrige handel aan te 
mocdig. 

DIE MODEWINKEL 
As ?ie groot golwc teen die 

VERJAARDAG
KETTING 

JlJ'LIE 

12 Jacominn Swart," Kakamas. 
13 Martha Botcs, Loxton. 
14 Ockert du Toit, Aliwal-Noord• 

Magdalena Smit, Stellen
bosch. 

15 Coert van dcr Walt, Potchcf
stroom. 

16 Piet Burger, Brandvlci. 
17 Will<'m Fouric, Stuttcrbeim. 

Fr<'dn. Niehaus, Wellington. 
18 Hester Botcs, Bultfontein, 

o.v.s. 

AF 
1. Oasis 
2. Respek 
3. Katoen 
4. Maar 
5. Afsak 
6. J o! 
9. Os 

12. Dis 
14. Felt 
15. Een 
16. Nr. 
17. Pitso 
18. Duif 
19. Wilna 
20. Vasry 
21. Ergcr 
22. Sy 
24. Pet 

DWARS 
1. Opera 
3. Kamma 
7. Sersant 
8. Also 

10. Oorlas 
11. Sewc 
13. Nccf 
15. En 
17. Perdc~ 
20. Vies 
23. In 
24. Partys 
25. Micllcs 
26. Natrccn 
27. Ons 

Hoe Iyk dit, bet julie alles 
reg? Wil ju11e nog Blokkics
raaiscls he? Laat wcct net. 

Stel In Oos-Afrika 
Die Indiers in Oos-A!rika, wat 

die land binnegekom bet oor <iie 
trotse , brug" wat d ie Brit'le 
Empire tussen Afrika en <lie 
Ooste span, begiD tan., hule eise 
te s~l. Verlede week is bcrig 
dat die lndiese vcrcniging in 
Tanganjika formecl aangl'dring 
hct op ,'n meer gevorderdc, gc
wilde en demokratiese rcgerings
vorm" en ook op betcr gl'lccnt
hede ·vir Asiatc in die staats
diens. 

Parot{) 
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j Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesloit. 

JAARGANGE 1947-48 - JAARGANGE 1948-49 {%~ 

VOORRAAD BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote 1\erk-gebou 703 Kaapstad 

Gelyktydig het hierdll' <'ise is 
daar in die naburige Britse gc
bied, Kenia, deur dil' groep In
diese stadsraadslcde in Nairobi 
geeis dat die onderburg<'mcest<'r ~ 

'n Indiiir moct wecs. Toe nan ·i~ 
die cis nic voldocn is nie, hct :s: 
die Indiers uit die vcrgadcring f 
gestap. s~:~~:.t!:ft!.:.:.:+.+:~:.-.:.;.:~:.. .... : .. : ... :~: .. :·+~t·- ·~:+.t+-:....:~:~~~~ffrJ~-· 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 12 JULIE 1950 

Nuusfront Gedugte Rooi Wapen 1 n 4an die 
~ 

Oos-Duitsland Gesmee 
Die Russiese skuif in Korea in sy spel om 

wereldheerskappy stuur dadelik die gedagte na 
Duitsland waar die W esterse politici in hul oor
winnaarsroes met Stalin presies dieselfde toestand 
geskep het deur een deel van die Jand onder die 

, Demokratiese" 
Toesig Baar 'n 

Basilisk 

£5,000 .Toegeken 
Verminking 

Vir 

'n Britse dogtertjie van twaalf woordelike dokter bevind hom 

jaar oud is verlecle week skade- nou in Suid-Afrika. 
• vergoeding van £5,000 teen die 

,demokratiese toesig" van Rusland te plaas. Dit is daarom van 
om 'n gesaghebbende weergawe te kry van wat in Oos-Dultsland 
oomhlik aan die gang is. 

belang ministerie van gesondheid toe

op die geken vir die verlies van ha1\r 
a rm. Sy is vir die verwydering 

* * * 

Na die besluit van die V.V.O. 

se Veiligheidsraad om Suid

Korea te verdedig teen die Kom-Volgens Intelligence Digest het die laaste tekens van verset teen Kom
muniste ' n tyd gelede reeds verdwyn. Die nie-Kommunistiese deel van 
Oos-Duitsland is in 'n toestand van swarte wanhoop en verlorenheid. Selfs 
die .sterkstes van die ondergrondse weerstandgroep is sat van wanhoop. 

Kommunistiese beheer is vol
ledig en hul moraal baie hoog. 
Die Kommuniste beskou hulself 
as die toekomstige heersers van 
die hele Duitsland, en die op
komende ster is Gerhard Eisler 
wat 'n bater is van die Ameri
kaners. 

