
Geregistreer nan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. ··~·;;:~;;~:·;;;::·· ; Bloemfontein Ste/ 
Die tweede artlkel in ons 

reeks oor republiknnisme ver
skyn op bladsy sewe. Daarin 
word met ~·oorbeelde aangetoon 
hoe die Britse imperialisme nog 
konsekwent op die behoud en 
uitbuitlng van sy Ryksbesittings - I volhard, maar in plans van 

.A dwang gebrulk maak van siel
W kundlge m iddele om die bande 

I nouer te trek . Veral uitlatings 
van Churchill en Smuts word 
as voorbeelde aangehaal. 

Voorbeeld Van. 
Samewerking 
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Wat .vermag kan word wanneer Afrikaners van alle 
groepe soos een man 'n f ront vorm, is weereens bewys deur 
die glansryke oorwinning wa.t voorverlede week deur die 
Aksiekomitee ~·an Bloemfontein met die stadsverkiesing be
haal is. Vyf Afrikanerkandidate, van wie nie gevra is of 
bulle O.B., H.N.P. of wat ook al is nie, is in die veld gestoot 
teen vyf kandidate van die Engelsgeorienteerde Civic League, 
en al vyf het die oorwinning behaal met 'n gemiddelde meer· 
clerheid van byna 1,000 stemme. 

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

Partye Geen Produk 
Van S.A.: Professor 
Se Mening In 1928 

In hierdie stryd het. d ie Afri
kaners as Afr ikaners saamge
werk, en daar is nie gediskri
mineer teen ander g roepe soos 
die Ossewabrandwag nie. 

Die vyf kandidate wat die 
oorwinning behaal het, is mnr. 
J . G. Benade, d r . Andries Ha
venga, mnre. J . H. Pretor ius, J. 
W. du P lessis en mev. Anna 
E nslin. Hul oorwinning stel 
die Afrikaners van die ou Re
publikeinse Hoofstad in staat 
om die stad vir twee jaar lank 
te regeer met 'n meerderheid 
van sewe teen vyf. 

soms tot 100 persent - oorheers 
is, het die Afrikaners hul kragte 
In 1944 verenig, en vier Afrika
ners in die raad gestoot. Die 
volgende jaar bet aile groepe 
weereens saamgewerk, en is die 
meerderheid vir d ie eerste maal 
deur die Mrikaners behaal. 
Sedertdien het daar weer agter
uitgang ingetree toe Afrikaanse 
setels verloor is, hoofsaaklik 
weens onderlinge politieke wry
wing. In die jongste verkicsing, 
cgter, het aile groepe weer
eepsgesind saamgewerk, met 
die onmlskenbare resultaat. 

,Ek k om al m eer eJl m eer tot die oortuiging dat ons die partye ' n 
tyd lank, of miskien heeltem al moet laat staan. Is ' n party werklik nodig? 
Is dit nie ' n geskiedkundige feit dat ons geen definitiewe partye voor die 
strooptog (Jameson-strooptog) gehad h et nie'? Voor daardie tyd h et ons 
net odie Bond geh ad waarvan die e intlike doel was om die Afrikaai}Sspre
kendes ' n plek in die son te gee. l\Iaar onder Hofmeyr (Onse Jan) was 
dit werklik geen party nie , en dit het saam gewerk met enigeen wat reg· 
gesind was op die b epaalde tydstip" . So lui ' n brief wat prof. H. E. S. 
Fremantle r eed s twintig j aar gelede aan ' n vriend in Surd-Afrika vanuit 
Engeland gebkryf h et. P rof. Freemantle was die stigtingsleier van die Nasio· 
nale Party in Kaaplan d . 

EERSTE OOR~NG 

Nadat Bloemfontein sedert 
Unie onafgebroke deur 'n En
gelse meerderheid in die raad -

(vervolg van vorige kolom.) 

·-· · ·~ ·- ·~•..: •..; 1' 

Kommandant-

• 
• ;.j Generaal Op 
~ K lerksr orp 

. ~ 

• I ~ 

--
, Sedert 1895 is ons verdeel 

oor die .rasse-vraagstuk. \Vat 
het daar oorgebly na die Lon
dense deklarasie en nou na die 
vlagkwessie opgelos is? Albel is 
sonder teenstand aangeneem. 
Die Burger en dr. Malan se dat 
ons ons by die ooreenkoms 
moet hou. Maar daar is geen 
skeidslyn as daar gcen opposisie 
is nie. Is dit nie 'n duidelike 
bewys dat on& a bsoluut geen 
rede bet vir 'n party nie? 

,Ek vind diesclfde hier in 
Londen. Vir jare aaneen was 
die verskillende partye verdceld 
oor die oplossing van die vraag
stuk hoe Engeland en Ierland 
regeer • moet word; of hct me
kaar beveg oor die buitclandse 
beleid. Maar wat het daarvan 
oorgebly? Niks. En die Arbei
dersparty het die vlag van 
sosialisme neergehaal en dit uit 
hul program van beginsels ge
neem, hoewel die Arbeiders
party in Suid-Afrika net die 
teenoorgestelde gedoen het. 

BESTE BUE IN UITGE SLUIT 

,,As daar dan geen rede is v ir 
die bestaan van party nie, dan 
is daar wei baie daartern. Dit 
beteken minderwaardige beoor
deling en geknot'i en dat die 
beste brein uitgeo,lui t word. 

, Kan ons nie ' n s telsel soos 
die van sommige groot munis i
pa liteite invoer waa.r die beste 
ml'nse verkies word en bulle hul 
breinkrag gesamentlik ins pan en 
in staande komitees verdeel 
word waa r elke onderwerp deeg
lik uitgepluis word nie? Na 
a lleo, bet julle nog nooit partye 
op jul eie uitgedink nie en ons 

bet dit aileen In die tyd van die 
Stuarts gedoen. Koning Charles 
is nou dood. Dit is 'n foot om 
te veronderstel dat die P a rle
ment par tysk op moet beteken 
n ie. Dit is n ie so n ie. 

E NGELSE RYP 

nou min of meer ryp vi r 
soiets. Die Af rikaansspreken
des is n le. Hulle sal n ie
mand anders verkies as klip
harde Nasionaliste wat vertrou 
kan word dat hulle sal stem soos 
hul leiers se nie. Dit is natuur
lik, aangesien die Afrikaners 

,Ek dink ons Engclse is j hul self so baie jare die onder
(vervolg in volgende kolom.) druktes beskou het.. Maar as 

• daar n ie lets ernstlg<J gebeur 

• • • • t t • • • • • • • • • t • • t • • • • • • • t t • • • •• • • • . ........ I nie, is ck geneig .om die saak • met die Engelse u1t te toets as 

O N H EILSP ELLEND? : , ek weerindieparlementis." 

Kort ~·oor S talin se 
versoek aan F inland 
om 'n ~·erdrag van 
onderlinge militere 
hulpvertening m e t 
Rusland te sluit, b et 
Tok arjev, nuwe Rus· 
siese rnilitere attach( 
(links) in F inla m' 
aangekom. As di( 
getui rnis ~·an voor 
malige k ommunistr 
aanvaar word, naam 
lik dat elke buite 
landse verteenwoor 
diger van clie Sow 
jet 'n spe-.iale op 
drag vervul in bt
lang van die roo 
revolusie - meesta 
by w~·se van spioena 
si(l - voorspel bier· 
di<' nuwe militllrr 
v e r t e e n w o o r d i · 
ging vir Finla nd 

. ~ ..................... .. 

Dle K.G., dr. Hans ~ 
- van R e ns b u r g, ~ 

spreek op Saterdag, Ill! 
17 April om 7.30 i! 

_"! n.m. ' n openbare '!! 

i vergaderi>1tg toe in I 
die Boeresaal, !! I Klerksdorp. I 

- . 
luaaaao~..:•D':II "" 

Nog 'n Kolonie 

Wil Wegbreek 

Van Brittanje 
New :Foundland, die oudste 

Britse kolonie, naby die kus 
van Amerika, is van voorne
m e of hom los te mauk van 
Brittanje, volgens 'n berig in 
die Engetse pers. Die inwo
ne rs van New F oundland sal 
tydens Junie oor die saak 
stem. Die land wil hom lie-
wers ek onomies by Amerika 
inskakel omdat hy dan 'n 
g roter afsetgebied vir sy vis 
sal hii. Daa rdeur. hoop by ook 
om die nodige kapitaal van die 
V.~.A. te trek wa t nodlg is 

K G H I d 
• + niks andcr:s as onhe il 

• • U 1g : me. 

vir die ontwikkeling van die 
land. 

G I H .................. ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··· .. · ········~·~·~·~·~·~· · ••••••••••••••••••••••••••••••••' 

n~?onW:ment~r~~~~! Finse Lot Nog Stiefanoederlike Behandeling 
~:!:~~fFe:~::~:di::\;~re~~;!~! In W e·egskaal Van Doaniniuans deur Eng eland 
groepe in Suid-Afrika, is deur 
genl. H r rtzog gele, bet die Kom
mandant-gen eraal, dr. llans ~·an 
Rensburg, verlcde Vrydagaand 
in Johannesburg verktnar by ge
leentheid van 'n g root buldi
gingsfees ter berdenl<ing van 
wyle gent. J, B. :\L Hertzog. Die 
K.G. was die hoofsprekcr, terwyl 
prot. Abel Coetzee a!> voorsitter 
opgetreo bet . 

, Toekomstige Ieier <; k an slegs 
op dio pad wat genl. H ertzog 
aangt-dui bet, voortbou. J y kan 
die pad ya n Suid-Afrika nie skei 
van d ie pad ~·an genl. Hertzog 
nie; dit is een en dieselfde 
pad," bet tile K.G. verklaar. 
Genl. Hertzo~ bet ook die pad 
uangellui ,·ir ons ~ erhouding 
met die buiteland. 

Onderhandelings tussen Fin-~ Die Britse reger ing bet sy Dit is duidelik dat Brittanje, 
land en Rusland o~r 'n n:'ilitere Oos-Afrikaanse kolonies opdrag soos nog. altyd tev?re, . nie 'n p t / 
verdrag hct aan dte bcgm van gegee om nan \Ves-Europese bloue dmt omgee VIr dte wei- e ro 
die week nog geen beslag kon Iande "at in die oorlog betrok- vaart van die dominiums nie, 
kry nie. Ru&land e is dat hy die k e was, handelsvoorkeur te ver- maar bulle btoot gebruik as in- Duurder 
reg moet h tl om t e bepaal wan- teen bo <lie dominiums, volgens strumente tot sy eie voordeel. 
neer Finland se ~·eiligheid be- 'n ~·erklaring van die voorma- Hy suig uit bulle aile ekono- Terwyl die regering aange
dr(lig wor<l, terwyt laasgenoem- lige AU!stralie">e eerste mini-.ter , l miese en militere hulp wat by kondig het dat hy alles in sy 
d~ hierdie vanselfsprekende reg 1.ir ~nrle P~g~, wat 'n beroep kan, maar as dit hom pa'i, plaas I vermoe wil doen om die Jewcns
\'Jr homself voorbehou. op dae dommaums gt>doen bet by 'n verbod op hul uitvoere na koste omlaag te dwing, is be-
Intusse~ .word berig .dat ~ie o'!' 'n . gt>samen~like pr~t~s ann &Y kolonies, en as Europese kend gcmaak dat die prys van 

Kommumst1ese Party m F m - dae Bratse r l."germg te r1g. I )lui . h d' bl'k I petrol met twee pennies we"r · · k gt t p v1r om op 1e oom t ., 
land besag 1s om sy ra e . e . . . . . . . _ verhoog is. Dit is die tweede 
monster met die oog op druklllt- Hierdie nu.we bele•d van B~lt- meer noodsaakhk lyk, d•sknmi verhoging seder t April verlede 
ocfcning op die kabinet en par- tanje word an verban<l gebrmg I neer by teen sy dominiums ten jaar. 
lcment indicn die aanvaarding met d iE' onlangs g'E''!tigte Euro- bate van Europese Iande. B y 1--,-------------
van die Russiesc voo~!ltelle nic p~se blok w~~ ~nderlinge ekono- u eet dat die hinderlike lojall· :,ole o .B." word gedru.k deur Pro 
vlot genocg geskied me. Onder rruese en mU1tere bulp a.an m.. t it . , d . . . lk Eeeleala-Drukker:r Beperk, steuenbosch. 
andere sou die plan wees om kaar beloof bet, en waarop Brit- , e van S) omiruums ~ e · v1r dle elenaara en ultgewers: VOOR· 
met uitgcbreidc vervoerstakings tnn ie tans nanleun vir sy eie ~eval bestand is teen m1sken-~BLAG (Edms.) Beperk. Groote Kerk-

~... gebou 703, Po1bua 1411, Kerkplelll, 
druk uit te oefcn. be'\'eiliging. ning. Kaapstad. • 
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Verkiesings Los 
Probleme Nie Op 

GEVOLGE VAN BRAKPANSE 
· GEBEURTENIS lings in die lnternerlngskamp 

gehelp het, nou vir sd\ke Afrika
ners skrlkkcrig Is. 

