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KOMMUNIS SAL BRITSE 
ATOOMWERK INSPEKTEER: 

KLAAGLIKE WARBOEL IN 
, EMPIRE-MIDDELPUNT" 
Die wee van die Britse leiers in hierdie gevaarvolle tye hly m aar 

duister om te v.er staan. Daar skyn nog geen heiden~ standpunt teenoor 

1 
die Kommunism e te we.es nie. Aan die een kant word m et allerlei dras-GEES VAN DIE EEU fEES t iese pogin~s teen Kommunis!e opgetrec,. ~aar aan ~ie ander kant wo~d 

I 
weer handJie gespeel m et d1eselfde p oht1ek e broe1sel. Net soos d1e 

LEEF VOORT IN 0 B r egering se heleid in die Ooste vol teenstrydighede is - byvoorbeeld er-
• e l kenning van Stalin se Kommuniste in Sj ina, maar steun aan d ie V.V.O. s.e 

Op 8 Augustus 1950 berdenk die Ossewabrandwag sy 
twaalfde verjaa.rdag. Die beweging is gebore in 1938 - die 
\Vonderjaa.r - toe saam met die wiele van die ossewaens 
van die simboliese trek 'n golf van republikanisme oor Suid
Afrika gerol bet. 

In daardie jaar het die 
Afrikaners mekaar gevind 
rondom die Ossewaens - in 
die stede en op die platteland. 
Met tipiese eenvoud en 
smaaklikheid bet hulle saam 
koffie gedrink en wors ge
braai en met kinderlike pietiet 
het hulle geluister na hart
stogtelike toesprake oor die 
beroise verlede van ons volk. 

LIEFLIKE GEES 

Die idilliese tonele rondom 
die ossewaens en die onbe
vange belewing van die ver
lede bet 'n lieflike gees onder 
die Afrikaners vaardig laa.t 
word - 'n gees wat aan 1938 
die benaming Wonderjaar ge
gee bet. 

Met die ver trek van die 
waens het 'n innige verlange 
by die agterblywende Afrika
ners posgevat en 'n beimwee 
het ontstaan na die geluk
kige volkslewe wat hulle 
rondom die waens vir 'n kort
stondige oomblik beleef het. 

Onder hierdie omstandig
bede is dit verstaanbaar dat 
die volgende stap die skep
ping was van 'n organisasie 
om die gewaarwordinge van 
die Wonderjaar op te vang 
en gestalte daaraan te gee. 

So is die Ossewabrandwag 
gebore. 

VIND MEKAAR 

volk. Net soos die ossewaens 
in 1938 die instrument was 
waardeur Afrikaners mekaar 
vir 'n oomblik gevind het, net 
so is die Ossewabrandwag die 
groot en permanente vind
mekaar van die Afrikaner
volk. 

Die gees wat rondom die 
Ossewaens in 1938 gebeers 
bet , is die gees wat in die 
Ossewabrandwag beers. 

Daardie pieteit waarmee 
Af rikaners in 1938 die volks
verlede bejeen het, word 
weerspieel in die gehegtbeid 
van die Ossewabrandwag aan 
die stelsel en instellings van 
ons grootse republikeinse 
verlede. 

DIE VISIOEN 

In 1938 het die volk 'n 
visioen van sy toekoms ge
sien. 

Sedertdien probeer die Os
sewabrandwag daardie visioen 
werklikheid maak. 

Op 8 Augustus b erinner 
die Ossewabrandwag elke 
Af rikaner aan die Wonder
jaar en roep b y elke Afrika
ner op om opnuut die ideale 
te bely wat die bele Afrika
ner volk in 1938 so skouspel
agtig getroetel bet. 

Op 8 Augustus 1950 doen 
die Ossewabrandwag sy 
twaalfde jaarlikse oproep. 

Ons sal antwoord op jou 
Hy is gebore as die Volks-~" roepstem 

beweging van die Afrikaner- Ons sal offer' wat jy vra." 

su·yd teen Stalin se Kommuniste in Korea -· - so ook krioel die binne
lan dse beleid van teenstrydighede. 

Kort gelede het die ontdek
king van 'n Kommunistiese 
spioen in die atoomnavorsingsi:J.
rigting groot verontwaardiging 
uitgelok. Die betrokke weten
skaplike, Klaus F uchs, is tot 
'n langtermyn tronkstraf ver
oordeel. 'n Tyd daarna het die 
Franse bul atoomhoof, prof. 
Joliot Curie, wat 'n uitgesproke 
Kommunis is, uitgeskop nadat 
by brutaal verklaar het dat 
wetensk~plikes gee:t oorlog teen 
Rusland behoort te ondersteun 
nie. 

Hierdie selfde Kommunis 
is nou deur die Britse 
owerbeid uitgenooi om die 
regering se a toominrigting 
te Harwell te gaan bekyk. 
Op 7 September word 'n weten
ska plike konferensie oor a toom
krag in Oxford gehou, e n na 
afloop daa r van sal die teen
woordiges 'n besoek aan die 
ntoomnavors ingstasie bring. Be
b alwe prof. Curie is ook nog 

Tito Wil E.ie 
lnternasionale 

Stig 
Tito is besig om sy vriende 

op te soek, word berig. 'n Paar 
weke gelede het hy 'n hand
langer na Wes-Europa gestuur 
om kontak te maak met Kom
muniste wat nie meer van Mos
kou hou nie. Die besoeke het 
a.s.n die lig gebring dat die voor
uitsigte op 'n nuwe Internasio
nale bestaande uit anti-Mos-

1 

~ouse Kommuniste rooskleurig 
IS. 

verskeie Britse Kommuniste na I brek aan optrede word k la kloos 
die konferensie uitgenooi. As nageprewel sonder nadenke. 
' n gerusstellende verseke ring 
word aa n die aankondig ing toe
gevoeg dat geen wete nskaplikes 
uit Rusland of Ia nde va n agter 
die Ystergordyn uitgenooi is 
nie. 

