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Terwyl sy regering lmoondheid, het die Brit
nog steeds aan die rem is I se eerste minister, Cle
aan die Amerikaanse po- ment Aulee, hierdie 
gings om Em·opa militer I week na Wat-'hingtou af
sterk te maak deur die I gereis ot'tt pt·esident Tru· 
herhewapening en her- man te oorreed om nie 

No. 3! stel van Duitsland as oorlog teen Sjina te 

=================================== 

NOU TYD VIR REPUBLIEK 
Dr. F. D . du Toit van Zyl, Kaaplandse Leier 

van die Ossewahrandwag, het Maandagaand die 
taak en plek van die Ossewabraiu~.wag in on~ "·olks

lewe in duidelike taal geskets toe hy 'n afsluitingsfunksie van die Skiereilandse· kommando's in die 
Ebeneser-saal, Maitland, toegespreek het. 

Dr. Van Zyl 
Soos dinge vandag staan , het hy gese, voel die O.B. dat hy nog steeds die vernaamste draer is van 

die republikeinse gedagte. lmm ers hy is in die I ewe geroep juis om hierdie ideaal te verwesenlik. 
Solank die republiek nie verkry is nie, is dit ~y roeping om. daanoor te stry. Hy i~; nie van plan om 
die stt·yd gewonue te gee nie! het hy onder toejuiging verklaar. • . 

Na aanleiding van die toenadel'ing van die politieke partye aan die Afrikanerfront h et dt·. Van 
Zyl ' n ]Jeroep gedoen op mede-repuhlikeinsgesinde Afrikaners om hul kragl~ weereens by die Osse
waln·andwag in te werp soos die geval was in 1939 en 1940. 

Ons wil 'n beroep doen dat die persoonlike vete-s gestaak moet word en dat die verdagmakery 
iets van die verlede moet wees. Die volk weet ·dat die O.B. m et aile opregtheitl die stryd om 'n 
r e1mbliek "·oer. Dit is dan ook in die gees dat ons 'n beroep doen op almal hy wie die Uepubli~k 
'n lewensbelangrike saak is om na vore te tree en ons te help in ons stryd, h e t dr. Van Zyl gesc. 

Hy het soos volg gepraat: 
Die strewe na 'n republiek Nogtans staan ons as gevolg ' Afrikaanssprekcnde dee! van 

in SuidcAfrika verteenwoordig van die stryd van 'n eeu-en-'n-~ die bevolking het ten opsigte 
die hoogste drang van ons volk half in twee kampe verdeeld en van die toekoms reeds sy keusc 
sc mondigwording. Die Afri- wantrouig teenoor mekaar. Die gemaak, die Engelssprekende 
kanervolk bet nog v66r die koms ---------------------------
van die Britse gesag in Suid- I 

~~:i~~it~~\~~ a~~~~ie0~t::~~~ 1 L.AA T ONS VOL HARD 
net 'n klompie Hollanders ver
ower nie. Hulle bet bier 'n 
nuwe volk, met 'n nuwe, alhoe
wel jong tradisie en leefwyse, 
gevind. Dit het dan ook deur 
die jare geblyk dat dit nie 
moontlik was om bierdie jong 
volk tc laat opgaan in die oor
mag van Brltse tradisie, taal en 
kultuur nie. 

AFRIKA~RVOLK UITGE
BUIT 

Die Rcpublikeinse drang is 
vcrder versterk juis as gevolg 
van die reaksie van die jong 
volk teen die aanslac van die 
vreemde oorheerser teen sy le
wensbeskouing en sy tradisio
nele Ieef\\'YSe. 

Die nuwe stiefvader was ook 
nie altyd te kieskeurig in sy be
sigheid met sy stiefseun nic. En 
tercg het daar 'n gevocl ont
wikkel asof die stiefscun (die 
jong Atrikanervolk) op meer 
dan een \\.'YSe uitgebult gcword 
is. Hy bet nie sy rcgmatige dee! 
ontvang van die rykdomme van 
sy land nie. 

