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,Gewese' 
Kabinet 

Die veroordeling van 
Klaus Fuchs tot veertien 
jaar tronkstraf weens die 
uitlewering aan die Ros
se van uiters waardevolle 
atomiese inligting bet 
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Wat vir die Amerikancrs ver
a! skokkend was, is dat hicrdie 
spioen saam met 'n groep Brit
se wetenskaplikes Amerika se 
atoom-inrigtings besoek het en 
van die geheime wat hy daar ge
sien het, ook verklap bet. Die 
gevolg hiervan is dat die Amcri
kaners nou glad nie mcer wil 
boor van die uitruil van atoom
kennis nie. Daar was juis 
onderhandelinge aan die gang 
vir 'n s telsel wnarvolgc>ns Britse, 
Ka na.dese en Amerikaanse 
a toom-inligting saamgegooi sou 
word. Hierdie onderbandelings 
het nou afgespring. Die Ameri
kaners voel da t die Britse 
\'eiligheidsmaatreels vee! te 
wense oorlnat as 'n man soos 
Fuchs vir so 'n lang tydperk 
vrye spel kon he. 
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I WAAROM DAARMEE. i 
.. SPE.E.L? I 

, Dit is regtig bedroewend dat die Verenigde Party. 
besluit bet om te \'eg teen die wetsontwerp wat die 
verbod op buite-egtelike gemeenskap tussen wit en 
swart wil uitbrei tot gemeenskap tussen wit en bruin. 
Waarom doen die Opposisie dit?" So lui dit in 'n 
boofartikel van Die Burger. 

Die vraag wat die blad stel, 
Is glad nie moeilik om te be
antwoord nic. Die Icier van 
die opposlsie word £2,000 per 
jaar betaal om die rcgering 
te opponeer. Dit is die tank 
van ,Sy 1\laj esteit se Oppo
sisie'' om die regering te oppo
neer. 

Waarom dan vrae stel ter
wyl die antwoord voor die 
hand I~? 
As ek vir my 'n slaanbal ann

skat, en die ding slaan my op 

die ncus, pas dit my nie om aan 
die publiek te vra nie: ,waarom 
slaan die ding my?" 

Dit pas die publiek bctcr om 
te vra: , W ru1rom koop j y vir 
jou 'n ding wat jou op jou neus 
slaan ?" 

En as ek vind dat dit te pyn
lik word om op die ,neus ge
slaan te word, dan is die van
selfsprekende oplossing: ,,Hou 
op om met 'n ding te speel wnt 
tc> rugslaan- neem dit wc>g!" 

Amerikaanse 
diep geskok. 

regering 

Hierdie Kommunis wat deur 
die Britte uit die internerings
kamp opgcplk is-waar hy ge
hou was voordat Rusland 'n 
bondgenoot geword het-en 
reguit opgeskuif is na die binne
kring van atoomnavorsing, bet, 
soos dlt alle goeie Kommuniste 
in hoe betrekkings betaam, sy 
openlike verbondenheid aan die 
party laat vaar en 'n skyn-dc
mokraat geword. I ntussen hct 
by in verbinding gebly met 
Kommunistiese agente en h1,1lle 
gereeld van belangrlke inligting 
op die gebied van atoomontwlk
keling voorsien. So gespesiali
seerd was bierdle inligting dat 
die Amerikaanse gcheime polisie 
wat deur die Britte stillctjies 
ingeroep is om tc kom help na
dat bulle 'n lekasie ontdek hct, 
by die cerste oogopslag dadelik 
bes9f bet dat aileen een van die 
hoogste amptenarc die inligting 
moes verstrek het-een wat 
presies weet wat van waarde 
is en wat nie. 

OUD-KOl\1:\IUNIS 1\liNISTE R 

Van die kant van die Britse 
volk word aangcdrin.g op 'n 
deeglikc ondesoek na die veilig
heidsmaatreiHs, terwyl 'n agter
dogtige oog geflits word na aile 
voormalige Kommuniste. Dit 
geld vernl die nu\\ e minister 
van oor log, John Strachey, wat 
ook voorbeen 'n Kommunis wus 
en vnndag aan d ie hoof staan 
van die belangrike oorlogsde
partement sonder dat by, \'Ol
gens Britse k oera nte, nog ooit 
sy Kommunistiese opvattings 
in die openbaa r verwerp het. 

V.S.A. BET WAPENWEDLOOP 
r-

Ruslaud het die wed
loop in superbewapening 
reed s klaar gewen en op 
die tydstip dat Amerika 
met soveel gebaar aange
kondig bet dat hy tot die 
gewigtige hesluil oorge
gaan bet om waterstof
homme te produseer, b et 
Rusland sy eerste wate r
stofhom al klaar ontplof 
en is hy in besit van nog 
twee, verklaar die deeg
lik ingeligte hlad Intelli
gence ' Digest in sy jong
ste uitgawe. 

Die blad verklaar dat die me
nlng wat in Westerse kringe 
bestaan dat die bcsit van hicrdie 
magtige wapen deur sowel Ame
rik a as Rusland 'n waarborg 
vi r d ie v rede kan wees, heelte
mal 'n valse gcrustelling is. Dit 
kon dit aileen gewees bet indien 
a lbe l Iande ewe kwesbaar was, 
maa.r in die onderhawige gevnl 
is daar geen ve rgelyking tu!'lsen 
Rusland en Amerika nie. Die 

Baie Geslaagde 
Kommunistiese 
Vergaderings 

, 'n Reeks hoogs geslaagde 
Kommunis tiese Party-vergade
rings is verlede week dwnrsdeor 
aile Johannesburgse na turelle
dorpe gehou in verband met die 
Newelare-onluste en die volk se 
els dat polis ie-klopjagte vir bie r 
en paste gestaak moet word. 

,Orlando, Alex:anclrn, Moroka, 
Jabavu, Sopbiatown en New
clare het vergaderings gebnd 
wat die grootste is wa t vir baie 
maande daa r gehou is." 

Bostaande berig verskyn in 
die Kommunlstiese blad Guar
dian. 

Wanneer kom die regering 
dan met sy anti-Kommunistiese 
maatreels wat hierdie georgani
seerde opsweping van <lie natu
reUe sal beeindig? Moet daar 
no~ eers meer bloed loop? 

I{LAAR VERLOOR 
Russiese generale sta r is diep 
geinteresseerd in die aspek van 
betreklike kwesbaarheid, en 
bulle meen dat W:illr Rusland 
steeds minder kwesbanr word 
Amerika en sy bondgenote altyd 
meer blootgestel word aan 
ntoombomaanvalle as gevolg 
van d ie feit dnt ntoombom
draende duikbote besig is om 
die verdediging ·wat op seemng 
berus, te klop. 

AS TRANT 

Die uiterste vyandiggesindheld 
in die Russiese pcrs en radio 
en die toon van sclfversekerd
heid, mecn die blad, behoort vir 
elkeen 'n aanduiding te wccs 
van die waarheid van boge
noemdc stellings. .,As ons volk 
maar net vir een week die R us
siese pers en radioskrifte kon 
lees, sou bulle beset hoe die 
wind waai. 1\laa r laa t ons wt-er
eens se dat die politieke leiers 
die feite veronagsaam in die gE'
s ig van die mees dringende ad
vies van sommige van bul wys
ste en er \'arendste tegnie<;e en 
deskundige amptennre!' 

Rome Wil Met 
Ander Kerke 

Nou Saamwerk 
Die Roomse Kerk, wnt geen 

under Christelike kerke erken 
E'n clus met bulle wil saum
werk nie, bet tans sy beleid ge
wysig so\'er dit snmewerking 
teen d ie Kommunisme betref, 
lui<lens •n annkoncliging van die 
Vatikaan. Nuwe opdragte is 
aan biskoppe uitgestuur waarin 
samewerking met ander kerke, 
onderhewig aan sekcrc voor
waardes, toegelaat word tcr ver
dcdiging van .,die fundamentele 
beginsels van die natuurlike wet 
en d ie Christelike godsdiens 
teen vyande wa t teen God ver
enig" en ten opsigte van maat
skaplike werk en dergelike aan
geleenthede. 

AFRIKA SE ROL Ruslnnd mag nie toegelaat word 
om hierdie vasteland te ver-

Die blad mccn da t daar hoof - ower nie. 
saaklik twce faktore is waarmee 
rekening gehou moet word. Die Lnasgenoemde waa r<>kuwing 
ecrste is Rusland se afhan klik- , ·ni sru1m m t-t ' n u.ankondiging 
hcid van olie. Sy olicvelde is van die interna&ionale komitee 
kwesbaar met Turkrye as basis, vir die bestude ring \ 'an E uro
maar Turkye word nie vinnig pese vraagstukke ve rlede week 
en kragtig gcnoeg voorberei n ie. dat Rusland se volgende doelwit 
Die belangrikste faktor is egter die Afrikaanse vnsteland is. 
die behoud en ontwikkeling van ,,Sowjet-Ruslnnd is besig met 
Afr ika - die enigste blok land banstige en uitgebreide voorbe
wat strategies met Rusland kan reidings om sy beleid vun ver
vergelyk en wat desnoods onaf- owering in Afrika voort te s it," 
banklik van die see kan wees. 1 lu i die versing. 

PARTYPOLITIEK GE.EN 
STAATSBESTUUR 

,Wat kan mens anders verwag solank Ministers in die 
eerste plaas partypolitici en in die laas te plaas opgeleide 
bewindvoerders is," vra ,The 1\lan on the Spot'' in sy rubriek 
in die Cape Times na aanle\ding van 'n geval waar 'n ~linister 
nie in s taat was om 'n besoekende besigheidsman van ge
vraagde inligting te voorsien nie. 

Die rub.riekskrywer bet dit 
oor die gebrekkige statisticse 
diens in ons land wat , na be
wer ing, die land die atgclope 
paar weke £40 mlljoen aan be

mens ve rwag solank :\linisters 
in die eers te plna!'l pnrtypolitici 
en In die laaste plaas opgeleide 
bewindvoerders is?" 

leggings gekos het omdat voor- Hierdie kommentaar kan 
nemcnde beleggcrs nie die no- miskicn aangevul word met 'n 
dlge gegewens kon verkry nie. aanhaling uit die Cape Argus se 
Hy verwys dan na 'n geval 'n politieke oorsig deur 'n wandel
paar maande gelede waar 'n gang-korrespondcnt: .,In 'n 
Minister by gcleentbeid van 'n sekere sin is die boofde van de
sosiale fun ksie wat spesiaal vir partemente die swygendc los
die doel gercei was, in aanra- kop-lcde van die Huis. Hulle 
king gebring is met 'n besocken- sit in die los ie agter en regs van 
de besigheidsman. die Speaker. Jlulle voer hul 

, "lliskien was dit nie die nan- Ministe rs met ammunisie wa n
gewese geleentbeid vir hierdie ifeer bulle op dt"batte antwoord. 
soort sank nle, maar by bet in Boodsk nppers d ra. die br iefies 
wanhoop tou opgegooi. AI wat van die Jos ie na die ministe riele 
by gekry het , was oppervlakkige banke. H ierdie boodskappers 
a lgemeenhede omtrent ,die land het dit maklik gehad toe mnr. 
van geleentbede'. By wou sta- Hofmcyr, 'n man met 'n onfcil
tlstiese en konkrete feite gehnd bare geheue, op sy voetc was, 
bel. maar vir meeste lUinis ta-s is d ie 

,Maar wnar kan mens daar- h oofde van depnrtementE' die 
voor nanklop tot tyd en wyl ons reddingstou wa t verhoed da t 
onlt land op 'n besigbeidsgrond-

1 
bulle in die see van onbekende 

slag b'estuur? Wat anders kan feite verdrink." 