WEL AMPTENARE 

Gelyktydig met hierdie berig 
het die pers in die vooruitsig 
gestel dat die Britse regering 
binnekort alle Kommuniste uit 
staatsbetrekkinge waaraan ge
heimhouding verbonde is, sal 
skop. Die suiwering sal nie net 
die staatsdiens geld nie, maar 
ook a lle kontrakteurs wat met 
regeringswerk belas is, sal ver
soek word om 'n versekering 
te gee dat hul werknemers 
politick betroubaar is. 

Daar word verklaar dat hoe
wei baie parlementslede ten 
gunste van 'n verbod op die 
Kommunistiese Party is, die 
kabinet nie daarvoor te vinde 
is nie, omdat bulle glo dat so 
'n stap ,.die Kommunisme net 
ondergronds sal dryf." 

GEBREK AAN INSIG 

STATE BOND 

E n dit is hierdie politici wat 
die middelpunt vorm van die 
Statebond en wat deu r , voortdu
rende voeling'' ook Suid-Afrika 
se bydrae bepaal en uiteindelik 
onderskep te n behoewe van 
Statebondseenbeid. 

Dit is daarom dat die Osse
wa brandwag se dat wegbreking 
van die Brltse R yk noodsaaklik 
i s sodat Suid-Afrika sy bydrae 
op internasionale gebied r eg
streeks kan lewer in samewer
king met daardie volke wat 'n 
ope oog bet vir die gevare wat 
die Westerse beskawing vandag 
bedreig. 

Voorspel 
Bedreiging 

Vir Wol 
Die m oontlikheid dat wol eer 

lang kunsmatig vervaardig sal 
wor d, is deur 'n Australiese 
p rofessor in sk eikunde, dr. T. G. 
Hunter, uitgespreek. 

Bou Nou Eie 
- Verouderde -

Atoomfabriek 

rl';:.::;;;:;;;;:::::;====-:;:;;;-;:;;;;;;;;;= :--=8 Daar word voorts berig dat 
1 V d d Tito in geval van 'n aanval deur 

l
i , 00rt U ren e sy Kommunistiese bure nie die 

Hierdie laasgenoemde stand
punt van die Britse regering is 
slegs maar tiperend van die 
algehele gcbrek aan insig in 
die werkinge en gevare van die 
Kommunisme wat vandag in 
Brittanje gevind word. Dat die 
grootste en gevaarlikste deel 
van die Kommuniste se bedry
·wigbede reeds en veral onder
grands is, e n dat d ie toevoeging 
van die deel wat vandag meer 
waarde bogronds as onder gronds 
bet - en ju is daarom deur 
Stalin bogronds gehou worcl -
die Kommunistiese bedreiging 
eerder nadelig as voordelig kan 
beln\'loed, word deur bierdie 
part~'Politici nie begryp nie. 
Inboucllose verskonings vir ge-

,.Natuurlike wol is die volgen
de op die lys wat vervang sal 
word deur 'n sintetiese produk, 
vervaardig deur petroleum", 
bet by gese. ,Die Dupont-groep 
van die Verenigde State en die 
Imperial Chemical Industries is 
gevaarlik naby aan die punt om 
kunswol te vervolmaak. Die 
werklike vordering op bierdie 
gebied is 'n sorgvuldig bewaarde 
geheim, maar bulle bet moont
lik die stadium bereik wat nylon 
voor die oorlog bereik bet. !I V 1• ' II:. , hulp van die Westerse volke sal 

~ Oe 1ng 11
1 1 inroep nie, behalwe wannecr 

Die Britse eerste mini
ster, Clement Attlee, bet 
in die Britse laerhuis ver
klaar dat by ,in voo:rtdu
rende voeling met die 
Statebondsregerings bly in 
verband met die Koreaan
se aangeleentbeid." 

D ie onsigbare bande van H' 

die Empire! 

BEAUFORT-WE$ 
HOU 0.8.-DAG 

Brittanje skyn nou pogings 
aan te weml om sy eie atoom
wapens te vervaardig. Volgens 
'n berig uit Londen is die :re
gering voornemens om 'n 
fabriek ter waar<le van £10 mil
joen op te rig vir die ven-aar
<liging van Uraan 235 - 'n 
plofmengsel wat vir atoombom
me gebruik word. Die uraan
erts wat vir die doel gebruik 
sal word, is uit die Belgiese 
Kongo afl,omstig en is voorheen 
<leur Brittanje aan die Verenig
de State belowe op voorwaarde 
dat Amerika dan die gebeim van 
hoe om die kragtige plofstof, 
plutonium, te berei, aan die Die offisiere en lede van die 
Britte sou m eedeel. O.B. is druk besig om voorlopig 

Die ontdekking dat Klaus geld op verskillende maniere in 
Fuchs, die Britse atoomdes- tc samel vir 8 Augustus. 
kundige, 'n Russiese spioen Die Beaufort-Wes- en Wes
was~ het die transaksie laat Gamka-kommando's het besluit 
skipbreuk ly, daar die Ameri- om D.V. op 12 Augustus O.B.
kaners nie meer bereid was dag gesamentlik te vier, op 
om die Britte met atoomge- Middelwater, die plaas van mnr. 
beirne te vertrou nie. De Vries. 