Die gevolg was die reeks van 
verwllmelinge - die Groot 
TrE-k, die stlgting '\"1\ll die 
Xoordelike Republieke, die Eer
sttl \'rJheidsoorlog, die Tweede 
Vryheidsoorlog, die 19H-Rebel
lie en les bes die pogings van 
<lie O.B. in die afgelope Wereld
oorlog. 

DIE VOORDELE VAN 'N 
REPUBLIEK 

SE MEVR. DU TOIT 
Dit is ongeveer vier jaar gc

Jede dat ek weens gesondheids
redes moes gaan rus. En van
nand is ek bale bly dat ek weer 
in u midde kan wees. Ek wil 
my diepe dank en wa~udering 
uitspreek teenoor alle lede van 
die Ossewabrandwag - in son
der teenoor die '\Toue van die 
beweging - wa.t die vuur so 

Mev. Du Toit. 

republiek; maar die O.B. weet 
dat die republiek slegs verkry 
kan word as die volk Mngcword 
het. Daarom staan die O.B. vir 
eenheid en vir die republiek. 

1\IOENIE BANG WEES NIE 

As gevolg van verwikkelinge 
op die partypolitieke front bet 
die Afrikaners nader aan een
heid gekom as ooit tevore. Die 
Osscwabrandwag sal staan by I 
die nasionale regering waar bul
le in Afrikanerbelange optrce. 
Hulle moet nie bang wces vir 
volkseenheid nie en om die 
groot vraagstukke wat deur 
volkseenheid opgelos kan word 
aan te pak nie. Hulle moct re
publiekwording pak. 

Mev. Du Toit bet gese dat die 
republlek ....: volgens uitspraak 
van al die Afrikanerleiers - by 
wyse van 'n volksrefcrcndum 
verkry moet word. En alma! 
beser die noodsaaklikheid om 
die kleurvraagstuk uit die par
typolitlek te Jig. As vraagstuk
ke volksvraagstukke moet wees 
dan moet daar volkseenheid en 
'n volksfront wees om die volk 
vir die oplossing daarvan ryp te 
maak. 

VROUE SE TAAK 

Op die vroue, aldus mev. Du 

staan wei reeds op die spring
plank dog huiwer nog om die 
sprong te maak. Hy bly wan
trouig teenoor die Afrikaans
sprekende en wil gevolglik nie 
die bande deurknip wat hom 
aan Engcland bind nie. 

En dit is juis hierdie bandc 
wat van Afrikancrkant af weer 
so 'n bron van w.antroue skep. 
Indien S.A. losgemaak kan 

Dr. F. D. du T. van Zyl. 

word van Engeland sal die groot 
oorsaak van wantrouc verdwyn. 
'n Republiek sal die twee volks
dele so beg aanmekanr bind 'in 
hoi onverdeelde trou ann S.A., 
da.t al die ou wantroue sal ver
dwyn. Daar mag nog ondcrlinge 
verskille bestaan oor vraagstuk
ke van die dag, dog die suspisie 
(gegrond al dan nie), dat die 
ecn dec! van die bevolking meer 
bekommerd is oor die belange 
van 'n moondheid oor die see, 
al gou verdwyn. 

IMMIGIJ,ASIE 

'n Tweede voordeel om 'n Re
publiek te he i~ om die trou 

Red 
maak nie omdat Europa 
te swak en blootgestel is 
aan Russiese aggressie 
wat op 'n Asiatiese hot
sing kan volg. 

Die skielike reis volg 
op die Sjiuese aanval 
teen die V erenigde Vol
ke se magte in Noord
Korea met 'n lei;rmag 
'\-'an nagenoeg 'n halfmil
joen, en die verklaring 
van pres. Truman dat 
die gebt·uik van die 
atoombom in oorwe-ging 
is. 