,Ek wil die kommandant en sy ywerige offisiere geluk- PARTYVERRIESING ? 
ONBEWUS? wens met hie rdie eers te funksie. Dit s trum in die t e k e n I Gedurende d ie afgelope paar 

van die lewenskrag van die O .B .," b et genl. W . R. Laubsch e r weke het die H.N.P.-leiding on
verlede Sate rdag a a nd op Brackenfel verklaar. Die verwagte en skokkende bewys 
Brackenfel-kommando i s die jongste in die S kie reiland, b et gelewer van die par~ se volge
h y gese. Dit is nog maar kort gelede afgestig ~·an die houe en o~versoenhke vyand-

B U ill k ndo e n hie rdie funksie i s die eer s t e teke n skap ~een die O~sewabrandwag. 
e " e- omma. . . Dat d1e H.N.P. d1e vooraand van 

va n lewe b y d•e JODg ko'?mando. ~s na dle vol t afels die algcmene verkie~ing uitklcs 
geoordeel moet word, ve rdien veral die wer kywe r van die om opnuut sy kwaadwillighcld 
n oue a ile lof . 

Die vraag kan gestel word of 
dr. Malan dan onbewus was van 
die felt dat O.B .-lede by die 
Afrlkancrparty - met wie hy 'n 
ooreenkoms het - aansluit? As 
antwoord moet mnr. H avenga 
sc aanvullende ~erklaring dien, 
wat gemaak was tydens die 
bckendmaking van die ooreen
koms tussen die twee partye en 
wat lui dat O.B.-lede met behoud 
van hul non-par typolitieke iden
titeit by die A.P . kan aansluit. 
Dr. Ma la n het dus van die begin 
uf geweet dat O.B.-lede by die 
A.P. aunsluit. T roucns h y hct 
op Piketberg van m nr. H avcnga 
die versekering gevra dat so
danige Iede die oorecnkoms sa,) 
nakom deur vir H.N.P.-kandl
date te stem. Mnr. Havcnga het 
op Memel die waarborg gegec 
deur te verklaar dat O.B.-lede 
net sulke gocic Afrikaners Is 
soos hyself en dr. Malan . 
Daarna het dr. Malan geswyg. 

Dlt Is duldelik da t dr. Malan 
en die H.N.P. 'n blote partyver 
klcslng gaan voer: van 'n volks 
verklcslng waarby aile volks
kragtc betrck word is daar geen 
sprake nle. 

Genl. Laubscher bet as spreker die tussentyd sal ons d ie kleur
opgetree by gelecntheid van 'n p robleem maar gedurig by ons 
braaivleisaand en verkoping he. 
wat deur die kommando onder 
Ieiding van komdt. Sarel Maree 
gereiH was. Tusscn 100 en 150 
mcnse hct om die vure onder 
die borne vcrga<ler en die mooi 
bedrag van £30 is ingesamel. 
Komdt. Marce het die verrig
tinge gclcl. 

Die O.B. staan vir die her
skepping van die bestaande stel
sel en sy instellings die party
wese en d ie parlementarismc. 
Ons is klaar met party vcrkic
sings, waar een scksic van die 
volk teen 'n andcr seksie veg 
oor 'n problccm. Ons wil die 
beroepstaat h6 waarin die hele 
volk kan vcg teen 'n probleem. 

BRAKPAN 

Generaal Laubscher het ver

Politiekin 
Oenskou deur 

Waarnemer 

teenoor die Ossewabrandwag 
1
te 

beklemtoon di<"n as onteenscg
like bewys dat die H.N.P.-Ieiding 
se haat teen die Ossewabrand
wag groter is as sy pligsbesef 
teenoor die Afrlkanervolk. Die 
H.N.P. wil blykbaar Hewer die 
verkicsing verloor as om dit te 
wen met die crkcndc hulp van 
d ie Osscwabrandwag. 

Gcnl. Laubscher het verklaar 
dat die partyc en die O.B. se 
benadering van die komende 
verkicsing hccltemal verskillend 
Is. Vir die politieke partye is 
die verkicsing die geleentheid 
om vyf jaar se opgehoopte 
problemc voor die volk te gooi 
(mccstal wesentlike en bestaan
de probleme) ; met pamflette, in 

' koerante, en deur sprekers 
basuin elke party dit uit dat by 
en hy aileen die oplosser van 
probleme is; elke party klop 
vyandskap op teen die teen
party deur voor te gee dat die 
volk se voortbestaan of onder
gang afhanklik is van die neder
Iaag of oorwinning van d ie t een
party. 

Die Ossewabrandwag staan 
nugterder teenoor die verkle
sing. Vir ons is dit maar net 
nog 'n partyverkiesing, soort
gelyk aan die tientalle wat dit 
reeds voorafgegaan het. Van 
probleme sal ons t yd ens die 
verkiesing baie hoor, maar van 
die oplossing va n probleme sal 
ons na die verkiesing niks hoor 

wys na die H.N.P.-lciding se op- H ierdic houding van die 
trede op Brakpan waar die kan- H.N.P.-lciding Is vir my totaal 
didatuur van 'n goeie Afrika- onbegryplik. Die cnigstc moont
ner, John Vorster, wat bereid is like gcvolg daarvan, wat ek kan 
om sy deel in 'n volksverkiesing voorsicn, Is 'n vcrkiesingsneder
te docn, deur die H.N.P .-leiding Iaag vir die H.N.P. Dit is tog 
gcvcto is, net omdat hy ook immers onmoontlik om te vcr
O.B.-lld is (uitroepe van skande). wag dat 'n eerbare man en 'n 
Omdat hy O.B.-lid is word ' cerbare vrou, wat oprcg glo aan 
hierdie Afrikaner deur die die bcginsels van die O.B., en 
H.N.P. afgcstoot Die H .N.P .- wat verlang dat die beweging 
Ieiding wil liewer 'n part)'Ver- sal voortbcstaan, onder sulke 
l(iesing "·erloor as om 'n "'olks- omstandighcdc sal gaan stem 
verklesing, met inskakeling van vir die kandidate van die 
alle volkskragt.e te wen. H.N.P. 

nie. 

20 J AAR GELEDE 

Genl. L a ubscher het gese dat 
ons 20 jaar geled e ook 'n ver• 
kiesing oor die k leurvr aagstuk 
geveg bet; moontlik sal ons oor 
nog 20 jaar nog een veg. In 

Met die Empire kan ek nle 
saamwerk nie, het genl. Laub
scher gese. Met my mede-Afri
kaner kan en wil ek saamwerk. 
Maar dan kom ek soos ek_is -
met volle behoud van my O.B.
skap. My O.B.-skap is nle 'n 
oorkleed wat ek kan afwerp 
na willekeur nie. Dit is d et>l van 
m y lewensbeskouing. Wie m y 
steun " ; 1 he - by ' n stembus 
of waa r ookal - m oet m y \'a t 
soos ek is - O.B. en a l. \\lit> m y 
nie so wil vat n ie kry m y glad 
nie. 

DIE KOPERSBOND 
BPK. 

GROOTHANDELAARS 

KEEROl\ISTRAAT 52 

F OON 8-0428 

DAMESROKSTOWWE: 

KAAPS TAD 

POSBUS 2120 

Ons bied aan 'n groot verskeldenhcid van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gcsponne 
stowwe, Katoenstowwe), rokkc, gebleiktc en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, kindersokkles, kramerye, 

ens., ens. 

HEMDE: 
Verder ook mans wit en gcstreepte hemde, 
sporthemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kakiehemdc, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

• 
Dit sal kleinha ndelaars betaal om m et ons in 
verbinding te tree, ' betsy d eur kontak m et ons 
reisigers of a nders ins . P ers oonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Die Firma wie sc t•oorrade nie op u rakke 
bly l~ nic. 

Verspreiders van 
fabrikate 

TOOTAL 

KONGRES-BESLUIT 

Op die k ong res van die H .N.P . 
wa t verlede September op De 
Aar gehou was, is, op voorstel 
van dr. ~lalan, besluit dat 
H.N.P.-lede by 'n verkiesing 
belet sal word om te stem vir 'n 
Afrikan er-k andidaat wa t o.a. 
ook lid is van die Ossewa brand
wag. Hierdie besluit m aak die 
H~.P. nou voorwaarde vir sy 
sam ewerking m et die Afriknner
pa rty. Die toets het gckom op 
Brakpan, waar die Afrikancr
party vir adv. John Vo~;.Ster, 
ho~fbestuurslid van die A.P. en 
ook lid van die O.B., wou staan
maak as sy kandidaat. Die 
H.N.P.-leiding het geweicr om sy 
stcun aan die kandidaat van sy 
bondgenoot-party tc gee om
dat daardie kandidaat ook O.B.
!id is. Mnr. Havenga hct blyk
baar moes kies: Of hy mocs die 
ooreenkoms tusscn die party 
opse; of hy mocs Vorstcr as 
kandidaat prysgcc <"n sodocndc 
die H.N.P. toelaat om hul vy
andskap teen die O.B. prakties 
uit te lee!. 0\:nskynlik hct 
mnr. Havenga Iaasgcnoemdc 
weg gekies. 

WAT SAL O.B.'!> DOEN? 

Maar die bclangrikc vraag is: 
Sal O.B .-lcde genol'e neem m et 
hier<lie II.N.P .-Olltrede? As 
H .N.P .-lede tleur h ul Ieiding be
let word om vir ' n A.P.-k andi
daat te stem wat ook O.B .-Iid 
is, sal O.B .-led e gewillig wees 
om vir H .N.P .-kan<lidate t e 
stem ? E k glo n ie. 

Onder hicrdic uittartende om
standighede het die O.B.-Ieiding 
'n beheersing openbaar wat ver
basend is. AI wat die Ieier van 
die O.B. dusvcr gese het is dat 
dit Jyk asof die H.N.P.-Ieiding 
gretiger is om O.B.-lede uit die 
Parlcment tc hou as Smuts
manne. Maar hoe lank sal die 
H.N.P. die voordeel van hierdie 
behccrslng kan bly geniet? Sal 
die druk uit O.B.-geledcre nle 
die Ieiding dwlng om 'n besllste 
halt te roep aan die H.N.P. sc 
ultdagende vyandskap teen die 
Ossewabrandwag nie? 

WAARBORGE 

Dr. Malan het waarborge van 
m n r. Havenga gevra en 
gekry dat O.B.-Iede wat ook 
A.P.-lede is hulle pligte tydcns 
die verkieslng sal nakom. Wat
ter re g bet dr. Malan dan nou 
om daardie lede bulle r cgte a s 
A.P .-lede t e ontneem deur bulle 
va n A.P.-kand idaatska p uit te 
sluit? E n as dr. ~[alan die O.B.
lid wat ook A.P .-Iid is sy party
regte ontneem op wa tte r grond 
kan h y op 11temdag van soda nige 
Jede eis om hul partypligte na 
te k om ? Wit dr. ~Ialan dan 
imlerdaad nie die s te un van 
O.B.-lede he n ie? 

Waarvoor veg dr. Malan en 
sy lciers-in-rade hierdie verkie
sing? Vir die bchoud van blank 
Suid-Afrika of vir die bewinds
aanvaarding van die Herenigde 
Nasionale Party? lndien eers
gC"noem <le, waarom word 'n 
Afrika ner soos John Vors tcr, 
wat terwille van blank Suid
,Urika en vanwee sy verset t een 
die regering se oorlogsdoenery 
m et die bols jewiste, drie jaar in 
'n interneringskamp gele b et , 
dan n ie a s kandidaat in die 
s trl d vir die behoud van blank 
Suid-Afr ika aanvaar nie? lndicn 
vir Jaasgenoemde word dit dui
dclik waarom die H .N.P. wat 
gcdurende die oorlogsjare Afri
kaners met behulp van skakcl
stories en binnekring-onthul-

Die felt dat die H .N.P.-leiding 
weler om O.B.-Iede as volwaar
dige bondgenote in d ie komende 
verkieslngstryd te aanvaar gee 
die leuen aan die H .N.P .-bewe
ring dat hulle die verkiesing 
gaan veg vir die behoud van 
blank Suid-Afrika. E erder on
derstrecp dit dr. Malan se P re
toria-verklar ing dat hy, net soos 
die Nasionale Party in 1929, 
die kleurvraagstuk weer in 1948 
gaan gebruik om die verkieslng 
vir sy par ty te wen. 

