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DUITSERS KIES HUL 
EIE ,,DUIWEL'' 

Die Britse regering het sy parlement belowe dat hy 
cerlang bcrnadslngings met sy bondgenote gaan hou oor die 
herlcwing van nnziamc in Duitsland. Dit is 'n besonder 
betckenisvollc nnnkondiging op die vooraand van 'n nuwe 
wereldoorlog om die mensdom van kommunisme tc verlos. 
lndien daar by Brlttanje en sy bondgenote in 1945 'n weinig 
meer beslnnlng was, sou bespreking van die vraagstuk waar· 
oor hulle tll~ wereld , ·ir ses jaar lank in vlamrne gebul bet 
seker nie so gou al nodlg gewees bet ole. 

Dlc kreet van die oorlog was dat nazisme uitgeroei en 
die Dultsers bcvry moes word van die Hitlerdiktatuur. Maar 
toe die oorlog na sy einde gesnel bet, bet die wraaklus in 
die cngc borslcs van die klein politicitjies van die Westerse 
party-dcmokrasicc veels te magtig vir bul redetjics gcword. 
Hoewel die opvolgcrs van die twee Westerse Teheran-knoei
ers (H.oosevelt en Churchill) die amptelike Morgenthau-plan 
vir die vemictiging van Duitsland uiteindelik na onderte
kcnlng, !ant vnnr hct, hct die behandeling wat nan die Duit
scrs uitgemeet is deur die Attlee-Truman-Stalin-spil -
nogal onder die skoolmeesteragtige betiteling van ,.demokra
tiese heropvocding" - so weinig verskil van die dinge waar
vnn hullc juis die Duitsc leiers beskuldig het, dat die Duitse 
volk insovcr danr sprake van ,heropvocding" was eintlik 
maar 'n twcede dosis van dieselfde .,gif" ontvang het in 
plans vnn 'n tcenmiddel. Geen wonder dan ook dat die 
Wcsterse ,dcmokrate" scs jaar na hul oorwinning oor 
,,nazismc'' nou al weer in die raadsale moet vergader om 
opnuut teen ,,nazismc" te velde te trek nie! 

J)I':~IOKRATIESE VOORBEf~LDE 

Ontlerwyl die Duitse , ·olk se leiers tereggestaan bet 
wCf•ns die ,gcdwonge verwyderlng , ·an mense" bet die be
slulto van die oorwinnaars om vyftien miljoen Duitsers uit 
hul eeu-oue tuistes soos skuh·ee te verdryf, in grusame vol· 
\"oering gegaan. Selfs Suld·Afrlka bet aan bierdie massa
uitdrywlng deelgeneem toe honderde Suidwes-Duitsers 80 

laat nog as 1948 aangemerk wa!f om na die reddelose Duits· 
land verskeep te word. 

Twee jaar nadat die Duit.o;e leiers al opgebang was 
omdat bulle onder meer ,slawe-arbeid" tydens die oor· 
log sou gebruik bet om hul nywerbede aan die gang te 
boa, bet daar n og 'n paar booderdduisend Duitse krygs· 
gevangenes in Brittanje slawe-arbeid ,·errig - drie jaar 
na a floop van die oorlog! Selfs in Mel 1950 is be rig 
dat daar nog dul!oende Duit!te krygsge\'Bilgenes In Brit
tanje aangehou word! 
Op die oombllk toe die vonnisse ,·an Neurenberg , ·oltrek 

is onder meer omdat die Duit~ regerlng politieke teenstan· 
ders in interneringskampe gestop bet, was daar nog 41 mil· 
joen Duitsc ,nazi's" in konsentrasiekampe waar bulle moes 
bly totdat bulle pollti('k ,beropgevoed" was. So lank is bier
die kampc nangehou dat die Britse Times so onlangs as ver
lcdc janr vir die cerate keer oor die voortsetting van die 
kampe gekla het toe hy ontdek bet dat die Russe alreeds 
begin het om oprcgtc .,dcmokrate" in die nazi-kampe binnc 
sy bcsettingsgcbied te stop vir kommunistiese heropvoeding! 

Dit is maar 'n pnnr van die groot praktiese weerspre
kings van die oorwinnaars se politieke sedepreke - om 
maar licwcr te swyg oor die ophang van teenstanders ses 
jaar na gevnngcnc.ming cn die veroordeling van militerc 
offisierc wnt vry staan van enige aanklag onder die oor
logsreg, maar nou skuldig bevind is onder 'n nuwe volkcreg 
wat gemnak is om reeds gedane baodelinge tot misdaad te 
vcrklaar. 

Wt~INIO GJt:U:J:R 

Die cnigstc ondcrrig wat Duitscrs in die demokrasie 
gchad het, was wnnneer groepies jong Duitsers as toeskouers 
nn die Britsc parlcment aangcry is waar hulle die ,.werkinge 
van die dcmokrnsic" van digby kon gaan bewonder. Wie 
uitcindclik die mecste geskok was in die werkinge van die 
dcmokrasie - die handjievol jong Duitsers wat op die poli
ticke sirkus dnnronder necrgegaap het, of die groot massa 
Dnitscrs wic sc familielede in slawe- of politieke konsentra
Rieknmpe gckwyn bet, is mocilik om te raai. Maar die felt 
dat Brits~ 1,olitici r eeds weer moet aankondig dat bulle met 
hut bondgenote gaan beraadslaag oor die opkoms van 'n 
nuwe nazisme, laat blyk dat die Dultsers hul ele kruis In 
Ieder geval vcel ligter ge,·ind het as die wat bul ,bevryders" 
hulle gcbicll het. 

1\fiskicn sou Attlee en Truman vir die demokrasie 'n 
\"eel groter diens bewys bet lndlen bulle liewer die oo~in· 
nnnrsvoorbceld Yan llitler gevolg bet In plaas van die voor
heeld , ·an sy ,skrikbewind·karikatuur" soos dit aan bulle 
deur k\}·aadwillige propagandiste geskllder is. Toe Hitler 
f.'rankryk oorrompel bet, het hy daardie vyandsland met on· 
besproke ridderlikheid f'n "'taatsmansgrootbeid bebandel. 
Midd~ in die oorlog het by die Franse nie opgesaal met 'n 
militere diktatuur ole. het hy ole met praatjies van on,·oor· 
naardelike oorgawe of met , ·erhore , .an ,oorlogsmlsdadi· 
gers" gekom ole. maar het hy 80 'n toegeeflikbeid aao die 
dag gele dat die wapenstllstands,·oorwaardes van die Bos 
Compiegne &OO"' 'n laa..'tte sull \'all geregtigheid nrtoon In 'n 
werelll wanrln die laaste reste van sedetikheidsbesef - op 
internasionale gehicd, altang - blykbaar dr goed saam met 
die slagoffcrs van .Neurenberg In die graf neergedaal bet. 

[va~,-~-~~ ·as· Op Eie ~~~~~ 
TWEE VRAE ~~ Deur Sybrand ~~ osscwabrandwag. Republlka-

Ek hct hlcrdic week 'n brief 
ontvang van mnr. Joban 
Fischer, Carolina. Hy skryf: 

Vandag wil ck sommcr rcgult 
geaels. Daar Is twec vrae wat 
nogal moellik sal wees om tc 
bcantwoord: 

(1) Wat doen die O.B. van
dag? 

<2> Wat doen !cdc van die 
beweging? 

Nouja, die cerate word bale 
gcvra dcur on.t partyvrlcndc. 
Dan vocg bulle daarby: ,.Bc
staan die O.B. nog?" Ek moet 
u ~ behalwc vir die amptcllke 
orgaan kan ck nle !ewe bcspcur 
nle. Ek bet omstrecks 1 Julie 
19i9 weer aangcslult, en sedcrt
dlen hct ek die pcr'lodleke om
sendbrlewc ontvang tot die ge
staak Is. Ander kontak met 
mede-Jede en ortlslere bel ck 
geen. Ek weet nlc wle my on
middelllke offlslcr Ia nic, en dae 
cnlgstc lnrormaaie van die bc
wcglng kry ek ult die ample
like orgaan, wat somtyds darem 
bale ekstrlmistlcs rank. <Dit is 
miskicn nodlg, by gebrck aan 
'n ander organisaslc of Hewer 
koerant wat die .saak kan pro
pageer). Dus die O.B. doen nle 
vee! of llcwcr nlks bier rond 
nle. Nou ck vocl dat 'n bewe
glng soos die O.B. beslis agter
uit sal gaan as dnar nle gcwerk 
word, kampc gerelll en meer 
dlkwels vcrgaderlngs gehou 
word nle. Ek wa.s dikwels al 
op partypolltleke vergadering.s 
en hulle Is maar alma! een
ders, maar die KG. het jare ge
lede hler 'n vcrgadcring gehou 
wat wcrkllk 'n lndruk op my 
~emaak het vir sowcl d!e op
koms a.s die ordelikheid wat gc
heer.s het. 

Om by die tweedc vraag te 
kom; hoevecl !cdc propagcer die 
beglnsels ernstlg? Somtyds kry 
ek die lndruk dat ons lrde bang 
Ia dat die publlck moct weet 
dat hulle lode is van ons be
weging. Plaa.sllk wcet ek maar 
net van 4 of ~ wat lode Is. Ek 
weet net van een in wle sc huls 
'n wapen hang en ek hct nog 
noolt lcmand raakgeloop wat 
die wapen op die lapel of da.s 
dra nlc. Nouja, vir alma! Is 
dit mlsklen nle moontllk nle, 
maar wat van die andcr? Is 
bulle skaam? 

Ek dra die wapentjlc ,rcrccld 
op my baadjle-lapel rn dlt amu
seer my hoe vera! Sy Majcstelt 
se opposisle skrlk en half terug
delns as bulle dlt herken. Nic
temln kan ck nie mcrk dat 
enlge van bulle my juls vcrmy 
omdat bulle weet wat my gevoe
lens Is nle. 

Nog verlede jaar was ck In 'n 
goedbewaakte mlllt~re lnrlgtlng 
saarn met die brocr, en as gas 
van die offl.slcr In bevel. My 
vrlend vertel toe ao In die stllte 
aan die ott!sler dat ek 'n 0 B. 
1.8, en aan tare! sprcek ck hard
op my arkcurln~ uit oor die bale 
prente van die Brltse koning 
wat oral aan die murc hang en 
ln die bloskopo vcrtoon word. 
Maar weet jy, nee! Sybrand, dit 
waa of daar 'n yswater-bom 
tussen bulle ontplof het. Nic
mand kon elntllk lets se in die 
volgrnde oombllkkc nlc. 