Uranium 235 is baie moeiliker Daar sal allerlei soorte gebak 
en duurder om te vervaardig as ens. wees, en 'n baie genotvolle 
plutonium, maar aangesien die I dag word verwag as gcvolg van 
Britte wect hoe om dit te be- die samewerking van die ver
rei, sal bulle nou daarmee 

1 

skillende kommando's. 
voortgaan om hul eie atoom- Alma! wat die Ossewabrand-
wapens te vervaardig. wag goedgesind is, is welkom. 

Rusland hom {:lanval, in watter 
. geval hy dan 'n beroep op die 

V.V.O. sal doen. 

HE.T TROEFKAART 
UITGE.DE.E.L AAN 

STALIN 
Onderstaande aanhaling nit 'n oorsig van die Londense 

korrespondent van Forward, spreek vir bomself: 

Hy bet daaraan toegevoeg 
dat kunswol beslis die gelyke 
van natuurlike wol sal wees. 

Adel Verloor 
Grond Weens 

Belasting 
Die Britse landedelmanne is 

besig om gelikwideer te word 

I 
weens hoe boedelbelasting, vol-

,.Die Sowjet bet 'n troefkaart ' bewonderenswaa:rdige bervor- gens 'n be rig in Forward. Die 
wat Stalin met groot bebendig- mingsprogram en die verwyde- een stuk landgoed na die ander 
heid gespeel het uit die kaarte :ring van korrupsie wat plaas- word verkoop, hoofsaaklik deur 
wat Pandit Nehru uitgedeel het gevind bet sedert die nede:rlaag I die erfgename om te kan op-
toe hy die Kremlin genader bet van Tsjiang Kaisjek. dok vir die sterfregte. 
met voorstelle vir vredesame- ,\Vat van meer belan g is, 
sprekings. As gevolg van bier- Brittanje glo dat Mao (Kommu- As voorbeclde word genoem 
die onderhandelinge bet dit ge- ~ nistiese Ieier) 'n moontlike twee- die Harewood-familie wat ver
blyk dat Stalin en Nehru ver- de Tito kan wees en dat by nie skeie landgoedere moes verkoop, 
enigd is in die strewe om 'n mid- as die Kremlin se spreekbuis in en die Portman-familie wat 
del te vind waardeur die dooie- Peking sal optree nie. 3,800 acres moes verkoop ten 
punt in die Veiligbeidsraad op- J ,.Brittanjc en die Verenigde einde die £3~ miljocn aan sterf
geklaar kon word. State is oorhoop oor Sjina. Dit regte by te bring. Die grond 

,Brittanje was ook bereid om bet uitgeloop op 'n lastige diplo- was hul eiendom vir mecr as 
b ieraan deel te neem. H y bet matieke toestand oor Formosa twee eeue. In meeste gevalle 
k ommun istiese Sjina erken, en wie se veiligheid deur Truman word die grond onderverdeel en 
sy d iplomate in die Verre Ooste gewaarborg is en waarvan die kom dit in die hande van klein-
bet gewag gemaak van d ie Britte bulle gedissosieer het." boere. 
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--D-rE-o-.B-.,-w_o_E_N-sD_A_G_, _9_A_u_G_u_s-Tu_s_t9-5o-- Agter Die Siegfried I inie ( 2 ) 

Hedin Se Boek Oor Nuwe DIE AARDE WORD 
WEER BEWOONBAAR I Die skrywer hied 'n D •t I d 

insiggewende kykie in U 1 S an 
die 1)ersoonlike verhou-
ding tussen hom en sy in· sy navorsings en navrae in alle POLElUEK TUSSEX FU!Io'K 

.Die terugkeer van konlng Leop~ld ~a sy ~el~iese troon vloedr ke Duitse vriende kringe en buro's moes verge- E~ BEDTh" 
en die brutale verset daarteen deur d1e hnksgesmde clemente I met Je hv dikwels in- maklik, tot sy beskikking gestel. 
in .die land i~ nie sonder bet.ekenis vir die. verguisd. e minder- ti' ertt .. ·erke. et• bet, dorr Hy kon na willekeur nywer-- .- ~ heidsinrigtings soos I. G.-Far-
held van Wereldoorlog ll me - onder w1e ook die Ossewa- teenoor wie hy nooit ben, arbeidskampe, jeugkampe, 