Die houding van die alnptcllke 
opposisie staan in f elle kontras 
met die opt red e van die rcgc
ring. Waa r dr. Malan uit sy 
pad gaan om vya ndska p m et 
mede-nasionaalgesimles te be
klemtoon en sodoende 'n nasio
nale front te verongeluk, daar 
gaan ' 'eldm. Smuts uit sy pa d 
uit om 'n anti-naslonale front 
te sk ep en om alle moontlike 
kragte teen die nasionaalgesln
des te m obiliseer . 

As veldm. Smuts hlerdle ver
kiesing wen sal hy sy oorwln
ning te danke he aan die vol
gehoue vyandskap van die 
H.N.P .-leiding teen hul mede
Afrika ners. 

(vervolg van bladsy 3.) 
self mce tc vcrdcdlg, het dul
delik getoon dat hy agtcru lt• 
skict en nic na vore soo~ 

ander wapens nle". 

Hy verklaar voorts: .,Die 
sifting van die Beweging, om 
die kaf te skei van die korrels 
en die wcgdocn met ongewenste 
clemente bet voortgegaan tot 
so 'n mate dat die getal vandag 
met die helfte verminder bet. 
Maar u weet self wat die ge
wigsvcrhdl.lding tussen kaf en 
korrels is." 

Die afdel!ng waaroor genl. 
Gibson bevel voer, is nog steeds 
Jcwcndlg en ywerig. E lke jaar 
Jaat bulle die vryheidsvlam 
hoog Iaai en staan met hart en 
siel agter die Ieiding van die 
K.G. 

.,Die O.B. se ideologic het pos
gevat. Binne afsienba re tyd sal 
ons daa rdie wapen wat agter
uit skiet m et dank ann die Brit 
teruggee," verklaar genl. Gibson. 

HARRISMITH BESIEL 
MET NUWE GEES

DRIF 
Nieteenstaande d ie koue e n 

nat weer het die Brandwagte 
van H arrismith op 20 Manrt na 
die stadsaul opgek om om na hf
komdt. Va le Ferreira, wat die 
Vrystaat organiseer , t e luistc r . 

Ons was almal nuuskierig om 
te sien hoe 'n man Jyk wat nie 
sy eed vcrbrcck hct nle en be
reid was om sy hoogste offer 
vir sy volk en beginsels te 
betaal. Ons was nie teleurgcstel 
nic. Ons nuuskierigheid is nie 
net bevrcdig nie, maar ons is so 
besiel dcur sy geesdrif. Ons sal 
die K.G. vol vertroue deur dik 
en dun volg. Die aanwesigheid 
van ons wakker generaal en 
offisiere sowel as oud-offisiere 
hct ons opnuut laat voel dat 
daar net in die O.B. so 'n band 
van hcgte broedcrskap en kamc
raadskap kan bcstaan wat nooit 
gcbrcck sal kan word nie, 

Ons g~~oan die toekoms vol 
moed tcgemoet.-(Kor .) 

'A."'-' Hfkom<lt. Vale F erreira 
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DIE. 0.8.-LE.IE.RS: 

Hoofgeneraal George Gibson 
Loop Weg Om Te (;aan 

In die dae toe die vervolging van die Ossetcabrandv:ag 
hootty gev ier het en ee1t na die ander leidende figuur in 
die O.B. in die pa1t geh.ak is, is ook hoofgeneraal George 

Rebel leer 
Gibson van Naboomspruit deur die politieke speurdiens aangckeer. lly hct egter 1ta 

'n verhoor t•an dric uur 1•oor die tronkdeur omgedraai met die wuarsktndng om t'oortaan 
nie meer 'n goeie Afrikaner te u-ces nie. 

Genl. Gibson wat vol geesdrlf het in elk geval volhard en so hy vir hom die plnns Rotter-
is vir die sank van die Osse-1 hard probcer dat hulle in die I dam in die dlstrik van Naboom
wabrandwag, is op 31 Maart 1896 Kompong te Kimberley bcland sprult gchuur. Vandag is dlt sy -
in die dorpie Scnckal in die het waar hulle aangehou is. ciendom. Hy het die plaas om
Vrystaat icbore en het vroeg Hier het hy en sy maat van me- gcakcp van 'n wildcrnis tot een 
reeds kcnnis gemank met wat kaar af gcraak en na dric weke van die pulkste plasc in danrdie 
Britse hccrskappy beteken. Sy in die Kafferkamp, is genl. Gib- gcwcste. 
vader wat lid was van die Win- son en 'n paar ander penkoppe Gcnl. Gibson nccm ook Je
burg-kommando hct in 1900 gc- losgclaat en hy moes onverrigter wendig dt:.'CI aan die openbare
aneuwcl terwyl hy, sy mocder, sake na die Paarl terugkccr en sakclcwe. Hy \':l'B vir twaalf 
susters en broer In die Konsen- waar hy in Mel 1915 aangcland jaar lank direktcur van die 
trasiekamp gestop is. Hier het plaaslike Grondbone-Koopera-
hy sy enlgste brocr verloor. ale en hct ook bale jare lank 

Na die oorlog het die hele op die skoolkomitee, \Ye~raad, 
familie na di<; Paarl verhuis R.D.B.-taksbestuur en Dingaans-
vanwaar sy moeder oorspronk- fecskommlssic gcdien. 
Ilk afkomstig was. Hicr hct hy 
geleenthcld gehad om vanaf 1906 
tot 1914 die Gymnasium te be
sock. 

Pas was by in matriek, of die 
Rebellie breek uit. Hy en 'n 
maat besluit toe om stllletjies 
te verdwyn en by genls. De Wet, 
Beyers en :Marltz te gaan aan
sluit om so die magte teen die 
aartsvyand van die Afrikaner te 
verstcrk. Hullc slang dan oolt 
daarin om in Oktobcr 1914 soos 
groot apelde ult die Paarl te 
verdwyn. Ont>rvare t>n platfilak , 
maar besicl mt>t d ie ldt"aal om 
De \\'et te gaan b)·~ttaan, en 1111 
dit nodig ill d i41 \ ' ryb l'id!OOffer te 
betaal, berelk huJie nil. 11e11 Wf'k t' 
te , ·oet en mt>t a nder buJpmld
del• ' n oom ,·an cenl. Glbtlon 
in die di11trik ' 'a n \\1nburg waar 
buJie geboop bet om perde In 
die bande te kry. 

SLEGT E !\UUS 

Tot hul teleurstclllng tref bul
le hul oom ernstlg sick in die 
bed aan en moes uitvind dat 
al sy perde bchalwc cen wcg
genecm is. Vasbcrade om oorlog 
toe te gaan, hct hy en sy maat 
dadelik begin perde leer. 

Intusscn het slegtc nuus hulle 
bercik van die slag by Mush
room Valley en dat gcnl. De 
Wet op pad Is na Duits-Wes. 
Om nou by die hoof-rcbellc
kommando aan tc slult, sou 
voorwaar 'n kuns wecs. Hulle 

Hfkomdt. George Glb!lon 

het. Later het hy sy skoolloop
baan in Franschhoek voltooi. 

Gcnl. Gibson se hart was maar 
altyd in die boerdery en daarom 
het hy vier jaar lank by 'n oom 
in die Vrystaat die geheim van 
hoc om te boer, gaan Jeer. Hlcr 
hct hy opgctree as sckretarla 
van die Xasionale Party saam 
met wyle oom Piet Stcyn na 
voorsitter, 'n broer van die Vry
staatse President. 

BOE R 

In 1920 het hy 'n betrekking 
aanvaar as bestuurdcr van sewc 
plasc behorcnde aan die ,.Trans
vaal Consolidated Land and Ex
ploration Co." I ntussen Is hy 
ook getroud met mcj. Josophinc 
Jooste van Heidelberg, Tvl. Hul
lc het vandag vyf kinders. 

Gcnl. Gibson het cgter na self
standighcid gestreef en 1924 het 

" 

K.G. N eem Afskeid 
Van Pretoria 

,.Prt'tor ia sal a ltyd dl41 mid- ~ der Wcsthuizen het as sprekers 
delpunt ' 'lln di~ O!l!!ewabrand- by hicrdie geleentheid opgctree. 
wag bly, n ie omdat d it d ie a d - Dr. Van Rensburg hct ver
m inillt ra tlewe hooflltad van die! klaar dat hy gcen ander trou 
U nie 111 nie, maar omdat die ken as die aan die Ossewa
Sentrale GE',1lngl'ni!l claar 1!;", brandwag nie en dat sy dien
het dlt~ K.G., dr. llun!l ,·a n · ste altyd beskikbaar sal wees. 
Re n11burtr op Rooiwa l naby P re- Hy hct ook hulde gebring aan 
toria. verklaar toe d it'l bra nd- die O.B.-vroue van Pretoria wat 
wagte , ·an dlt'l lloof11t a d va n 'n groot aandeel gehad het in 
hom t'n m t"v. \'a n R t"nsburtr die opbou van die Noodhulp· 
afskeld geneem het. fonds. 

D r. Van Rcnsburg verhuis D ie K.G. en mev. van R ena-
tans na Graatclland, naby Pa- burg verhuis op 24 April na hul 
rys, nadat hy sy plans In die nuwe tulste. 
distrik van Pretoria van die Die Ossewabrandwag van om-
hand gcsit hct. liggcndc plekke tref re~lings om 

Die funkslc Is deur die O.B.- die K.G. en mcv. Van Rensburg 
vrouc gerei:·l en in wecrwil van formeel die dag te ontvang op 
die onpleslcrige weer en reiln Rensburgsdrif, waar mnr. en 
was daar 'n groot aantal per- mcv. J. P. Burger as gasheer en 
sonc aanwcslg. By hierdle cc- gasvrou sal optree. Besoekers 
leentheid het die K.G. en mev. word gevra om lets aaam te 
Van Rensburg ook hul 23c hu- bring ter aanvulling van die 
wellksdag herdenk. kommissariaat. asook veldstocl-

Genl. John Vorster van Brak- tjiea, borde, bekers, messe en 
pan en Gcbiedsgenl. H. M. van vurke.- (Kor. ). 

• 

::"JAGTEUK E \'ERG..\DERIXG 

Persoonlik het hy 'n groot rol 
gcspccl in die stigting van die 
N.G.-gcmcentc op Naboomspruit 
en is scdl·rtdlcn nog altyd ou
dcrling en scriba-kassicr van die 
Kcrk. 

In dil' begin vnn 1940 het die 
mcnsc In danrdic gcwcste ecrs 
van die O.B. ht•gin hoor. Genl. 
Gibson wns die Pne belangstcl
ling t•n na mnandclangc po
gings om met die O.B. kontak 
te mank, hct hy danrin gc
slaag cleur mlddel van ds. G. 
van Naboomspruit. Die hct 
hom voorsien van wagwoorde en 
dicsclfde aand het hy 'n at
stand van 73 my! afgcl6 om 'n 
O.B.-vcrgaderlng by tc woon. 
Die nagtclike bycenkoms is in 
'n boaplaat naby Roedtan en 
die Muftiofedcs-Tin-myn gehou. 

Toe hy van die \'crgadering 
verncem was daar sl~gs U uur 
oor om dit bctyds tc bcrclk. 
Hy hl't dit <•gter gchaal en twee 
uur die nag Is hy ingeswecr 
as lid van die Osscwabrandwag 
en volbloed llllsistent-vcldkornet.. 

Na vcrlOOJ> van drie maande 
kon hy spog met 554 opbetaalde 
O.B.-lede. Hierna Ia hy bcvor
dt•r tot v!'ldkornct. 

S I'EURDE US 

,.Dit was blykbaar die tekcn 
vir die spl'urdlcns om besonder 
bclang tc begin stel in my bc
wcgings", vcrtcl genl. Gibson . 
.. I<~k wect pok nie wat hulle 
wys geword hct uit hul nagte
likte snuCCeltogtc In my kaffcr
stattc nic." 

SPdert 19U ht•t IIY afdt>ling 
H•n.k illende kam~ bygewoon en 
d~glik k tmni gemaak met die 
na~tiet rotN, f ierheid broeden;kap, 
~taamhorlght•id en die 11ug na 
H >beid ' un die O~sewabrand
wag. Se8 ' a n 11y man~tlwppe is 
i ntu~t!tt"n gl'intt"rneer f'n gent. 
Gib!.on 111 llt"lf aan gt>k et"r . 

.,Xa 'n \'Crhoor wat drie uur 
gcduur hct voor 'n magistraat 
- terloops 'n gocic vrlend van 
my- Is ek huistoe gcstuur met 
die wearskuwing om nic Ian
ger 'n Afrikaner te wees nic. 
Asof ek mag bcsit hct om Gods 
werk ongedann te mank. God 
het my nic • net 'n Afrikaner 
gemnnk nie, mnnr ook Ossewa
brandwag," vcrklaar gcnl. Gib
l'IOn met gccsdrlf. Gcnl. Gibson 
was toe reeds kommandant en 
is in 1046 bevordcr tot hoofge
neranl. 