Kyk, nee! Sybrand, ek het 
nou lckker gcsels en ook ge
krltlseer mlsklen, maar ek hoop 
dlt sal as opboucnd beakou kan 
word. Laat weet 'n mens bie
tjle waarhcen ledegeld nou ge
stuur moct word (of betaal ons 
nle ledegeld a.s ons nic offislere 
het nie?l. 

EKSTREM IS ME 
Daar Is bale weinig in die 

brief van my ~eagte Ieser waar
mee ek nle kan saamstem nie. 
Selfs sy .,krltlek" dat ons amp-

J nlsmc Is nog 'n faktor en hoe-
=:; ;:::;:,:;:::: wei 'n dec! bulle net soos in 

tellke orgaan soms ,.darem bale 
ekatremlstlcs" rank. Die pro
fete van die ou tyd was ook 
ekstremiste, som.s so ekstremls
tlea dat bulle doodgemaak Is 
omdat bulle geen doeklcs om 
die waarheid wat bulle moes 
verkondig kon en wou drnai nle. 
Ons eie voorgcslagte was sulke 
ekatrcmiste dat bulle in die go
val van die Voortrekkers scl!s 
deur hut kcrk as't ware verwerp 
was, en in die later jare hct 
bulle ekstremisme bulle so dlk
wels in botslng met Sy :Majea
teit gebring dat byna al ons 
voormanne die een of andcr 
tronktcrmyn by hul kwali!lka
sles kon voeg. Hoe platter 'n 
volk le, deste hoi!r punt dlcgcne 
wat die kop opllg ult as ,.cks
trcmiste." Hoofsaak Is n1e of 
mens die ru.stendc ma.ssa te ver 
voorultloop nle, maar of jy In 
die regte rlgtlng beweeg en or 
wat jy docn, waar en cg Is. 

Maar on.t slen vandag hoc ons 
volk op 'n slinksc manler van 
sy koers af gclcl word dour se
kere voormanne wat, bchalwe 
miskien vir 'n sterkcr gcvocl 
vir hul Afrlka.ansc kultuur, bale 
weinig vcrskil van die stand
punt wat mannc soos Botha 
en Smuts gchuldig hct. En die 
gevaar hlc•rvan Is dat mensc dit 
as slegs 'n gelf'entheldsafwyklng 
beskou en daarom saamgaan 
daarmee, net soos Botha sc vol
gellnge sy lmpcrlnllsmc aan
vankllk ook maar as gclcent
heldspolitlek bC!lkou bet, maar 
in die loop van j:are hccltcmal 
getroud geraak hcl dnnrmee. 
Wanneer alma! hleroor swyg, 
nee. dit hoorknlkkend gocdkcur, 
dan Is d:t nodlg dnt lcmand die 
alarm maak, hard en aanhou
dend . Daarom Is ek dan ook 
bly dat my Ieser sci! ook bier
die punt lnslen wanneer by s6 
dat dlt mlskicn nodig is by ge
brek ann 'n ander organisaalc 
of kocrant wat die saak kan 
propageer. 

Oorsak(• t•an Agteruit
gang 

Die ccrste vraag: wat doen die 
O.B. vandag, word dan ook be· 
sonder aktueel in die lig van 
die vervalsing van !deale wat 
op die oomblik aan die gang !11. 
Die Ossewabrandwag hct In 
groot kolle van die land so 'n 
bietjie uitgespan na die Afrlka
ncroorwinning by die stembus 
in 1948. Vir bale het dit gevocl 
of die jare-langc stryd teen die 
Empire-bewind nou afgclo.s Is 
dcur hierdie oorwinnlng. ,.Dis 
nou ons mense wat op die groen 
kussings sit, en nou Is die Kanp 
weer Hollands," was die algc
mene gevoel. Hlerby het geJ(om 
dat bale van ons mense ook nog 
ten slagoffcr geval hct van die 
nuutste .,doole-gogga-taktlck" 
van Brittanjc. ,,Brlttanje 1.s 
kapot. en dis nog net 'n kwessle 
van 'n paar jaar \"OOrdat ons 
'n elk geval van hom verlos 
rank," het bulle gcrckcn. In 
nasionale koerante lees bulle 
dan ook nog boonop dnt die 
Brit.se Stntobond n lo mecr 
,.Brits" is nlc. Ons volk gcvocl 
nie mccr die bl'hocftt• ann stryd 
vir sy !deale nil' omdnt hy ccns
dcels glo dl\t allcs reg Is of In 
die proses Is om reg tc kom 
onder 'n Arrikaanse bewind en 
andcrsdeels dat die afstcrwe van 
Brittanje allc verdcrc stryd oor
bodig maak. 

Maar 'n koue ontnugtcring 
staan vir hlerdie gcdagtegang 
net om die draa!! 

Republikeim• Bt•gin 
Roer 

Ek merk cgter reeds 'n roc
ring onder republikeine dwars
deur ons land - ook bulte die 

1912 sal !nat wcglci na vreemde 
oordc, sal die kcmva.ste repu
blikcino vroci!r of la ter begin 
vnsskop. Ek vcrwag 'n ontwa
klng In die nabyc tockoms, en 
dlt sal ook sy bctekenis vir die 
Osscwabrandwag h~. Daar be
staan 'n wyc gcvoel dat aile rc
publiltclnc op die een of ander 
wysc hul gclcdcre moet sluit. 
\Vatter vorm dlt sal aanneem, 
sal ons nog moet sien, maar 
die tyd van uitspanning nader 
vlnnlg sy clnde. Ek voorsien 
dat oCfisierc wat te lank hul 
pllg versuim, vervang sal word 
dcur nuwc lelcrs tensy bulle be
tyds weer die teuels in hul om
gcwlng opncem. Die republi
kelnsc ldeaal bet a! bale vyande 
en bale begogellngs mocs weer
staan, maar by kon nog nooit 
gcblus word nie. Tclkens wan
ncer sy dracrs beswyk of moeg 
gcword het, bet nuwes in hul 
plek opgcstaan om dit vcrder te 
nccm. 

Jf' at Kan Ledt• Doe11? 

By die twcede vraag: wat 
doen !cdc van die bcweging? 
hoe! ck nlc lank st1i te staan 
nlc. My lrscr bcantwoord die 
vrn.ag grootliks self dcur te be
klemtoon dat clkc lid sy stand
punt moct uitdra In sy omge
wing, al Is dit ook al binne In 
die kraal van Sy Majesteit. 
Maar ck wil nog ecn taak on
dcrstrecp, C'n dlt 1s om nuwe 
losers te sock vir ons blad. Ons 
kocrant Is vandag die belang
rlkstc skakel soos on.s Ieser 
uit Carolina sci! gctulg. Maar 
dlt is nle net 'n altakcl nie, dit 
is die cnlgste koerant vandag 
in on.s land wat onbcvrees die 
republlkelnse saak bcplclt. Die 
Afrikaan e dagbladpcrs swyg 
nle net Bllccn omdat hy as 
party-orgaan die swye van bo 
opgclll word nie, maar word as 
instrument gcbruik om on.s volk 
van sy hlstorlese kocrs af te 
hring. HIC'rdle pers maak ons 
volk mnk vir die Empire. 

l\fanr nic net Is DIE O.B. die 
f'cnsnmc kampvcgter vir die re
publlek nlc, hy bevat vanda.g be
sondcr ln.siggcwcndc nuus oor 
bultclandsc aangeleenthede en 
stromlnge wat In geen ander 
blad In Suid-Afrlka verskyn nic. 
Ons genlct die medewerking 
onder andere van buitelandsc 
kcnners van w~reldpolitiek wat 
cllc llg laat val op toestande 
wut van die uiterste belang vir 
ons land se buiteland.se beleld 
ls. Hoc akkuraat hul waarne
mlngs is, blyk onder mcer uit 
die berig in verlede week ae 
O.B. dat 'n aantal amptenare 
van die Amerikaanse dcparte
ment van buitelandse sake gc
akors Is weens hul ontroue nei
gings. Toe SKI in een van ay 
cerate bydrac gcrcp het van 'n 
onslgbarc kommunlstiesgesinde 
lnvlocd In die Amerikaansc bui
telandsc dcpartemcnt. bet dit 
seker vir mcer as een Ieser 'n 
bictjie aangedlk gelyk. Latere 
gebeurtenissc onderskryf sy stel
ling. 

Laat elkccn hom ultslt v1r 'n 
grotcr lescrkring en ons suur
dceg sal die volk binnckort laat 
rys! 

~d~rt di«~ proklamrude ,·an 
die Grondbewarlnpwet van 1946 
Is reeds 7,M8,080 van die 
29,460,130 morg grond waaroor 
die dcpnrtement van landbou se 
streekkantoor In Bloemfontein 
beheer hct, tot grondbewarings
gebled verklaar. 3.~1~.000 van 
die 8,293,800 morg grond wat in 
die Suld- en Wcs-Vrystaat on
der die strcckkantoor ressorteer, 
Is tot bcwarlngsgebled verklaar. 
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FRANCO HET GRONDSLAG 
VIR OORWINNING IN 

EUROPA GELE 
Spanje, 4 Oktober 1934. 
Gewapende kommunistiese bendes gryp na die mag in die provinsie 

Asturia. 
'n Rooi leer word opgestel. 
Die eerste Sowjet-republiek kom in Spanje tot stand. 
Die ou Spaanse geld kry 'n nuwe gesig - die hamer en sekel, die sim

bool van Rusland, word op die munt geslaan en as betaalmiddel in omloop 
gehring. 

Universiteite, biblioteke, stadshuise, kerke en villas gaan in vlamme op. 
Hoe sowel as lae heamptes, predikante en mense van die intelligentsie 

word vermoor. 
Predikante word met lampolie nat gegooi en aan brand gesteek. 

Teen 18 Oktober is die middel
punt van die stryd die mooi en 
welbekende stad, Oviedo, 'n 
puinhoop. 

Die Marxlsticse regering van 
Spanje wat met die kommunis
te simpatiseer word gedwing om 
rcgeringstroepe na A.sturia te 
stuur om nog meer gewelddade 
te vcrhinder. 