Hoewel dit klaarblyklik waar 
is dat Stalin se strategic gemik 
is op 'n vaskoppeling van die 
Weste in die Verre Oostc on
denryl hy sy militcrc masjien 
verder versterk totdat hy met 
welslae na die \Veste kan toe
slaan of besmoontlik voor die 
tyd reeds 'n politieke oorwin
ning kan behaal weens ekono
miese uitputting in Westerse 
Iande, is dit ook waar dat die 
Weste op die oomblik een voor
sprong het - die atoombom. 
:\laar hierdie voorsprong sal 
waan;kynlik nie lank gehand
haaf kan word nie omdat Rus
land self sy atoomnywerheid 
volstoom laat werk en met veel 
minder bomme bale swaarder 
&kade kan aanrig weens die 
groter kwesbaarheid van die 
Westerse gebiede. Sodra. die 
punt bereik is dat die Weste 'n 
.Russiese a toom-aanval nees, 
sal bulle self nie meer genee 
wees om die born te gebruik nie 
en sal bulle op gelyke voet teen 
die Oosterse m assas die strytl 
moet aanknoop. 

TEEN SOWJET 

Daar is mense wat daarop 
aandring dat die stryd teen 
Sjina aileen vervang moet word 
deur 'n stryd teen Rusland as 
die sentrum van die Kommunis
me wat in elk geval op later 
geleenthcid gaan toeslaan sodra 
sake vir hom gunstiger word. 
Daar word op gewys dat 'n 
atoomaanval op die Russiese 
olienywerheid in die Kaukasus 
op die oomblik die Sowjet se 
oorlogsvermoo - en ook dl6 
van sy satelliete - aansienlik 
sal verlam, en dat dit daarom 
van veel groter nut is om die 
born nou te gebruik solank dit 
nog 'n uitwerking kan hi! as om 
te wag totdat Rusland ook bier
die nywerheid van hom buite 
bereik gebring bet, soos hy be
sig is om tc doen onder andere 
deur middel van sintetiese olie
fabrieke in die hoe noorde. 

'n Stryd teen Sjina aileen sal 
eenvoudig beteken dat daar ge
veg word teen 'n onuitputlike 
mense-materiaal gevoed en 
voor~ien deur 'n Ros!';iese arse
naal wut buite bereik \'an nan
valle 1~. 

GEEN HOOP 

Daar bestaan egter weinig 
hoop dat die Weste die voor
sprong wat hy het sal gebruik. 
'n Deel van die Amerikaanse 
leiers en die hele Europese 
leierskorps, vera! die Britte, is 
veel eerder te vinde vir 'n 
paalbeleid. Brittanje was selfs 

Die dryfveer na 'n Republiek 
bestaan egter nie net uit bier
die dinge wat ek genoem bet 
nie. Daar is soveel direkte voor
dele aan 'n Republiek verbonde 
dat bulle in sigsclf 'n aanspo
ring is om 'n rcpubliek te ver
verkry. 

Toit, rus daar 'n gewcldlge groot 
brandend gehou het dat ek taak. Die O.B. kan sy werk
vanaand weer kan bykom, het saamhede nie voortsit sonder 
mev. (dr.) J. S. du Toit 1\Iaan- fondse nie. En die vroue moct 
dagaand in die Ebeneser-saal, dit insamel. ,.As jullc saam 
Maitland, verklaur toe sy haar met my glo dat die O.B. 'n groot 
eerste openbare vergadering se- taak bet, dan se ek, kom, laat 
dert haar terugkeer as Kaap- ons voortgaan", het mev. Du 
landse Vroue-leidster toege- Toit onder toejuiglng verklaar. 
spreek bet. Die Voorsienigheid laat ons nie 

van die immigrant te wen v~r 1 <Vervolg op bladsy 6 kolom 2) 
S.A. Wat gebeur vandag? D1t 