Funk erken wei dat die boek 
verbasend vee! goeds vir Duits
land inhou en heelwat insig
gewende kennis aangaande dle 
Derde Ryk in die buiteland sal 
versprei. Hy weier egter uit
gifte omdat sekere sake van 
staatsbeleid wat reeds as aan
.vaarde Duitse binnelandse be
leid geld gekritiseer word en 
dergelike kritiek hoe goed ook 
al bedoeld onder geen omstan
dighede in Duitsland in die 
openbaar uitgespreek mag word 
nie. Dis interessant om te ver-

brandwa~ tel - terwyl die betekenis daarvan ook nie oor selfs 'n hreukdeel van grondbewaringswerke, opvoed-
di h f · k d d d' t · · t t ' kundige instellings besoek. 
. e oo ges•en ~n wor eur •egene wa nog me 10 8 aa sy onafhanklikheid van Hierdie guile aanbod is ten 
1s om te on?erske1 tussen hul vyande van 1940 en hul vyande ... ees en oordeel laat vaar volle benuttig. Hedin vertel van 
van 1950 me. t"'h • D' I I onthale aan huis van generaal 

et n1e. Ie \·er 1aa van Von Seeckt 'n offisier van die 
Sonder om te wil beweer dat Leopold dieselfde oor- sy hoek oor die Derde I ou skool onder wie se gaste die 

tuigings gchuldig het omtrent die oorlog as ons, sien ons Ryk i~ welsprekend. hoof van die generale staf, genl. 
in hom 'n verteenwoordiger van die anti-oorlogsgroep - al H' . I d' Beck, wat in 1944 na die aan-

ICt VO g It. slag op Hitler selfmoord gepleeg 
is dit dan maar net omdat hy deur die leiers van die oorlogs- EERfSTE AA.'"RAKING :\lET het, getel bet; aan huis van die 
gesindes by daardie kamp ingedeel word. Vir vyf jaar lank mTLER 

I I 
neem dat Hedin se gewraakte is Leopold voorgestel as 'n verraaier van die Geallicerdes. 

Hy sou dan gemene saak met die Duitsers gemaak het, en 
so groot was die oorlogswoede teen hom dat hy dit nog nooit 
kon waag om na sy vaderland terug te keer nie. 

Hedin vertel dat sy ecrste aan- kritiek die anti-Semitiese beleid, 
raking regstreeks met Hitler 'n Deur ). de Vos die kerklike beleid, die beleid 
telegrafiese was bestnande uit ten opsigte van die jeug en ten 
'n gelukwcnsing van die FUhrer opsigte van die wetenskappc 
aan die skrywer ten tyde van Id h t wapenmagnaat, Krupp von gege e · 

Wat presies Leopold se gevoelens tydens die oorlog was, 
weet ons nie. Hy self het byna tien jaar lank geswyg en 
dit was maar eers aan die eindc van verlede jaar dat hy vir 
die eerste maal sy kant van die oorgawe teenoor die lesing 
van Churchill en Reynaud gestel het. 

laasgenoemdc se veertigjarige H d' d 1 d d t • Bohlen zum Essen. Hy was die e m ee ver er mee a n hcrdenking op 16 Oktober 1933 D •t k t t 
gevierdc hoofgas op talle skit- paar UI se oeran ver een-van sy eerste ontdekkingstog na d' d' k t h 
terende geleenthede. 'n Ont- woor 1gers 1e saa e ore ge-

Sentraal-Asie en Tibet. 'n k h t h k · h t vangs deur dr. Gordeler, hoof- om e en om om s1en c · Tweede telegram het daarop H 1 h 11 t l'k burgemeester van Leipzig, ook oewe u e .na uur ~ geen 

SOOS NOAG SE DUIF 

later gevolg ook van dieselfde later as gevolg van die aanslag versla~ aan dte pubhek . kon 
oord aan Hedin toentertyd te van 1944 opgehang, en 'n jeug- l d~e~ me bet. bulle hom gese dat 
Nanking waar hy op 19 Febru- fees deur die Ryksjeugleier, mtl)oene Duttsers so~s by voel 
arie 1935 sY sewentigste verjaar- Baldur von Schiracb gereiH, is dog g~en woord oor dte saak kan 
dag gevier het. Hierdie eerste slegs twec voorbeelde van sulke rep me .. Tall~ hooggeplaasst~s 

1\faar die betekenisvolle feit in die terugkeer ,·an punte van kontak het later ge- feestelikhede. By die Elfde h~t hut stmpabek teenoo~ Hedm 
lei tot die persoonlike besoeke Olimpiade te Berlyn is hy uit- u 1~gelaat . onder wie . memand 

Leopold is dat die slinger van die geskiedenis besig is om en briefwisseling waarvan ons m de n e as d F ck ks 
outeur so interessant vertel. genooi om as verteenwoordiger i ~n r 1 . . r. rt • ry -

terug te swaai na die normale posisie - ten spyte van die van die buiteland die tradi- ~mister v1r bmnelandse sake 
histeriese verset van kommunistiese en halfkommunistiese EERSTE 0:\'DERHOUD l.\IET sionele wetenskaplike bydrae as m die Derd~ Ryk. Talle was 
elemente wat gerugsteun word deur bose politici wat bereid HITLER I redenaar te !ewer. Hy het dan ~erontwaar~tg oor die behande-

k d' k die Olim lmg van dte groot vriend van 
en selfs gretig is om elke verdelingsfaktor in 'n volk uit te Aan die begin van Oktober 0 ? te aan om~ van d' - Duitsland. Nog meer: Hitler 

• • . • , 1935 was Hedin in Berlyn op ptese vlam by dte reuse-sta ton I self bet aan Hedin 'n bartlike 
bwt terwllle 'an stemme. D•e oorlogshaat en ·d\laas- I besoek by Goring aan wie hy bygewoon en met Germaanse l'k bed nk' b . f 