Die generaal van die troepe is 
<lie jongsto generaal in die 
Spaanse leer, maar by is bale 
sukse»"·ol. Hy handhaaf wet 
en orde met 'n harde hand. Hy 
vcg nie aileen teen die kommu
nisticse rebeile nie, maar hy 
vang ook die ondergrondse hel
pers en is op die spoor van die 
geheime Ieiding van die hele 
Spaanse kommunisme. 

REGERIXG KNOEI SAAl\1 

Die hertog generaal Varela., 
'n vooraa.nstaande monargistiese 
Ieier, was vir die republikei:ne 
en die vakunies nie aanneem
lik nie. 

Generaal Queipo Di Llano, die 
militere Ieier van die nuwe par
ty .,Falange" kon nie deur die 
monargiste aanvaar word nie 
omdat hy bogenoemde party 
vcrlaa't het om by die Falange 
aan tc sluit. 

Dieselfde moeilikheid het vir 
al die ander leiers van partye 
gegeld. 

Maar daar was 'n man wat 
geen partypolitikus was nie, hy 
is 'n goeie soldaat, hy behoort 
nie aan die aristokrasie nie, hy 

KAPITALISME IN 
AKSIE: VAN EEN 

UITERSTE NA ANDER 
Omdat die Iewe so duur geword het dat die publiek nie 

meer so volop kan koop soos die winkeliers dit begeer nie, 
word da.a.r in die jongste tyd a.llerwee berig van groot ,prys
oorloe" tussen groot winkels. Goedere word soms selfs 
weke aaneen byna verniet en selfs verniet weggegee in 'n 
poging om van oortollige voorrade ontslae te raak. 

In Brittanje gee sekere win
kels nou aile geld aan klandi
sle terug waarvoor bulle goede
re binn"\ 'n sekere (onbekende) 
uur van die dag daar gekoop 
het. 

Die jongste berigte kom van 
Holland waar winkels eers begin 
het om klere en ander artikcls 
as presente by te voeg wanneer 
mense by hulle koop. Later is 

Lok Jakkals Na 
Slagyster Met 
Geheime Stof 

'n Geheime Duitse middel wat 
die vangs van jakkalse sommer 
klnderspeletjies maak, was na 
berlg word, so geslaagd dat 
meer as 50,000 vossles reeds in 
Duitsland deur middel daarvan 
gevang is. 

die pryse so verminder dat pak
ke klere vir een pennie stuk van 
die hand gesit is en nog later 
selfs 'n blote soen! 

Darem 'n eienaardige ding die 
kapitalisme! Eers le deputasies 
van die handel voor die drumpel 
van die regering om toestem
ming vir hoer pryse af te smeek. 
As dit nie gebeur nie, sal bulle 
hul winkels moet toemaak, want 
die verliese word te groot, lui 
die deuntjie gewoonlik. ~laar 

as die pryse uiteindelik buite be
reik van die belastingbelaaide 
publiek raalt, dan kan pakke 
klere sommer vir 'n soen weg
gegee word, en die deure bly 
oop! 

M oet Ki nders 
Verminder Se 

I ndierleier 

Die regering word bang vir 
die jong generaal, want dit is 
hy wat dinge uitgevind het. 
Hy vind dat ministers van die 
regering die kommunistiese op
stokers onderstcun en hulp aan 
die rebelle verleen. 

~ ----- - -: :-;co·,.,-,_,.' ; ;·;·;·; • 

t.,,~~~,r,.,,,~~;'' ,J 

Dit Is 'n vloeistof wat so 'n 
aantreklike gcur vir 'n jakkals 
het dat dlt vir hom onweer
staanbaar is. Dit is buitendien 
100 maal sterker as die reuk 
van enige dier. Die middel word 
aan 'n dikkerige tou gesmeer en 
dan deur die veld na 'n slag
yster gesleep. Die middel .,Jag
tersgeheim" word glo tans inge-skap vir die kommuniste en 

versproi die storie deur die hele 1 voer. 
wereld. 

Nehru, die eerste minister van 
Indie, bet verklaar dat die re
gering geboortebeperking in 
Indie moet aanmoedig om die 
aanwas van die bevolking aan 
bande te le. Indie se bevolking 
het die afgelope tien jaar met 
42,000,000 vermeerder. Daar 
moet begin word met gesinsbe
planning, het Nehru gese. 

Skielik word die generaal, as 
'n goewerneur verplaas na die 
Kanariese Eilande. Daar kon 
by vir die regering nie gevaar
lik word nie. 

Die naam van die dapper en 
bekwame generaal het wereld
bekend gewor<l; hy is generaal 
Francisco Franco, die Caudillo, 
tlie huidige Ieier van Spanje. 

Toe in 1936 die toestand in 
Spanjc van dag tot dag erger 
geword het die gevaar bestaan 
dat Spanje dieselfde weg sal op
gaan as Rusland 19 jaar tevore, 
bet die Spaanse partye verga
dcr en bcraadslaag wat om te 
doen. 

SOEK LEIER 

Die partye is gewillig om 
saam te werk maar die moeilik
beid was: wie sal die Ieier wees? 

ELKE 2 MAANDE 
VAL 3 VLIEGTUIE 
BY LANGEBAAN 
Die negende Britse Spitfire, 

waarmee Suid-Afrikaanse lood
se by Langebaan vir diens in 
Korea opgelei word, bet sedert 
die begin van hierdie jaar neer
gestort. Die loods, It. A. J. Mc
Cleod, bet met sy valskerm uit
gespring toe die vliegtuig in die 
lug eers moeilikheid gegee en 
toe aan die bran<l geslaan bet. 

Die gemiddeld waarmee 
vliegtuie by Langebaan neer
stort, is dus H per maand. 
In plaas van 'n kommissie van 

ondersoek aan te stel, behoort 
die regering die waarskynlik
heid van sabotasie te aanvaar 
en daarvolgens te handel, o.a. 
deur 'n stelsel van verplasing of 
uitruiling van die grondperso
neel. 

Die verlicse aan lewens en 
materiaal kom die Unie op die 
op end duurder by Langebaan 
te staan as in Korea. 

is burgerlik maar uit 'n ryk en 
welbekcnde familie, hy is gene
raal Franco, die held van As
turia. 

GEKIES 

Spaanse partyleiers en diplo
mate kies genera.al Franco, in 
·Junle 1936, as Ieier van die na
sionale Spanje. 

'n Engelse vliegtuig bring ge
neraal Franco van die Kanarie
>e Eilande na Marokko. Hier 
l:>erei hy alles voor om met sy 
troepe na Spanjc oor te gaan. 
Sy moeilikheid is egter dat by 
nie genoeg skepe het om sy 
troepe v'innig na Spanje te neem 
nie. 

Op 16 Julie word die monar
-;istiese politikus, Calvo Sotelo 
:leur Marxistiese polisie in Ma
'irid vermoor. Generaal Franco 
<>tuur 'n telegram aan sy Duitse 
vriend, admiraal Canaris, waar
in by hom van sy moeilikheid 
verwittig, Canaris bewerkstel
lig dat Duitse Junker-transport
vliegtuie Franco en sy leer na 
Spanje neem. Vanaf Julie 1936 
tot die lente van 1939 duur die 
burgeroorlog in Spanje voort. 

ENGELSE WEIER HULP 

Gedurende die tyd bet die na
sionale Spanjaarde by die re
gerings van Engeland en Frank
ryk om hulp aangeklop. Hulle 
versoek bogenoemde om Spanje 
van die see af te blokkeer en 
die Pirenee te sluit sodat die 
kommuniste geen wapens of 
hulp kon kry nie. Engeland 
en Frankryk bet die versoek 
geweier omdat bulle nie van 
die Spa:anse nasional'isme gehou 
het nie. 

Met die val van die hoofstad, 
Madrid, is die kommuniste ver
slaan en die burgeroorlog is 
verby. 

Die propaganda-leuen dat 
Franco 'n diktator is 'kom na
tuurlik vanuit Rusland. Enge
land en Fraukryk blaas deur 
dieselfde trompet, uit vriend-

Generaal Franco is deur vier 
partye as hoof van Spanje ~e
kies en dit is bewys genoeg dat 
hy geen diktator is nie. Gene
raal Franco is n'ie eers 'n dik
tator-tipe nie. Hy gebruik geen 
krag-retoriese of bombastiese 
woorde nie. Hy verafsku die 
verafgoding van die persoon. 

GROOT DIPLOl\IAAT 

Wat hy wei hct, is die waar
devolle eienskap om die diplo
masie tot 'n mecsterlike kuns 
tc ontwikkel. 

Sy roeping tot Ieier 
nasionale Spanje was 
diplomatiese skaakset 
Spaanse partyleiers. 

van die 
'n gocie 
van die 

Dat Franco so lank die Ieier 
van die Spaanse volk kon bly, 
word toegeskryf aan sy diplo
matiese meesterskap. 

Dat hy in die tweede wereld
oorlog, ten spyte van die poli
tieke druk van albei kante, En
geland en Duitsland, nie in die 
oorlog getree het nie, is 'n eer
sterangse diplomatiese kunsstuk. 

SELFBEHEERSING 

Dat by ten spyte van die na
sionale smaad, Gibraltar nie 
~estorm bet nie, bewys dat by 
die <liplomatiese kuns beheers 
en 'n realistiese politikus is. 1 

Dat die l{ommunisme tot van
da,-;- nie in staat was om sy hou
vas op Spanje terug te win nie, J 

is geheel en al aan Franco te 
danke. Hy simpatiseer met die 
.,Falange"-party, wat 'n nasio-

1 
nale arbeidersparty is. Hy doen 
alles in sy vermoe om die swaar 
bestaan van die werltende volk 
tc vergcmaldik. 

Dat hy Spanje vrygemaak het I 
van kommunismc en tot van
dag vry gehou het, het hy 
wel nie aan die Westerse be
skawing 'n oorwinning gebring 
nle, maar die moontlikheid vir 
'n oorwinning geskep. 

En om hierdie rede aileen 
bchoort elke Europeaan Franco 
dankbaar te wees. I 

If ~fa~' lA ~ ~ag wees 

ommanao 
-die~ 

Suid-Afrikaaase sigarel 
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Ander Se Menings rAJliEF YIR GEKLASSIFIKEE1WE ADVERTE::-:SIES: 

Jlulshoudellke KellJlls;rewln&s: 

(Verlowlng, huwelik, geboorte, stertgeval, In memorla.tn, gelukwenslng, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berhaUngs 25 pst. a.fsJag, 

Ha.ndelsadn!Unsl.,.: 
Eerste plaslng 2d. per woord. VIr berballngs 26 pst. atslag. 

lntPkengeld op ,Die O.B." (versl<:yn weekliks) : 12/6 per jaar of 6/3 per 
41 maande. Voorullbetaalbaar. Stuur advertenslcgeld, beslellings, en lntekengeld 
na. VOORSLAG <ED~IS.l m•K., l'osbus 1411, J{aapotad. 