PARTl'STELSF~ 

Oor die partystelsel laat 
genl. Gibson hom as volg uit: 
,.Die partystclsel, die wapen 
wat die Brit In die hand van 
die Boer gcgce hct om hom-

(vervolg op bladsy 2.> 
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LIEWER SAP AS O.B. 

Met ander woorde die H.N.P.-Ieiding, en by name dr. 
Malan, sien Hewer tlat ' n Sap in die parlement instap as 
'n O.B., en daarmee is die vraag van die K.G. op Stellenbosch 
of dr. ~falan meer besorgd is om O.B.'s nit die parlement 
te hou as Sappe, geregverdig. 

Dr. Malan het hiermce nog 'n veel gevaarliker houding 
geopenbaar. In November 1946, dus v66r die A.P.-H.N.P.
ooreenkoms, is op die A.P.-kongres in Bloemfontein op 'n 
vraag van sen. Raubenheimer namens die A.P.-leiding ge
antwoord dat 'n O.B.-lid sonder voorbehoud by die Afrika
nerparty kan aansluit. Dr. Malan het dit geweet toe by 
die ooreenkoms met mnr. Havenga aangegaan bet, maar 
hy bet dit nie 'n saak , .an ske~ ge~ nie. ~ater~ 
toe O.B.'s by hul duisende by die A.P. begm aanslUit om 
te kan dcelneem aan die parlementere stryd, het hy wei op 
Piketberg 'n waarborg geeis dat O.B.-lede binne die A.P. 
vir H.N.P.-kandidate sal stem. Hierop bet mnr. Havenga 
kort daarna te Memel geantwoord met die volgende ver
klaring: 

,Lede ,·an die Ossewabrandwag is net sulke goeie 
Afrikaners soos dr. Malan en ekself," en daaraan toege
voeg dat hy oortuig is dat elke O.B.-lid in die party 
voornemens is om die ooreenkoms na t e kom. 

Hierop het dr. Malan nie geantwoord nie en in sy 
t oespraak op 4 Descmber te Porterville het by oenskynlik 
hierdie versekering aanvaar, en bet hy 'n beroep op O.B.
lede gedoen om ,as Afrikaners te handel". 

WEIER SY STEUN 

Maar wat gebeur toe? Kort voor die verkiesing kom dr. 
Malan en weier sy s teun aan 'n A.P.-hoofbestuurslid op grond 
nn sy lidmaatskap aan die O.B. Dr. Malan dreig dat by 
die ooreenkoms met mnr. Havenga liewer sal laat skipbreuk 
ly- en daarmee die verldesing verloor- voordat by ad\'. 
Vorster se kandidatuur goedkeur, en Die Trans,·aler se in 
'n hoofartikel dat mnr. Havenga in Brakpan of 'n ,geskikte 
kandidaat " moet benoem Of die setel val terug na die H.N.P. 
Die gevolg was dat mnr. Havenga, luidens persberigt~, ~
gesien bet van Brakpan as 'n A.P.-setel omdat by dit me 
met 'n tweede beste man wil betwis as by nie sy eerste 
keuse kan kry nie. Of dit so is of nie, maak geen verskil 
aan die saak nie. 

Dit beteken eenvoudig dat dr. Malan geweier bet om vir 
'n A.P.-kandidaat in Brakpan te stem, indien daardie kandi
daat 'n O.B.-Iid is, d.w.s. iemand van wie dr. Malan verwag 
dat by in Brakpan , as Afrikaner (sal) handel" deur vir 'n 
H.N.P.-kandidaat te stem indien Brakpan 'n H.N.P.-setel sou 
wees of dit, luidens berigte, nou weer gaan word. En daar
mee het dr. Mala·n te kcnne gcgee dat by wei van O.B.-lede 
verwag om vir die H .N.P. te stem terwille van die , donker 

toekoms", maar dat by van sy kant weier om vir 'n 
goeie Afrikaner te stem as by nie van hom hou nie, 
donker toekoms of nie. 

Wat die gewone O.B.-lid, op wie se steun dr. Malan hom 
terwille van die ,.donker toekoms" beroep, nou wil weet, 
is dit: Is dr. Malan dan nie ook 'n goeie Af rikaner wat , as 
Afrikaner sal handel" in tyd van gemeenskaplike gevaar nie? 
Moet die O.B.-lid homself dan as 'n groter Afrikaner open
baar as die Ieier van die H.N.P. wat oor sy vooroordele en 
kleinlike haat blykbaar nie kan kom nie! As dr. Malan weier 

(vervoli in kolom 2.) 

Die gcscgdc ,gee my die kind 
en die toekoms beboort aan my", 
en die uitlating van Lenin: , Gee 
my die kind vir ses jaar en by 
is 'n bolsjewls" is waarbede 
wat onbetwisbaar is, en daar
by waarbede wat vandag in 
die bolsjewlsticse w8reld op 
reuse-skaal toegepas word. Die 
pers bet onlangs bcrig van 
Griekse kinders wat by bul 
duisende ontvoer word na kom
munistiesc Iande waar bulle dan 
,opgelci" sal word. Dit stem 
oorecn met die bolsjewistiese 
praktyk in Rusland waar k in
ders vanaf die ouderdom van 
12 jaar opgekommandcer word 
vir opleiding in staatsinstellings 
waar bulle so deeglik gebolsje
wiseer word dat die oud-kom
munis K ravehenko in sy boek 
,Ek Kies Vryheid" hiervan as 
volg getuig: 

,.lndien hicrdic stelsel van 
kinderdicnspllg voortgaan, sal 
die Sowjetstaat teen 1960 tus
sen dertig en veertig miljoen 
werkcrs op hicrdic geregi
menteerde grondslag hll . . 
Ten volle opgelei in k ommu
nlstiese beginsels en die Stu
lin-teorie van wereldrevolusie 
sal bulle mense wees van die 
staat, gewillig of onwilll", 
!!Onder die hnlnnering van 'n 
pen.oonlike vrybf'id. Hi~Jdie 

11edelik- en politlt'k-ve rminkte 
Ru11se IIIli ' n gedugte mug 
' 'erteenwoordig in die hande 
van 'n bewind vir gebrnik in 
die blnnela nd sowel as ,·ir 
buitelancbe a \·onture." 

OOK IS S .A. 

Maar dit is nie net in Rusland 
waar hierdie waarhede met aile 
mag as wapen vir bepaalde rig
tings aangewend word nie. Soos 
in ons blad va n ,·erlede week 
berig, is die boer onderwys in 
ons eie land deur twee buite
lancbe Jode as wa pen geannek-

(vervolg van vorige kolom.) 

om sy pa rty se stem in Brak
pan uit te bring, en daarmee 
die setel vir genl. Smuts gee, 
\Vatter reg h~t hy om te eis 
dat O.B.-Iede in ander kiesaf
delings waa r , onaanneemli
ke" H.N.P.-kandidate staan, 
hul stem vir sy kandidate 
moet uitbring? 

Dit moet tog duidelik wees 
dat dr. Malan hier 'n voor
beeld gestel het met verrei
kende gevolg. Dr. Malan bet 
die presedent geskep dat 
mens ten spyte van samewer
kende ooreenkomste buite 
stemming kan bly as 'n kan
didaat jou nie aanstaan nie. 

Wat kan hy hierop ant
woord? Dat die O.B.-partye 
wil vernietig Maar die Nuwe 
Orde wil ook partye vernie
tig, en hulle word dan aan
vaar as kandidate vir die 
A.P. - en ons verwyt nie, 
ons is dankbaar daarvoor ! 

En dan wil die O.B. ten 
slotte ook nog weet: Indien 
dr. Malan se vyandskap vir 
hom en sy organisasie so 
groot is dat by vlak voor 
die verkiesing - waa rvan die 
uitslag, volgen!'l sy ele woor
de, hoogswaarskynlik 'n ,kop 
aan kop" gaan wees - geen 
vrede wil maak nie en selfs 
bereid is om 'n deurslagge
wende setel prys te gee, moet 
by dan aam·aar dat dr. Ma
lan, indien by aan bewind 
kom, groter vyandskap teen 
die republlkelnse Volksbewe
ging gaao openbaar as gent. 
Smuts! 

Die Drempel? 
Dit is nou onge\·eer nege maande gelede dat James 

Byrnes, die gewese Amerikaanse buitelandse minister, sy 
onverkwiklike ervaringe met die Russiese buitelandse poli
tick in sy werk, , Speaking Jo' rankly", geboekstaaf bet. Soos 
bekend dra hierdie ervaringe die kenmerke van eindelose 
frustrasie en gesukkel met betrekking tot na-oorlogse vre
desbepalinge en rekonstruksieplanne. AI die pogings van 
Byrnes en sy Westerse kollegas om vredestoestande te skep, 
is deur die diepgaande agterdog, buitesporige eise en on
toegeeflikheid van die Kremlin verydel, vermink of vertraag. 
Die nare ondervindinge wat Byrnes met Bolsjewistiese diplo
mate gehad bet, bet ook die ondervlndlnge van sy opvolger, 
George Marshall, geword. Die enigste verskil is dat die 
kloof tussen die eertydse bondgepote byna onoorbrugbaar 
wyd en diep geword bet en dat die verslegting in die be
trekkinge tussen die Weste en die Ooste in die jongste tyd 
met merkbare versnelde tempo plaasvind. 

seer om Afrikaanse kinders van 
hoi ouerlike invloede te speen 
en los Yan die Yolkstradisies en 
lewensuitkyk op te lei as wa
pendraers vir die liberalistiese 
strydmagte in ons land. 

Dit is beslis 'n ernstige aan
klag teen Ollll volk dat by toe
gelaat bet dat twee vreemde
linge uit Londen 85 jaar lank 
aan ons voorgeskryf bet en nog 
steeds voorskryf hoe ons oru. 
kinders moet opvoed, veral waar 
daardie opvoeding in lynregte 
stryd is met ons volks tradisie!l. 
Kragtens daardie voorskrif, wat 
in ons wetgewing vasgele is, mag 
by d ie aans telling van lecr
k ragte in boer onderwysinrig
tings geen navraag gedoen word 
na 'n persoon se godsdienstige 
oortuiging nie. Soos ds. Kry
nauw dit uitgedruk bet: ,.Hier 
moet die Christen sy Bybel bCre, 
die Mohammedaan sy Koran en 
die Jood sy Talmud." Selfs waar 
'n universiteit op nasionale en 
Cbristelike grondslag opgerig 
word, mag by d ie aanstelling 
van leerkragte nie gevra word 
of bulle die gees van daardie 
inrigting sal kan vertolk nie. 

Christelike ouers - en ons 
volk bestaan in hoofsaak uit 
Christelike mense wa t nog glo 
aan die doop - wat \'OOr die 
kansel 'n plegtige en gewigtige 
belofte a fgele bet dat bulle hoi 
kinders in die christelike leer 
sal opvoed , en laat onderrig", 
bet vir 85 jaar lank, na 'n kort
stondige protes, maar stilgesit 
en aankyk hoe hoi belofte ver
nietig word op aandrang van 
twee uitlandse Jode. Dit is die 
vernederende en skuldige toe· 
stand waarin ons volk vandag 
verkeer. 

BEVEG DIE PRODUKTE 

En as daar nog sommige men
se is wat teen hierdie dinge 
beswaar maak en hulle be
ywer vir Christelike en nasio
nale onderwys, ook in ons Jaer 
inrigtings, dan ondervind bulle 
geen steun nie van diegenc wat 
wei 1 luid en k ragtig betoog teen 
die geestelik-verminkte produk
te van ons universiteite, wat 
nou in die politick di~ dinge 
bepleit wat v reemd aan ons 
volk is, maar nie k an insien 
dat jy hierdie vyande in die 
politick, dAar moe t verslaan 
waar bulle gekweek word nie, 
nl. aan jou universlte ite waar 
die jong Afrikanerboompies ge
buig word na die smaak van 
Londense Jode. 

Laat ons 'n les van Lenin en 
Stalin leer en van wat nou in 
Griekeland gebeur. Ons kinders 
word onder die stelsel van sen
t ralisasie op die platteland reeds 
van ses jaar a f onder die ouer
like invloed weggeneem na sko
le waar daar wel ook gocie 
leerkragte is, maar ook diegene 
wat klaar aan ons kleurlosc 
universiteite verknoei Is 
skole waarin soms , ·an bo af 
doelbewus daarn& gestreef word 
om kinders met 'n sogenaamde 
,.ope gemood" te kweek. H ier-

(vervoli in voliende kolom.) 