In Amerika word mense mt't 
'n Kommunistit'se rekord-al is 
tlit baie jare terug-,'\·an aile ver
antwoordelike posisies onthef. 
In Brittanje 'word sulke mE'nse 
ondt-r die ,pink" bewind ,·un 
Attlt-(' tot sleutelposisies "·erbef. 

Oud-kommunis 
Hoof Oor 

Spioendiens 
Die Britse ecrste minister, 

Clement Attlec. het verlede 
week ontken dat sy oorlogs
minister, John Straehey, 'n 
Kommunis is, en bet die aanval 
op hom deur die Evening Stan
dard gclaak. Kort dnarna bet 
Stracbey St'lf in 'n \'t'rklaring 
erken dat by 'n Kommunis was 
tot 1940. 

Die Evening Standard bet be
rig dat die rcgcring 'n dceglike 
ondersoek na die Britsc geheimc 
diens gclns bet na aanleiding 
van die Fuehs-geval en danrop 
gewys dat die geh t'imt' diens 
deel is \Un die departc>ment van 
oorlog, wanr,·an 'n oud-kommu
nis tan'i minister j.,! 

Mev. (Pres.) Steyn 
Verjaar 

Mev. (pres.) M. T. Steyn het 
Sondag haar 85ste gcboortedag 
herdenk aan huis \'an haar dog
tcr, mev. dr. J. S. du Toit, van 
Kaapstad. \Veens 'n ernstigc 
siektc waarwn sy nog nie ten 
volle hcrstel bet nic, is die dag 
stil dcurgebring in tccnwoordig
heid van slegs kinders en klcin
kindcrs. Mev. Steyn bet nicte
min 'n groot aantal boodskappe 
van gelukwensing van oral uit 
die land - en sclfs uit die buitc
land - ontvang, onder andere 
van die Ecrste Minister en gcnl. 
Smuts. 

Mev. Steyn, wat deur hanr 
genecsheer aangcraai is om 
haar nie te vermoei met indi
viducle beantwoording van die 
groot aantal boodskappc nie, 
het haar dank in die volgcnde 
bewoording dcur middel van die 
pcrs betuig: 

.,Waar ek my 85ste verjaardag 
begroet vanuit 'n sickbed, nood
wcndig stil en afgesonderd, was • 
daar tog 'n vrcugdevolle stem
ming, gewck dcur die pragtige 
blomme en geskcnke wat my oe 
verlustig hct. Verjaardagbood
skappe en wense wat nooit sal 
vcrwelk nic, het my gemocd 
versterk. Daarvoor bly my dank 
innig en oprcg." 

Britte Voer 
Segregasie In 

Die Britse regering voel be
sorg oor die invoering van se
gregasie in agt Liverpoolse ho
telle, en beswaar daartcen is ge
maak. Die eienaars verklaar 
dat bulle daartoe verplig is dcur 
hul gercelde gaste wat nie saam 
met nic-blankes wil woon nic. 

Churchill Se 
Vredesprestasie 

Churchill is aanbcveel as 'n 
kandidaat vir die Nobel-vrede
prys. 

Moontlik berus hicrdie aanbc
veling op die dienste wat bier
die Britse politikus gclewer hct 
vir die bevordering van 'n bols
jewisticse duisendjarige vredc
ryk. Naas Roosevelt is gcen 
ander cnkele pc,soon meer vcr
antwoordelik vir die uitlcwering 
van Europa- en moontlik die 
wereld-aan die bolsjcwisme nie 
-'n feit wat aileen ongedaan ge
maak kan word deur 'n atoom
oorlog. 
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VVATTER VVAARBORG 
HET DIE VOLK? 

Die maatreels van die regering om ·bloedsuiwerheid te 
handhaaf sal, ten spyte van die partypolitieke munt wat 
die opposisie daaruit probeer slaan, wye steun in die land 
ontvang. Verlede week is die wetsontwerp wat buite-egtelike 
bloedvermenging tussen blank en gekleurd verbied, deur die 
Minister van J ustisie geloods, terwyl voorbereidings getref 
word vir die invoering van 'n volksregister. Albei hierdie 
maatreels is 'n balwe eeu agterstallig, en die feit dat die 
huidige bewind besluit bet om op 'n late uur tog deur te 
byt, is iets waaroor die volk dankbaar kan wees. Dat daar 
ontberings veral ten opsigte van die laaste beoogde maatr eel 
gepaard sal gaan met die uitvoering van die beleid, val nie 
te ontken nie, maar daar m oet nou eenmaal besluit word 
wat die toekomstige kleur of kleure va n die Suid-Afrikaanse 
bevolking moet wees. En as ons dan besluit dat daar ook 
plek moet wees vir 'n suiwe r bla nke ras, kon daar nle meer 
Ianger met 'n afbakening van bloed geta lm word nie. 
Van Kleurling-kant word reeds gedreig om name bekend 
te maak van Kleurlinge wat oor die bloedgrens geglip het -
'n praktyk wat deur die Kleurling-bevolking tot sover Of met 
instemming as synde sabotasie teen die blankedom Of - in 
betergesinde kringc - met stilswye bejeen is. 

DIE OORSAAK 

E n dit is miskien nut tig om in hier die verband t e beklem
toon dat hierdie vlug uit die Kleurlinggemeenskap na die 
blankedom in noue verband staan met die gevoel van ver
ydeling wa t veroorsaak word deur die huidige dubbelslagtige 
beleid van , apa rtheid" en , liberalisme". Omdat daar nie 
'n sniwer keuse tussen die twee rigtings in die verlede in ons 
volkslewe gemaak is nie, is ons ,apa rtheidsbeleid" vir 'n 
groot deel deur die libera llsme geneutraliseer met geniepslge 
gevolge vir die nie-bla nkes. Om maar een voorbeeld te 
noem: Aan sommige van ons universiteite word geen kleurlyn 
gehandbaaf nie, maar wanneer nie-blanke studente afge
studeer is in daardie gemengde inrigtings, bevind bulle bul 
VOOJJ 'n kleurslagboom ten opsigte van 'n meerderheid van 
ber oepe. Die liber a listiese beleid wil die nie-blanke vrye 
toegang gee tot 'n bla nke maatskaplike en politieke lewe 
waarbinne daar \ir hom geen staanplek is nie - nie net 
weens , hardvogtige wet gewing", soos bulle meen nie, maa r 
hoofsaaklik weens die bla nke openba re mening wa.t berus op 
die natuurwet dat soor t soort soek ( dit bewys ook die t oe
passing van segregasie in Liverpool - die , Kaapstad" van 
Brittanje) . E n solank daar vir die n ie-bla.nke geen sit- of 
staanplek binne die bla nke gemeenskap is nie, sal die nie
blanke met sy , vr ye toegang" mlsnoegd voel en die begeerte 
he om , deur te g lip" na die bla nke bloedkring. 

DIE OPLOSSJNG 

Daarom is die grondslag van enigc ,apartheid" of 
segr egasie dat die nie-blanke nie net uit die blanke kring 
geweer moet word nie, maar dat aan hom 'n eie woon- en 
werkterrein gegee moet word waarin hy sy ambisies en 
menslike begeertes kan bevredig. 

Waar die regering dus begin het om bloedgrense a f t e 
baken, rus die s wa re plig op hom om ook daardie positiewe 
deel nie na te laat nie, en dit sal die moeilikste t aak van 
almal wees; 'n taak, wat ons oortuig va n is, nie op 'n party
r egering se skouers aileen ka n rus nie. Die beleid van 
segregasie - van afsonderlike on twikkeling van die verskil
lende rasse - is so omvattend en so ingrypend dat dit nooit 
deurgevoer kan w9rd wanneer dit 'n deel van die volk se 
konstitusionele plig is om daarteen te veg nie. Wanneer 
ar gumente gesoek moet word aan die uiteindes van menslike 
logika, soos byvoorbeeld in die geval van die ontug-maatreel 
waar opposisielede die argument moes insleep dat 'n verbod 
tussen buite-egtelike bloedvermenging ,,'n belediging vir elke 
moeder" is omdat dit veronderstel ,dat sy haar kinders nie 
behoorlik kan opvoed nie" - wanneer sulke argumen te aan
gery moet word om 'n saak ampshalwe t e , opponeer", da n 
word dit tyd dat die volk voora l aandag skenk aan die in
strumen t van regering waarmee b y sulke diepgaande maa t
r eels wil deurvoer . 

, AMPTE LIKE OPPOSISIE" 

Maar verder, ons wil aan die regering vra: Watter waar
borg het die volk dat bierdie maatreels stand sal hou en n ie 
more-oormore weer deur die ,alterna tiewe regering" omver 
gegooi sal word s oos die Austra liese regering vandag die 
kleurma.atreels va n die vorige regering sloop nie? 

Die g eskiedenis bied geen waarborg nie - behalwe een, 
en dit is dat die uitgediende B ritse pa rtystelsel vervang 
word deur 'n stelsel van volksr egering waarin dit nie die 
betaalde en van koningswee-opgelegde taak van 'n , 1\la.jesteit 
se Opposisie" is om r egeringsmaatr eels t een t e s taan nie -
al is dit dan ook maar met argumente wat net in 'n inrigting 
va n swaksinniges indruk kan maa~. 

Berlyn: Bruggehoof Van 
Die Weste 

(Ons Duitse Korrespondent) 

, Dit lyk soos 'n stad van die dooies. In Wes-Duitsland 
het ek niks gesien wat hiermee ver gelyk k a n word nie. E n 
ek moet erken dat my vreugde oor die oorwinning get emper 
i<, toe ek die menslike vernedering in Berlyn gesien bet . E k 
bet toe besluit om nooit te vergeet dat ons vir die lot van 
hie rdie mense vera ntwoordelik is nie." 1\fet bierdle woorde 
beskryf Lucius Clay, wat vier jaar lank opperst e verteen
woordiger va n die Ver enigde State in Wes-Duitsland was, 
sy indrukke toe h y n ii. die slag van Berlyn in 1\fei 1945 "i r 
die eerst e maa l die voormalige Dnitse boofstad gesien bet. 

I ntussen het byna. vyf jaar deur gcen gebied binne die stad, 
verbygegaan. Die o~rsien- deur geen doringdraad en dcur 
bare puinhopc waarondcr Ber- geen Russiese patrollies te vcr
Iyn eers deur die Geallieerde breek nie. Toe die Iaaste Amc
bomwerping en later deur die rikaanse vliegtuig die ,.Iugbrug" 
Russiese artillerievuur begrawe na Berlyn binnegevlieg het, hct 
geraak hct, is inmiddels vir die genl. Lucius Clay 'n slag teen 
grootste gcdeeltc opgeruim die Sowjets gewen, maar sondcr 
Deur die ruines en kale vlaktes die Berlyner was hierdic slag 
van die stad waai tans 'n kouc onmoontlik gewees. 