Parlementere Verhogings 
Onverdedigbaar 

VERLOWING 

THERON - CILLIERS.-Hlermee 
wens ons, J a•ne, jongstc dogter van 
mnr. en mcv. G. D. Cilliers van Beau
fort-Wes ¥n Danle, scun van wylc 
mnr. en mev. P. J. Theron (voorheen 
Williston) nan ramllie en vrlende be· 
kcnd te maak dat ons op 20 Julie 
verloof geraak het. 2'5!7/1 

GRYSHARE 

GKYSII.UE berate!, skll!noo Vn"· 
wyder, baregro•l bevorder, jongvoor· 
koms ver•eker, dlt 'IV&&rborg ORYS-
H.~ARWONDER, •lie jonpte kuno· I 

TE KOOP 
SWART AUSTRALORP KUlKE,.VS, 

waarop u trots kan wees en daa'!' Is 
geen rede waarom u bulle nie alma! 
~ool sal maak nle. Kry bulle net 
teen 6/10/· k.m.b. van E. BOTHA, 
Bus 1128, Bloemfontein. 4/7/1 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaa.l 

of aiekte en her1tel u rtgmatlge 
~r!cnlo GESONDHEID, on• besklk oor 
die mlddelo en bohandel aile elektee, 
•kryf, tnllgtlnc I:'J'&tll.-~!feneea
roJd<lela, l'oebua U71, Joba.nneaburl'. 

A/1/9/ti 

ma.tfge w~rel~wondcr haar- en kopvel -------------
voedingsmlddel u, sklldeloo• . kleurstot· l Slektu en kwule verba.n! Opera· 
vry, 5/· per bottel celd met be1tel!lng. sies vermy en gesondheld hcr·t 1 
.Ro<'rel'entramlddeb, I'..Wn• 4%7Z, , • e · 
lohanntebnn: C/11914~ Waarom dan sal u Ianger ly. Skryf, 

• meld besonderhede, ra.adpleeg Die 
--------------· I Hoerevrou, Bue 76~9. Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/(\l 

01')'11hnre en bn.ard bfnne een maand I --------------
tot natuurlike kleur herstel of geld I Ml!lUBELS 
terug, vry van kleursto!. Bevorder 1 
h&regroei, verwyder akflf~rs. 5/6 per '[Y• " 
bottel, posvry. Kontant met bestelling. ~u, o.l!:l~ .- Beter meul>olo teen 
:Uie Uoerevron, Posbus 7559, Johannee- ou Jker pryse Babawaent lies, etoot 
burg. GH/G/IiO ~arrctjl~•. drlewlele, llnoteumo, tapyto 

l
•ns., ook altyd In voorraad. Gee1 

----------- ><:atalogus. Meld Wa.an'in u bolangetel 
-VISSER-J\IEUBEJ-8, Lt.nptraat 179, 
Kaapot&d. 3/12/1 

RADIO 
LO(JW EN LOU\\', <Sift e.~r.)•ml! 

Radlu·lnr;enl~urs, Staolewe~. PARO'II' 
verkOtlll eo ber~Jtel Ra.dio'e tt· EJfllt•r!e-t'• 
'l'oe•teUe. Qerelflotreerd~ J:lektrlaltelt.o 
"SllDt'I'Q~'' · li'<><•tl 9-IHllt\ 

Verkoues kos Suid-Afrika tus
Besoelc ons Tak in die Wandel- I sen £5 miljoen en £6 miljoen 
gang Groote Kerlc-gebou \1r per jaar weens die afwesighcid 

' ' van werkers, volgens die S.A. 
Radio's, Elektriese Toestelle en Nasionale Ontwikkelingstigting 
1\-leubels. Skryf aan ons Pos- en die Rooikruisvereniging. Dit 
bestellingsafdeling, Phil Morkel, is nie raadsa.am dat mense wat 

verkoue het ander soen nie, 
Posbus 2721, Kaapsta.d. , word verklaar. 

Teken DIE. 0.8.! • 

'" op 
Suid-Mrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. veg vir 'n R.epubliek onder 'n Mrikaanse President. 

DIE O.B. 

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

• Verwerp verteenwoordiging deur handlangers van politieJ,e 
partye en veg vir regering deur vrye \'Oiksverteenwoordigers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

• Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Mrikaner-volks
ekonomie. 

• Verwerp die politieke, maatskapllke en ekonomiese intPgrasie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal Is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

,U het wei proheer 
om die vergoeding in een 
van u hoofartikcls te ver
dedig. Afgesien van al 
die redes wat u aanvoer 
om die verhoging te reg· 
verdig, het u, vrees ek, 
nie 'n verdedighare saak 
gehad nie. As die sala
ris van £1,000 finansicle 
verliese meehring, sal 
die ekstra £400 nie so· 
veel verskil maak dat dit 
ander sal aantrek nie," 
skryf ,Anti-selfhelp' in 
Die Trans\·aler na aan· 
Ieiding van die -verboog· 
de parlementcre salaris
se. 

Neem aan dat L.V.'s 'n ver
hag::ng verdien, Dan ontstaan 
die vrnag wat van die honderdt! 
,·crdienstelike ge,·alle moct word 
w'e se aansoekc gewoonlil( ge
\W1.er word weens gcbrelc aan 
fondse. Die staatsuiens, uni
vers:teite en ander st::aatsinrig
tings verloor gedu.r'ig van bulle 
beste kragte, omdat uie salarisse 
ontoercikend is. Ook kan geen 
fond!;e tot beSicikking van uni
versiteitc gestel word om met 
noo(lsaaldilce navorsingswerlr 
voort te guan nie. 

By die indiening van die wy
sigin,gs-wetsontwcrp vir die 
verhoging, het die eerstc minis
ter onder andere die lewens
duurte aangevoer as rede vir die 
verhoging. Staatspensionarisse 
wat hul beste jare vir die volk 
ve:l gehad het, ondcrvind ook 
d:eselfde moeilikheid. Tog word 
gecn pennic lewensduurtetoelae 
aan bulle toegeken nie. Hulle 
het geld van goe:e waarde tot 
die pensloenfonds bygcdra, tcr
wyl die fonds bulle nou in ge
dcpresieerde munt uitbctaal. 
In bulle geval, so word beweer, 
sou dit in stryd met die wet 
wees om tegemoetikont:ng te 
verleen. In die geval \'an dil' 
L.V.'s wa.s dit ool{ in stry(l met 
die gr;>ndwet. Tog lton hierdie 
wet op verrassende snelle wys.t> 
gewysig word om die verho
ging te wettig. Die lewensduur
te druk net so swaar op staats
pcnsionarisse as op L.V.'s en 
kan die wet dan nie in hulle 
geval ook gewysig geword het 
nie? 

Die hele saak la.at 'n slegte 
smaak in die mond na. Ek 
hoop u sal kolomme oopstel vir 
kritiek 

~ Hierdie diskriminasie dra se-
ker nle die goedkeuring van die 
volk weg nie. Net soos hulle 
oolt nic die bewering van adv. I ntekenvorm 

Neem ruseblief my naam op a.t intekenaar op ,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

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

........................ vir die eerate .................... maande. 

NAAM .............................................................. .. 
(NatUn en Adres ln Blokletters) 

POBADRE8 ........................................................ . 

Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/S per halfjMr. 

' Strauss dat dit 'n ,.dor en on
vrugbare" sitting was, sal goed
keur nie. Benewens die menige 
goeie stul{ke wctgcwing het die 
sitting vir die volksraadslede 
wel vee! vrug afgcwerp. 

Professore 

I 

en L.V.'s 
Aangesien ek onder die in

druk was dat geen geld be
skikbaar is vir hoe salarisse 
in enige afdeling van die 
staatsdiens nie, moet ek eer· 
lik beken dat die nuwe ver
wikkeling ten opsigte van die 
salarisse van L.V.'s "ir my 'n 
skok was, skryf Boerseun, 
van Pretoria, in Die Transva
ler. 

'n Mens dink dan onwillekeu
rig aan die moeilike stryd wat 
universiteite in die afgelope jare 