DIE BOLSJEWISTIESE 
OFFENSIEF 

Die Kremlin bet nie alleen 
daarin geslaag om met sy frus
trasic- en verydelingsbeleid die 
totstandkoming van vredestoe
stande en stabiliteit in die 
wereld teen te werk nie, maar 
hy het dit ook reg gekry om sy 
mag in Westelike en Oostelike 
rigting aansienlik uit te brei. In 
die Weste voer die Kremlin 
vandag die hoogste woord in 
Pole, Tsjeggo-Slowakye, Roeme
niii, Hongarye, Suid-Slawie en 

Buitelandse 
Oorsig 
Veur 

Dr. ]. A. Wiid 

Bulgarye. Die Kommuniste in 
al hierdie Iande het met die 
morelc sowel as met die materi
ele stcun van die Kremlin daar· 
in geslaag om die Bolsjewistiese 
lewcns- en wereldbeskouing 
daar op die troon te plaas. Die 
betekenis van hierdie Kommu
nistiese oorwinnings vir die 
Kremlin sowel as vir die \Veste 
kan moeilik oorskat word. Af
gcsien van die rewolusionere 
kcnmcrke wat met Kommunis
tiese oorwinnings gepaard gaan 
en die mcnsllke lyding wat op 
die uitskakcllng en likwidasie 
van andersdcnkendes volg, is d it 
vera! Stalin en sy Roo! leer wa t 
uit die jongste gebeurtenisse in 
Iande soos Tsjeggo-Siowakye 
voordeel trek. Terwyl die Bol
sjewisme sy grense weswaarts 
verskuif het, ver weg van die ou 
Russiese grense van 1939, moet 
die Westerse moondbede terug
trck en sal hul stem nie Ianger 
in die hoofstede van die nuwe 
Moskouse satelliete enige gewig 
dra nic. 

Die weswaartse mars van die 
Bolsjewiste het egter nie aan 
die westelike grense van bierdie 
Moskouse satelliete tot stilstand 
gekom nie. Die jongste gebeur
tenisse in Berlyn en Finland, d ie 
sloerpolitiek van die Kremlin in 

(vervolg op bladsy 5.) 

(vervolg van vorige kolom.) 

die proses van vervreemding 
van die ouerlike en kerklike in
vloede word dan uiteindelik a f 
geslult aan die universiteite 
waar jou landswette jou ver
pllg om jou kind aan die voete 
te laat sit van vreemdsoortige 
leermeesters, wat wei neutraal 
moet wees ten opsigte van die 
Afrikaner se godsdienstige tra
disics, maar glad nie neutraal 
ten opsigte van die ongeloof nie. 

Uit hierdie vernederende po
sisic sal ons volk moet opstaan 
as hy nog enige hoop koester 
op 'n eie toekoms. Ons sal moet 
begin om ons ele kinders te red 
ult cUe nette waarin bulle deur 
cUe '-'Y&nde ,·an ons volk revanr 
word. 
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,,Grootste 
Kapt. H. Slegtkamp, D.'r.D., 

Middelburg, Tvl., Skryf: 

Diktator'' 
Die Kommuniste met hul ge-

f Soos Ons Lesers! 
l Dit Sien 

Ons bet al baie gehoor van 
diktators, o.a. van Hitler en nou 
van Stalin. Maar ek dink dat 
dr. Malan die grootste diktator 
bier in Afrika is. Watter reg 
bet dr. Malan om hom te be
moe! met die kandidate van 
mnr. Havenga, en die Afrikaner
party? 

Deur die genade van dr. Malan 
bet mnr. Havenga 'n setel in 
die Vrystaat gekry. Kyk nou 
wat bet in Brakpan gebeur. 
Mnr. John Vorster en Louis 
Bootha (vir Roodepoort) wat al
gemeen deur die publiek aan
vaar word as kandidate, is deur 
dr. Malan geveto. 

Ek kan nie verstaan hoe mnr. 
Havenga daarmee tevrede kan 
wees nie. Gaan by dan buig 
voor dr. Malan? Dr. Malanmoet 
nie vergeet dat as mnr. Haven
ga sy eie party met behulp van 
die O.B. in die veld geplaas 
bet, hy sy kop lelik sou gekrap 
bet. 

As ons nie oppas nie sal dr. 
Malan, nadat by met ons stem
me aan bewind gekom bet, in 
staat wees om die O.B. in die 
ban te doen. 

Verantwoor
delik Vir Veto 

Mnr. J . F. Stemmet, Knysna, 
skryf: 

Ek het ook die nuus oor adv. 
Vorster en mnr. Bootba gelees. 
Soos dit my voorkom bet die 
korrespondent van die H.N.P.
blaaie die berig in Dagbreek 
verkeerd gelees. Felt is natuur
lik dat die hoofraad adv. Vorster 
geveto het en dr. Malan is een 
van die Iede van die boofraad. 
En soos dit my voorkom word 
die skuld nou op mnr. N. C. 
Havenga gepak. Ek glo hoege
naamd nie dat mnr. Havenga en 
die ander lede van die A.P. teen 
'n mede-lid sal diskrimineer om
dat hy 'n O.B. is nie. 

balde vuiste is besig om teen 
die godsdiens te veg en die leer 
van die anti-chris te versprei. 

Soos dit vir my lyk is dr. 
Malan angstiger om lede van 
die O.B. as kandidate uit die 
party te weer as lede van die 
Kommunistiese Party. Die O.B. 
is vandag een van die sterkste 
Afrikaanse nie-partypolitieke 
organisasies. 

In die plek van wyle mnr. 
Werth, wat die O.B. nie kwaad
gesind was nie, is mnr. P. W. 
Botha nou genomineer. Vier 
jaar gelede bet hy bier op 'n 
vergadering teen die O.B. uit
gevaar, en uitlatings gemaak 
wat, na bewering, aanleiding 
gegee bet tot twee internerings. 

Ons moet egter in eensgesind
heid lewe en mekaar se skulde 
vergewe. - (Verkort. - Red.). 

Die Weste 
Mnr. A. N. van Dyk, Napier, 

skryf: 
Dr. Malan s€! dat as hy die 

oorwinning behaal, by sy magte 
sal ingooi by die Weste. Wie is 
die Westerse blok? Is dit nie 
die moordenaars van Neuren
berg, Engeland en Amerika nie, 
van wie Streicher gese bet dat 
die Bolsjewiste bulle ook nog 
sal ophang? So, O.B.-lede moet 
nie kant kies nie. Kyk eers wat 
julie doen voordat julie die krui
sie trek en die Dingaanskruisie 
van verraad maak. 

Om elke vyf jaar lank 'n krui
sie by die stem bus te gaan maak 
en daarop te roem dat ons ons 
plig gedoen het, is !outer twak. 
Waarvoor bet al ons helde dan 
hul bloed opgeoffer? Waarvoor 
bet bulle gesterf? Ons moet iets 
by daardie idealisme voeg om 
dit te bestendig. 

Laat die Rooi Sowjet gaan 
en die Westerse moordenaars 
uitdelg. Daarna sal Duitsland 
weer opstaan sodat reg en ge
regtigheid weer kan geskied. -
(Verkort). 

SkadU en · Lig 
In Brakpan 
Mnr. G. C. Odendaal, Pretoria, 

skryf: 
Vergun 

ons blad 
verband 
tragiek. 

my asb. 'n plekkie in 
om ietsie te rep in 
met die Brakpan-

I n die eerste plek wil ek graag 
my hoogste waardering uit
spreek teenoor genl. John Vor
ster. Sy gebaar was 'n helder 
daad. 

Die aanloklikheid van Kaap
stad se sagte kussings kon nie 
opweeg teen sy suiwere wil om 
slegs te dien nie. Diens in die 
sin soos genl. Vorster dit inter
preteer is die enigste pad 
waarop ek die Afrikaner kan 
sien voortmarsjeer na sy eind
bestemming. 

Aan Brakpan sal in die toe
koms .'n politieke stigma kleef 
wat 'n slegte smaak sal Iaat in 
die mond van elke opregte repu
blikein, maar aan die ander
kant het ons tog daardie een
same wete weer helder sien 
opflikker, nl. dat daar onder ons 
nog mense-materiaal aanwesig 
is wat net soos in die verlede 
ook nog in die toekoms opoffe
ringe sal maak. 

Van 'n persoon soos adv. Vor
ster kan mens nouliks lets 
anders verwag het. Soos hy 
aan my bekend is, is daar by 
hom net een onverwoesbare 
leuse, nl. ,Ek dien," nie 'n poli
tieke party of 'n Empire nie, 
maar wei die Afrikanervolk. 

Net soos genl. Vorster, wil ek 
en sy bale vriende bier in die 
Noorde, ook Iangs die weg, die 
volgende kandidaat alles van die 
beste toewens. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmakers, 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein Pretoria. 
IM Takke 

BUITELANDSE OORSIG 
(vervolg van bl. 4, kol. 5.) 

verband met die na-oorlogse 
rekonstruksie en die belangstel
ling van Moskou in die Kom
munistiese partye en algemene 
verkiesings in Iande soos Frank
ryk en ItaliiS bewys duidelik dat 
woorde soos wereldrewolusie filn 
wereldheerskappy nog nie uit 
die woordeboek van die Russiese 
maghebbers verdwyn bet nie. 

Nie aileen weswaarts nie 
maar ook ooswaarts is die Rooi 
leer op die mars. Die jongste 
groot oorwinnings van die Chi
nese kommunistiese leers sowel 
as die doen en late van die 
Russe in die vroeere Japanse ge
biede op die Asiatiese vaste
land spreek '1;1 baie duidelike 
taal. 

WESTERSE REAKSIES 

Die na-oorlogse agressiewe 
buitelandse beleid van Moskou 
het sonder twyfel steeds sterker 
wordende reaksies in die W este 
uitgelok. Die dae toe Ameri
kaanse presidente en Britse 
eerste ministers lang reise af
gele bet om in welwillendheid 
die knie voor Stalin te buig, is 
gelukkig verby. Vandag kan 'n 
mens hom net nog verbaas oor 
die nai:weteit - om 'n onskul
dige woord te gebruik - wat 
soveel vertroue in die Moskouse 
diktator gestel bet. 

Vandag praat die Weste 'n 
gans ander taal as wat Roose
velt en Churchill in Teheraan, 
Yalta en Potsdam gepraat bet. 
Die V.S.A., die enigste wereld
moondheid wat met sukses teen 
die Russiese kolos kan optree, 
doen sy uiterste om 'n bolwerk 
teen die bewegende Rooi leer op 

te werp. As beskermer van die 
W este en potensiele vyand van 
die Russe maak Amerika, be
halwe vir propaganda doelein
des, nie vee! gebruik van die 
internasionale masjinerie nie 
wat hyself gehelp het om op te 
bou om wereldvrede te hand
haaf. Dit was op eie houtjie dat 
Amerika hulp aan Griekeland en 
Turkye verleen bet, 'n -I'ruman
leer en 'n Marshall-plan verkon
dig bet. Dit is nie in die ver
gadersale van die V.V.O. en die 
Veiligheidsraad nie maar in die 
Wit Huis en in die Amerikaanse 
Kongres waar die nuwe wereld
program opgestel word. Die 
vernaamste nommer op hierdie 
program is sonder twyfel aan 
die adres van Moskou gerig. 
Hiervolgens word kolossale dol
larbedrae vir hulpverlening aan 
Wes-Europa en China en vir 
Amerikaanse bewapening op sy 
gesit. Die opstel van 'n bol
werk teen die aanstormende 
Bolsjewisme het 'n Amerikaanse 
obsessie geword. 

BINNE 65 DAE! 

Hoewel dit vanselfsprekend is 
dat die Amerikaanse oorlog
strategie, soos deur militere 
owerhede opgestel, as die groot
ste staatsgeheim bewaar word, 
is daar binne en buite die 
V.S.A. volop stratege wat pre
sics weet hoe en waar die uit
klophou aan Rusland en sy 
satelliete toegedien sal word. 
Volgens hierdie leke-stratege sal 
dit 'n ware blitsoorlog wees wat 
nie Ianger as 66 dae sal duur 
nie. Die allerverskriklikste nuwe 
Amerikaanse wapens, wapens 
wat in hul vernietigende uitwer-

king die atoombomme van die 
jongste wereldoorlog ver sou 
oortref, sal aan die Russiese 
kolos hierdie uitklophou toe
dien. 

Dit is 'n bekende oorlogspro
paganda om 'n oorlog wat voor 
die deur staan en onvermydelik 
skyn as 'n ,piekniek" en ,kort 
van duur" voor te stel. Hoewel 
die jongste wereldoorlog wei be
wyse gelewer bet dat kortston
dige blitsoorloe en blitsoorwin
nings moontlik is, is dit sterk te 
betwyfel of die militere stratege 
van Amerika hul op hierdie 
oppervlakkige standpunt sal 
stel. 'n Blitsoorlog teen die 
Russiese kolos is die kletstaal 
van die propagandis en nie van 
die militere deskundige nie. 