EEN LOTSBESTE~O~G 
In 'n welkomswoord het dr. vcr vooruit sien nie, maar Hy 

Van Zyl verklaar dat hy mcv. gee vir ons !deale. As ons dit 
Du Toit terugverwelkom nie as verloor dan verloor ons die toe-

Va.nclag word allerwee beide brandwag nie - want· dit het sy koms. 
deur Boer en Brit in S.A. erken gebly - maar as eerste vrou Ten slottc het mev. Du Toit 
dat ons in S.A. &legs een lots- van Kaapland wat opnuut haar gesc dat die vroue in die verle
bestemming het. Ons belange onderbreekte pligtc hervat. de volhard bet. Daarvoor ver
is presies eenders en wat met Mense wat vra of die O.B. 'n dien bulle opregte hulde. Laat 
die kinders van die Afrikaans- reg van voortbestaan bet ver- ons die jaar afsluit met die 
sprekende gaan gebeur, gaan staan gladnie die O.B. nie hct I woord: volhard en laat ons die 
oolt die lot wees van die kin- mev. Du Tolt gese. Die O.B. nuwe jaar gaan begin met dle
ders van die Engelssprekende. J bet gekom om te veg vir die selfde woord: volhard. 

is die mees natuurlike ding dat 
die immigrant, wanneer by in 
'n vreemde land kom, hom sal I A K G T t d 
skaar aan die kant van die sek- • • • se oes an 
sic wat vir hom die sterkste 
skyn te wces. In S.A. met sy Die Adjunk-K.G., genl. J. A. 
Empire-bande, sy oorheerscnd Smith, wat vir meer as 'n 
Engelse stede, sy Engelse han- maand in die Volksbospitaal, 
delstaal sprcek dit byna vanself Kaapstad, behandel is, se toc
dat die immigrant hom aan En- stand bet tot 'n mate verbeter 
gelse kant sal skaar, selfs al is en by word tans verplceg in die 

huis van sy seun, mnr. J. 
<Vervolg op bladsy 2 kolom 3) Anthonie Smith, op Bellville. 
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EMPIRE-KOUKUS VIR 
S.A. GEVAARLIK 

In 'n berig oor die aanstaande byeenkoms van die eerste 
ministers van die Britse Empire vroeg aanstaande maand, 
word verklaar dat een van die hoofredes waarom die Britse 
eerste minister die konferensie bele het, sy besorgdheid oor 
die posisie van Sjina is. Hy begeer 'n ,verenigde standpunt 
ten opsigte van 'n beleid met Kommunistiese Sjina sonder om 
in 'n oorlog betrokke te raak." Dan word daar gewys op 
die gevaar van Republikeinse druk op president Truman wat 
laasgenoemde van sy gematigde beleid sal laat afwyk. ,Att
lee sal poog om 'n verenigde Statebondsfront ten opsigte 
van die Sjinese vraagstuk te skep ter ondersteuning van 
Truman en Acheson se gematigdheid aan die een kant en 
aan die ander kant om aan Sjina te toon dat daar nog 'n 
aansienlike mag in die Weste bestaan wat te vinde is vir 
gematigdheid." " 

Uit hierdie persberig is dit baie duidelik dat ons te doen 
bet met 'n Empire-kouku.s wat ten doel bet om 'n bepaalde 
Britse standpunt van die nodige -gewig te voorsien. Brit
tanje aileen is nie mans genoeg om vandag 'n beslissende 
rol in die wereldpolitiek' te speel nie, maar as hy sy ll,ele ryk 
in een bondel saamgooi, kan hy sake belnvloed. Afgesien 
van die vraag in watter rigting Brittanje hierdie saamge
balde invloed wil gebruik - iets wat opsigself 'n belangrike 
saak is - voel ons genoodsaak om teen die beginsel van 'n 
Empire-koukus te waarsku. 