Voet; anebllet Kommlule by plattelandae tjeks. I voer om 'n hoer staatstoelae. 
l.. Dit is vreemd dat daar nou 'n 
~~~· .... '""'\1._.11""""--D-.:I._.IP" ..... ....a-.,......,IP"<;:\o,.~_."' som geld beskikbaar is wat nie 

veel kleiner is as die ekstra 
toclae wat die univcrsiteite no
dig het nie, maar wat hulle tot 
dusver ontstl is op grond daar
van dat geen bykomende las op 
die skouers van die belasting
betaler gele kan word nie. 

Die gevoel begin nou posvat 
dat die Regering nie reg laat 
gcskied aan die hoer onderwys 
van die land nie. Dit is 'n 
uiters ongelukkige toedrag van 
sake. Die universiteite kwcck 
die leiers van die toekoms. Hoe
vee! van ons huidige ministers 
is nie die produkte van ons 
universiteite nie? Deur die fi· 
nansiiHe stryd van die inrigtings 
word univers'itcitstudie alhoe
meer gestrem. Die prys bier· 
voor sal die land later moet 
betaal. 

Ek is bewus daarvan dat 'n 
kommiss!e van ondersoek aan
gestel is in verband met univer
siteitstoelac. 1\iaa.r dit is juis 
wat nou so ongerymd is, 'n 
dringende opvoedkundige aangl'
Ieentheid word met die grootete 
wrsigtigheid en omslagtigheid 
gehantcer, tcrwyl under sakl' 
met die grootste spoed en doel
treffendbcid feitlik oornag af· 
gehan<lel word. 

Wes-Kaapland 
Word Swart 

Die \.Vestelike Provinsie het 
die afgelope twintig ja.ar 
,.swart" geword, was prof. H. 
Valkhoff se mening toe hy on
langs oor sy indrukke van Suid
Afrika uitgcvra is. 

Prof. Valkhoff, wat pas uit 
Nederland aangekom het om 'n 
proft!ssoraat in Frans a.an die 
Universiteit van die Witwaters
rand te aanvaar, meen dat die 
persentasie naturelle wat 'n 
mens vandag in Kaapstad en 
Stellenbosch opmerk, in verge
lyking met 1931 toe hy la.as da.ar 
was, verbasend is. Die kleur
linge wat toe sowat die enigstc 
nie-blanke clement in die Bo· 
land was, is vandag minder op
vallend as die naturelle, het hy 
gese. 

Vrees Vir 
Afrikaans 

Nou bet 'n nuwe slap 
gevolg om Suid-Rhode
si~ van die invloed var. 
Afrikaners te probeer 
vry hou. Van 1 Septem· 
her a.s. af sal dit vir 
emigrante nit die Unie 
moeiliker wees om hulle 
in Suid-Rhodesic te gaan 
vestig, skryf Die Trans
valer. 

Dat verlede jaar meer as 
10,000 persone uit die Unie na 
Suid-Rhodesie gegaan het teen
oor nog gcen 3,000 uit Brittanje 
nie, vervul die regering van 
hierdie gebied met angs en 
vrees. 'n Suid-Rhodeslese mi
nister het dan ook ronduit ver· 
klaar: ,,Die regering voel dat 
die tyd aangebrcek het dat hy 
iets moet doen om emigrasie 
uit Brittanje aan te help om 
hierdie verskil enigermate uit 
te wis.'' Kommentaar op bier
die uitlating is oorbodig. 

Die vraag of hierdie nuwc 
soort Sjinese muur sal kan ver
hinder dat Afrikaners hul in
vloed in ander dele van Afrika 
sal laat geld, hoef hier nie ver
der bespreek te word nie. Daar 
hoef slegs op ge\'VYS te word dat 
diegene wat hierdie vyandige 
gesindheid teenoor die Afrika-

ncr openbaar, vir hul bestaan 
tog van die Afrikaner afhanklik 
is. Indien die Unie-regering nie 
op grootmoedigc wyse al Suid· 
Rhodesia met m!clies en rol
lende materiaal gehelp het nie, 
sou verhongering sy inwoners 
in die gesig gestaar bet. So 
pas weer moes sir Godfrey Hug
gins waarsku dat, indien daar 
oorlog uitbreek, die voedselpo
sisie in Suid-Rhodesie kritiek 
sal wces. Natuurlik sal die va
derland van die Afrikaner dan 
weer moet help. 

Inderdaad, die Afrikaner se 
krag verwek vrees. Sy groot
moedigheid oes egter ondank
baarheid in. 

Britte En Jode 
Se Voetafd ru kke 

Stem Ooreen 
Die vel van 'n mens se voet 

bevat 'n magdom van inlig· 
ting omtr·ent die ltaralcter van 
die indhiclu, sy ras, gesonde 
verstand, sy geestelike same
stelling en sy aflwms, ver· 
klaar dr. E. S. Priester, van 
Johannesburg, in 'n referaat 
wat by voorberei bet \.ir die 
kongres van wetenskaplikes 
in Durban. 

'n Ondersoek wat deur hom 
gedoen is van meer as 700 en
kele voetafdrukke, het 'n tref· 
fende ooreenkoms tussen Jood· 
se P.n Britse voetc aan die lig 
gcbring. Die voet van die Afri
kaner is duidelik verskillend 
van die Engelse voet wat be
tref lengte, omvang en die mer
ke van die voetsool, stl dr. 
Priester. 

Ten cinde die oorsake van die 
ooreenkoms in die bou van die 
voete te bepaal, het hy die ge· 
skiedenis van die Britse volk 
nagegaan. 

'n Studie van die gcskiedenis 
van Israel dui daarop dat die 
Britse koninghuis afstam van 
koning Dawid van Juda en die 
bertog van Windsor, broer van 
koning George, is die honderdste 
geslag van 30 jaar elk. Hy is 
ook David gcnoem, aldus dr. 
Priester se uitleg. 

Die gesldedenis bewys dat die 
huidigc bevolking van Brittanje 
die nageslag is van die stamme 
van Israel wat die Britse Eilan
de beset het nadat bulle oor 
Duitsland gckom het. 

Die sterk Joodse invloed op 
die Britse volk kan ook gesien 
word in die feit dat al die 
manspcrsone van die koningbuis 
besny is. 

Dr. Priester meen dat elkc 
solda.at wat na die slagveld ver
trek, eers sy voetafdrukke moet 
laat neem. Die merke a.an die 
voet kan gcbruik word by die 
u:tkcnning van persone. 

Platteland Nie 
Meer Vry Van 

Euwels 
Die krag van die gods· 

dienstige tradisie wat die 
plattelandse hevolking 
van Suid-Afl'ika in die 
verlede van verval en 
ontaarding bewaar het, 
het vandag tot 'n mini· 
mum venninder, skryf 
dr. E. A. Venter in 'n ar
tikel in Die Kerkhode, 
waarin hy se dat die tyd 
nou miskien aangebreek 
het dat meer aandag aan 

<Vervolg op bls. 5 kol. 1.) 

r 

jare, d 
te dee! 
rigting 
help d 
hoof to 
middel~ 
wel m~ 

;:~~, 
lik me~ 
buitela 
was. 

In dit 
tenant
meyer 
nerale 
maar 
van die 
en spc 
velt en 
Ooste 
rigte" 
werf h 
lings i~ 
Daar 
die vlo 

~ 
~ie plJ 
tes ge 
gesie 
vraag 

,Dit 
verloor 
verskil 
die pla 

ling v~ 
meer b 
se pre 
word v~ 
is 'n v 
in die 
staan 

Hy s 

worstel. 
,Moon 

dorp m j 
maar n~ 
'n gcbr 
make.'' 

As die 
ting wa 
skuldig 
sal die~ 
minder 
klaring 
gckose 
rekenin 
J. Well 
nelands 

As o 
die mid 
wat die 
kers Is l 
of die ~ 
oorbeko~ 
lastingb~ 
hy onl 
meer di 
kerwe k 
die mid 
sies sal 

Omdat 
lasting 
nou aan 



r hul bcstaan 
ancr nfhanklik 
lc-regering nle 
wyse a! Suld· 
clics en rol
chclp bet nie, 

sy inwoncrs 
taar hct. So 
Godfrey Hug-

t, indien daar 
die vocdselpo
odesiC lcritick 
Ilk sal die vn
Afrllcancr dan 

Afrikaner s c 
c.s. Sy groot
cgter ondank -

n jode 
drukke 

mens ·so voet 
l:lrn , ·nn inlig· 

lmrnl, te r van 
ras. gcsonde 

stelike samc
aflwms, Yer
Priest e r, van 
n 'n referaat 
ei bet vir die 
etens lm plilces 

:at dcur h om 
ccr as 700 en
• hct 'n tref
tusscn Jood

tc nan die lig 
t van die Afri
ik \'Crskillcnd 
\'Oct wat be
g en die m er
tsool, sc dr. 

rsnke van die 
c bou van die 
1ct by die ge
e Brltsc volk 

ic gcskiedenis 
anrop dat die 

nfstam van 
Juda en d ie 

or, broer van 
die honderdstc 
r elk. Hy is 
m, a ldus dr. 

bewys dat die 
vnn Brittanjc 
n die stamme 
Britse Eilnn

:lnt hulle oor 
het. 

sc invlocd op 
n ook gcslcn 

t dat al d ie' 
ie .koninghuls 

cen dat elite 
slagvcld vcr

fdrukkc moet 
crke ann die 
word by die 

d Nie 
y Van 
Is 

n die ~ods
sie wat die 
bcvolking 

ka in die 
vcr·,•:tl en 
wmtr hct, 
t 'n mini
f'l'~ skryf 

cr in ~~~ ar
K<'rlibode, 
at die tyd 

tangehreek 
undag aan 
. 5 kol. 1.) 

DIE O.B., WOENSDAG, 25 JULIE 1951 BLADSY VYF 

ONTHULLINGS OOR 
REGERING IN V ONSIGBARE .S.A. · Roosevelt Se 

Berou Verydel 
Na Sy Dood 

Rooies Amptelik Beskerm 
(Vervolg van bls. 1 kol. 5.) 

Ten slotte word verklaar dat 
die Atlantlese volke .,nuwe en 
kragtige leiers nodig het voor
dat dlt te laat is ... Daar moet 
onthou word dat ulters sterk 
magte die nodige skoonmaak 
sal weerstaan. Hulle bet vrien
de daarby betrokke. Dit geld 
vir sowel Engeland as Amer ika. 
Die hele vraagstuk van veillg
heldsdiens en pollsle vereis dru
tlese optrede." 

Die einde van die wekelange onderhoude van die MacArthur-komitee 
is ~;legs die begin van 'n nuwe fase van die st ryd om die Amerik aanse buite
landse politiek, wat met vars ammunisie gevoer word. Die resultaat is on· 
afhanklik van die van die Senaat-komitee; dit kan immers verwag word 
dat verskeie verslae ingedien sal word, want dit is ongelooflik dat Demokra
te en Repuhlikeine dit eens sal wees met enige verslag - behalwe ten op
sigte van die mening dat die vorm van MacArthur se ontslag onwaardig en 
onverantwoordelik was - iets waarmee die hele wereld saamstem. 

As reeds van die begin af 
duldelik wM dat die ,.Gcval 
MacArthur" slegs die oorsaak 
was tot 'n kritiese deurdringlng 
van die hele Amerikaanse buite