Die Oos-Duitse nywerhede 
maak vooruitgang hoewel die 
volk self nie vee! baat daarby 
vind nie. Die produksie is hoof
saaklik vir oorlogsdoeleindes. 
Die wapens wat van Duitse ont
werp is volgens Russies voor
skrif, word uitgevoer na Sjina en 
Indo-Sjina. Britse Kommuniste 
word deur Ruslan<l bewapen met 
Russiese wapentuig, sodat 'n 
volkome beheer uitgeoefen kan 
word. 

LE£ RKERN 

Die onheilspellendste vcr
skynsel is die intensiewe re
organisasie van daardie dee! 
van die Duitse leer wat in die 
Sowjet-besettingsdeel nage
laat is. Die Westerse publiek 
word niks hiervan vertel nie, 
hoewel die Westcrse regerings 
~eeglik hiervan bewus is. 

Die opleidingsprogram is in 
die hande van genl. Von Seyd
litz en is gegrond op 'n same
stelling van tradisionele Duitse 
beginsels en nuwe Russiesc op
vattings. 

sjewisme, 'n soort saamflansing 
van Hitlerisme en Stalinisme. 
Bechler, wat volkome bekeer is 
tot die Russiese beleid, is 'n 
buitengewone gevocllose en ruwe 
patologiese geval. Selfs leiden
de Kommuniste bejeiin hom met 
agterdog. Hy is beslis besig om 
die korps van politieke kom
missarisse tot 'n vcrskriklike 
wa:pen te smee. 

• 
Die andcr is die Sowjet-be-

heerbevel, wat een offisier as 
adjunk-bevclhcbber het in elke 
eenheid van die Oos-Duitsc leer, 
sodat dit 'n volkome netwerk 
van geheime polisie binne die 
mag vorm. Hierdie offisiere ge
bruik nie net Duitsers as nuus
draers nie, maar het 'n groot 
aantal Russicsc offisiere van 
satellietlande verspreid deur die 
leer. Die hoofkwartier van 
hicrdie bevel is in Leipzig onder 
beheer van 'n Joods-Ukrainiese 
offisier met lang ondervinding 
in die NKWO, Moshe Gold
stueck-Karnov. 

RAAMWERK 

Die permanentc Oos-Duitse 
leer tesame met die Volkspolisic 
tel 105,000 offisierc en ander 
range. Die opleiding geskied 
egter op die grondslag van die 
ou Von Seekt-plan, waarvolgens 
clke gewone manskap 'n poten
siiHe onder-otfisier en byna elke 
onder-offisier 'n potensii:He offi
sier is. Dit is die raamwerk van 
'n veel groter leer, en die uitein
delike vooruitsig is 'n al-Duitse 
nasionale leer. 

wyl daar tekens is dat ook 'n 
lugmag toegevoeg gaan word. 

Die wapens wat gebruik 
·word is Russies volgens oorlogs
tydse Duitse patente. Stan
daardisering met Russiese wa
pens y.rord geleidelik ingevoer en 
dit sal teen die einde van die 
jaar voltooi wces. 

BAlE STERK 

Die R,usse bet hulself in 'n 
baie sterk posisie geplaas, en die 
toneel skyn gerangskik te wees 
vir 'n vredesverdrag. Dn.ar sal 
aangedring word op die terug
trekking van die besettings
moondhede, en indien die Wes
terse Iande weier, het die Russe 
'n baie sterk propaganda
wapen. 

In Oos-Duitsland bet die 
Russe 'n wapen gesmee waar
mee 'n verenigde Duitsland pre
sics kan doen wat Hitler regge
kry bet - 'n gedugte Jeer in 
rekor<ltyd op te bou rondom 'n 
hoogsopgeleide offisierskern en 
'n hoogs bekwame Russies-op
geleide generale staf. 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee 

het 100 ligte rangeer-lokomo

ticwe van die Duitse firma 

Krupp bestel teen 'n kontant

prys van £1,696,328. Die Duitse 

tender was byna 'n kwart mil

joen pond lacr as die laagste 

van 'n geboortemerk behandel, 

maar weens nalatigheid van die munistiese inval uit die noorde, 
huis<lokter, Jyk die hand nou het die stryd daar opgehou om 
soos ,'n voiH se klou" of soos 

,iets wat tleur die weerlig ge
tref is". Die arm was te styt 

'n Amerikaanse aangeleentheid 

te wees. Dit is tans 'n ,polisie

optrede" van die V.V.O. en genl. 
verbind, is verklaar. Die verant- MacArthur, hoof van die Ameri

kaanse besetting in Japan, is 
aangestel ss opperbevelhebber 

Sal Weer 

Word 

Oud van die V.V.O. in die veldtog. 