E KONOMIESE NOOD 
en skerpe wind uit die ooste 
Waar voorhccn die Ticrgartcn 
- daardie pragtigc park met sy 
knorrige ou borne midde in die 'n Tweede gevaarlik(' faktor 
stad was _ is dit dood en lccg naas Helmstedt is die ekonomic
Die borende bedreiging ult die sc moeilikhede in Berlyn. Vir 
Ooste het reeds •n vaste norm sover die nywerhede in hicrdie 
in die Jewensritmc van die Bcr- stad nie deur die jarelange bom
lyner geword. Dit begin wan- bnr<lemente vernietig is nie, het 
nccr jou dokumente nog mylc 

• 

die So\\ jets ~dert 19t:S 'n \'er
dere 85 per<~ent afgetakel, met 
die ge\'olg dat Berlyn uit sy eie 
industrie nie meer kun bestann 
nie. Berlyn is dus hceltemal af
hanklik van hulp van bulte -
en sover dit die gebiede van die 
Geallieerdes bctref, aangewys 
op Wcs-Duitsland. Maar hierdlc 
hulp bly ontocreikcnd solank 
die stad in sy gci'solecrdc toe
stand bly voortbestaan. Ekono
miese hulp is vera! nodlg om 
sy geweldige werklooshcids
vraagstuk op tc los. Die Sow
jets weet maar te goed dat 
werkloosheid die terrein is 
wnnrop bulle die beste geleent
heid vir welslae bet 

Die beheerpunt by Hclmstedt 
is die stimulans om die mocilik 
hede in Berlyn deur angs en 
onrus tot die gewcnste chaos te 
bring wat die Sowjets nodig bet 
om hul doel te bercik. Die Ber 
lyners verdien nie net die be
wondering vir hul prcstasies in 
die kouc oorlog nie, maar ook 
die hulp in en buite Duitsland 
wat Wes-Duitsland aileen nie 
kan bied nie. 

,A!! Berlyn l'al, volg \Ves
Duislnnd. As ons van plan is 
om E uropa teen die Kommu
nio;me te beskerm, dan mag 
ons nie padgee nie," bet genl. 
Lucius Clay gese. 

van Berlyn af deur Russicse 
soldate ondersoek word; wan
necr die trcm plotseling by die 
Potsdamer Platz Jeegloop en 
dicgene wat verder in die Rus
siesc gebicd moet ry, verstom. 

ROO/ VOORSPE.L TOT 

R OOI HERTh"]]."ERING 

In die Russiese gebied self 
word die straat oorspan deur 'n 

VE.ROWE.RING VAN 
DUITSE. HOOFSTAD 

banier met die hamer en sekcl E nkele weke gelede het die Sowjets begin om die v rag -
daarop en foto's van Stalin 
Picck en Ulrich wat vriendclik verkeer a a n die Russiese beheerpu nt no. 1 by H elmstedt 
ot dreigcnd hcrinner aan die t elkens weer te blokkeer. Langs die motorpa d tussen 
,hcil" van Moskou of aan die Ha nnover en Berlyn het vragmotors soms 'n tou va n ses 
onvcrmydclike ondergang van 
die Westersc oorlogsdrywers my l lank ge, ·orm om dae lank te wag om deur die Sowjet-
Hier s taan jy aan die front van bebeer deurgelaat t e wor d. Die p roteste va n die Geallieerdes 
die koue oorlog; hier voel jy die t een bierdie s kending van die Pa ryse verdrag, is deur die 
onbeskryflike spanning tussen 
Oos en Wes wat elke vesel in die Sow jets genegeer . 
liggaam prikkel \'an diegene wat 
ongewoond ann die ntmosfeer is 

Hoc hou die vier miljoen 
mensc in Bcrlyn dit uit - hoe 
is dit moontlik dat mcnse nog 
vanuit die Bondsgebied na bier
die stad terugkccr? 

l\IOSKOU WEET 

Aangcsicn die pad- en water
verbindings na Bcrlyn alma! on
der Russiese behcer is, bestaan 
daar vir die vragvcrkcer uit 
Wcs-Duitsland net die ccn toe
gang tdt Bcrlyn. As die slag
borne by Hclmstcdt om laag 
gaan, kan dit 'n dreigcnde 
teken wees van wat op handc 
is. I n 1948 bet die hongcrblok
kade van die Sowjcts gcvolg 
wat 'n jaar lank gcduur hct en 
slegs deur die lugbrug oorwin 
is. Die klein blokknde van tans 
is die voorspel tot 'n groot poli
tieke aksie wat danrop toege
spits is om die hele Berlyn vnn
jaar nog onder die rooi bewind 

te bring. Die Kommuniste is 
besig met die organiser ing van 
'n optog (sternmnr sch ) van 
500,000 lede van die F reie 
Deutsche Jugend met Pinkster 
waarmee die harte van die Wes
Berlyners stormderhand vir 
Moskou en die rooi bewind ver-
ower moet word. 

Die Wes-Berlyners, wat al gc
woond geraak hct aan die Kom
munistiese bombardemcnt, sicn 
die gebeurtenis met vertrouc tc
gemoet: ,.Ons vrye !ewe en ons 
vol winkelvensters sal die beste 
teenbetoging wees," verklaar 
bulle. - <Korr. in Duitsland). 

~loskou het nltyd geweet dat 
by wat Berlyn bcsit, ook Wes
Duitslnnd het, er~ die Sowjets 
bet in die jare nli die oorgawe 
geen middel nagelnat om hierdie 
stad in hande te kry nie. Die 
eerste - en nie die swnkste nie 
- van sy sette was toe hy in 
Mei 1945 danrin geslang het om 
die stad onder sy beheer te kry 
en aan die GeallieerdetJ net een 
,vrye, ongehinderde" toegang 
vir vragverkeer wou toestaan 
indien laasgenoemde hul troepe 
uit die provinsies Snksen en 
Thiiringen sou terugtrek 
Saksen en Thtiringen Ie scdcrt 
dien in die duister agter die 
Ystergordyn - en die ,vrye toe
gang" by Helmstedt is tans die 
muisval waarmee die Sowjets 
hoop om Berlyn vroeer of later 
tc vang. (Kyk berig op hierdie 
bladsy). 

CALEDON 

DIE MENSE 

I 

Vryheidsdag word deur die Kommando's van Caledon 
gevicr op 

11 Maart vana f 4-uur nm. 
op die plaa s van mnr . Koos Viljoen 

1\leulrivier, Caledon 

Spreker : Mnr. N. G. S. van der Walt, 
Redakteur van ,DIE O.B." 

Omliggende Kommando's word ook vriendelik 
uitgenooi. 

GEBIEDSRAAD VERGADER 
op 18 Maart om 9 vm. 

In die Komiteekamer 
Groote Kerkgebou 

Kaapstad. 

• 

Hoofgeneraals, generaals, Hoofkommandan tes en 

asst .-hoofkommandantes teen woordig. 

Daar is egter een ding waar
mee daar minder rekcning gc
hou is, en dit is dat die weg na 
Berlyn oor die Berlyner gaan. 
Die pilare van hierdie Westelike 
bruggehoo! is die Berlyners 
daardic mcnse wat uit die 
enormc verwoesting, uit die bou
valle van Berlyn weer te voor
skyn gekom bet, is die mense 

1 
wat geen bombardement, hoe 
vcrskrikllk ook a!, geen Rus
sicse pantser of artillerie en 
geen hongcrblokkade kon be
wccg om hul stad te verlaat nie. 
Die llefde en die sterk verbon
denheidsgcvoel wat die Berly
ners met hul stad ver"Wnd, is :==- I 

BEL~N~RI:E SAKE WORD BEHANDEL~ .fu'J 
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Positiewe Apartheid 

Korporasie Moet Belas . 
Wees Met Ontwikkeling 
,Ek glo dat as ons die naturellevraagstuk wil oplos, ons m et die on

middellike grootskaalse ontwikkeling van die naturellegebiede op elke 
terrein moet begin en nie moet skroom om 'daarvoor ons hand diep 
in ons sak te steek nie," verklaar mnr . }. J. Olivier in sy r eferaat oor posi
tiewe apartheid wat hy voor die S.A. Buro vir Rassestudie gelewer h et. Die 
eerste deel h et reeds in ons blad ver sk yn. 

Nadat h y beklemtoon h et dat ' n ve rsk eidenheid van ekonomiese he
drywe in die naturellegebiede noodsaaklik is, gaan hy voort: 

Dit kan as 'n voldongc felt oem word, sal moontlik moet 
aanvaar word dat sonder in- help met die finansiering en 
dustriE!le ontwikkeling in die garansie of selfs die bestuur 
naturellegebiede die hele beleids- van sulke ondernemings. As 
rigting van aparte ontwikkellng daar geen werklike staatseicn
in 'n blote klug sal ontaard. domsrcg en -bestuur is nie, be
Wat inderdaad nodig is, is dat hoort die Staat ten minste be
die soort eksperlment wat op beer ult tc oefen gedurende die 
die oomblik by Zwelitsha gc- vormingsproses. Dit Is belang
doen word, op groot skaal in die rik dat spesialc rcserwetoestan
naturcllegebiedc herhaal word. de by loonvasstellings in ag ge-

Presics wat die aard en om-
vang van daardlc industr!E!lc 
ontwikkeling moet en sal wees, 
kan mocilik op hierdie stadium 
voorspel word. Aandag aan die 
saak Is reeds bcstec o.m. dcur 
die Raad van Handel en Nywer
heid in 1931S, en deur die Sosiale 
en Ekonomiese Planneraad. Uit 
die besklkbare gegcwens - wat 
maar skraal is - wil dit voor
kom asof aanvankl!k in d ie vol
gende rlgting beweeg kan 
word: Vleisinmakery, looiery 
en skoenmakery, pottebakkery, 
houtnywerhede en weefstoffa
brieke. 

MOEILIKHED E 

Dat daar beslis moelllkhede in 
die weg van die nywerheid&
ontwlkkellng van die naturelle
gebiede Is, val nie te betwyfel 
nle; die belangrikste daarvan 
hou waarskynlik verband met 
die verskaffing van vetvoer
faslliteite, die voorsicnlng van 
k rag en die beskikbaarstelling 
van kapitaal. Vir elkeen van 
hlerdie probleme sal 'n voldoen
de oplossing gevind moet word 
alvorens nywerheidsontwik
kellng in die naturcllcgcbiede 
praktlcse politick kan word. In 
dl~ verband sluit ek my met 
graagte aan by wat die Sosiale 
en Ekonomicse Planneraad in 
sy Verslae No. 9 en 10 se. Par. 
256 van sy ncende verslag lui 
o.m. as volg: 

,Die verskaffing van die 
nodlge water, krag, vcr llgtlng, 
vervoer en ander fasilitelte wat 
noodsaak lik Is vir die uitvoer 
van die aanbevelings wat In 
verband met hierdle opname &e
doen is, moet 'n staatsverant 
woordelikheid wees. D ie Staat 
of die een of andcr a d b oo lig
gaam wat deur die Staat be-

OOM DANIE ROUX 
OORLEDE 

Die samelewing van Fransch
hoek Is verlede Woensdag gc
skok deur die onverwagse heen
&aan van Oom Dante Roux na
da t by in Kaapstad in die Volks
hospitaal opgeneem was. 

Oom Danie, wat 74. jaar oud 
was, was 'n baanbrckcr op die 
gebied van vrugte-uitvocr. Hy 
was die eerste boer In Fransch
hoek wat daarmce begin bet, en 
ook die eerste boer om te begin 
met tabakplantery. Sy plaas sc 
naam - Champagne - dien 
dan ook vandag nog as merk 
vir 'n tabakproduk. 

Hy was bale jare lid van die 
afdelingraad, lid van die skool
raad, voorsitter van die 
Franschhoekse Uitvoerdersko
operasie, en tot op sy dood di
reksielid van die Franschhoekse 
verbruikerskooperasie. Sy laaste 
jare bet by stil op die dorp 
deurgebrln&. Hy was met sy 
hele gesin 'n getroue ondersteu
ner van die Ossewabrandwac. 

Hierdie Sabra-Jesing 
word by O.B.-lede aan
beveel as 'n studle
s tuk. 

neem moet word. Nn. d ie Raad 
meen, sou d it die beste opJos
sing wees om 'n a d hoc streek
ontwikkelingsbestuur in. te st el 
op die gron d.<!lag wat in sy vytde 
verslag voorgestel is. Die 
T rn.nsk eigebied sou 'n ideate ge
bied wees vir so 'n proefneming 
met streekbepla nning." 