· · · · • · · D' R 1 persoon 1 e a m~rs rte ge-
heJd betsy keerpunt bereik en soos d1e dmf van Noag met deur die egpaar Von Rosen, d~eghkhe~d ~r " 1~ 0 van skryf nadat laasgenoemde aan 
'n takkie in die bek teruggekeer het as teken dat die aarde I swaer en skoonsuster van die dte_ .:er~ m ddte Gesktedenis van die FUhrer 'n eerste eksemplaar 

. . Ryksmaarskalk, voorgestel was. Aste dte re e gevoer. van 'n Sweedse onverbeterde 
weer bew~onbaar be~m .word,. al kon .by ~·oorlopJ~ nog geen Daar verneem hy toe van 'n BOEK KRY GEDAANTE uitgawe van die boek laat toe-
rusplek '\'lr sy voet vmd rue, so IS die teru~koms '\·an 1 afspraak om Hitler reeds die- Dan volg die terugkeer na kom bet! 
Leopold 'n teken dat die Westerse wereld weer tot sy sinne selfde namiddag te ontmoet. Stockholm, die afwerking van Nietemin bet die Duitse uit
kom en dat diegene wat nie oorweldig was deur die vloed Gorl~g bet allcs reeds daarvoor die proewe en die voorlcgging gawe nooit verskyn nie. 

in d1e baak gehad en om ses- van die oorspronklike aan dr. 
van dwase haat nie, eerlang weer vastigheid onder hul uur het Hedin Hitler se ont- Funk wat die verspreiding daar- EIENAARDIGE LIG OP 
voete sal vind. Hoe kan dit ook anders? Die geskiedenis vangvertrek in die Rykskanse- van aan alle staatsondersteundc REG:miE 
· b · d' k · di t t d' 1 lary betree. instellings wou aanbeveel. Dit Die episode werp 'n eienaar-
lS es1g om 1e waars uwmg van egene wa ecn 1e oor og 1 Hitler se begroeting was hart-

was tewens een van die doe!- dige lig op sekere aspekte van 
gekant was vandag met 'n onheilspellende gebrul te onder- ~ l!k asof dit die weerontmoeting witte van die vermaarde weten- die dinamiese dog in sommige 
skryf. Ons wat ons nie deur die propaganda en haat laat met 'n ou vriend was. Hy het skaplike om deur groot oplaes opsigte onewewigtige bouwerk 

' . . . . 'n fiere en manlike houding ge- d meesleep het me, het gewaarsku dat DUJtsland d1e emgste had en was liggaamlik kragtig boeke oor meer gewilde on er- van die Hitler-regime. Dit be-
werpe die finansiiHe steun vir lig swakhede wat later vererger 

wal tusscn Europa en die rooi barbarc van Moskou is en dat 1 en in verhouding ontwikkel. Hy die suiwer wetenskaplike pub- het. Dit beklemtoon vera! die 
die bondgcnootskap met die Kommunisme slegs 'n groter het sy idees oor die Verdrag likasies oor sy navorsingswerk wetenskaplike eerlikbeid van 
bedreiging vir die W este kan voorberci as wat die oorlogs- ~u~t~=~~ai!l:s·d~~e d~~~~~~= ~:~ te verseker. Hoewel die Swced- f ons skrywer wat na die stort-

se Ryksdag reeds 'n bed rag op ' vloed van huldebetuigings en 
propaganda teen Hitler in staat was om te skilder. sy Beweging helder en geesdrif- hul begroting aan hom toegese amptelike gunste sy onvervalste 

tig gestel. Nadat by Hedin een het wou hy steeds meer fondse opinies gegee het om die waar
en ander oor Aslii uitgevra bet, vir sy werk verkry. held soos hy dit sien te weer
bet hy gesluit met die uitge- Die aanbeveling van Funk sou spieel. 

WORD ONTKLEE 

Die manne wat met 'n hoonlag in die gesig van die 
Duitse volk Stalin ultgenooi het om die helfte van Duitsland 
te beset en die Duitse volk met die hamer en sekel te ,demo-

sproke begeerte om die gesprek dus 'n gesogte wees en was Sven Hedin se laaste Yerwy
by 'n latere geleentheid te her- sekerlik verwag. Nou gebeur sing na Funk, sy teenstandt-r 
vat. egter die onverwagte. In 'n in die polemiek, is '\'ennt in 

Hiervandaan het He~in voort· uitgerekte private briewewisse· 'n kort pnrngrnfie swan~rer 
g~gaan met t~ee lcsmgs n~g ling tussen Sven Hedin en Funk met drama in sy enkele sin:

kratiseer", deins vandag in verskrikking terug vir hul dteselfde aand m Berlyn -:- !1_ weier Jaasgenoemdc om die bock ,Met droefheid en afgryse 
bandewerk. Die dade van 'n Churchill en Roosevelt is besig ve.rbasende vertoon van :"1tah-~ in Duitsland ongewysig te laat moet ek nou verneem dat hy 
om hul eie skeppers luldrugtig ult te jou. Die helde van toe tett op sy leeftyd. ~Y dte g~- uitgee en weier eersgenoemde saam met ander ,oorlogsmis-

hoor was o.a. . Go~~ng, dte om dit anders as presies soos dndigers' in 'n sel wat vir gt-en 
is besig om as naakte dwase voor die wereld ontklee te word Sweedse gesant, dte SJmese ge- dit geskryf is die lig te laat menslike gebruik geskik is 
tleur hul eie Frankenstein, en die dwase ' en verraaiers van sant, die voorsltter van die Ge- sien. ' nit-, te Spandnu versmng." 