WERELDGROEPE 

Die huidige wereldpatroon hied weinig of geen geleent
heid vir ge1soleerde optrede nie. Daar is twee wereldkampe 
wat teenoor mekaar staan en elke staat word gedwing om 
sy keuse te doen. Suid-Afrika vind homself uit die aard 
van omstandighede by die Weste ingedeel en die leidende 
moondheid van hierdie groep is die Verenigde State. Nou 
wil ons geredelik erken dat dit onwenslik is om op alles wat 
die Verenigde State voorstel eenvoudig ja en amen te se, 
maar of die Britse Empire met sy hoofkwartier in Londen 
die aangewese mag is om teen die Verenigde State op te 
weeg, is hoogs te betwyfel. Die Britse Empire bet baie wei
nig gemeenskapliks in hom behalwe insover die element van 
gemeenskaplikheid, soos Britse stelsels, Britse geldwese en 
handel doelbewus en kunsmatig ingevoer is om Louden se 
invloed te verseker. Neem byvoorbeeld so 'n belangrike saak 
soos kleur. Die Britse beleid druis regstreeks in met die van 
Suid-Afrika, Australie en die Britse blanke gebiede in Afri
ka. Dit is dan ook opvallend dat in die stryd van lndie teen 
die Unie op die V.V.O. Suid-Afrika geen ~teun van Brittanje 
ontvang bet nie, maar wei van .tCustralie. Dit sal Suid
Afrika dus baie beter pas om sy vriende op grond van een
dersheid van uitkyk en belang te soek in 'n losse en tydelike 
sameskakeling as om hom in 'n Empire-koukus te gaan op
sluit met mense wat op belangrike grondbeginsels van hom 
verskil. 

SJINA EN INDI~ 

Dat Brittanje 'n gemeenskaplike beleid ten opsigte van 
Sjina wil soek - 'n voorneme wat miskien· verydel gaan 
word deur die nuwe wending in die Verre Ooste- is reeds 
vol bedenkinge omdat ons weet wat Brittanje se standpunt is. 
Hy was die eerste demokratiese land om diplomatieke be
trekkinge met die Sjinese Kommuniste aan te knoop en by 
was voorperd in die beweging om rooi Sjina te paai met lid
maatskap in die V.V.O. Suid-Afrika sal dus met hierdie 
paai-beleid moet saamgaan as die koukus so besluit. 

Dit is ook nie net die posisie van Sjina wat op die Em
pire-koukus bespreek sal word nie. Die reeds aangehaalde 
berig meld ook dat die geskil tusscn Indie en Pakistan oor 
Kasjmir te berde gebring sal word, terwyl die Cape Argus 
'n onheilspellende verwysing maak na die geskil tussen Suid
Afrika en In die: 

,Daaruit (die begeerte om In die as bondgenoot te 
he) vloei voort dat heewel Suid-Afrika se bereidwillig
heid om tot die verdediging van Afrika by te dra, waar
deer word, die Weste nie die Unie se hulp sal koop ten 
koste van Indie se vriendskap nie. Wat vernaamlik 
vandag begeer word, is 'n einde van die geskil tussen 
Suid-Afrika en Jodie en die herstel van die eenheid van 
die Statebond waardeur die doeltreffendste bydrae tot 
wereldvrede en gevolglik ons eie verdediging gemaak 
kan word." 

Die posisie van Suid-Afrika skyn dus nie baie benydens
waardig te wees op die koukusvergadering van die Empire
eenheidskomitee nie. Dit- is moontlik dat hy daar agter ge
slote deure weereens die spitroei sal moet herhaal wat hy 
tans openlik in die V.V.O. moet loop, met slegs die verskil 
dat in hierdie intiemer kringetjie daar veel dieper in sy bin
nelandse aangeleenthede" gekrap kan word omdat dit 'n fa
milie-byeenkoms van ,susters" is. 

AARD VAN DIE REPUBLIEK 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

daar 'n nasionale regering aan 
bewind. 