* * * 

Die Franse is besig met 'n 

Wetenskaplikes meen dat die tweede ,Schuman-plan" - hier

gemiddelde leeftyd in die toe- die keer in verband met die 

koms nog so hoog as 120 jaar wolnywerheid. Dit sal in Sep

sal word, volgens dr. A. Bleks- tember voorgele word, maar na 

ley, bekende Afrikaanse weten- verneem word het Wes-Duits

skaplike. 'n Eeu gelede was die land, Holland, Belgie en Italie 

gemiddeldc lewensvcrwagting 
ong!!veer 40 jaar, terwyl dit van

dag byna 70 jaar is. 

bulle reeds in beginsel ten gun

ste van so 'n verenigde wolny

werheid uitgcsprcck. 

Hoop Op Oorlog 
Sonder Verliese 

Die volgende oorlog kan moontlik met behulp van on
sigbare radio-aktiewe stof gevoer word sonder verlies van 
een lewe en sonder dat 'n enkele stad vernietig word, bet 
It.-kol. David Parker, van die generale .staf van die Ameri
kaanse leer verklaar. 

Hy hct gese dat die moontlike 
nuwe ,wapen' deur vlicgtuie oor 
stede gestrooi sal kan word sen
der dat die inwoners daarvan 
weet. 

die stad tc ontruim voordat 
iemand getref word. Indien so 
'n stofbedekte gebied egter nie 
binne vyf dae verlaat word nie, 
sal die radio-aktiewe strale hul 
slagoffers begin eis. 

Behalwe die opleidingsbevel is 
daar nog twee ander. Die een 
is die politieke kommissarisse, 
volgens gangbare Russiese pa
troon. Genl. Zaisser, minister 
van staatsvciligheid in Oos
Duitsland, beheer die korps van 
politieke kommissarisse, sodat 
die militere en politieke gesag 
verenig is. Zaisser is 'n ou Kom
munis wat in die Spaanse bur
ger-oorlog onder die naam 
Zaisser-Gomez geveg het, en was 
berug as een van die koelbloc
digste en mees gevresc leiers 
van die Internasionale Brigade. 

van die 23 ander wat deur fir-
Die opleiding word verdeel in Hy het bygevoeg dat die stof 

vier afdelings: infanterie, artil- mas in Amerika, Engeland en so verdun sal kan word dat die 
!eric, tenks en ingenieurs, tcr- elders aangebied is. bevolking vyf dae tyd sal he om 

VERSKRIKLIKE WAPEN 

Zaisser se hoof-tegnlese assis
tent is majoor Bechler, voorma
lige hoof van die Nasionale Bol-

Voetba/ fn 
·Tamaties 

Die Duitse voetbalspan wat 
gedurende Mei 'n toer deur die 
Verenigde State gemaak het, het 
so tussen die tamaties en eiers 
deur, waarmee Jode bulle be
stock het, van uit 'n sport-cog
punt goed gevaar. By hul aan
koms in New York is bulle op 
die trappe van die stadsaal, waar 
bulle verwelkom is, deur 'n ge
organiseerde Joodse aanval met 
tamaties en eiers besmecr. Die 
middag op die voetbalveld het 
bulle 7-Q gewen. Later het 
hulle teen Chicago gespeel waar 
bulle tydens die spel voortdu
rend beledig is en na die wed
stryd met hul vuiste teen som.
mige van die toeskouers moes 
verdedig. Hulle het 1o-o ge
wen. Ook in Milwaukee is 
bulle onder tamaties gesteek. 

-

MOORD IN KONSENTRASIEKAMP 
HET NAKLANK IN .NEW YORK 

Onderstaande berig in die 
Amerikaanse blad Time, gee 
'n interessante kykie op toe
stande in Duitse internerings
kampe en toon aan dat ver
antwoordelikheid vir ,mis
dade teen die mensheid'' heel
wat meer deelbaar is as wat 
Westerse propaganda totsover 
wou erken: 

Die gehawende agterbuurt van 
die Williamsburg-afdeling van 
Brooklyn (New York) is vol ver
plaaste geheues. Nog steeds 
sedert die einde van die Tweede 
Wercldoorlog het vlugtelinge 
uit Europesc konsentrasiekampe 
ingcsypel en saam met bulle 
die kleredrag, gewoontes en 
vrees van die Ou Wereld se 
Ortodokse Jode gebring. Sina
goges staan byna op elke hock; 
die strate is vol mensc met lang 
baarde en kalotjies; winkel
naamborde is · in Hebrccus ge
skryf en di~ klerke praat Jid
disj ... 