landse politick van die laa.ste 
jare, dan is dit jui.'l in die laM
te dec! van die komitee sc ver· 
rigtinge bcsondcr duidelik, ge
help deur d ie feit dat n ie die 
hooftoneelspelers self in die 
m iddelpunt s taan n!e, maar 
wel manne wat direk min of 
niks met MacArthur te doen 
gehad bet - maar dan natuur
lik meer aan die Amerikaanse 
buitelandsc politick verbonde 
was. 

In die eers te plaas is dit lui
tenant-generaal Albert C. \Vedc
meyer - cens hoof van d ie ge
nerale staf van die V.S.A.-Icer, 
maar ve ra! hoofkommandant 
van die Amcrikaanse Sjina-Leer 
en spcsiale gesant van Roose
velt en Truman in d ie Verre 
Ooste wic s e ,.Wedemeye r be
rigte" w~reldberoemdheid ver· 
werf het deur hullc voorspcl
lings lnsake Korea en Sjina. 
Daar was d ie gewese hoof van 
die vloot in die Verre Ooste, 

Ander se Menings 
<Vervolg van bls. 4 kol. 5.) 

die plattelandse gemeen· 
tes gewy moet word, aan· 
gesien die ook groot 
vraagstukke ondervind. 

.,Dit skyn soms of ult die oog 
verloor word dat d ie vroeere 
verskil In geesteslnstelling by 
die plattelander en die stede
ling vandag feitllk glad n!e 
meer bestaan n!e ... Die idillle
se prentjie wat soms geteken 
word van die plattelandse lewe, 
is 'n voorstelling van lets wat 
In d ie werklikheid nerens be
r.taan nie." 

Hy sl! dat die moderne ver
voer geriewe en tegniese hulp
middele ook bier die proses van 
gelykskakellng voltooi en dat 
die plattelandse predikant ook 
met maatskapllke euwels moet 
worstel. 

.,Moontlik ken die plattelandse 
dorp mindcr sondige vermake, 
maar nou is daar ook weer so 
'n gebrek aan geoorloofde ver
make." 

LAER BELASTING 
INDIEN ALMAL 

EERLIK IS 
As die regte bedrag aan belas

ting wat elkeen in die land ver
skuldig 1~, ingevorder kan word, 
sal die belnstlng aanslenlik ver
minder lmn word. Hierdle ver
klaring Is voor die volksraad se 
gekose komitee oor openbare 
rekeninge gcdoen deur mnr. M. 
J. Wells, kommissaris van bin
nelandse lnkomste. 

As onthou word dat dit nie 
die middelgroep en arm man is 
wat die groot belastingontdui
kers Is nie, dan wil dit tog Jyk 
of die 1\Iinister van l<'inansies 

Onder-admlraal C. Badger, wat 
verantwoordelik wM vir die lo
wering van hulpmateriaal aan 
Tsjiang Kalsjek; daar WM die 
gewese Oorlogminister onder 
Hoover en later ambassadeur 
in Sjina, wat as spesiale gcsante 
van Roosevelt 'n insig in die 
hoogste staatsgeheime gehad 
bet. Ten &lotte - Truman se 
g e we s e verdedigingsmlnlster, 
Louis Johnson, een van die lei
dende Demokrate, en 'n man 
wat deur sy groot bydracs tot 

Van Ons Noord
Amerikaanse 

KorresiJondent 
die Truman-verkieslngsfonds 'n 
pick in die Truman-famllie ver
ower het. Hy bet voor die ko· 
mitcc die mees sensasiewekken
de ultlatings teen Acheson ge
maak. 

Hierdle getuies en vera! die 
belangrlke punte wat bulle ge
opper bet sal die middelpunt 
van die komende buitelandse 
politieke ontwikkellng vorm en 
die verkiesing van 1952 be· 
invloed. 

ONTHULLING 
Dric belangrlke vraagstukke 

word deur hierdie .,vcrtrouens"
getuiens geraak, en met ult· 
staande kennis behandel: die 
voorgeskiedenls van die Korea
oorlog; Sjlna en Formosa en 
ten slotte die oorsaak en bron 
van die moeilikheld: Jalta. 

Insake Korea bet JOHNSON 
'n felt onthul wat in sy bcteke· 
nis glad nie oorskat kan word 
nle, nl. dat tlie militere incry
ping van Amerika op aandrang 
va.n Acheson geskled bet, teen
o;trydig met die raad van al die 
militere in!4tansles in 'Wuhinr
t:on en sonder dat 1\laeArthur 
of enilge ander Amerikaanse be
velhebber in die Verre Oos.te 
gera.adpleeg Is. 

Bierdie felt is veral belang
rik as dit In verband Kebring 
word met die woorde In !\lac
Arthur se ,,Dallaa-toespraak" 
van 111 Junie toe hy na die ,on
sigbare regering" verwys het, 
sodat dit vanpas is om woorde· 
liks uit die New York Times 
van daardie datum nan te haal: 
.,Louis Johnson, vroel!re verde
digingsmlnlster, bet vandag 
verklaar dat dit Staatsekretaris 
Acheson was en nie die mili
tere lnstansies wat die raad ge
gee het dat Amerlka tot hulp 
van die Suid-Koreaners teen die 
Noord-Koreaners sou ingryp. 
Geen lid van die Amerikaanse 
generale stat bet hierdie stap 
aanbevcel nie . . . Dlt sou te 
veelseggend wees, bet Johnson 
voortgegaan, om te beweer dat 
die mliitere aan hierdle besluit 
hul ,toestemming' gegcc bet -
'n besluit wat gen~m Is sonder 
dat MacArthur enlgslns genader 
is, hocwel die verantwoordelike 
bevclhebberskap op hom geval . 
het vir die V.S.A.- en V.V.0.- 1 
strydmagte." I 

oorbekommerd was oor die be- BETEKENIS 
lastingbronne van die rykes toe Hierdle sensasionele onthul· 
by onlangs gese h,et <lnt by nie ling neem toe aan betekenls 
meer die skaal by die boonste deur die felt wat reeds bekend 
kerwe kan opskuif nie, maar na is maar altyd verkeerd verklaar 
die middelgroep en armer sek· word. nl, die afwesigbeid van 
sies sal moet uitbrei. die Russiese verteenwoordiger 

Omdat so baie rykes hul be- by die beslissende sitting van 
lasting ontduik, moet die armes die Veiligbeidsraad in verband 
nou aangekeer word! · 1 met die inmerUin&" van v.v.o. 

in Korea. 
Soos bekend, was Moskou se 

Malik nieteenstaande 'n uitnodi
ging en sy spreekwoordelike 
stiptellkheld nie teenwoordl.g toe 
die besluit omtrent die inmen
ging in Korea geneem Is nie, 
hoewcl sy blote veto voldoende 
sou wees om die geplande in
val In die kiem te smoor. 1\lens 
wil nle waag om die gedagte 
aa.n 'n oorsaaklJke samehang 
tussen die h ooding van Acheson 
en 1\lallk verder te voer nie; 
maar mens vel'Staan 1\lacArthur 
se ultlatlng: ,BeelndJr onsigbare 
regerlng ,gegrond op propagan
da!"-(N.Y.T. 16/6/111). 

Die tweede vraagstuk betref 
Sjlna-Formosa, en dit was weer 
Johnson wat verklaar bet dat 
sy hewige botsinga met Acheson 
insake die Formosa-vraagstuk 
hom daarvan oortuig bet dat 
die departement van buiteland· 
se sake nie aileen bereid was 
om Formosa prys te gee nie, 
maar ook ,.ter gelegener tyd" 
Root Sjina te erken. 

O!I.'BRUIKBARE BULP 
In sy getuienla van die ver

antwoordellke Amerikaanse ad· 
ministratiewe mllitere en poll
tleke hoof, sl! Hurley: , Dit ·was 
nle Rusland se krag nie, maar 
die swakheld van die verwarrlng 
waarin na.-oor lorse Amerikaan
se politick verkeer h et, wat die 
buidige ult.'ltaande poslsle wat 
Rusland in die wereld beklee, 
ver oorsa.ak bet. Hierdie ver
warrlng was C'J'Otendeels die 
werk van mense binne In die 
staatsdepartemente • • • met 
Acheson aan die spits." (New 
York Times, 21/6/51). 

Wedemeyer se: ,,In die ge
tuienls word herbaaldelik be
klemtoon die grootskaalse bulp 
wat Tsjiang Kaisjek van ons 
ontvang . . . op papier lyk dit 
soos bale mlljoene dollars, glo 
H mlljoen, maar M ons die 
einUike waarde daarvan vir 
Sjina beskou, dan was dit al
tyd min of meer ou yster. Ek 
bet m et my ele oc geslen en kan 
se da.t 'n groot deel van die uit
l'118fing glad onbrulkbaar is." 
(U.S. News and World Report, 
22/ 6/ 51). 

Badger se: .,Dit Ia wei reg 
dat weer gedurende Julie 1948 
hulp aan die leer van Tsjiang 
Kalsjek ter waarde van 16 mil
joen dollar bewllllg 1s. 1\laar 
vyf maande lank Ia n le een 
enkele ton verskulf nle, en toe 
bet eindelik 10 peraent van d ie 
materiaal bulle bereik, en dit 
was so sleg dat dlt vir aktiewe 
oorlogsdoeleindes o nbruikbaar 
wu." (N.Y. TIMES, 20/6/51). 

GESKIEDKUNDIGE 
VERKLARING 

Wat Jalta betref, WM dit Hur
ley wat die argument van 
Acheson oortulgend stukkend 
gepluk bet en daarbenewens ge· 
tulenls afgell! bet wat geskiede
nlsnavorsers nog na tlentalle 
jare sal bestudeer: 

.,Generaal-majoor Patrick J. 
H urley, voormallge gesan t in 
SJina, bet vanaand verklaar 
dat volgens sy opinie en oor
tuig'i.ng die Jalta-ooreenkoms 
van 1945 geplan en uitgevoer 
Is deur 'n rroep mense uit die 
departement van buitelandae 
sake onder Ieiding van Alger 
Hiss.'' (N.Y. TIMES, 20/6/51). 
Alger Hiss - die geregtlJllk-

veroordeelde kommunlstlese 
aploen! 

Dit bet 'n diep lndruk cemaak 
op alle demokratiese lede van 

die staatskomitee toe Hurley be
kendgemaak bet dolt hy van die 
sterwende preside~ Roosevelt 
die opdrag ontvang het om 'n 
vergadering in die Jalta.-ooreen
koms te probeer teweegbiing, 
waarop by in Londen en Moskou 
onderbandelings aangeknoop het 
wo.t deur die afsterwe van 
Roosevelt onderbreek en later 
deur die departement van bui
telandse sake gestaak is. 

STUIT TEE...~ DEPARTEliENT 

,.GenL Hurley het verklaar dat 
hy sekere vordering by die 
E ngelse en Rosse gemaak het, 
maar nie met die Amerilmanse 
departement van buitelandse 
sake nie. aa~e~'ien laasgenoem