Hoe anders sal dit nie in 'n 
Republiek wees nie. Die immi
grant sal dan na S.A. kan kom 
nie net om 'n versterking te 
wees vir die Engels georienteer
de deel van die bevolking nie, 
maar wei vir S.A. Wanneer die 
dag aanbrcck dan sal ons in 
dieselfde posisie wees as Ame
rika. As die immigrant daar
heen verhuis, dan word hy Ame
rikaner en getrou aan die be
lange van sy nuwe vaderland. 
Daar gebeur nie wat ons so dik
wels in S.A. onderv'ind nie, dat 
die immigrant skaars hier aan
land of hy sluit aan by die hef
tigste kritici van Suid-Afrika. 

N ATURELLEBELEID 

'n Republiek in S.A. sal mee
bring dat 'n eenheidsoptrecle 
verkry sal word ten opsigte van 
naturellebeleid. Ek wil bier 
nie diep op die saak ingaan nie, 
dit slegs noem. Vir die blanke 
in S.A. is dit 'n saak van self
behoud. Solank S.A. nan die 
Britse Ryk gekoppel is, sal daar 
altyd 'n deel van die blanke be
volking wees wat die Britse be
leid ten opsigte van die natu
re! sal steun tot nadeel van 
clie S.A. beleid wat in der waar
heicl (as ons die partypolitieke 
voordele tog tydelik kon opsy 
skuif) deur beide seksies van 
die blanke bevolking onder
skryf word. 

Die Britse beleid in Afrika is 
lynreg teen die S.A. beleid en 
dit loop daarop uit dat die na
ture! baasskap moet vcrkry in 
die Britse Kolonies van Afrika. 
Hierdie Britse beleid word 'in 
S.A. ondersteun deur diegene 
vir wie dit van groter belang is 
da.t Brittanje Afrika moet be
hou of hy nou wit is of swart, 
dan dat daar blanke heerskap
PY in S.A. moet bestaan. 

Aileen binne 'n Republiek, los 
van die Empire, sal ons hierdie 
tendens behoorlik te bowe kan 
kom. 

NATURELLE-KOLONIES 

Aansluitende hierby voel ek 
dat dit nodig geword het om 
iets te se oor die Britse l;tolonies 
binhe ons grense. Ons kan nie 
hoop om ons naturelle probleme 
ooit doeltreffend op te los nie, 
solank hierdie ongerymdheid 
van erie Britse naturellebeleid 
bly bestaan. Ons . het genl. 
Smuts dit verwyt dat hy die 
saak nie opgelos het alvorens 
aan die Tweede Wereldoorlog 
dee! te neem nie. Ons kan ai
leen hoop dat ons teenswoor
dige Regcring anders sal handel 
waar ons aan die drumpel staan 
van 'n derde wereld kataklisme. 

AARD VAN DIE 
REPUBLIEK 

Oor die nard van so 'n R.epu
bliek moet daar ook geen mis~ 
verstand bestaan nie. Vir ons 
is daar nie te dinke aan 'n Re
publiek liinne die Britse State
bond van nasies n ie: En wei 
vir baie praktiese redes. 

VERDEELDE LOJALITEIT 

Solank S.A. 'n dee! uitmaak 
van die Britse Statebond ('n 
ander naam vir die Britse Em
pire) solank bestaau llaar 'n 
gevaar van verdeelde lojaliteit 
in S.A. Dit sou anders gewees 
het indien een dec! van ons be
volking, nl. die Engelsspreken
des, 'n ander moederland as 
Engeland gehad het. Aangesien 
dit egter 'n geskiedkundige feit 
is, sal die gevaar van verdeelde 
trou ook 'n feit bly, . hoe opreg 
ons mede-Engelssprekende Suid
Afrikaner dit ookal met sy land, 
Suid-Afrika bedoel. 