nootskap vir Antropologie, die 
toe is besig om omhoog te styg as die wyses; en die taak voorsitter van die Genootskap 
van laasgenoemdes sal al hoe meer belan~rik word namate vir Aardrykskunde sowel as 
die vergeldln~ wat ult die ~eskiedeni.<, ~edraai word, die diverse andere edellui en hoog-

geleerdes. Na verloop van die 
misleide volke li~~aamlik en ~eestelik pyni~. byeenkomste het hy dieselfde 

Ontwikkelin~e in die nabye toekoms sal die een deur aand as een van sy gaste aan 
na die ander oopmaak vir die verguisde minderheid wat die die Hotel Kaiserhof dr. Walter 

Funk, staatsekretaris van die 
dinge wat van<lag gebeur, so duidelik voorslen bet. En die departement van propaganda, 
toekomsgesigte wat bulle ook nog verder bet, soos die ontvang. 
noodsaaklikheid van hervonning op '\'erskillende gebiede van PLA...V vm BOEK ONTSTAAN 
die samelewing, staan nader aan verwesenliking as gevolg Hierdie bande met die mag-
van hierdie kentering in die wereld. h~bbers onder. Hitler sowel . as . .. . I dte grootste retsplan deur Dutts-

Aan die ander kant bet die volksopruung en d•e skud- land met die hou van voor-
ding aan die fondamente van die Belgiese staat getoon tot lesings oor s?' weten~kapllke 

watter mate die ashoop van Westerse propa~anda nog die I wer.k het Hedm so pnkkelend 
• . . . gevmd dat hy dr. Funk gaan 

magasyn vorm ,;u Moskou se onhedstigters, en die vraag meedeel het dat hy dit oorweeg 
behoort hom aan die Churchills en Reynauds op te dring om 'n boek oor die Nuwe Duits-

f lie tyd nie aan..,.ebreek bet nie om die verroeste aan- ~and te skryf. Hierdie voorstel i · 
0 < " ~ • IS met applous ontvang. 
tygin~s en vooroordele van die Tweede Wereldoorlog nou m 11 

te ruil \ir propaganda-wapens wat ingestel is teen die vyand BUL~,:::~:f:TSE 
,·an 1950 in plaas van teen die natuurlike bondgenote in die 
stryd teen die hoogs georganiseerde barbaredom wat die 
beskawing nog ooit bedreig bet. 

Die Duitse owerheid het 'n 
villa, 'n motor, bediendes, en 'n 
hoe amptenaar, dr. Ziegler, wat 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 9 AUGUSTUS 1950 

OPPOSISIESTELSEL MOET 
EERSTE ONGEVAL WEES 
IN STRYD TEEN ROOIES 
In sy toespraak in Bloemfontein h et 

met die gunstige wending van ons land 
na die opposisie verwys: 

min. N. C. Havenga in verhand 
se ekonomiese toestand as volg 

,Die werk van die regering in hierdie verhand is natuurlik nie 
aangehelp deur die opposisie nie. HULLE HET TEN VOLLE GE
BRUIK GEMAAK VAN HUL REG OM ONS PAD MOEILIKEU TE 
MAAK. Daar is self s nie alleen gehoop nie, maar daarop staatge
maak dat hierdie ekonomiese en geldelike moeilikhede nie oorkom 
sou word nie en die regering tot ' n val gehring sou word." 

In verband met die Kommu-I KWAADAARDIG Want bierdie Ieicrs vsn die 
nisme bet min. Haven~a gese: opposlsie weet net so goed 

In bogenoemde aanhalings uit soos elke skoolhoer-seun dat 
,Wat die Kornrnunisme be- mnr. Havengs se tocspraak ckonomiese ellende die damp

trcf, erken elkeen in meer- word die kwaadaardigc werking kring is waarbinnc die Kom
dere of mindero mate die ge- van die ,amptelike opposisie" rnunisrne tot wasdom kom. 
vare wat dit inhou, en tog Is aan die kaak gestel. Mnr. 
die eienaardige ondervinding Havenga verklaar dat die oppo
belewe dat die maatreel wat slsie ,ten voile gebrulk maak 
tans in die wetboek is, stap van hul reg om ons pad moei
vir stap deur die amptelike liker te maak." 

STAAN IN PAD 

Maar nie aileen noop die op
posisle se ,plig en reg hom om 
die toestande te help skep wat 
Kommunistiese vcrowtting ryp 
maak nie, maar dit Is ook sy 
reg en plig om die regering se 
wcg moeilik te maak wanneer 
stappe van owerheidswee gedoen 
word om odie Kommunisme in 
die ban te doen of minstens te 
bckamp. Want toe wetgewing 
vir dergelike mag ingcdien is, 
het die opposisie dit ,stap vir 
stap in die parlement bestry." 

opposisie en hul medewerkers 
in die parlement bestry is.'' 