KO RPOR ASIE 

En daarmce kom ek tot die 
vlerde en laaste punt l.v.m. 
hlcrdie algcmene opmcrkings 
aangaande die ontwikkeling van 
die naturellcgcbiede nl. 

D ie lnsteUing van 'n Ontwik
kelingskorporasle vir d ie Natu
re llegebiede. 

Die gedagte aan 'n Ontwik
kelingskorporasie of -korpora
sies wat met die ontwikkeling 
van die naturellegebiede bclas 
sal wees, word steeds in wyer 
kdngc aangevoel as 'n moont
likc rigting waarin bewceg kan 
word. Dit sal die taak van so 
'n Korporasle wces nie aileen 
om die ontwikkcling van die 
naturellegebicde op elke moont
like terrein te beplan en in wer
king te stel nlc, maar ook om 
as koordinercndc liggaam tc 
dien wat al die aktiwiteite en 
pla.nne van die dcpartemcnt van 
Naturhllesake en andcr liggame 
in ecn bepaalde ka.naal kan lei, 
en wat belangrlk is, ook m oet 
bepaal hoe da t daardie ontw lk 
k eling sal moet geskied sonder 
om <lesorganiserend op die eko
nom le van die la nd as geheel 
in te werk. Sy funksle sal dus 
beplanncnd en besturend wees. 

VJNNIGE OPTREDE 

P rof. D. G. Franz(!en het In 
verband hlermee gcskryf: 

,Dit sal die taak van hier 
d i e naturelle-streeksbeplan
ningsrade moet wees om d ie no
dige faslllteite wat dcur die fa
brieke en die daarmce gepaard
gaande nywerbeidsbevolking be
nodig sal word, te voorsien. Dit 
II! immers voor die hand dat 
voordat krag, water, behuising, 
c.d.m. aanwesig is, dit onmoont
lik is om te begin met fabrieke 
en nywerheidsgemecnskappe. 
Volmag sal aan die rade gegee. 
moet word om die stclselmatigc 
ont\vikkellng en beplannlng van 
die natuurlike en menslike 
hulpbronne te ondernecm uit 
fondse bewillig deur die Volks
raad. H icrdic liggamc moet 
outonomie in hul bcpaalde 
stroke he, d.w.s. bulle moct nie 
as reger ingsdepartementc van
ult Pretoria geadminlstreer 
word nie. Die geval van die 
T.V.A. in Amerika wat heelte
mal losstaan van die Washlng
tonae burokra.sle, kan bier ge
noem word. Die T.V.A. kon op 
hierdle manier vee! vlugger tot 

belangrike beslisslngs geraak, 
aangeslen die besllsalngs by die 
plaaslike hoofkwartler te Knox
ville gcvel word, en n le In 
Washington, 'n paar honderd 
myl ver nle. 

BESIGHEIDSGRONDSLAG 

Om die nodig e dryfkrag en 
lnisiatief aan die dag te kan 
II! moet die streekbeplannings
organisasic wat gestig word die 
algemene vorm van beslgheids
korporaslcs hi!. Die organ lsasie
vorm sal dus soortgclyk aan 
die van 'n nutsmaatskappy, soos 
Escom, moct wees. 

Die presiese besonderhede 
i.v.m. die taak en organ lsasie
vorm van d ie voorgestelde 
streckliggame kan nie bier uit
gepluis word nie. Dit vra ver
dere detallondersoek indien die 
beginsels van d ie instelllng van 
aulke korporasies gocdgekeur 
word. 

As eerstc stap skyn dlt wens
lik dat onmiddellik daartoe 
oorgegaan word om 'n streekbe
planningsraad vir die Transkei
strcck in te stel. Hierdle ge
blcd ka n dan as modelgebied 
dlen, net soos die T.V.A. va.ndag 
03 voorbeeld vi r ander skemas 
in die V.S.A. dlcn." 

Die tyd en omstandighcdc cis 
dat daar met positiewe optrede 
l.v.m. ons naturcllebeleid begin 
moet word. Langs d ie weg hler
bo aanged ul kan so 'n begin 
sonder m oellikheld gemaak 
word. Vertraglng In die ult
vocr lri'g van h lerdie planne sal 
nie slegs die naturellebevolklng 
raak nlc, maar die blanke be
volklng belas met die vcrwyt 
dat by sy plig, as voog en as 
ChrlstQn, skromellk verwaarloos 
het." 

(Slot> 

Kanoneilanc! 
Dreun 

,Dit was besielcnd om te sicn 
hoe die ,kanonne' weereens op 
K anoneiland gedreun het," ber lg 
ons korrespondent in verband 
met die Vrybeidsdagvlerlng op 
25 Februarle. Die opkoms was 
pragtlg en die moo! bcdrag van 
£52 is by die geleentheid ingc
samel. 

K omdt. S. W. P. du Plessis, 
wat nog nlc lank in die tuig is 
nle, bet hom besonder goed van 
sy taak gekwyt en die opkoms 
was pragtlg. Die kommando 
het ook die teenwoordlgheld en 
ondersteunlng van lede van die 
verskillende partye bale waar
decr. 

Tsetsevlieg 
Uitgeroei 

Dr. J. I. Quinn, direkteur van 
Vccartsenykundige Dicnste in 
die Unie, bet aan 'n vergadering 
van vertccnwoordigers van 
bocrcverenigings gese dat Zoe
locland nou feitlik vry is van 
nagana, die bcessiekte, as ge
volg van die uitrociing van die 
tsetsevlieg. 

Hy bet verklaar dat na vyf 
jaar se arbeld, wat byna £1 mil
joen gekos het, die Mkuzi-Wild
tuln nou geauiwer is van die 
tsetsevlieg terwyl die Umfolosl
wlldtuln byna ekoon&emaak Is. 

Engelse Leser Vra 
Afskaffing Van 

Partystelsel 
Die gevoel teen die Britse partystelsel met sy middeJ

eeuse oorsprong Is ole net besig om in Afrikaanse kringe op 
te laai, waar dit lndruls teen die volkstradisie nie, maar ook 
in Engelse kringe waar die nuttigh eid van hierdie stelsel as 
Instrument vir volkswelvaart in steeds toenemende mate 
betwyfel word. Die jongste protes daarteen kom van 'n 
Ieser van die Rand Daily 1\l ail wat fout vind met die blad 
se veroordeling van die Britse eerste minister. Hy skryf 
onder meer as volg: 

,U skyn te vergeet dat hierdie 
twee manne <Attlee en 
Ch urchill) meer as lemand an
ders verantwoordellk was vir 
die oorwinning van die Gealli
eerdes. Koalisie-regerings het 
nog altyd hul land ult die ge
mors gehaal waarln die party
regerings dlt gestort het. Waar
om gaan ons dan in v ir hierdie 
party-onsin ? 

, Ons hoef n ie verder as ons 
ele d eur te gaan om te slen h oe 
die land sy ondergang tege
m oet gaan omdat sake van 
volksbelang - s oos die naturel
levraagstuk, watergebrek, ens. 
- nle op 'n pa rtybasls beha r t ig 
kan word nle. Twintig jaar ge
lede was daar geen par typolltiek 
In stads rade n ie, maar t a ns is 
dlt dle orde van die dag. Goeie, 
bekwam e manne, in plaas van 
saam te werk vir die gemeen
ska plike welsyn , is verplig om 
m ekaar teen te staan terwiUe 

MIL)OfNE.-PLAN 
VIR ONTGINNING 
Die Aust rallese rcgering het 'n 

vyfjaarplan vir landsontwlkke
ling aangekondig teen 'n be
raamde koste van £1,000,000,000. 
Die geld sal van openbare en 
private belegglngs verkry word, 
terwyl die regerlng bereid Is om 
tot 'n kwart daarvan by' tc dra. 

van pa r ty-prestige. 
Indien daar geen partye was 

nie, kon ons alma! saam Suid
Afrikancrs gewees het en die 
regering kon vir die welsyn van 
alma! gewerk het in plaas van 
net vir 'n dee! van die bevol
king. 

,'n Arm, dog pragtige land 
soos Switserland bet d ie party
polit ick vaar wel ge~ en gaan 
nou vooruit. Wanneer gaan 
ons on twaak ?" 

NOG 'N PAAR 

LINNEPAKKE 

WAT U BAlE VAN 

SAL HOU! 

BY 

~ II I 
DIE 1\lODEWINKEL 

Parow 

Wapemkild 

van 

PRETORIA 

Die binnesltild met 'n Romeinsc Pnetor daarop, is die familie
wapen van Andries Pre tori us wie sc: sc:un die grondslag van die stad 
in 1855 gele bet en dit die naam van sy beroemde Vooruekkervader 
SCF. bet. Die borne en die br,e dien om groeikrag en werksaam
beid voor te stel, terwyl die skald aan weerskante ondersteun wotd 
deur ,Elaodspoon" en ,Koedoespoort"- twee plasc waarop 'n 
gedeelte van die stad gebou is. . 

Die hoofstad bet dus 'n eg Suid-Mrikaanse naam so eg Suid
Afrikaans soos die oaam Kommando--die oaam wat met trots 
gedra word deur dJe sigaret wat eg Suid-Afrikaans is omdat dlt 
oog altyd van die keurigste produk van die Suid-Afrikaansc boer 
gemaak is na vermenging deur deskundiges om in die s~lc te 
val van Suid-Mrikaarisc rokers. 

Ko RO. :NDE ~ .. 
mmanuu 

In naam en tradisie, 

'n eg Suld-Afrikaanse 

Koop Suid-Afrikaan~~
-KOOP KmiMANOO 

Cs.A 
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rAJUili.P Till OEKLA88IFISEEBDE ADVEBTENSIES: 

Ba.llboadellko Kena.llcewtna•: 
(Vertowlag, buwelll<, geboorte, 1tertgeva1, ID memoriam, celllkwelliiDJ, 
e~a.) 14. p er woord; mlatmum 2/ 8 per ptu!Dg. Voorultbeta.albaar. VIr 
herb&lloc• 2ll pet. &fot&c. 

V.S.A. SE NUWE GRENS ISoos Ons Lesersl 
Dit Sien Jlandelaa4vutena~•: 

Eente pl&llag, 2d. per woord. VIr berbatiDso 26 p1t. atatac. 
latekeaceld op .,Die O.B." (venl<)'lt weeiUIJ<a>: 12/ 6 pe r Jaar ot 8/3 per 

a m&aade. voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, beatelllogl, eo latel<eogeld 
aa VOOBSLAO (EDblS.) BPK., .Posbua ltll, Kaapatad. 

GEBOOitTE 
AMI mnr. en m~v. nen Botlta van 

Sttllenboseb, •n fr la klein Stormjaer op 
2 Maart, Ia die plaaallk e algemeae boo
pltaal. Naas d ie Here, ons dank aan 
Dokten en Verpleet~atera. 

8/3/1 

VERLOWING 

RADIO 

LOUW E."' LOUW, die Beroemde 
R&dlo-lncealeurs, Stulewec. PAROW, 
verl<oop eo berate! R&dlo'l eo Elel<trleae 
Toe.telle. ~rest.treerde Elel<trt.ltelts
a&naemera. Fooa 11-84.31! 