Daar is dan ook genoeg be
wyse dat die verantwoordelike 
militere leiers in Amerika 
wereldtoestande in 'n ernstige 
lig sien en ook ernstige pogings 
aanwend om aan die oorlogsge
vare die hoof te bled. Afgesien 
van nuwe wapens word veral 
ook die mannekrag van leer en 
vloot opgeknap. Dit staan ook 
vas dat die V.S.A. nie aileen in 
Amerikaners die kanonvoer van 
die komende oorlog sien nie. Nie 
alleen in die Iande van die 
vroeere Wcs-Europese bondge
note nie, maar selfs in Franco 
se Spanje, in Turkye en in die 
Iande van die vorige vyande 
word gretig na rekrute gesoek. 
In die Verre Ooste maak Ame
rika hom bv. klaar om vyf mil
joen Japanse veterane teen Rus
land in die veld te stoot. 

Hoewel die kroniese wrywing 
tussen Rusland en die Weste 
duidelike tekens van verslegting 

(vervolg in volgende kolom.) 

Werkloosheid 
Word 'n 

Bedreiging 
Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 

Werkloosheid in die Unie neem 
stadig maar seker toe. Gedu
rende Februarie was daar 13,338 
werkloses in die Unie. Dit is 
480 meer as tydens Januarie 
toe daar 12,854 werkloses was. 
Hierdie sy!ers was op sy beurt 
weer 1048 meer as die vorige 
maand (Des. 1947). 

Die grootste persentasie van 
hierdie persone is nie-blankes. 
Aan die einde van Februarie 
was daar 3,200 blanke mans 
sonder werk. 

Die Natuurwetemkap 
•e nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE METODES 
Met Verbasende Ultlllae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

(vervolg van vorige kolom.) 

aan die dag le, moet dit nie uit 
die oog verloor word nie dat die 
Amerikaanse Kongres 'n lig
gaam is wat langsaam beweeg 
en nie maklik paniekerig word 
nie. Heelwat van die huidige 
sabelgekletter bet ook sy propa
gandistiese waarde vir die 
buiteland sowel as vir die eie 
tuisland. Heelwat van die hui
dige spanning tussen die Weste 
en die Ooste moet b.v. gesien 
word in die Jig van die nade
rende algemene verkiesing in 
!tali e. 

Die Bardoekklpte Kwale swig 

Die weteDIIkap bet Dou Ultgevi.Dd dat 
1odra 'D be~mette Uggaamedeel akooD
gemaalt word van ay glf of oneuJwer
bede, die slekt,e verdWJ'D. Deur die 
toepasslng van ons weteDskapllke me
tOdel bet cUt DOU 'D m&klllt8 ta&k 

ceword. 

Sabelgekletter sluit egter 
altyd potensiele gevare in, 
want met die bajonet of sabel 
kan wei bale uitgerig word, 
maar daar kan nie daarop gesit 
word nie. Die gevaar is dus 
groot dat die huidige spanning 
tussen die Ooste en die Weste in 
'n derde wereldoorlog kan ont
wikk~. Volgens baie kenners 
Iyk so 'n wereldoorlog selfs 
onvermydelik en een wat alleen 
nog deur 'n wonderwerk gekeer 
kan word. 

Dlt maak Die saak hoe ernaUg of aan
houdeDd u kwaal Ia Die - aelfa 811 ta 
dlt aa chronlea of ongeneesllk beatem
pel. Daar 18 hoop vir u. GeeD medl· 
ayne of oefenlnge benodlg Die. U aal 
onder geeD verpllgUng ataan Die. Bltryf 
aan ona eo veratrek volledlge beloD-

derhede ID verband met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Posbua 1886 - KAAPSTAD 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Nood 
in Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, klerasie en 

medisyne. 
e K.lerasie en skoene, nuut of gebruik, maar akoon 

en in goeie toestand. 
e VET. 
e BiltoOJ' of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKO~EE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat 105B, 
PRETORIA. K.AAPSTAD. 

• VOEDSELWABE ALLEEN AA.N D.A.B.A., PRETORIA. • 

Maak u eie STENE 
met die 

SE}IENT-
STEENMAAKMASJIEN 

Die ,KLEINE WONDER" stel u 
instaat om sementstene te maak · 
op die plek-soveel as wat nodig 
is, waar en wanneer hul nodig 
is. Daarbenewens stel die wel
gevormde, volkome reghoekige 
standaardgrootte ,Kleine Won· 
der" -stene die messelaar in staat 
om bale meer stene per dag te le 
en minder pleister (messelkalk) 
te gebruik. Die pleisterer spaar 
ook tyd en pleisterkalk omdat 
daar nie ongelyke dele is om op 
te vul nie. Die ,KLEINE WON· 
DER" sonder onderdeel kos slegs 

£20 v.o.s. Hopefield. Onderdeel 
£10 ekstra maar enige stewige 
stellasie kan vir hierdie doel ge· 
bruik word. 

d. H. BUHR 
Handelsnavrae word verwelkom 
Voortrekkerstraat, Hopefield. 
Posbus 18. Telegramme ,BUJIR• 

(3) 
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Republikanisme : 

Churchill se Begeerte en 
Smart Bewys Valsheid 
Van Dominiale Vryheid 
In ons vorige artikel bet ons heweer dat die Brilst• iml'eriali!'ome nie 

sosee r ol' die be!'lil , ·an to.y· kolonies as op die dienste, vrywill ig of gedwonge, 
van ~y ondergeskikte gebiede gesteld is nie. Wat die !c'~lalus van sy onder
horige Iande is, maak hy hom ~ie veel !!'aak nie, solank b y maar n et u it lmlle 
verryk kan word. Laut ons in bierdie artikel meer lig O() bie rdie fo\telling 
werp. 

In. die vorige eeue het die 
Britse imperiallsme dlo pad van 
geweld en dwang gevol&'. Die 
een volk na die andcr is op 
gewelddadige wysc ondcrwerp, 
waarna met aile middelc &'epoog 
Is om bulle van hul clc identiteit 
te beroof en sodoendc tot gewil
lige slawe om te vorm. Die 
geweld bet egter nle groot divi
dende atgewerp nle. Ons kan 
maar kyk na die gevolgc daar
van op Am erika waar die reaksic 
teen Britse oorheerslng op die 
Amerikaanse vryhcidsooriog uit
geloop bet, en ook na Ind1e waar 
die beleid van rcgstreekse oor
hcersing so 'n vcrsct laat op
laai het dat IndiG vandag denr 
Churchill as afgcskryf aanvaat 
word, hoowel op die 11'.1\ijtc oor.t
blik nog pogings aangcwcnd 
word om Indii! tc bchou met die 
meer subtiele mlddcls wat met 
soveel welslae op Suid-A!rika en 
ander domlniums tocgepas is. 

, GROTEit \-'RYHEID" 

H ierdlc subtlcle bclcld bet sy 
oorsprong In die tyd van die 
Groot Trek toe lord Durham na 
aanleiding van die mocllikhcde 
destyds In Kanada met sy nuwc 
resep van sielkundige onderwcr
ping gekom bet. maar dit hct In 
Suid-Afrlk• ~ra IY toepaaslng 
gcvlnd kort na die Twecdc Vry· 
beidsoorlog- klaarblyklik weens 
die onderskatting van die Bocrt• 
sc wccrstand op g rond van hul 
gcringc gctallc. 

Lord Durham se advies aan 
Brittanje het hicrop ncergckom: 
Koop die \'CI'!It't va n die koloniC'JI 
met Krott' r politiek t' n yh c-ld e-n 
stuur a11 waarborg ,·ir die trun
saksle voter getalle Britse im
mlvante op wie IMl lojulite lt 
staat gemaak kan word. Dur
ham se Idee was naamllk dat jy 
die kolonlcs 'n groter politlcke 
vryheld moct verlcen, wnardeur 
bulle met 'n dankbarc vricnd
skap jcens Brittanjc vcrvul sal 
word. Hierdie dankbaarheid 
kan dan versterk word tot bly
wende lojaliteit indicn daar gc
sorg word vir 'n mccrdcrhcld 
lojale onderdane in die bctrokkc 
kolonle deur mlddel van lmmi
g rasie. 

S.A. AS VOORBEE LD 

'n Duidelike voorbccld van 
hierdie politick word gevind In 
die tocspraak van Stanley Bald
win in 1934 , toe by die nuwe 
grondwet, wat grater politickc 
vryheid aan Indiil sou gee, vcr· 
dcdig bet: 

,Dis m y t-erllke oortuig ing 
dat u by mngh~ IK om die hele 
Indie vir altyd vir diE' Britse 
R yk te red," bet hy ge~ti'. , Ek 
verklaar mt>t natlruk da t t'k 
vas oortula- IK dut, ll!l u lndle 
nie bierdie a-elet>ntbeid gf'e 
nie, u Indie binne twee a-e'>laa-
te 11111 \ 'C'rloor." 

Vir die gcwone man mag dit 
tecnstrydlg klink om aan Indi il 

.groter vryheld tc gee ten cinde 
IndiC vir die Ryk tc behou 
maar vi r die Britsc imperialis 
was dlt lank al nic meer 'n 
kwcsslc van tcenstrydighcld nic, 
en sells nlc van blote teorle nlc ; 
by bet d ie bewyse klaar In IY 
aak, en Baldwin bet dlt dan ook 
ultcehaal en aan I)' pa rlement!i
lede , ·oorcebou : 

, Die toek enning va n self- I Afrika a11 geslaagd<' procf
bestuur aan S uid-Afrika, wat nemlng, maar t f'f'n d ie lompe 
inder tyd so ge waagd gelyk wyK(' waarop die re!lf'P h ln tot'
het, bet getoon da t dit die gepa!l word. llulle bet dif' ny
beste dina- vir die Britse R yk bf' itl nic uun diE' rf'gtt'l mt'n!!e 
was wat k on gebeur bet,'' bet gf'a-ee n ic, maar nun dicgt>ne 
by in ~oy toc&praak verklaar. \\at a ile redt' bet om Brittunje 

Hler hct die Brit erken dat 
selfbestuur nie 'n daad van self
lose grootmoedigbeid was nie, 
soos gcnl. Smuts nog altyd pro
beer vcrkondig, maar dat dit 
volgcns die rcsep van er,·arc 
Empire-boucrs bedoel was om 
jui!l d ie onderworpe kolon ie \ 11.,

ter aan Brittanje te k oppf'l. 
Hierdlc nuwe resep is onmid

dclllk na die vcrowering van die 
Republleke op Suid-Afrika toc
~rcpas. In 1908, slegs 'n jaar na 
llle oorlog wat Brittanje dul
st•nde !('wens en miljoene JIOnde 
ltf'k O!I h t't , pleit Joseph Chamber
lain, die aar tsimperialis wat 
agtcr die Jameson-inval en die 
'fweede Vryheidsoorlog gesit 
het, vir ,,'n vennootskap met die 
groeiende kolonies, sondf'r wie 11e 
~tterke regterha nde e n lojale 
ha rte tlie R yk n ie ka n bf'hou 
word nle". E n in die volgcnde 
jaar word aan die verowcrdc 
Rcpublieke ,.selfbestuur" op 'n 
aklnkbord aangebied. 

\ 'OLSLU: \ 'EROWERI!'\G 

Hit-rdie skenking 'an !lt'l!'be
<;tuur binne 'n paar jaar na die 
oorlog wa!l 'n g rott-r Imperiale 
duud as die verowe ring , ·an die 
Rf'publieke. Dit bet genl. Smuts, 
' n bittereinder wat die Britse 
imperiali!!me in die glociendste 
taal , ·eroordt>el en enduit m t-t 
die wapen beveg bPt, nie net 
,·an sy \"el'!lf't ontledig n ie, maar 
o;elf!l by po11itiE'we medewerking 
vir Britse impe rialisme gewen. 
As gcvolg van hierdie daad wat 
gcnl. Smuts by herhaalde gc
lecnthcde as die ,.mees groot
moedigc" beskry! het, kon hy in 
September 1946 die Britse im
pcrialismc in die volgende taal 
in Parys verdcdig: 

,.Brit~ imperialisme is dood. 
In die Suid-Afrikaaru.e oor log 
bet dit sy laa11te rol geo;peel. In 
dua rdif': oorlog en in d ie v rt"df' 
wa t daarop ge, olg bet , is d if': 
kors , ·an imperialisme verbrt't"k 
t'n b f't dif' diepere magte , ·an 
die wa re Brit~<e gees weert't'n., 
na bo gf'kom. D ie Brit11e 
gc-ment'IM!!I \ 'an ,·olke bet ve rr)·ll 
C'n 'n nuwe pa troon is besig om 
u it te 11prf'i oor die bele Britllt' 
R~k. \\'aar die Britse , ·lag ook 
a l wnppe r, daar is die nuwe gee~< 

,·nn be\·rylling." 