'n Bietjie verder In sy toe
spre.ak bet die Minister, nog 
steeds in verband met Kommu
nisme, verklaar: 

,Geen land wat stappe in 
die verband gedoen het, het 
dit nog moontllk gevind om 
met die vraagstuk te handel 
sonder om in sekere mate af 
te wyk van alomerkende en 
geeerbiedigde demokratiese 
opvattinge nle." 

1\IEER AS EEN 

Daar is natuurlik nie net een 
soort demokrasie nle, net soos 
daar Die net een soort motor
kar is nie. Die felt dat 'n 
.Amerikaansc motor verskil van 
'n Britse motor en 'n Afrikaanse 
motor - lndicn ons 'n elo ont
werp sou maak - betekcn nog 
nie dat net die Britse fabrikaat 
'n motor is en die ander slee 
of vlotte nie. Dit is daarom net 
so onsinnig om te wil voorgee, 
soos baie mense doen, dat daar 
net 'n Britse vorm van demo
krasie is waarin daar juis 'n 
,,amptelike opposisie'' moet 
wees. Teenstanders van die 
Ossewnbrandwag - en onge
lukkig sluit dit nasionale Alri
kanen~ in - is lief om hierdie 
element van ,amptellke opposi
sieskup" as die toets vir die 
demokrasie te beskou. 

Onder die Britse stelsel van 
demokrasie is dit dus 'n alom
erkende reg om die weg van die 
regering moeilik te maak. In 
hierdie pligsvervulllng bet die 
opposisie nie net gehoop dat die 
regering sou val nle, maar daar 
Is ook staatgemaak op die toe
nemende ekonomiese ellende om 
die regering tot 'n vsl te bring. 

IN DIE KOL HOE KAN DIT? 

Hierdie verwyt van 
Havenga tref in die kol. 

mnr. 
AI- In hierdie tyd wanneer die 

h ele beskaafde wereld hom 
aangord vir die stryd teen die 
Kommunisme, b et ons dns die 
verskynsel dat die regeringstel
sel wat vir 'n groot deel met die 
stryd belas Is, binne in hom 'n 
element bevat wut die toestande 
·vir Kommunisme begunstig, en 
aktief optree om te verhoed dat 
doelmagtige stappe teen die ge
Taar gedoen word. 

mal weet hoe opposisie-leiel'!il 
verkondig bet dat Suid-Airika. 
voor 'n depressie staan en hoe 
buitelandse beleggers daardeur 
afgeskrlk is. Die opposisie se 
optrede bet dns nie net by 'n 
hoop op 'n ekonomiese instor
ting wat die regering tot 'n val 
sou bring, gebly nie, maar by 
bet aktief meegewerk om daar
die instortlng teweeg te bring 
sodat by op die ekonomlese 
puinhope van die land soos 'n 
naguil sy heerskappy kon uit
kreun. Pnrtybelang word so 'n 
mngtige faktor in hierdie poli
tieke wedstryd wat dear antieke 
Britte uitgedink is, dat 'n party 
bereid is om 'n volk dodellk 
krank te maak in die hoop dat 
by uiteindellk op die dooie lig
gaam sal kan aas in die kort
stondige tydperk wat Kom.mu
nistiese ontbinding ,·oorat sal 
gaan. 

Hoe kan met hierdie mlddel 
ooit doeltreffend teen die 
Kommunisme opgetree word? 

GROOTSTE STRUIKELBLOK 

Almal Wat Gely Het 
Tydens Oorlog 

I s dit nie duidelik dnt die 
vraagstuk van amptelike oppo
sisieskap - dit wil se die Britse 
instelling dat daar 'n nmptelike 
en betn.alde organisasie binne 
die staat moet wees wie se taak 
en reg dit is "om die pad van 
die regering moeilik te maak" 
- <lie belangrikste struikelblok 
is wat eers uit die weg geruim 
moet word nie? 

En n'l <lit noodsnaklik bevind 
is, '-OOS mnr. Havengu verklaar, 
dat die Kommuni'>me alleen 
doeltreffend beveg kan word 
deur ,in sekere mate uf te wyk 
van alomerkende en gt>eerbie
digde demokratiese opvattings", 
is dit nie wenslik tlut <lnar al
Jereers van hit>rtlie onsinnige 
Brit-.e demokratie-.e opvatting 
afgew)·k moet word nie? 

1\lnr. 0. L Xel, Sekretaris Bond 
v a n Oud-geinterneerdes, I 
skryf: 

Dit bet al so dlkwels in die 
verlede gebeur dat belangrike 
gebeurtenisse in die geskiedenis 
van die Boerevolk, wat vir die 
nagcslagte bewaar moes word, 
nooit op skrif gestcl was nie en 
aldus bet daar leemtes in ons 
volksgeskicdenis gekom wat 
bcdendaagse historic! moeilik 
vind om aan tc vul. Die Bond 
van Oud-Ge'intcr!lcerdes is reeds 
besig om die ervaringe van 
politieke gevangenes en gcintcr
neerdes in 'n bock saam te stcl, 
maar 'n raadgewer van die 
Bond, wat ook 'n bekende Suld
Afrikaansc historikus is, gee 'n 
wenk dat 0:1.s 'n tweede band 
moet uitgee, bevattende 'n recl<s 
verklarings van personc wat ge
durende die oorlogsjare 1939-
1945 vervolg of Iced aangedocn 
is of gely bet. Ons raadgewer 
skryf: 

.,As u dit sou docn sal u 
eenvoudig 'n diens aan ons 
volk bewys wat van onskat-

bare waarde is en as bro!lne
publikasie van di~ aard onge
ewcnaard in ons geskiedenis 
kan wees .... " 
Ons wil sy raad aannecm en 

derhalwe maak ons deur middel 
van u geeerde blad 'n oproep 
op die dee! van die Boerevolk 
wat werklik gely bet om ons 
van die nodigc materiaal te 
voorsie:t. 