Smtt.-Roos.-Die verlowln,; word be- V Ir aile Radio eo ander elektriese 
kend ~:emaak. van L enle Roos, van beratelwerk, R. Raodler, Blrdatr. 83, 
~~~~~~~onka~~eefrop. Thya Smit, van :SttUenboseh. Foon 109Z. 

2B/ 2K 
8/3/ IB 

BETREKKING GEVRA 
Wit kaon betrekkln~:e a&n twee voor

nemende lmmlgrante aanbled? E erste
klu vakmanne. Goeie Kttu igskrifte. 

H. -roma, Hertoll'strant 2.0, o•Her
togtnboeeh, Nederland. (Ko~kbnkker). 

II . Romyn, BoterbrnK 9, Delrt, 
Nederland. Veelsydlge m~lunhverker>. 

Antwoord lugpos. 
8/3/lB 

GESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN UIESAAD 

Vara Get•rtltlseeroe Auatrollle1e bruin 
1Jtesaad teen 9/ -, Chantenay Wortel
saad 6/ 6, Detriot Beetsaad 5/ 6 per lb. 
Vra om volledige pryslys van l'remter 
.Saadkwektrs, l'k. Schoernunshoek. 

8/3/T .K. 

UIESAAD: Goewermenta-Ge8ertlfi-
~eerde Saad 194.9/~·oea. Vroel K ... pse 
Plat, Auatr&llese Bruin, Silwer K ing, 
K.aap1e Stroolkleur, en Copper King 
Uleaa&d teen 9/ - per lb. Greenteut 
ija&derte !8 lOs. per 200 lb. aak. 
Ch&Dteoay Wortel, Detroit eo Eslpttese 
.Plat Beet 6.1:8 per lb. Skryt aan ons 
vir 'o volledlce pryslya voo c roente
'aad en ptaaasade. Kan&"o Su.adkweken, 
Poabua 101, Oudtahoom. 1/ 2/ TK. 

GRYSHARE 
OBYSBA.BE hentel, al<llfera ver

wyder, barecroel bevorder, jonrvoor
l<omt ver•eker, dlt waarborr ORY8-
HAARWO~DER, die Joncate l<una· 
maottge wlreldwonder haar- en kopvel 
voedlngamlddel u, skadeloos, kleurator
vry, r>/- per bottel geld met beatelllng. 
Boerereneeamtddela, Posbua 427%, 
.Jobanneaburg. C/ 1/ 9/ 4.8 

1\IEDISYNE 
Verwyder die w ortel , van u kwaaol 

ot alekte eo berate! u regmatlge 
ertenu Oli:SONDHEID, ona beaklk oor 
die mlddela en beb&ndel aile alektea, 
akryt, tallcttag gratts.-Boererenees
mtddell, Poabua 4:t1!, Joh&Dnesburg. 

A/1/9/4.9 

Voor u aile !loop van genes1Dtr laat 
vaar, eo u aan clie ergste onderwerp 
akryt, dan vir oulaas. raadptees 
Die Boenlvroo, Bua 73!19, .Jobannesburtr. 

(Nr.l) 1 / 9/4.8 

MARKAGENTE 
Kamerade! Alllldagl 
Stuur at u produkte aan U. S. Bel

ltncan, !\lark Areote, Ultenbage. Telf>
rratleae adres: .,Blank S.A.'' Foou 
1083. As julie die dorp besoek. kom 

BOUT 

SO\JT vir dadelll<e atlewer!Dg ID 
goele l&kke. Braondwa~:te, om 'n 
eerllke bestaaa te maak vra el< u 
vrleadellke ondersteunlng dtur van m:r 
sout te beatel. Speatale A1 80/ -; 
Sneeuwlt No. 1 70/ -; Wit No. 2 
60/ - per too vrygela&l. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adrea: 
Komd~. lllev. Martie Venter, Pooaak 
No. Xf., Arbeldllooa, Bloemtooteln. 

19/l/TK 

Nuwe aelaoeo oout ID 1terk akke 
as volg:-

Speslale aneeuwlt 80/ - per too. 
Sneeuwlt No. 1 70/ - per too. 
W it No. 2 60/ - per ton. 
W it No 3 ~/- per ton. 

Sneeuwll fyn tate!- en botteraoul per 
200 pd. 10/· ; 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaal 10utwerke vir tevredenheid 
en dadelll<e atlewertos, probeer:-
M. Fourle, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbeldoloon, Bloemlonteln. 

TEE 

Speslaal ~:ekw~~k. sutwer, Eer•terraad 
Cederbera:-Hoolboatee. Beroemd vir 
sy besondere !ftur en voordeligheld. 

10 Pond pakkles vir 32/6 blnne 
Unle. S.W. A. 37/ - (Posvry) K. M. B. 

100 Pond pakkles aan bandela&n 
v ir .£12-0-8 K.M.B. 

Verpal<ker:- A. .J. :\loutoo, Gt>
lukwaart•, Otru~dal. K.P. 

8/ 3/ T. K. 

VRUGTEBOME 

Kleinberg Kwtk~ry bled &&a: 
Royal Appelkooebom e op Prulmwortel. 
Beluda AppelkOOHbome op Prulm- en 

Perekewortel, 
D' Agen, Sulker pruimedaate op 

pruimwortet. 
Kakamas (Colina) ta&lplt op perske

wot el. 
Sterk gesonde borne gewaarborg. 
Tree in verblndlng, Bus 18, l'oo 

Brel!rlvler. 
22/ 2/I!B 

VERVOERDIENS 
seaeta •a btetjlt. Dtenawlltg. 

21/ 9/ TK Vir algemeM kar~~ ell 
verooer van menae tree in 

verbinding met 1\IEUBELS 
.Ml:CBELS.- Boler meubels teen 

b1111l<er pryse Babawaenttles, atoot-
l<arretjlu, drtewlele, llnoleums, tapyte, 
ena., ook altyd In voorraad. Oeen 
K&talocus. Meld waa.rln u belangstel. 
-VlSSER-MEUBELS,. Langstraat 291, 
Kaapatad. 3/ 12/ 11 

ook 

J. A. STRAUSS 
Posbus M - - Telefoon 9-SS156 

PAROW 

,Sardonicus", Kuapstad, skryf: 
Toe die voormalige hoof van 

die ~merlkaanse besettingsge
bied vir Duitsland, Genl. Lucius 
D. Clay, onlangs in die V.S.A. 
teruggekeer bet, bet 'n verslag
gewer die gcncraal, wat met 
bale van die veroordclings in 
Duitsland te docn gchad bet, ge
vra hoc hy nou eintlik hou van 
die fatsoenlikes onder die Duit
scrs. Die generaal bet geant
woord: 

,Ek bet nooit een raakgeloop 
nic." 

Nou bet die generaal op 'n 
perskonferensic ges~ dat al 
duur dit ook nou vyf jaar of 
vyftig jaar, die Amerikaners 
trocpc in Duitsland moet hou, 
want dit is Amerika se grens 
en bulle behoort dit tc verdedig. 

Ons insiens sal generaal Clay 
'n taamlikc groot leer in Duits
land moet hou as dit nou die 
V.S.A. sc grens is, want hy kan 
tog nic vcrwag dat die Duitsers 
wat nie fatsoenlik vir die Ameri
kaners is nle, die nuwc Ameri
kaansc grense sal help verdedig 
nie. Selfs veldmaarskalk Mont
gomery moet maar Hewers nie 
staat daarop maak dat die 
,oorlogsmisdadigers" tcrwille 
van Benelux, wag aan die Ryn 
sal staan en die Sowjet pantscrs 
sal help kcer nie. Miskien daar
om dat mnr. Churchill weer by 
Stalin wll gaan kuier, as sy 
party die vcrkiesing wen wat 
nie gebcur bet nie. 

Parlementere 
Prosedure 

.,Vlieg in die Snir', Stellenbosch, 
skryf: 

Dit skyn asof dit nog jarc 
sal neem voordat die mensdom, 
in besonder die Boere Nasie, gc
reed sal wees om die Partystel
scl in die Unie vaarwel te se. 

Sou dit dan miskien nie bctcr 
wees om die Parlemcntere pro
sedure te wysig nie? se bv. 
dat die Parlemcntslede uitge
sif word in Komitces, volgens 
hul besondere kennis, dan saam 
met die Hoof van die verskil
lcnde departementc, en onder 
Voorsittcrskap van die Minister 
stcl bulle alle wcttc op. As 'n 
man dan in mcer as een rigting 
vcrtcenwoordig wil wees, kan 
allc wette aan hom vir kritiek 
gestuur word. Nadat dfe wette 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 
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I{LAVIERE 
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ander soorte 1\IUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 
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opgcstel is gaan bulle na 'n 
scntrale plek vir die bestudering 
van ander !cdc. Binne 'n vas
gcstelde tyd kan bulle nog voor
stelle aan die Komltec of Mini
ster maak. 

Dan kom die Parlcment vir 
'n 21 dae bymekaar en bekrag
tlg aile wette sonder bcspreking. 
Aileen mosies van wantroue 
word dan in die openbaar be
sprcck of selfs oorlogsverkla
rings. Anders stem hul net. 

Hlcrmee word die Parlemen
t~re klug en daardie vcrkwisting 
teen 1/3 per woord uitgcskakel. 

Dit is doeltreffend en le 'n 
bale groter verantwoordelikheid 
op die Opposisieledc. Minder 
tydverkwisting en bale doeltre(
fend. Natuurllk sal !cdc dan 
nie mccr toneel kan spcel vir 
di~ galerye nie maar bulle sal 
die land werklik kan dicn. 

Ons leef in 'n Rewolusionere 
perlode en ons moet Parlcmcn
ter en Ekonomies rcwolusioner 
handel en dink. 

Bitterei nder 
1\Inr. J. Bezuidenhout, Ohrigstad, 

skeyf: 
Ek was bly om weer die bood

skap van wylc genl. Hertzog in 
Die O.B. tc sien. Die vryhcids
vure het op 27 Februarie weer 
bier gebrand op die kop agter 
di~ skool. Maar as bittereindcr 
voel ek bale teleurgestcld om 
tc sien hoe ons ou volkic nou 
weer aan die slaap gesus word 
dcur dr. Malan ten opsigte van 
die republick waarvoor ons 
bloed en gocd opgeoffer het. 

Dit is vir ons, wat al tussen 
scwcntig en tagtig jaar oud is, 
pynlik om te sien hoe ons gene
raal Hertzog nie gevolg word 
nie. 

ANTIJOODSHEID 
IN RUSLAND? 

.,Leser", Kaapstad, skryf: 
Die bcrig in ,Die O.B." van 

15/2/ '50 oor nuus van Joodse 
vcrvolging in Rusland kom iet
wat vreemd voor vera! as mens 
in aanmerking neem die groot 
rol ' wat Jode in die Kommu
nisme speel vanaf Karl Marx 
die vader van die Kommunisme, 
Engels, Lasalle, Trotsky, Zino
view, Kamanev, Litvinov en 
andere, tot vanda.g by Kagano
vitch, Beria, Manuilsky, Ehren
burg, wat alma! belangrlkc poste 
in die Sowjet-Unie bcklec. Ook 
in die Sowjet-satellietstatc be
klee Jode leidcnde posisies soos 
bv. Bcrma.n in Pole, Paukcr in 
RoemcniC, Rakosi in Hongarye, 
Aisler in Oos-Duitsland. 

,Uitskakcling van Jodc uit 
belangrike staatsposte" In Rus
land sou ,anti-semitismc" be
teken en, terwyl daar wette 
teen ,.anti-scmitisme" ook In 
die demokrasiee is, soos bv. in 
die Bonn-Rcpubliek waar dit 
nou 'n .,vrcdestydse misdaad" Is, 
word .,antl-semitisme" as 'n 
groot misdaad wat swaar ge
straf word in die Sowjet en sy 
satellietstate bcskou. 

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

Suid-Afrika Vir 
Engeland M9eg, Se 

Rhodesiese Blad 
,Baie jare gelede bet die Voortrekkers moeg en sat 

geword vir Engelse beheer en noordwaarts getrek, juis weens 
die feit dat bulle (die Engelse) Afrika. nie verstaa.n bet nie. 
Ongeveer dieselfde tyd bet 'n groot aa.nta.l van die setlaars 
wat vroeer van Brittanje a.f gekom bet, ook opgepak en die 
Kaap verlaa.t om dieselfde redes," skryf The Rhodesian 
l\fonthly Review van Januarie 1950 na. aanleiding van pers
berigte da.t 500,000 Skotte 'n versoekskrif geteken bet vir 
die verkryging van selfregering. 

Die blad skryf voorts: ,Daar 
sal onthou word dat die mense 
van Suid-Rhodesie, 'n paar jaar 
gelcdc, ook moeg en sat geword 
het vir wat toe bckcnd was as 
die behccr van die British South 
Africa Company, wat hoofsaak
lik voorgcskryf was deur die 
Colonial Office. Rhodcsiers bet 
begin kwaad word en voortdu
rend gcvra vir selfregcrlng. In 
1923 hct bulle Verantwoordelike 
Regerlng gekry met slegs beperk
te verantwoordelikheid. Nietc
min was dit die eerstc stap 
wcg van Brittanjc en 'n pri
vaat-maatskappy. Vandag eis 
die Rhodesiers, Dominium-sta
tus, weens sekere voorbehoude 
in die bestaande grondwet, wat 
aan Engeland te veel mag gee 
en hom in staat stel om in te 
meng in die sin dat by blanke 
vooruitgang belemmer. 

MOEG 

,Suid-Afrika is moeg om na 
mense in Engeland te !ulster, 
mense wat onkundig is oor Suid
Afrikaanse aangeleenthedc en 

Suid-Afrikaanse belcid kritiseer. 
Toe genl. Hertzog gcsag gevoer 
bet was Britse nuusblaaie en die 
Koloniale Kantoor t6 krities; toe 
genl. Smuts in bcheer was bet 
ook by sterk teenstand in Enge
land ondervind, totdat bulle 
doelbewus opgehou bet, omdat 
hy saam met bulle in die oorlog 
was. 

Sommige Suid-Afrikaners be
pleit 'n republiek. Bulle is nie 
bereid om Ianger inmenging te 
verdra. nie. Baie van ons in 
Rhodesle bet da.aroor lets te se 
gehad maar ons moet onthou 
dat die Skotte in Skotland en 
die inwoners ' 'an \Vallis op di~ 
selfde politleke pad beweeg. 
Hierdic ~ebcurlikhede laat die 
Britsc leiers hulself waarskynlik 
a.Jvra: ,Wat is verkeerd met 
ons ?' Hockom gebeur a! bier
die dinge? Of is dit dat die 
vreemde invloede dit doelbewus 
bewerkstellig en dit die menta
liteit van die lciers is dat hulle 
bly is om dit alles te aanskou? 
Ons wonder!" aldus The Rho
desian Monthly Review. 

BRILLE 
Brine a ooprta .. voonkrlf vir brUle oa oD& 

GOEIE WEB.K TEEN BUJ.IKE PBYSJC. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlancbtraat, BLOEMFO~EIN. 
II4!NM OlliS of lla'Jf om Beeollderbede. ... 
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BYVOEGSE L TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 8 MAART 1950 

Nou is ons darem regtig al 
raadop. Net een ou briefie het 
hierdie week by die redaksie 
aangeland. Wat is dan die fout, 
maats, skeep ons julie af of is 
ons blad nie interessant genoeg 
hie. Laat ons asseblief weet 
waarvan julie hou en wat ons 
moet weglaat. Dit lyk vir ons 
of julie ons nie glo as ons se 
dat DIE BOEREJEUG julie 
blad is en dat julie self ook 
lets moet skryf nie. 

Die Rol Van Die I<ind In 
Ons Geskiedenis · Verlede week het ons afskeid 

geneem van een van ons redak
sie-lede P ANS TALJAARD. Hy 
is aan die meeste van julie goed 
bekend. Ons waardeer die werk 
wat hy v ir ons blad gedoen 
het. Weens omstandighede kan 
hy nie voortgaan om ons te 
help nie. Bale dankie, Pans. 
Ons hoop jy gaan gereeld aan 
ons skryf. 

I )annie Bezuidenhout 
Ons ken almal die geskiedenis van Slagtersnek. Op 

hierdie h euwel, gelee naby die dorpie Bedford, in die ooste
like deel van die Kaapprovinsie, is daar op 9 Maart 1816 'n 
galg opgerig vir vyf Afrikaners . B ulle name was Hendrik 
P r insloo, Stepbanus Botbma, Cornelis Faber, Theunis de 
Klerk en Abraham Botbma. 

vir bulle beboud. Selfs toe sy 
vader se een arm later afgeskiet 
is, bet by nie opgebou nie, maar 
slegs meer vasberade geveg 
teen die geweldige Engelse oor
mag. Jannie se moeder probeer 
sy vader verpleeg, maar toe 
word Jan Bezuidenbout dodelik 
getref. Nou was dit net nog 
Jannie wat veg. Toe hy weer 
sien word ook sy moeder getref 
en sy sak inmekaar langs sy 
vader. Arme J annie, hier langs 
hom Ie sy vader en moeder, al
bei bale swaar gewond. Maar 
'n Boereseun gee nie in nie, by 
is nog mans genoeg om te skiet. 

Maat Sarie van der Merwe, 
Eeufeesbult, Pk. Loubad, Oor 
Nylstroom, skryf: Beste Maats, 
Die tyd het aangebreek dat ons 
weer wakker skrik en werk. 
Ons tweede Uniale laertrek le 
voor, kamerade, en van hom 

Die Kaapkolonie was toe on
der die Engelse bewind. Die 
Boere wat destyds daar op dje 
oosgrens woonagtig was, moes 
dikwels vind dat al hul vee 
deur die kaffers gesteel is. Selfs 
bulle vrouens en kinders is dik
wels vermoor of bitterlik mis
handel. Die Engelse bewind
hebbers het maar a!tyd die kant 
van die Kaffers gekies en al die 
skuld aan die Boere gegee. 

Ons weet dat die vyf manne 
opgehang is. On!! weet ook dat 
die toue waaraan hulle opge
bang was gebreek het toe die 
valdeur die eerste keer onder 
bulle weggeskuif het. Onder ge
soebat van die vroue en kinders, 
het die wrede soldate egter weer 
op die manne afgestorm. Die 
galg is weer reggemaak en die 
vyf Boere is weer opgehang aan 
sterker toue. Ons wil egter nie 
die hele geskiedenis bier oor
vertel nie. Ons beboort dit al
ma! te ken. Ons gaan hier ver
tel van die rol wat die veertien
jarige seun, Jannie Bezuiden
bout, daarin gespeel het. 

Daar was 'n man, Frederick 
Bezuidenhout, wat 'n Hottentot 
met die naam van Booi in sy 
diens gehad het. Booi was 'n 
parmantige en ongehoorsame 
bediende. Frederick Bezuiden
hout het die jong 'n paar maal 
gewaarsku en later 'n pak slae 
gegee. Booi het allerhande 
Jeuens aan die magistraat gaan 
vertel hoe wreed sy baas hom 
behandel het. Mnr. Bezuiden
hout word toe voor die hof ge
daag. Hy skryf egter aan die 
magistraat dat hy nie sy plaas 
so aileen kan agterlaat nie en 
dat hy ook nie gesond genoeg 
is om die reis na die hof te on
derneem nie. Ons sal onthou 
dat die Kaffers gewoonlik gewag 
het totdat die baas van die plaas 
af W!!g Is wanneer bulle kom vee 
steel en die vroue en kinders 
gemolesteer bet. 

Die magistraat slaan egter 
geen ag op sy brief nie en stuur 
'n klomp soldate om Frederick 
Bezuidenhout te kom arresteer. 
Daar was ook gewapende Hot
tentotte onder die soldate. Dit 
bet vir Bezuidenhout en die an
der Boere bale kwaad gemaak. 
Hy weier toe om hom in hegte
nis te laat neem, gryp sy geweer 
en vlug toe saam met 'n paar 
van sy vriende na 'n spelonk in 
die berg. Hy is daar in die spe
lonk vasgekeer en 'n Hottentot, 
met die naam van Josef, hct 
hom daar in die spelonk dood
geskiet. 

lank geduur nie of •d hele paar 
van hulle is in hegtenis geneem. 
Jan Bezuidenhout het egter ge
vlug. Toe hy sy vrou en seuntjie 
kom groet, het hy aan hulle 
gese dat hy hom nooit Jcwendig 
aan die soldate sal oorgee nie. 

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

Maats, ons plaas voor
taan elke week 'n interes
sante verhaaltjie oor een 
of ander van ons kinder
helde, onder die opskrif 
DIE ROL VAN DIE 
KIND IN ONS GESKIE
DENIS. Moenie hierdie 
interessante verhale mis 
nie. Aanstaande week 
vertel ons van die ,Kin
ders van die Groot Trek." 

4V. 
~~~~~~~~~Nl~ 