CHURCHILL 

'n Mens stel jou voor hoc Britse 
imp<'rialiste soos Churchill by 
sulkc woorde luid hande 
klap, maar diep in die keel gig
gel oor die wclslae van hul 

tf' haat , bet Cbul'<'hlll It~'" .. • 

.. O~S BEGE E RTI;" 

.,Dit was ons bcgccrtc om 
aan Indii'l volle dominiale 
status te skenk, mf't in11luit ing 
van die reg , ·ena t In dif' Sta
tuut , ·an \\'ewtmin11h•r , om die 
Brib e Sta tf'borul bN•ltc-mal te 
,.f'rlaat, maar dh• wyse waar
op die Sosialistiesc regcring 
die vraagstuk gchantccr hct, is 
daarop bcrekcn om die mas
sas van IndiP gccn andcr 
keuse te gee as om van die 
Britse Kroon • weg tc breek 
nic. . . . , J)hl regcrlng van 
l ndie is geHmyt In d ie bande 
van ma nne Wtll gof'le rede bet 
om bittf' r ,·yandlggf'sind te 
wees teen dll' Brlt11e konnek
~tie. . . . . OnH luat uit ons 
bande gllp 'n maa1ige en 
wondc-rlikf': Ryk wa t in Indie 
opgl'bou is df'ur dit- opoffe
ring" \ 'Un 200 juur , t t'rwyl Sy 
!Uajc'ltt-it "e onde rdant- \·t-r 
mindn wont tot 'n ~IIM'If' 
kwart \'an wat dit g eAia&"te 
Jank \\UM." 

\\'IE KA'S TWYFEL'! 

Bcter voorbccld dat ,sclfbe
stuur,'' ,.domlnialc status" en 
wat nog, nic 'n daad van groot
mocdighcid Is nie, !'OOS genl. 
gcnl. Smuts bcwecr, maar 'n 
pog"ina- 111 om die k olonlf'il ,.vir 
a ltyd , ·ir die Britllt' R yk te 
rNI," HOOM Baldwin dit Mtf'l , knn 
nit' ltf'' ·lml word n it'. Ann die 
t-t'nkant bf'ly Churchill MY 
bf'rt>idwiiiiKheid, mf't'r noa-, MY 
bf'gt-nte om Indie 'n domlnlnlf' 
11tntu" tf' ltf't', maar onmltldf'llik 
danrna b:lr'l by feitllk In tranf' 
uit omdnt dit' "k t>nking op 110 'n 
w;~-·!le plua"K~''· ind bet tlat ,.S:r 
l\lnjt•'ltt'it" nou driekwnrt , ·an sy 
ondl'rda ne gnao vnloor nn 200 
jaur 1111 opofft>r in g11! 

\\'lc kan hicrna nog bewcer 
dat Suld-Afrika nadcr aan sy 
vryheid gekom het dcur die 
skcnklng van ,.die reg vervat In 
die Statuut van \Vestmlnster, 
om die Statcbond hecltemal tc 
vcrlaat" - 'n reg wat Churchill 
bf'Kerig was om te gee, dresclfde 
Churchill wat hull oor Sy Majcs
tcit sc vcrlies van 20•) jaar sc 
vrugtc? 

<Word vervolg.) 

Tree Op Teen 
Kommunisme 

,.nuwc patroon". \\'ant hlerdic Die Birmaansc n·gering het be
aartslmpcrialis wat tydcns die sluit om gcnadt•loos op tc tree 
oorlog gcse bet dat hy nie wil teenoor Kommunlste in Birma, 
voorsit by die likwidaslc van die so hct ecrstc minister Takin 
Ryk nic, bet 'n paar weke na Noe vcrklanr na nnnleldlng van 
hlerdie uitlating van genl. die arrestasie van 'n groot aan
Smuts, die moontlike ull\•aart tal Kommunlste wat begin staak 
van Indie met kragtlge stem be- bet. 
ween. H y bet dit nle teen die Die rcgering van \Ves-Bcn,alc 
llkenkln&" van dominiale s ta tus HndWl hct ook bcslult om die 
a11 sodanig gehad nie, wa nt in Kommunistlesc Party onwettig 
")" Wet>klag ,-enQll h)' na S uid-

1 
te verklaar. 

Gee Du itsland Sy 
Kolonies· Terug, S~ 

Oswald Mosley 
Die bestaan nn ' ersklllende rigtings in die Britse 

poUtiek ten opsig te , ·an die plek wat Afrika , ·ir Britse en 
t~uropese herstel moet lnneem, is in 'n artikel in Die ~.B. 
behandel. Daar is toe melding gemaak , ·an die bewegmg 
, ·an sir Oswald ~losley wat ook die oe op Afrika vestig. 
Ulerdie rigting gaan uit , ·an die wydste samewerking met 
Europese moondhede. Hul s tandpunt Is dat Dultsland nie 
net moet deelneem aan 'n ontwikkellngsJl)an van Afrika nle, 
maar selfs sy voormallge kolonies moet t erugkry. 

Reeds lank voordat Bevin met 
sy plan om 'n Europcse Unie 
te vorm, voor die dag gekom 
bet, bet Mosley daarvoor geplcit. 
Ook bet hy aan die hand ge
doen dat Afrika en sy rykdom
me ontgin moet word. Ook 
hierdie plan word nou deur die 
Britte met hart en sic! aangc
pak omdat hullc blerin 'n red
ding vir die Britse ekonomie 
sien. 

~losley betreur d it da' Duits
land plat~e!llaan is sodat b)' nie 
sy taak om die Russ ie5e Kom
munisme teen te hou, kan u it 
voer nie. ' n Sterk Duitsland i" 
die enlgste wa t dit kon aedoe n 
bet . Brittanje sowel as Amcri
ka kon In vrede met D uitsland 
gclcc! het. H ullc bet mekaar se 
markle en produkte nodig, maar 
vandag moct Amerika die puin
hopc van D uitsland sowel as 
Brittanjc' onderhou. Mosley pie it 
dat hicrdie misstap in die toc
koms voorkom moet word dcur 
verstandigc optrede. 

GEEN EUROPA 

Scdcrt die konfe rensie van 

Potsdam Is Duitsland in dric 
gebiedc verdeel. Sonder die ccn
hcid van Dultsland kan daar nic 
sprake wces van 'n vrcdc In 
Europa nic. l"eit is dat daar 
sondcr Duitsland gcen Europa 
sal wecs nle. "Ek gaan , .t'rder , 
t'n Hrklaar dut Duitsla nd toe
celaat moet word tot die E uro
pe!le unie t> n da t by op ltt'l) ke 
\ Ot•t mt•t die a nde r moondhede 
mot•t d t•(•lnt-em aan dit> ontwik
kt>linJ vun Afrika", verklaar 
1\lotdey. 

, \ 'erdn moct ~;y kolonif'~ aan 
hom tt'lrug gegee word of bulle 
ekwh·alente in a nde r delt' van 
Afrika. Die weie rin&" , ·an hier
tlle elemen tere reg\·erc.lirheid 
Willi t'Cn va n d ie oor!!lnke van 
die onft)loffing va n 1989. In die 
r e!lamf'ntlike ondt'lrnt'mlng va n 
Europcse Ia nde in die ontgln
nlng va n Afrikn, moot Duitsland 
NY gelyke aamleel ontvung". 

Mosley maak daarop aan
spraak dat hy altyd 'n voor
standcr van hierdie bcleid was. 
Voorhccn was dit net 'n droom, 
maar tans is dit 'n praktiese 
noodsaaklikhcid. 

.-------------------·-------...... ., 
VIR DIE AANDAG VAN 

STU DENTE 
Die aandag , ·an a lle studente, maak nie saak 

aan watter unh·ersltelt of kollege u studeer nie, wat 
nog nie ingeskakel is by 'n eenheld nle, of graag 'n 
eenheid wil stig, moet asb. sonder , ·ersulm In \'erbin
ding tree met die J eugleier, Posbus 1059, Pretoria. 
Nadere besonderhede sal dan , ·erstrek word. 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·----·------------------·------~~ 

V.S.A. Baas 
·Ter See 

Ook op die gebied van skeep
vaart is Brittanje vandag 'n 
twecderangse moondheid. \Vaar 
hy hom vir baie jare lank be
roem bet op • sy baasskap ter 
see, bet Amerika tans daardie 
plek ingenecm. 

Die Amerikaners bet hul 
skeepstonnemaat scdert J un ie 
1939 met meer as 21,000,000 ver
meerdcr. In dieselfde tydpcrk 
het die wereld se tonnemaat met 
slegs 15 miljoen tocgeneem. 

Scdcrt 1901 bet die persenta
sic van die wereld se tonnc
maat, wat aan die V.S.A. bc
hoort, van 4.2 tot 36.1 tocgc· 
neem, terwyl die van Brittanjc 
van 50.2 tot 21.4 gedaal bet. 

Dif' S...ntrale Grocp van cerw. 
Milcs-Cadman bet aangckondlg 
dat bulle der tien setels sal be· 
twls. Die kandidate vir ncge 
van hlcrdie setels is reeds goed
gckcur en aangekondig. 

PLUIMVEE 
Ola .... ~ _, • PLUIIIYIU 
&U:U • - FIIODl'llTJ: ..,. __ .. , 

C. M. ELOFF EN KU 
c--.1 ... 

MOaW:MAaJ[ (P- 'lUI 1'1-

Sprake 
Geweld 

Van 
In 

Triest 
Blykens aanduidings is Rus

land van voorneme om die aan
kondlging van Amcrika dat 
TrWst weer ann Italic teruggc
gcc moct word, met wapcnge
wcld teen tc staan. 

Uit Itam! word bcrig dat 5,000 
Suld·Slawicse soldate die Suid
Slawiesc bcsettingsgcbled in 
Trlilst binnegctrek •hct en dat 
300 Russiesc tcnks op die grens 
m•ge myl vana! Trii':st saamge
trck Is. 

Trivst, wat aan ItnJHI bchoort 
ht't, is met die Itniinanse vre
dcsvcrdrag van ltaliii wegge
ncem en onder internasionale 
behccr geplnas - grootliks as 
gcvolg van die agitasie van Rus
land en sy handlangcr Jocgo
SiawW. Die gevolg was dat Rus
lund 'n dccglike houvas op 
hicrdic bclangrikc hawestad ge
kry hct. 

Amerlka, Engcland en Frank
ryk het onlangs Mngekondlg 
dat bulle van plan Is om bulle 
te bcywer dat TrH!st weer aan 
Italic tcruggegee word. 



BLADSY AGT DIE O.B., WOENSDAG, 7 APRIL 1948 . 

Besorgdheid Oor 
O.B.-Groepe By 

Linksgesin des 

Ook Wes-Kaapland 
Skakel Nou Oor Tot 
B~weegliker Eenhede 

Die stigtiog va n klein aktiewe O.B.-eenhede, elk m et 
sy eie Ie ie r wat r egstreeks m et die hoofkwa rtie re ska k el, eo 
waarmee reeds groot sukses in T rans vaal b ehaal is, word 
nou ook na W es-Kaapla o d uitgebrei. Die le iers va n hierdle 
eenhede w ord ook direk ingeskakel by die bestaande k~m
m a ndo's. 

enerayda, dlrek In bevel aal 
wecs van 'n stuk of tlen brand
wagte en wat, andersyds, as 
kommandoraadslede, direk met 
die hoofkwartier sal skakel. 

Ooreenkomstig hierdie besluit 
raak die range van assistent
veldkornet, sersant en korpo
raal in onbruik; en daarbene
wens sal die kommandorade 
voortaan ult tien of selfs mecr 
veldkornette kan bestaan. 

Die linksgeslode vyaod van die Ossewabrandwa g voel in 
toen em ende mate verontrus oor die aankondiging dat die 
O.B. besig is om defeos iewe a fweergroepe t een die Kommu
n lstf' aan die Rand en elders op t e rig. 'n Nuwe noodroep 
b et opgegaan va n die kant van die llnkse A rbeidersparty 
wa t wil weet wat die polls ie van voomeme is om te doen 
in verband m et hierdie ouwe bedrxwlgheid van die Osse
wabrandwa g . 

Veruntwoordellke offisiere in 
Wes-Kaapland bet reeds 'n ge
ruime tyd gelede opdrag ont
vang om met hierdie saak 'n 
aanvang te maak. I n die Kaap
se Skierciland is sulkc eenhede 
reeds te Parow en Bellville en 
elders in die !ewe geroep. Ook 
te Montagu en Bonnievale is 
die eenhede aan die beweeg. 

waardeur daar geen baakplek 
kan bestaan in tye wanneer daar 
sonder versuim geha ndel moet 
word nie, is deur die Grootraad 
op sy Jongste s itting In beginsel 
goedgekeur. 