Die Bond is 'n nie-politieke 
organisasie en ~s daar enige 
winste uit die vcrkoop van die 
bockc kom sal dit soos later bc-

,Al\IPTELIKE" BOEIE 

Dit is tog imm<'rs onmoont
lik om 'n gcslangde stryd te 
voer teen 'n vyand wanneer jy 
jouselt met ,amptellke" boeie 
bind. 

sluit word, aan 'n organisasic En hierdie bot>ie kan afgewerp 
wat die kulturele belange van worll sonder om ,uf te wyk van 
die Boerevolk bcvorder, geskenk die ware beginst>ls van voll,s
word. Die oorspronklike ver- regering, <leur t~legs terug te 
klarings sal in die Transvaalsc keer tot die op~·attings van die 
.Argief bewaar word. Afrikaner soo,. toegepas in ons 

Ons sal dus baie da:-~kbanr 1 eie republieke. 
wees as al die manne, vroue of 
kinders wat Iced aangedoen Is 
met ondergetckende vir vcrderc 
besonderhedc in verbinding tree 
na onderstaande ad res: 

0. L. XEL, 
,Middleton", 

Greytown, Natal. 

I,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla. Drukkery, Stellenboacb, vir 
die elena.ara en ultgewera: VOORSLAQ 
(Edms.) Bepuk, Groote Kerkgebou 
703, Poebu.a 1411, Kerkpleln, Kaap
atad. 

DUIKBOTE MET 
ATOOMKRAG 

Die Amerikaanse kongres bet verlede ""·eek planne Yir 
atoomwapens goedgekeur wat meer as £120 miljoen sal 
beloop. Dit sluit onder meer duikbote in wat met atoom
krag aangedryf word. 

Soos verstaanbaar is, Is dit 
die modcrnste ontwikkcling op 
die duikbootgebied. Atoomkrag 
word gebruik om stoom op te 
wek wat 'n turbine aandryf. Die 
voordecl daaraan verbonde is 
dat die vaartuig vee! mindcr ge-
raas maak as die wat met die-
sel-masjiene werk, dat dit vin
niger onder water kan beweeg 
as selfs op die oppervlakte, ter
wyl dlt 'n onbeperktc afstands
vermotl bet. 

van Australio en Nu-Seeland 
opgemerk. Voorheen is berig 
van duikbote wat in die naby
heid van Kanada en die Pana
ma-kanaal gesien Is. 

Verskoning Vir 
'n Telegram 

Ot die Russe dit al so ver ge
bring bet met hul duikbote, is Daar sal stappe gcdoen word 
onbekend,_ m_aar wat nie onbe- 1 tee!l 'n posbeampte wat 'n tele
kcnd Is me, JS dat die Russe op gram van mnr. Robey Leib
dic gcbicd van atoomkrag blyk- brandt aan mnr. Sam Kahn, 
baar vcrder gevordcr bet as die l L.V., l~t toekom bet, verklaar 
A_mcrikaners. Hul navorsing is die Minister van Poswese, mnr. 
m e net gesteun deur die kennis F. C. Erasmus, in 'n brief van 
van Duitse gevangenes nie, maar vcrskoning aan mnr. Kahn. 
deur hul uit~ebreide spioenasie
diens is daar feitlik reen noe
menswaardige atoomgeheim in 
die Weste wat nle tot hul be
sklkking gekom b et nie. Die 
Weste daarenteen bet geen in
ll&ting omtrent ontwikkelinge 
agter die Ystergordyn nie. 

Daar word in elke geval ge
vrccs dat die Russc duikbote 
bet - Duitse ontwerpe wat die 
Gcallleerdes bulle laat toekom 
bet in 1945 - wat in staat is om 
vir onbepaaldc tyd onder water 
te bly en om atoombomme at te 
vuur. 

Vreemde duikbote is in die 
atgclope week in die nabyheid 

Die betrokke telegram het ge
lui: ,Ons weet dat Kommunis
me allee:t uitgeroel kan word 
deur die vervlakste Jode aan 
die kaak te stel." 

In sy brief verklaar die Mini
ster dat by ondersock laat in
ate! het na die voorval en dat 
dit toegeskryf moct word aan 
die onoordeelkundige optrede 
van die klerk wat die telegram 
ontvang bet. ,Gepaste stappe 
sal teen die betrokke beampte 
gedocn word en ek wil graag 
my spyt uitspreek oor die voor
val." 

DIEJAAR 1906 
ALLE SIGARETTE HET BESTAAN UIT 

100°/_INGEVOERDE 
/o TABAK 

SPRINGBOK-SIGARETTE BESTAAN UIT 

100 o/ SUID • AFRIKAANSE 
fo TABAK 

Danksy 
PIONIERSWERK 

deur die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 
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