Hulle was ook bereid om tot die 
einde toe by hom te staan. 

Soos ons reeds gese het, was 
Jannie Bezuidenhout nog maar 
veertien jaar oud. Hy wou nie 
weggaan van sy vader en moe
der nie, maa.r was gereed om 
3aam te veg en doodgesklet te 
word, Hewer as om deur die sol
date gevang te word. Hulle 
het hul ossewa opgepak en die 
rantji.es ingetrek en stelling in
geneem - gereed om te veg tot 
die dood toe. 

Gou het 130 soldate opgedaag 
om hulle drie, vader, moeder en 
seun te vang. Jannie kon baie 
goed skiet. H y het ook sy pa 
getrou bygestaan. Hoewel hy 
nog so jonk was, was daar by 
hom geen twyfel nie. Hy het 
net so hard soos sy pa geveg 

Die ongelyke stryd duur ook 
nie lank nie. Jannie word deur 
sy voet geskiet. 'n Kwaai pyn 
skiet deur sy lyf toe die bran
dende koeEH sy voet oopskeur. 
Hy maak geen geluid nie. Hy vat 
weer korrel, maar 'n twecde 
koeiH tref hom in die been. 

(Vervolg in volgende kolom) 

VER)AARDAG
KETTING 

MAART 
9 Hugo Slabber, Paarl. 

10 Laetitia Retief, Wellington. 
Sannie Landman, Humans

dorp. 
Roland Kresfelder, Kirk· 

wood. 
11 Gertruda Muller, Kakamas. 
12 Hendrik Claassen, Oudts

hoorn. 
13 Anna Theron, Kakamas. 

Johanna Watson, Bezuiden
houtsvallei, Johannesburg. 

14 Rita Burger, B randvlei. 
Izak van Zyl, P a.arl. 
Getruida van Rensburg, Lox· 

ton. 
Christina Vermeulen, Luck-

hoff. ' 
15 Christine Botha, Stellenbosch. 

Gabriel Luttig, Paarl. 
Wilma du Plessis, Paarl. 

OFFISIER, W AT IS u PLIG ? 
n 

Soos ons in verlede week se 
uitgawe gese het, is '.n offisier 
se tweede plig teenoor sy onder
geskiktes. 

en Vaderland. 
Vergeet nooit .,ek is my broer 

se hoeder" n ie. Stel belang in 
u Boereseuns en -dogters se pri
vaat !ewe. H ulle is jonk en sien 
op na u vir Ieiding. Gesels ver
troulik met hulle en toon aan 
hulle deur u gedrag en karak
ter dat hulle deur dik en dun 
op u kan vertrou. 