,Donker, stoppelagtige Ben
jamin Krieger is 'n man wilt sy 
herinneringe goed versorg. Hy 
het 'n viswinkel net soos hy een 
in Nowogrod in Pole gehad het 
voordat Hitler se troepe opgc
daag het, en nou hoef hy nie 
bang te- wees vir die polisie nie. 

Maar hy hct nie die verlede ver- · Toe die polisie opdaag, het 
geet nie . . . Een oggcnd ver- Benjamin Krieger sy beskuldi
lcde week het Krieger iets ge- ging half uitgesnik: Die man 
sicn wat sy hart laat bons het: met die smal gesig was 'n ,blok
'n man met 'n donker, smal ge- Ieier" of ge~gsdraer te Ausch
sig wat by die viswinkel verby witz. Benjamin en sy broer, 
stap. Hy het uitgehardloop en Zelman, bet by hom gesmeek 
geskreeu: om kos. Die gesagsdraer bet 

,Was jy in Auschwitz?" Zelman met 'n wrcedaardige 
Die man draai om en se ,Ja". swaai van 'n ysterpot doodge
,In Dachau ... Mtihldorf?" slaan. 
,Ja". 
,Was jy 'n bl~kleier in Mtihl

dorf?" 
,Ja", antwoord die man. 
Benjamin Krieger skreeu toe: 

,Is jou naam Meyer?" Dit lyk 
of die man knik, en Krieger 
gil: ,Dan is jy die man wat my 
broer doodgemaak het!" 

Sy kwaai stem het die vrced
same stilte van die straat ver
nietig. Gebaarde manne het 
omgedraai en teruggehardloop; 
ander het uit die winkels ge
storm. Benjamin Krieger het 
wild met sy vuis geswa.ai en die 
smal besig het gchardloop met 
'n gillendc skaar van vyftig 
mense agter hom aan. Die 
vreemdeling hct in 'n godsdien
stige boekwinkel skuiling ge
soek, en sy agtervolgers het ge
skreeu: ,Maak hom dood, laat 
ons hom kry!" 

Die man met die smal gcsig 
het die polisie mecgedcel dat sy 
naam Meyer Mittelman is en dat 
hy vir rabbyn studeer. Hy het 
erken dat hy in Mtihldorf was, 
maar het Benjamin Krieger se 
bcskuldiging ontken en gesweer 
dat hy hom nog nooit gesicn het 
nie. Daar was geen feite om 
ondersoek en geen getuies om 
ondervra te word nie. Geen 
Amerikaanse hof het jurisdiksie 
oor 'n .misdaad wat deur 'n 
Duitse slaaf in 'n Nazi-kamp 
gepleeg is nie." 

Totsovcr Time sc berig. 

Miskien moet Benjamin Krie
ger hom na Neurenberg wend 
met sy klag - die het tog 
immers jurisdiksie oor misdade 
in Duitse kampe, maar wat 
word dan van die propaganda? 

Die uitwerking van die stof 
sal na 'n jaar nie meer gevoel 
word nie, en die inwoners sal 
dan kan terugkeer. Hierdie jaar 
behoort egter genoeg te wees 
om hulle tot oorgawc tc dwing. 

Hy het ook verklaar dat die 
stof die bruikbaarheid van 
vyandelike stcllings sal vernie
tig en verbindinge sal ontwrig 
sonder dat iets beskadig word. 

Daar staan egter nog gewel
dige vraagstukkc in die pad van 
die vervaardiging van die stof. 

OORLEDE 
Johanna S. J. van Gorkum is 

op 6 Julie te Dealesville be

grawe. Ds. Van der Berg, wat 

die dicns waargeneem het, hct 

verwys na haar voorbeeldige 

eenvoud ten spyte van haar 
adellike afkoms. By die gmf 

het mnr. N. Minnaar die een 

en ander van haar !ewe vertel. 
Tydens die besoek van jonkheer 

Belaerts van Blokland aan 

Bloemfontein is sy aan hom 

voorge~?t~l. Hy was verwant 

aan wyle haar man. Sy J.e.at 'n 

dogter na. 

t .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccles!& Drukkery, Stellenboach, vir 
die eien&&rs en ultgewera: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabus 1411, Kerkpletn, K&&p
atad. 
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