\Vaar kommando's bestaan, 
kan die generaal en sy kom
mandante hlerdle vereenvoudlg
de stelsel toepas. Indien hulp 
by die oorskakellng verlang 
word, moet sodanige versoek 
aan hoofkwartier gerig word. 

Die O.B. Is beslg om die teg
niek van Hitler en die Nazis 
toe te pas skryf Colin Legum, 
'n vooraanstaandc lid van die 
Arbciders in die kolomme wat 
die rcgcringsblad Forum wcck
liks aan sy party afstaan. Hy 
verwys dan na die nuwe orga
nisasievorm van die Ossewa
brandwag waardcur tallc klein 
akticwc ecnhede in die !ewe ge
roep word om die Kommunlste 
teen te staan. • 

,Ek sal graag wil wcct wat 
die polisie doen in verband met 
hierdie bedrywighcdc van die 
O.B. As die Kommunlstc ,aksie
eenhede" het, sal ek ook graag 
wll weet wat met hullc gedocn 
word - hocwcl ek nle kan glo 
dat. dlt enlgslns waar kan wees 
nie. ' 

,ALLES VEILIG" 

, Indicn daar cnigc plaasllke 
Kommunistlcsc bcdrclglng is -
en gccn verantwoordcllke po
lltleke Icier glo vir ccn oom
blik dat dit die geval Is nie -
dan is dit die taak van die 
polisie om die saak te hanteer, 
nie 'n privaat polisie- of gue
rilla-eenheid nic, soos die O.B. 
van voorneme is om in die !ewe 
te rocp." 

Sedert wanneer, wil die skry
wer weet, ts dit gewettig om 'n 
privaat pollslemag aan te hou? 

Berlyn Word 
Brand punt 

Die verboudlng tu1111en · die 
Westerse Geallleerdes f'n Rus
land bet die afgelope dae so 
versleg en die spanning so toe
geneem dat gevrees is da t daar 
enige tyd 'n breekpunt bereik 
kon word. Berlyn bet die 
brandpunt gf'word, waar die 
Rosse sklelik bt>gin bl't om dras
tiese relsbeperklngs tulllll'n die 
verskillende bellettlnpgebiede 
toe te pas. 

Die Amerikancrs het, nadat 
bulle treine deur die Russc voor
gekeer en gefynkam Is, geant
woord deur aile millterc t rcine 
van en na Berlyn tc kanselleer. 
Inmiddels Is die wagte op die 
grense van die besettingsgebiede 
vcrsterk. 

Blykbaar vasberade om op 'n 
breckpunt af te stuur en toe
gewings van die Amerikaners en 
Britte af te dwing, het die Russe 
aangAondig dat hulle voortaan 
nie meer sal deelneem aan die 
beraadslagings van die Berlynse 
Kommandatura nie. Dit is ver
tolk as die begin van die ont
bindlng van die voellng tussen 
die Russc en hul mede-beset
ters In Dultsland. Om krag by 
hul 11tap te voeg, bet tlle R osse 
begin om loopgrawe te gra.we en 
te beman. 

In 'n poging om 'n oplossing 
te vind vir die doole punt, is 
gereiH dat die Britse militere 
goewerneur, genl. s ir B. Robert
son, en die Russiese militere 
goewerneur, maarskalk Sokolof
sky, glster saam sou eet om 
sake te bespreek. Die opper
bevelhebber van die Brltse 
magte, veldm. Montgomery, sou 
by hlerdie cctmaal aanwesig 
gewees het. 

Hierdie 11telsel van organisasie 

1\lEER VELDKORNE TI'E 

I n Wes-Kaapland sal die kom
mando's voortaan beskik oor 'n 
hele aantai veldkornette, wat, 

In doole k olle, waar kom
ma ndo's nle bestaan ole, of in 
werksplekke waarheen ~e 
k omma ndo-organlsasie moei
lik deurdrlng, k an enige O.B.
lid in oorleg met die hoof· 
kwar t ier 'n klein eenheid be
gin en opbou. 

,Dr. Van Rensburg se oor
logstydse magte en mnr. P irow 
se piksteelkommando's maak 'n 
ernstige gevaar uit vir die 
binnelandse veiligheid. Selfs al 
gaan daar geen bevele van die 
leiers uit nie, en jy 'n groep 
georganiseerde jong manne het 
wat geleer is om 'n sekere groep 
te haat. bestaan die gevaar al
tyd dat bulle op hul eie tot 'n 
offensief kan oorgaan wat tot 
groot moeilikheid kan lei," aldus 
die sk~r. 

Dit is vanselfsprekend dat die 
Kommuniste en hul metgeselle 
vandag die grootste keel sal op
sit teen die bewapening van 
ander volke teen kommunistiese 
agressie, en dus ook teen die 
voorbereiding van die Afrika
nervolk om homself te beskerm. 
Dat die Kommuniste bul aan
valle teen die O.B. verbewig, Is 
'n aanduiding da t bulle weet 
waar bul teens tand vandaa n sui 
kom. 

V.S.A. AANVAAR ,FASCISME' 
NOU AS BONDGENOOT 

Spanje, wat sedert die afgelope oorlog die uitgewor pene onder die 
Eu.ropese volkere was vanwee sy , fascisme" wat hom om die nek gehang 
is deur dit> Kommunistiese pro pagan diste omdat bulle in genl. Franco 'n 
gevaar ge!!ien b et vir hul uitbreidings planne, begin weer in die kring van 
die volkere opgeneem te word, veral deur Amerika, wat nou besef dat 
Spanje een van h ul sterkste bondge note teen die Kommunisme in Europa 
it!. 

I Dit is nie so lank geledc nic r--------------------------·, · dat daar selfs in die hoogste 
Vroeer verlede weeK is ook 

berig dat Spanje sowel as Por
tugal in noue medewerking met 
Amerlka, beslg is om die 
Iberlese Sklereiland om te skep 
in 'n vesting teen die Kommu
niste. Amerlkaanse militere des
kundlges bf't die Spaanse leer 
onlangs besoek en voorrade 
Amerlkaanse oorlop materiaal 
k om tans In Spanje aan waar
mee die leer toegerus sal word. 

GROOT LAERTREK ·OM 
0.8.-HOUDING TE 

BESPREEK 
Leiding aan die 0!-lsewa brand wag in W es

Kaapland t eo opsigte van die jongste polit leke ont
wikkeliogs wat die Ossewa brandwag op int lem e wyse 
raak, sal op 24 April op WorceMte r gegee w ord by 
geleentheld van 'o groot Laertrek deu r die Ossewa
brandwag va n Gebied A . Elke Brandwag en Offis ie r 
word deur die Gebieds le le r, genl. dr. F . D . du Tolt 
van Zyl, opgevorder om aa n wesig te w ees. Die 
Gebiedsleier sal persoonlik by hie rdie byeenkoms die 
bevel voer . 

Die Laer vind op die W orcesterse Skougronde 
plaas eo sal formeel om tien-uur die oggend geopeo 
word. 

Daar sal teote w ees waario Brandwagte die dag 
kan deurbring. Dit sal ook r aadsaam wees om 
vooraf los ies te r eel of 'n e le t ent saam te bring, 
hoewel reelings ook getref word \ 'lr 'n kombuis. 

• I 

KOMMUNISTE, ~ Jl!IG 
OOR KEERPUNT IN 

S.A. VAKBONDWESE 

raadsale van die wereld gevra 
is om sanksies teen Spanje toe 
te pas ten einde die ,fascisme" 
met geweld uit te dwing. Van
dag sing Amerika, Brittanje en 
Frankryk wat toe oiinskynlik te 
vinde was vir sodanige optrede, 
heeltemal 'n !Lander deuntjle. 
~ef groot....o: meerderheid van 
stemme (149 teen 62) bet die 
Amerikaanse huls van verteen
woordigers 'n besluit aangf'neem 
om Spanje in te slult by die 
Europese herstelplan. Die ' 'oor
s tel is ingedien deur Republikein 
O'Konskl wat Franco se bewind 
beskryf bet as een ' 'an die 
sterlite bolwerke teen die 
Kommunisme in E uropa. 

Die besluit is wei later deur 
'n gesamentlike sitting van die 
Senaat en die huis van verteen
woordigers weer herroep, vera! 
op aandrang van genl. Marshall, 
omdat dit as 'n flater beskou 
is om nou kort voor die ver
kiesings in Ita!Hi en Frankryk 
met so 'n beleidsveranderlng te 
kom. Daar is op ge" -ys dat niks 
verhinder dat Spanje in elk 
geval ingesluit word nie, en dat 
'n formele besluit op bierdle sta
dium slegs propaganda in die 
Kommuniste se skoot sal werp. 
In elk geval !ewer hierdie be
sluit bewys van die algehele 
kentering wat daar in Amerika 
gekom het ten opsigte van die 
sogenaamde ,fascisme" wat elke 
tecnstander van die Kommu
nisme sedert die oorlog om die 
nek gehang is, ook in Suid-

Datum Verskuif 
Van Wedstryd 

Op versoek van verskele le
sers, vera! offisiere wat tans met 
reorganlsasle beslg Is, is besluit 
om die sluitingsdatum van ons 
lntekenare-wedstryd te verskuif 
sodat dlt saamval met die af
slultlng van Voorslag se finan
s!Cle jaar, t.w. 30 Junle. 

Soos tevore aangekondoig is 
daar 'n prys (Parker- of Sheaf
fer-vulpen) vir die persoon wat 
die mceste lntekenare werf (een 
jaar opbetaal), terwyl diegene 
wat tien lntekenare besorg Die 
O.B. twee jaar lank gratis sal 
ontvang, en vir ses intekenare 
een jaar lank gratis. 

Die linksgesinde vakbonde wa t grootliks deur k ommu- Afrika. 

Name van gewerfde inteke
nare moet asseblief sonder ver
suim aan Voorslag, Posbus 1411, 
Kaapstad, gestuur word, sodat 
hulle nle hoef te wag op hul 
blad nie. 

o iste oorheers word, b e t verlede w eek die baasskap oor die 

Suid-A f rikaaose Va k- en Arbeidsraad verowe r, en daannee 

'n belangrike wa pen in die ekonomiese lew e in h a nde gekry. 

Hierdie baasskap is moontlik
gema.ak deur die aanvaarding 
van 'n voorstel van groepver
teenwoordiging in die uitvoe
rende bestuur van die R aad, 
waar deur die sewe linksgesinde 
vakbonde 21 ver teenwoordl
gers op die bestuur ,·erkry bet 
teenoor 19 van die ses gemag
tigde vakbonde, hoewel~ laasge
noemde oor omtrent vyfduisend 

is daar net 'n waarnemende se
kretaris op die oomblik in die 
persoon van mnr. A. G. For
sythe. 

Die Kommunistiese blad b et 
bierdie suk 11es van die linkse 
groepe met groot blyd11kap aan
gf'kondlg f'n beskryf dit as 'n 
keerpunt in die gellk if'denis van 
die vakbondwe~~e". 

meer Ntle beskik. I Die Ieier van die linkae groep 
Weens 'n hangende hofsaak Is Solly Sachs, 'n gebore Rus 

wat spruit uit 'n aansoek om j wat op vyftlenjarlge leeftyd na 
nletigverklaring deur die Kle-

1 
Suid·Afrika gekom het en hom 

rewerksvakbond teen die hoof- I in die vakbondwese ingegrawe 
sekretaris, mnr. J. \V. de Vries, het. 

-------- --.. ---
FRANKRYK Britse Boikot 
STIG SELLE Bly Nog Staan 
TEEN ROO I ES Die Unie-regering het nog 

1\let die doel om die Kom
muniste teen te st rum a11 bulle 
tot geweld oorgaan, word in 
Frankryk tan s M ,republl
keinse veiligbeid1111.fdeling11" 
gestig om die polish~ by te 
staan in ,·erband met moont
llke nywerheidsonluate. Die 
,•eUI~heidsafdelinp sal ce
broik word om verbindlnp, 
lughawens en gren!IC te be
waak, berig Sapa-Reuter . 

nlks van die Britse regering 
gehoor In verband met sy bevel 
dat die Britse kolonies in Afri
ka nle goederc uit Suid-Afrika 
mag invocr nie, na mnr. J. W. 
Mushct, Minister van Ekono
miese Ontwikkeling, verlede 
week in Kaapstad verklaar bet. 

Tot dusver het daar geen 
noemenswaardige verbeteriD& 
ten opsigte van die verbod ln
getree nle. 