Om 'n veldkornetskap doel
treffend te kan organiseer, moet 
elke offisier tot die Iaagste 
rang die vertroue , van sy 
juniors ten vollc besit. U sal 
dit nie verkry deur u mag te 
misbruik nie. U verlang van 
bulle lojaliteit, nie vrees nie. 

Wees streng, maar billik en 
regverdig. Wanneer daar ge
straf moet word, mag geen of
fisie'r omdat dit 'n broer of 'n 
vriend is daarvoor terugdeins 
nie. Dog, laat liewer ingeval van 
twyfel 'n skuldige ongestraf as 
'n onskuldige gestraf. 

(Vervolg van vorige kolom) 

Bloed stroom nou uit sy wondc. 
Hy kan nie meer skiet nie. 

Wreed storm die soldate op 
hulle af. Hardhandig word hulle 
gevange geneem. Jannie se va
der word begrawe en hy en sy 
moeder word saamgeneem na 
die dorp toe. Dit was 'n pyni
gende rit. Maar bulle wonde 
het weer gesond geword. 

As ons hierdie treurige ge
beurtenis in ons geskiedenis, die 
geskiedenis van Slagtersnek, 
herdenk, mag ons nie die helde
daad van klein Jannie Bezuiden
hout vergeet nie. 

Antwoorde - - Ons 
Blokkiesroo ise/ 

DWARS 

1. Rangband; 8. Erewag; 10. 
Tale; 12. Keer; 13. Van Rens
burg; 15. Asb.; 17. De; 18. Eer; 
19. Ede; 21. Por; 22. Ingetoe; 
24. Mot; 26. A.K.G.; 27. Ier; 28. 
Seisoen; 30. Lek; 31. Sny; 32. 
Dof; 34. Ys; 36. Tol; 38. Eksen
trieke; 41. Iers; 42. Bcre; 45. 
Kamele; 47. Oorskadu. 

AF 
1. Rat; 2. Nul; 3. Be; 4. 

Neende; 5. Been; 6. Verbode; 
7. Haard; 9. Res; 11. Aas; 12. 
Keurlg; 13. Van Rooy; 14. Gene
raal; 15. Adamsvye; 16. Baptis; 
19. Egalige; 20. Etiket; 23. Oe; 
25. Oe; 26. Anders; 29. Snoeier; 
33. Freroo; 36. Skaar; 37. Oer; 
39. Nel; 40. Trek; 43. Era; 44. 
Eeu; 46. Os. 

Maats moet vir ons Iaat weet 
of die blokkiesraaisel te mak
Iik of te moeilik was. Ons sal 
ook bly wees om te hoor hoe
vee! julie reggekry het. Ons 
moet ook net meld dat vraag 3 
AF in verlede week se uitgawe 
VOORVOEGSEL moes gelees 
het in plaas van VOORGE
VOEL. 

moet ons 'h bale groter sukses 
maak as die een by die Monu
ment. Ons kim mos ons leiers 
toon wat in ons steek. Ek wil 
vera! die Boerejeug van Water
berg aanmoedig. Julie het 
pragtig begin. Hou so aan. 
(Sarie wil graag weet of iemand 
wat die laertrek wat gehou was 
op Grootvlei, Nylstroom, gedu
rende Oktober, 1948, nie mis
kien weet wat van die vlag ge
word het wat by die ingang van 
daardie laer gehang het nie. 
Dit is die eiendom van hulJe af
deling en is gemerk met 'n paar 
rooi kruisies op die wit dee!. 
Maats kan direk aan haar 
skryf.- Red.) 

Hartlike Boerejeug-,groete, 
REDAKSIE. 

.,Besoek • ns Ta.k In die Wa.ndel
ga.ng, Groote Kerkgebou, v!J' BadJOtt, 
Elektrleae Toestelle en 1\leubels. Skryf 
a.a.n ons Posbeetelllngsa.fdellng, PbJI 
~forkel, Poabus 2721, Ka.apsta.d. •· 
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I(WV 
-Ea•• d@ Cologn@ 

en -Lave•-•tel. _ 
PROOUKTE VAN • 

SUIO ·AfRIKA 

1(96 

Kan met t rots 

aansp raak m aak 
' dat sy kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 

Hieroor was die familic en 
ander Boere bale kwaad. Op 
die begrafnis het sy broer, Jan, 
'n toespraak gehou en uitgeroep: 
, Nooit sal ek rus nie, totdat die 
dood van my broer gewreek is". 
'n Klompie Boere het hulle by 
Jan geskaar en die volgende 
dag het bulle op Slagtersnek 
bymekaargekom. Onder hulle 
was die vyf mans wat later aan 
die galg opgehang is. 

Veronderstel u is 'n Boere
jeugveldkornet(te). Onder u be
vel behoort te staan u asst.
veldkornette(s), korporaals en 
Boereseuns of -dogters. Dit is 
baie wat na u opsien vir Ieiding! 
Hulle reken op u regverdigheid, 
grootmoedigheid, kalme en wyse 
besluite en u moed. Dink goed 
na vir watter doe! hierdie groot 
verantwoordelikheid op u 
skouers rus en daardie mag oor 
soveel jeugdiges in u hande ge
plaas is. U veldkornetskap 
maak 'n onafskeidbare dee! uit 
van die leer van die Boerejeug. 
U enigste doel i s d u idelik, nl. 
om u afdeling so te lei dat d it 
ten beste vir d ie roeping en 
strewe van d ie Boer ejeug k a n 
beywer. Die kommando, veld
kornetskap of ·korporaalskap is 
nie daar om vir u as persoon 
van nut of eer te strek nie -
u eie persoon tel absoluut niks 
in hierdie saak nie. U is maar 
net 'n offisier wat, deur sy ver
stand, organisasievermoe, ens. 
bekwaam genoeg geag is om op 
te tree in diens van u God, Yolk 

Boweal, onthou altyd dat ons 
met groeiende kinders te doen 
het. Laat wat ons met hulle 
behandel karaktervormend wees. 
Daar moet nooit van ons gese 
kan word dat ons afbreek wat 
die ouers en onderwysers opbou 
nie. Ons moet met bulle saam
werk. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
Die soldate het hulle agtervolg 

en wou bulle vang. Dit bet nie (Slot volg) 
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0.8. SAL AKTIEF VEG 
VIR NUWE STAAT 

Die Ossewuhrandwag verkies om sy hydrae te lewer in ' n "·olk!'tfront, 
in samewerking mel ~o~owt>l die Afrikaner- a~::~ die Hercnigdt> l.,urty en met an
der wat wil tot>tree. Daarom is my oproep aan u om die 0.8. sterk tt> maak 
sodat hy dit> groots moontlike bydrae kan lewer in enige front waarin hy 
verwelkom ma~ word. lndien daar nie ' n volkbfront tot stand kom nie, 
sal dit ongelukkig elkeen vir homself wees. Vit· daardic moontlikheid 
moN die 0.8. hesondcr sterk gemaak word. 

,Op die parlt>mente terrein sal 0.8.-lf•de nooit wt>er gevru word 
om onuktief te wt>es nie," het genl. W. H. Laub ... clter, Yoorligting~
offisier, verlede Saterdag by geleentheid van ' n Vt·)'heidsdagfwtksie 
in Po1·t Elizabeth gese. 

Genl. Laubscher bet verwys 
na die republlkelnse taak van 
die Ossewabrandwag en die ver
watering van daardie ideaal 
deur dr. Malan verlede jaar toe 
hy die ideaal van 'n Empire
rcpubllek aanvaar het, en on
lange weer verklaar het dat al 
wat nog nodlg is, is om die 
goewerneur-gencraal !le be
naming na president te vcr
ander en die ampsbekledcr deur 
die volk te la.o.t kies In plaas 
van deur die kablnet. 

Die republikelnse ldeanl van 
dle Afrikaner bou veel meer as 
dlt ln. Dit bou in die verbre
klng van die Britse konneksie 
en die afsltalflng van die Brit
se parlement~re s telsel. 

Dlt Is die pllg van die O.B. 
om bierdie aulwcr republlkclnse 
ldeaal voortdurend aan die volk 
te ate!. Dlt docn die O.B. dan 
ook elke ja.o.r op Vryhcldsdag 
en veraeker daardcur dat die 
kontinultelt ten aanslcn van die 
republikelnse ldcaal gehandba.o.f 
word tussen die geslagte wat 
was en die gcslagte wat kom. 

GE:\IEE~SKAPLIKE GR0!\'1>
SLAG 

Hierdle sulwer republikeinsc 
ideaal bled 'n praktlese basis vir 
die aamcwerking tusscn alle 
Afrikaners. Dit kan die grond
slag vorm waarop 'n nasionale 
front van Afrikaners gebou kan 
word want dit wn!l reeds een · 
keer In clie verlt>de sodanlge 
gTOnd.'ola(. In 19U bet nl. ulle 
Afrikaner-organi'la'oie!l die be
kende Uepublikein~ Grondwet 
au.nvaar. En boweo.l het dr. 
Malan dlt aanvaar; hy was eint
lik jaloers van tevredenheld 
daarmcc, want toe die O.B. In 
die bekcnde pamtlet 1/41 ' n 

Besieling Op 
Heidelberg 

Op Saterdag, 18 Februarie, 
bet die Hcldclbcrg-kommando 
<Tv!.> vir 'n gcsclllge bycenkoms 
vergader by die woning van 
hf. Komdte. en mnr. D. Gou\YS 
van Heidelberg. 

Gcnl. J. Gouwa wat apesiaal 
vir die gelccnthcld oorgckom 
bet, het die aanwesiges kortellks 
toegcspreek oor die organi!lasie 
van die Kommando. Hy het 
o.a. daarop gewys dat die O.B.
bewcging nle tot stand gekom 
het om, soos bale mcnse klaar
blykllk dink, ,.Gay Fawkes" 
met genl. Smuts tc apcel nie, 
maar dat dlo beweglng gebore 
Ia uit 'n dlepgevoelde republi
keinse roeplng van die Volk. 
Hy bet die aanwcslgcs met 
nuwe moed en geesdrlf beslel. 

Saterdag, 215 Fcbruarlc, is 
Vryheldsdag herdenk toe die 
Kommando vcrgader hct op die 
klcurryke Landgoed van Komdt. 
en Komdte. M. Mostert, op die 
plaas Rletbult, digby Balfour. 