de die ooreenkoms van Jalta as 
onveranderbaar verklaar het." 
<N.Y. TIMES, 22/6/51). 

Teenoor hlerdle beedigde ver
klaring van Hurley beskou ons 
die - ook onder eed afgelegde 
- getuieni.s van Louis Johnson, 
verdedigingsminlster van Tru
man soos weergegee in die U.S. 
News and World Report van 22 
Junie 1951: 

Vraag: .,Bestaan daar nog 
ander verskille tussen die de
partement van buitelandse sake 
en die verdedlgingsminister? 

Antwoord: ,,Daar was 'n h.ele 
aantal verakille, bv. omtrent 
die Japanese vredesverdrag, 
omtrent Forma.so, omtrent 
Spanje, die opstellinr van 
'n Duit!le leer, die !ewe
ring van materiaal agter d ie 
ysteJ1gordyn, E uropese roede
relewer'lng aan Rooi Sjlna en 
nog meer.'' 
'n Mens deins terug vir die 

gedagte dat daar misklen tog 
'n verband kan wees tussen die 
felt dat Acheson die ingryplng 
in Korea bewerkstelllg bet en 
1\l alik dlt toegelaat bet. Die 
dinamlet wat deur die 1\la.c
Arthur-komitee vergader is kan 
bale mAklik volgende jaar die 
bele Truman-admini,trasie in 
die lug skiet. 

Bykans 1100 nudi8te bet bulle 
jaarllkse byeenkoms geeindig 
toe bulle 'n kerkdlcns sander 'n 
draad ktere bygewoon het, berig 
Sapa-United Press ult Mays 
Landing <New Jersey). 

Mans, vrouens en kinders -
almal nakend - bet In die ope
lug byeengekom en gewyde lie
dere gcsing onder begeleiding 
van 'n trompet. 

Die blad Union wys daarop 
dat in plaas van die spesiale af
deling van die polisie op die 
spoor van kommuniste te sit, 
bulle werk elntlik is om die 
antl-kommunistlese Union-bewe
glng dop te hou en aile open
bare toesprake in snelskrif af 
te neem! Toe die vraag aan 
een van die pollsle gestel Is hoe 
dit moontlik is dat manne soos 
Maclean en Burgess kan weg
loop, bet hy geantwoord: 

, Dit is nle ons skuld nle, 
ons word gekeer deur die 
mense boer op." 
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Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
lleMek .. ef dtrJf em .._. ... ......, 

NET 'N PAAR ITEMS 
om n in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... ... @ 111/· elk 
Mercury Draadheg-masjlene .. . . . . .. . . . . ... @ 29/6 elk 
Dubbele GIM-lnkpotte ... ... ... ... ... .. . . .. ... @ 6/9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... ... @ 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. . .. ... ... ... @ 7/8 per Rlem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. ... ... ... .... @ 11/7 per Rlem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf U/11/-

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgcnde bestelling 

by ons te plaas. . 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgeboo S22, KAAPSTAD Telefoon 2-7071 
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Werk 
Twis Oor 
Partye Se 

Die Parlement : So 
Omvang ·van 
Vergaderings 

'n Groot deel van ·die tyd - waarskynlik die oorgrote deel van die tyd 
in die parlement word nie vir die bevordering van landsbelange gebruik nie, 
maar deur ,Sy 1\-Iajesteit se Opposisie" en ,Sy Majesteit se Regering" ver
knaag in hul ,spel" teen mekaar om besit van die regeringskussings. Bier
onder volg nog 'n voorbeeld nit Hansard van die partygeskarrel - iets wat 
nooit in die ou Boererepublieke voorgekom het nie omdat daar geen Britse 
partystelsel in swang was nie: 

KAPT. HENWOOD: Hy sou Afrikaanse Grondwet bespreek. ek verkies om die opwasplek 
natuurlik daarvan gebou het Dit is die soort peil waartoe te noem. Nou wil ek verder 
dat ons daarbeen moes gaan en die debat daal as agb. lede aan gaan en die Minister van Lande 
afskeiding moes verkondig, die anderkant die Grondwet en behandel. Die agb. Minister van 
maar omdat ons dit nie gedoen die morele aspekte van die ver- Lande het slegs verlcde Sater
het nie, omdat ons wat in Suid- skanste artikels bcspreek. Agb. dagaand in Potchefstroom gese 
Afrika glo, die verskanstc arti- lede daar anderkant mag dink dat die wittes die stemregmono
kcls van die Suid-Afrika- dit is snaaks, maar die mensc polic moet hou. 
wet glo, en ons bereid is om van Suid-Afrika sal nie dinlt 
vir bulle tc veg, en omdat ons dit is snaaks nie. wi~~· A. STEYN: Die groot 

bereid is om daardie evangelic Die agb. 1\linister van Lande, 
te verkondig en om Ieiding te wat ook gedurende die loop van MNR. S. E. WARREN: Die 
gee aan mense as die saak ons toesprnke met ons gespot groot swartes. 
onder bespreking is, praat die ltet by wyse van tussenwerpsels, DIE AD JUNK- SPEAKER: 
agb. Minister van Ekonomiese bet nie c);e moed gehad om die Orde! ... 
Sake, wat nie die morele waar- sta.dsaal in Pietermari"burg te KAPT. HENWOOD: U het dit 
des van die vraagstukke voor neem n1·e. Daar was alreeds h voor een gehoor en u het dit 
hierdie Raad en voor die land vanoggend een "'el·eri·ng om aan d" b K .. van 1e ag . lid vir ensington 
verstaan nie, smalend van ons. ·n agb. l!"d e•·-tra tyd te gee. h d d d · -"-" ge oor at aar ie mense v1r 
Hy bet ook venvys na die wyse Waarom? Dit was omdat hy die Suid-Afrikaanse Grondwet 
waarop die mense van Durban op u tone gctrap bet. u bet b t geveg e en vir die beskcrming 
byeengekom en na die agb. so bai·e tussenwerpsels gemaak S "d Af · · van u1 - nka, terwyl ba1e 
Eerste 1\:E:nlster geluister bet. dat hy n1·e met sy toespraak · d · · van u vnen e, d1e vr1ende van 
Die agb. EerSte Minister as kon voortgaan n1·e en toe hy d" b 1 d d" 1e ag . e e aan 1e anderkant, 
sulks was in die regte gees in mettertyd sy toespraak gemaak 1 kt · k e e r1esc ragtorings aan die 
Durban ontvang en by bet 'n en u teen s~ouur 1'n d1"e oggend R d bl · ~ an opge aas bet, met mih-
baie goeie geboor by s~ verga- oor d1·e kole gehaal het, bet d1"e t" t · · b · 1· ere reme mgemeng et, m lg-
derir.l~ gebad. Dit word aller- agb. lid vir Randfontein (dr. ting aan mense in Duitsland 
Wee ltoegegee dnt die stadsaal Diederichs) geweier om ekstra gegee bet om oor die Zcesen-
vol was. Dit was goed vol, tyd aan hom te verleen omdat d" . t ra 10 UJt e saai en sommige 
maar d;e ander dag toe twee hy die waarheid gepraat bet. van ons skepe gesink was met 
van ons agterbankers op uit- Hy het d1·e ware toedrag ge- ld t t so a e wa van die oorlog oor-
nodiging van die mense daar- gee, en dl·e vergelyki"ng en dl"e f t see a eruggekom het en wie se 
been gegaan bet om bulle oor analogie van ons land in ver- lyke aan die Natalse kus uitge-
bierdie sank toe te spreek, kon gelyking met 'n ander land. 1 ( jy nie in die stadsaal inkom spoe was. Tussenwerpsels). 
nie. Daar was geen staanplek MNR. S. E. WARREN: Waar- KAPT. G. H. F. STRYDOM: 
nie en daar was etlike duisende om gaan u nie na 'n ander land (Onboorbaar). 
buitekant. nie? MNR. MORTIFEE: Mnr. die 

'N AGB. LID: Wat •n groot KAPT. HENWOOD: Die agb. Speaker, op 'n punt van orde, 
kudde. lid vir Randfontein is die laaste is die agb. lid vir Aliwal Noord 

persoon wat moet praat wan- (mnr. G. H. F. Strydom) gereg-
KAPT. HENWOOD: Ja, dit is neer dit kom by die onderdruk- tig om te se dat die bewering 

die soort argument wat deur ldng van die waarbeid met be- van die agb. lid vir Pieter
agb. lede daar anderkant voor- trekking tot enigiets wat gese maritzburg-distrik (kapt. Hen
gebring word wanneer ons 'n was toe 'n vcrgelyking gemaak wood) 'n opsetlike leuen is? 
belangrike saak soos die Suid- was. 

KAPT. G. H. F. STRYDOM: 

AANNEEMLIKE 
DEMOKRATIESE 

EENMANSREGERING 
Onderstaande ,juweeltjie" 

uit Hansard van 11 Junie 
1951: 

Mnr. Lawrence: . Die 
agb. Minister van Justisie, 
die Eerste Minister self sal 
miskien probeer om die gety 
te stuit. Ek weet dat die 
Eerste Minister groot moei
likbede bet met die reaksio
neres in sy eie party. As die 
agb. Eerste 1\linister aan 
bomself oorgelaat was, as by 
'n eenman-regering was, sou 
ons waarskynlik fatsoenlike 
demokratiese rereging in die 
land gebad bet. 

,Die Eerste Minister: .Moet 
my nie prys rue. 

,Mnr. Lawrence: Nee, ek 
prys nie die Eerste Minister 
nie. 

,Die Eerste Minister: Dit 
sal my breek. 

'N AGB. LID: Dit was nie 
die agb. lid vir Randfontein nie. 

MNR. DE V. VISSER: Op 'n 
punt van orde, dit was nie die 
agb. lid vir Randfontein nie. 

DIE ADJUNK-SPEAKER: As 
dit nie die agb. lid vir Rand
fontein was nie, dan moet die 
agb. lid sy opmerkings terug
trek. 

KAPT. HENWOOD: Ek trek 
d'it terug. Van die stem bet ek 
gemeen dat dit 'n agb. lid aan 
daardie kant is. Ek meen dit 
ls nou nog ernstiger, en dat dit 
'n Sweep aan die anderkant was. 
Ek meen dit was die agb. lid v·ir 
Calvinia (mnr. P. J, H. Luttig) 
as ek n'ie verkeerd is nie. 

DR. VAN NIEROP: U is beel
temal verkeerd. 

KAPT. HENWOOD: Ontken 
dat dit die agb. lid vir Cal
vinia was, dan sal ek terugtrek. 

DR. VAN NIEROP: Ek ont
ken dit. 

Wat die agb. lid gese het, was 
dat ons brOens opgeblaas het 
en dat ons inligting aan Hitler 
gegee bet en in verband daar
mee het ek gcse dat dit 'n ,op
setlike leuen" is. 

AGB. LEDE: Trek terug. 

KAPT. HENWOOD: Ek bet 
nie gese die agb. lede nie - ek 
het gese vriende en ondersteu
ners van die buidige Regering 
wat teen die oorlogspoging was. 
(Tussenwerpsels). 

MNR. MORTIFEE: Op 'n 
punt van orde, moet die agb. 
lid V'ir Aliwal-Noord nie daardie 
opmerking terugtrek nie? Die 
Speaker van bierdie Raad bet, 
ek meen slegs gister, gereel dat 
die woord leuen nie in bierdie 
Raad gebesig moet word nie. 
Die agb. lid vir Aliwal-Noord 
het daardie woord gebruik in 
'n tussenwerpsel wat by gemaak 
het toe die agb. lid vir Pieter
maritzburg (distrik) die Raad 
toegespreek het. Hy het verder 

KAPT. HENWOOD: Dit mank gese dat dit 'n opsetlike leuen 
nie werklik sa.ak nie. Agb. is. 
lede daar anderkant bet tus- AGB. LEDE: Trek terug. 
!'.enin gepraat terwyl die a.gb. KAPT. G. H. F. STRYDOM: 
lid sy toespraak gelewer bet. Die agb. lid bet gese dat ons 
Die oomblik dat ons met feite te aan bierdie kant van die Raad 
doen kry en op die tone van brOens opgeblaas het. (Tussen
daardie agb. lede daar ander- werpsels). 
kant trap, wat nie bereid is om 
op te staan en die saak tc be- DIE ADJUNK- SPEAKER: 
redeneer nie, sit bulle daar en Die agb. lid moet die woord 
maak onbelecfde tussenwerpsels. ,leuen" terugtrek. 

MNR. MENTZ: Wat debat
teer u? 

KAPT. HENWOOD: Mnr. die 
Speaker, ek wonder watter be
skerming ons van al die geraas 
da.ar anderkant kry, van daar-

KAPT. G. H. F. STRYDOM: 
Ek wil graag se, mnr. die Spea
ker, dat ek persoonlik en wat 
dit betref geen ander agb. lid 
aan hierdie kant enigiets van 
die soort gedoen bet nie. 

AGB. LEDE: Trek terug. 

,Mnr. Lawrence: Dit sy 
verre van my om die Eerste 
Minister te prys. Hy wect 
dat ek fundamenteel van hom 
verskil in verband met poli
tieke beginsels. Maar ek 
simpatiseer met hom. Ek 
kom nie om die Eerste Mi
nister te prys nie, maar om 
met hom te simpatiseer want 
ek weet watter druk daar 
feitlik daagliks op hom moet 
uitgeoefen word deur die 
weerspanninge clemente in 
die kabinet en die weerspan
nige clemente op die agter
banke." 1 die deel wat algemeen as die 

1.!:::===========::!.1 kombuis bekend is, maar wat <Vervolg in volg. kol.) 

PRYSSTYGING AS 
,RANTSOENERING'? 

Die minister van ekonomiese sake het verlede Saterdag 
aangekondig dat die prys van petrol met 1! pennie verhoog 
is ,mi deeglike ondersoek" na die oliemaatska}lpye se klagte 
oor stygende skeepstariewe. Terselfdertyd het die minister 
die publiek getroos met die verwysing na petrolpryse in 
ander Iande. ,Ek glo nie dit word algemeen besef dat die 
prys in J{aapstad (32 pennies) nie baie hoer is as in San 
Francisco (26 pennies), nie, wat naby Kaliforniese olievelde 
gelee is," het hy gese. 

\Vat die troos van die minister 
betref, moet da.arop gewys word 
da.t lone in San Francisco drie 
maal so boog is as in Suid
Aft'ika, sodat die prys daar in 
verbouding tot inkomste inder
daad meer as drie keer so lang 
a~ in Kaapstad is. 

Die vorige prysvcrhoging van 
petrol was in Descmber 1950, 
toe dit met 2 pennies verhoog 
is. In Maart daardie jaar hct 
die rcgering die prys met 3d. 
verhoog as 'n alternatief vir 
rantsoenering, terwyl die prys 
in Oktobcr 1949 met 2d. verhoog 
is met die oog op dcvaluasie. 

Toe die regering die prys 7 
maande gclcde verhoog het, is 
verklaar dat die oliemaatskap
pye ,nie ltan uitkom nie." Pre
sics 'n maand later is in die 
pers berig dat een van die groot
ste oliemaatskappye sy tussen
tydse diwidend verdubbel het 
en dat die hoop dus bestaan dat 
'n totale diwidend van 15 per
sent uitgekeer sal word. 

Skeepsmaatskappye ontken 
ook da.t bul tariewe sedert De
sember verboog 'is. 

BESORG OOR VOORRAAD 

As bierby in aanmerki~ ge
neem word dat die regering be
sorgd is oor ons petrolvoorraad 
weens die moeilikhede in Persie, 
en da11 die regering reeds prys-

(Vervolg van vorige koU 

KAPT. G. H. F. STRYDOM: 
As ek die woord moet terug
trek, sal ek dit docn en my 
aan u reeling onderwerp. 

Tot sover Hansard. Het bier
die gevit, waarvan ons maar 
net 'n bro1ckie geplaas bet, die 
land een skrede vorentoe op 
sy pad gebelp? Ret dit ons 
een duim na.der gebring aan die 
oploss.lng van selfs maar die 
geringste van ons landsvraag
stukke? 

Maar dit kos die belastingbe
taler - en parlement.slede is 
grootliks vrygestel van belas
ting - £3 vir elke m'inuut wat 
die parlement sit. 

verbog'ing aanvaar bet as alter
natief vir rantsoenering, ont
staan die vraag of die buidige 
prysstyging nie eerder bedoel is 
a.s 'n rantsoeneringsmaatreel in 
plaas van vergoeding aan d1e 
maatsl•appye vir veronderstelde 
hoer skeepstariewe nie. 

Alles <lui d.'\arop dat dit so is. 
Maar indien so, dan doen die 
regering 'n baie lgroot onreg aan 
die ,rn'iddelgroep" en die arm 
man vir wie die minist.-r van 
finansies nou ooh: met boer in
komstebelasting dreig. 

Baie van hierdie laer inkom
stegroepe is vir hul bestaan af
hanklik van petrolvoertuie. 
Hulle moct nou duurder bctaal, 
terwyl die gewone salaris- en 
loontrekl{er hul ritjies moet in
kort - en sodoende tot petrol
besparing bydra. 1\laar die ryk 
man, v'ir wie dit eintlik nie 
sank maak of by 3/- of 5/- vir 
sy duur motor se petrol betaal 
nie, sal nog net soveel na perde
reisies en ander vermaaklik
beidsple1cke ry as voorbeen. Net 
die armer man word gedwing 
om petrolverbruik in te kort. 

HARDVOGTIG 
Dit is 'n hanlvogtigc manier 

van petrolrantsoenering. Dit 
is 'n klasrantsoenering, met vry
stelling van die rykmanl!klas, 
net soo!'l. die boogsbesoldigde in 
ons land - die min'istcrs en Ieier 
van <lie opposisie - van inl•om
stebelasting grootliks vrygestel 
word. 

\Vat meer, dit is 'n rantsoe
neringstelsel wat groter winste 
vir kapitalistiese ondernemings 
besorg as vergoeding vir moont
like verbruiksinkorting. 

Dit sal 'n ongelukkige dag 
vir nasionalisme in ons land 
wees as die volk tot die gevolg
trekking moet kom dat ons na
sionale bewind 'n rykmansrege
ring is. 

1 .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesia. Drukkery, Stellenbosch, vir 
die eienaa ... s en uitgewers: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk. Groote Kerkgebou 
703. Posbus Hll, Kerkpleln, Ka.ap
ltad. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 
AANLEGTOETSE VIR TOELATING VAN VAKLEERLINGE 

TOT DIE SPOORWEGDIENS 

Vir algemcne inligting word bekend gemaak dat aanlegtoetse 
vir toelating as vaklecrlingc tot die Spoorwegdiens binnekort op 
die volgcndc toctssentrums afgeneem sal word: 

Kaapstad Oos-Londen 
Uitenhage Pietermaritzburg 
Durban 
Pretoria Upington 
Kimberley Bloemfontein 
\Vimlboek Johannesburg 

'n Seun wat standerd ses met gocic gevolg afgele bet of in 
November/Desember 1951 sal afle, en op 30 September 1951, 15 
jaar of ouer maar nog nie 19 jaar sal wees nic, kan vir die aan
lcgtoetsc inskryf. 

Scuns wat 19 jaar of ouer is, maar boer opvoedkundigc 
kwalifikasies as standerd sewc of spcsialc kwalifikasies besit, 
asook diegene onder 15 jaar maar wat daardie ouderdom op of 
voor 2 Januarie 1952 sal bereik, kan toestcmming van die Depar
temcnt kry om die aanlegtoetse af tc le, en elke geval sal op sy 
meriete behandel word. 

Nader besonderhede kan van enige werktuigkundige inge
nieur, afdelingsbestuurder of stasiemecster verkry word. 

Kandidate moet die aanlegtoetse op die toetsscntrums naaste 
aan bul tuiste afle, en aansocke om vir die aanlegtoetse in te 
skryf saam met die geboorte- en skoolsertifikaat van die appli
kant moet betyds ingestuur word om die naaste werktuigkun
dige ingenieur of die afdelingsbestuurders, Kimberley, Johan
nesburg of Windhoek nic later as 6 Augustus 1951 te bereik nie. 
Aansoeke om vir die aanlegtoetse in te skryf, moet nie aan die 
boofbestuurder gestuur word nie. 

Kandidate wat na 'n toetsscntrum rcis met 'n spoorweg
vrypas deur die Administrasie verskaf, en later 'n aanbod van 
die hand wys om as vaklcerling in die Dicns aangcstcl te word 
moet die Administrasie vergoed vir die reis wat onderneem is. ' 

D. H. C. DU PLESSIS, 
S.237/3 Waarn. Hoofbestuurdcr. 
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Die p 
wat die 
van voo 
volk bet 
les gelee 
seerde ~ 
in die s 
bet, gee 
vind is 
wees nie 

As ee.J 
~vees, so~ 
m een p 
geer, dal 
grondwet 
van 'n e 
diktatuWJ 
Malan so1 