Na 'n kragtige openingsredc 
deur mnr. Dirk Gouwa, het die 
generaal kortliks die doe! van 
die bycenkoma vcrduldclik. Om 
9 run. Ia die Vryhcldavuur aan
gestcek, wat vir bale myle in 
die omgcwlng slgbaar was. 
Onderwyl die rcuse-vuursullc 
nog Iustig die lug lnskiet, Is 
die plegtige oombllkke a.fgeslult 
met die sing van ,,Die Stem." 

samevatting daarvan gepublisccr . kraticse behccrmaatrcels skyn 
bet, het by (dr. Malan) die O.B. onmagtlg te wees om die euwel 
die oorlog a.o.ngcsl! omdat bulle tc bestry, en om, aonder mecr, 
sy grondwet gepubllscer hct. tcrug tc kcer na die kapitalis

HEELHARTIGE STEU!\-
ticse wlnshandcl sal die volk 
eenvoudlg uit die vuur in die 

lndien clie buiclige Et>n.te kookpot bcland. Ook in bier 
:'\linl"ter en sy regering weer- clie ,·erband voel die O.B. dat 
eens bierclie grondwet wil nan· b y 'n bydrae te lewer bet, nl. 
vaar en wil ondcrneem om dlt clie gcdn~ete van beroep'lverteen
in toepassing te bring, kan b y woordlclng. Laat ons die volk 
reken op die beelhartige steun se bedrywc en beroepe organl
van die O.B. seer en aan elkc sodanige ar-

In 1941 toe dr. Malan 'n bcldsgemccnskap bepaaldc ver
Opposisieleier sonder mag was antwoordclikhede en magte toe
bet die O.B. saam met hom by ken. Laat dlt die pllg van elke 
die Republikeinse Grondwct ge- bcroep of bedryt wces om dlcn
staan. Hoeveel te meer sui dle ste of goedere ann die gcmccn
O.B. nie in 19150 saam m et dr. skap te !ewer teen ckonomicse 
!\falun by · die Republlkeln'!e prysc. En laat die ekonomlese 
Gronwet staan nie-nou dat dr. prysvlak bepaal word deur die 
Malan regeringsboof is en mag beroepe of bedrywe gesament
bet om dit toe te pas? Ilk In die Gemeenskapsraad 

Hierdie Republikeinsc Grond- waar hul vcrtccnwoordigers met 
wet bet met verloop van jare mckaar kan bcraadsla.o.g. 
cerder toegeneem in wa.o.rde as · Die republlek '>Ill nie alleen 
andersins. Vandag gaan daar die knip vnn die Britse kon
uit onverwagte oorde stcmmc op nek'ole beteken nie, mttar dit 
ten gunste van volksoptrede in -.at boneal die 'olk Ynlos ,·an 
teenstelling met . partyoptredc. die praat it>kbeid en daadloos
En Yolksoptrede om die gebrek bt>ld ,·an die partypolitit>k. 
aan pa rtyoptrede van die Britse Vandag sit die volk met twee 
Pa rlementlre stelsel t~ , en ·anc politickc partyc wat byna ewe 
was juis wat die Republikein<ot> stcrk Is en wat mckaar skaak-
Grondwet beoog bet. maat sit. En die gevoel van 

KLEURVRAAG vcrydeling by die volk vat ge
volgllk al hoc meer pos. Dit 
l'o dt'rbahYt' vt'rstannbnnr dat 
mcer e n m et'r st emmt'l uit die 
volk self becin opgaan vir 
volksregerinc en Yir dadt'. Daar 
1'1 'n kenterlng besig om plaru. 
te vind. Die volk begin moeg 
word vir dlt'l uitst t'l en afstel
beleid van die <;elfs beste poli
tlt'ke partye. 

Neem maar die kwcssie van 
kleurverhoudings in ons land. 
'n Partyverkiesing is geveg en 
gewen oor bierdie saak. In
&tede van 'n verbetering het 
eerder 'n verslegting van ver
boudings tussen blank en nif'
blank sedertdien ingetrce. En 
van oplossing van die vraagstuk 
is daar nog geen sprake nil'. 
Derhalwe gaan daar meer e n 
meer stemme op dat die kleur
probleem uit clie partypolitlek 
gelig moet word en as 'n , ·olko;
vraagstuk aangepak moet word. 

Dit is nie onbckcnd nie dat 
die huidige grondwct van die 
Unie nic aileen in die pad staan 
van gesamentlike parlcment6rc 
optrede insake die kleurkwessic 
nic, maar dat ook die Unlc
grondwet verantwoordelik is vir 
die uitstcl van selts die aanpak· 
king van die probleem. 

Daarom bled die O.B. sy ,·olle 
steun aan die regering indien 
die regering die buidige grond
wet wil ,·ervang met die nwer
genoemde Republikeinse Grond· 
wet. 

Sodanige grondwet sal voor
slenlng maak vir 'n blankc 
volksraad, maar dit sal t(lr!!elf
dertyd voorsiening maak vir 
nif'-blanke volksrade met ge
delegeerde magte. Dit !>al ook 
voorsiening maak vir 'n blanke 
en nie-blanke Gemeensknpsraad 
\\aarin al die versklllende 
arbeidsgemcenskappe In die 
land beboorlik ,·erteenwoordig 
at\1 word-

Die uiteindelike doelwlt Is ge
bicdskeiding 'n eie tulste vir 
nie aileen die blankes nlc, maar 
ook vir clke nie-blanke volks
groep. 

PARTYPOLITIEK 

Daar gaan vandag ook stem· 
me op dat die kwessic van die 
stygende lcwenskoste ult die 
partypolitiek gelig moct word 
sodat hierdie euwcl wat elkc 
huisgesin van ons volk inticm 
raak, dcur cendragtlge volksop· 
trede besweer kan word. Buro· 

VOLKSFRONT 

Dil is daarom dat die O.B. as 
'n oorgangstafium na die Repu
bliek en na volkarcgcring en 
na dade die stclscl van regering 
deur 'n nasionalc front of 'n 
volkstront bepleit, dlt is rege
rlng nie dcur een party nle ma.o.r 
dcur 'n front van partye en or
ganisasles, 'n front waarin clk
cen sy bcsondcre bydrae kan 
!ewer. 

So 'n front kon die O.B.-A.P. 
en A.P.-H.N.P. kombinasie ge
wees hct-was dlt nic dat die 
H.N.P. wcicr om met die O.B. 
sa.o.m tc wcrk nlc. So 'n front 
kon sclts ultgebrel gewees het 
om ook a.nder organisasies In 
te aluiL Vandag nog hoop die 
O.B. dat die gcnoemdc kombi
naslc tot so 'n front kan ont
wlkkcl. Want die O.B. vcrkies 
om sy bydrae le !ewer in 'n 
Volkafront, In samewerking met 
sowel die A.P. as die H.N.P. en 
met ander wat wil toetrec. Dnar
om 1'1 my oprot'p nan u om die 
O.B. !IO sterlc 1\11 moontlik te 
mnuk Modat by die groots moont
lik bydrae kan !ewer in c nige 
front waarin by Yen\elkom 
mac word. 

DESNOODS ALLEEN 

lndif'n daar f'.,ter geen volks
front tot .. tand gebrin~ kan 
word nie !>al dit ongelukkig 
t>lkt>cn vir hom.,elf wee.,. Vir 
daardle moontllkheid m oet die 
O.B. be<.onder 1>terk gemaak 
\'-Ord <iOdat by met krag sy 
'otandpunt kan stel t'n '>) be
Jinc;els kan uitdra. 

U moet onthou dat die O.B. 

<Vervolg In volgendc kolom) 

Skielik Bewus Van 
Onmenslikheid In 

Poolse Optrede 
Die Poohe regering 1<, nog ~teed., besig om daardle deel 

van Duitsland wat die Westerse polltici aan hom gegee het 
in ruil vir wat bondgenoot Stalin van Pole ingesluk bet, van 
aile Duitsers te onholk. Die jong'lte berig lui dat Pole 
voornemen., 1!. om nog 'n ln~art miljoen Duitsers na dle 
Weste te verdryf. 

Die Geallleerde Hoi.i Kommls
sle voel glo dlep gcskok oor 
hlerdie ,.onmenslike en wllle
keurige optrcde" en hct die 
Wes-Duitse regering aangesc 
om aile vlugtelinge voor te keer 
met uitsonderlng van 215,000 wat 
glo farnilicbetrekkingc hct wat 
vir bulle kan sorg. 

Toe Pole kort na die oorlog 
begin bet met sy beleid van 
.,onmensllkhcid" deur miljoenc 
Duitsers van hut vadcrlandsbo-

<Vervolg van vorlge kolom) 

'n aksie-beweging" Is wat moct 
veg, dag en nag, vir die her· 
skepping van S.A. in die party
lose republlek wat nasionaal en 
sosiaal van aard sal wees. Van 
sy lede uord ak&ie H~rels--ak'oit' 
op aile trceine. Self !! op die pnr
lement~rf' terrein &ul O.B.-ledt' 
in die toekoms noolt weer ~ee

vra word om onaktlef te \\t't'" 
nie. Ook daar &nl u mof't 
branwar staan. De rha lwe muak 
sterk die O.B. sollat die Bt•
weging sy rol sal ku.n bpeel In 
Suid-Atrika. 

Gcnl. Laubscher het opgetrcc 
by gelcentheid van 'n Vryhclda
fees wat in die Aurora-san! 01 
Port Elizabeth gehou is. Genl 
Philip Els bet die verrigtlna-1 
gelei en boofkomdtc. Olivier wat 
verantwoordelik vir die vervcr 
sings. 'n Baic aangename cr. 
gcsellige gees het gebeers. 

dcm na die Weste te dryt, bet 
die Geallieerdes geen tout daar
m<'e gevlnd nlo - bulle het 
slegs voortgegaan om Dultsers 
tc verhoor wat mense tydens die 
oorlog teen hul sin verskuif bet. 
1\ou dat bulle op langelaas ont
dl'k het dat die Poolse uitd.ry
wlng deel van ,.premier'' Stalin 
e beleid Is om cbJlos in die 

We te t e <,tig, raak bulle &kie
llk diep bekommerd oor die on
men'!likbt'ld ten opsigte van die 
handjie,·ol oorgeblewenes. 

Vrugtefees Op 
Constantia 

Die Ct\\ ilde vrugt,efees op 
die piau'! \\'etgelee, Constantia, 
van mnr. en komdte. J. R. 
Lategun, wat reeds 'n ja.o.r· 
likse lnHt.'lling geword bet, 
word op Saterdag, 25 1\laart, 
gebou. Die opbrenrs gaan vir 
O.B.-durfonds. 

SooM gewoonlik sal heerlike 
hanepoot-druiwe, nnder soorte 
vrurte en groente te koop 
au.nrt>bled word in clie gesel
lige Hkaduwee van reuse-eike. 

Bring ook u vriende saam. 

Wanneer u 'n rcis ondcrneem wat hotel· 
akkommodasie, maaltye en beddegoed onder
weg insluit, waarom dan uself met die lastige 
reelings bcmoei? Die S.A.S.-toeristeburo sal 
dit allcs met graagte vir u red, of u nou at per 
trein, padvocrtuig, skip of vliegtuig gaan reis. 
Daar is slcgs een kantoor om tc besoek, net 
een betaling om te doen. Kan dit geriefliker? 

Indicn u u lugrcis per Springbokdiens 
onderncem, en u plckbespreking deur middel 
van die Toeristeburo doen, sal u hotelakkom
modasie in die Verenigde Koninkryk vir u 
gercet word. 

Spreek u naaste 
Toeristeburo of Stasiemeester 

GEBRU/K OSS REISJGI:'RSTJEKS 

Gereglat 

Jrg.9 

na..,telaJ 
wc ... ten 
uiteind 
'n "'tl')' 

w 
dit> Wcl 
ht•er ge 
die "'a"'l 
stof. 
hif'rdif' 
kolonn1 
huidi~e 
lt> kon~ 

Die We 
we. e op 
die suidel 
Belgiese I 
beerlike 
atoombotn 
word en 
moet laa 
het hlerd 
in Afrika 
word van 
se bclang1 

Scdcrt j 

State van 
hele voo 
gcmyn Is 
aangeslcn 
Iande dlt 
atoombom 
die watt' 
V.S.A oo 

Dit is ' 
land In dl 
nlstcr<l bt 
Hierdit'l bi 
ren11 'n k« 
dnar, Jlru' 
agltu!lle or 
boor II n~em: 
den<~ onde1 
a• !>Odun il 

Hicrdie 
mccr dcur 
gewllllgc 
voora! in 
opgelcl Is. 

G 

In d 
rekenska1 
in die bin 
geore dat 
veiUgheid 
dat die e 
van die 
Gestapo 1 

Wat di~ 
bet om <;y 
wa'> dat uJ 
Julie 19t1 
die oe va 
en &Y per!! 
Is Klaus F 
se toetred1 
interncrln: 
hcf tot J 
Die be\\U 
kl'nninr 
die ooriOK1 
cerder I> 
burgersk<'l 