SENIOR VENNOOT 

'n Tweede rede waarom ons 
nie te vinde is vir 'n Republiek 
in die Britse Statebond nie, is 

• 

dat ons op die wyse nooit werk
lik wegkom van die oorheer
sing van die senior vennoot 'in 
die vennootskap van nasies 
nie. Engeland is en bly die oor
heersende vennoot en haar in
vloed sal aanhoudend die deur
slag gee. Die Afrikanervolk 
moet hom nie laat mislei deur 
die moderne benaming van die 
Britse Ryk nie. As gevolg van 
die neigings by sy lede om bulle 
van die Empire los te maak, 
sorg die ceue-oue en fyn ge
skoolde Britse diplomasie daar
voor dat die Empire met sy 
idees en inrigtings gcmodcrni
secrd bly. 

In 1926 het die statebond van 
gelykgeregtigde dominiums tot 
stand gekom. In 1949 het dit 
moontlik geword om 'n Repu
bliek te wees binne dieselfde 
Statebond. Steeds cgtcr bly 
Engeland die oorheersende en 
toonaangewende staat, die se
nior vennoot, die besturendc di
rektcur. 

VRYWILLIGE BANDE 

Wanneer daar 'n internasio
nale krisis dreig, dan onderhan
del ons eerstc . minister of die 
cerstc minister van Kanada of 
die president van Indie nie met 
President Truman nie. Dit is 
Attlee wat die onderhandelinge 
voer. Hy word dan die ver
troueling van S.A. Ons hoef 
wei nie ja en amen te se op al
les wat hy doen · of besluit nie. 
In die praktyk sal dit egter 
selde anders gebeur. Die ban
de van 'n ,Vrywillige Assosia
sie" van die aard is amper ster
ker dan die bande wat deur 
verowering gesmee wort!. Die 
samestelling van die Statebond 
is sulks dat daar 'n informele 
statebondsbestuur ontwikkel het 
bestaande uit 'n vergaclering van 
die eerste ministers van die 
geassososieerde Iande, altyd eg
ter met die eerste minister van 
Brittanje as voorsitter en oor
heersende invloed 

O:I!:NSKYNLIKE NADELE 
VAN 'N REPUBLIEK 

Die groot gevaar van 'n 
Republiek wat ons telkema
Ie voor oe gehou word, is 
dat jy oorsese lmpitaal uit die 
land sal verdryf, terwyl ons as 
'n jong land <lie allergrootste 
behoefte aan ontw'ikkelingskapi
taal het. Daar is niks verder 
van die waarheid nie. Kapi
tan!, of llit nou Engels, Ameri
kaans., Frans of Duits is, vlug 
nie weg van 'n Republiek nie. 
Dit vlug aileen weg van 'n on
stabiele regering. Dit maak nie 
saak of 'n land 'n Rcpublikcinse, 
'n monargistiese of 'n dominiale 
statebondse regeringsvorm het 
nie. Indien die staat voordelige 
beleggingsgeleenthede bied en 
indien die belegger as gevolg 
van ervaring weet dat die Re
gering van die staat 'n progres
siewe ekonomiesc beleid volg en 
nie roekelose neigings toon nie, 
dan sal daar ndoit 'n gebrek 
aan beleggingsgeld wees nie (af
gesien van 'n algehele gebrek 
gedurende tye van 'n wereld
depressie). 

Inteendeel sal 'n Republiek 
in S.A. m.i. juis aantrekliker' 
word vir buitelandse kapitaal 
omdat ons dan van groter sta.
bil'iteit van regering verseker 
sal wees weens die groter loja
liteit wat aile dele van ons be-

volking dan aan S.A. sal be
toon. 

POGING ~fiSLUK 

Nadat die tcenswoordige re
gering die bewind aanvaar het, 
is daar om partypolitieke rc
des die grootste poging aange
wend om S.A. ekonomies te ver
ongeluk. Die poging het aileen 
mlsluk omdat die regering 'n 
krag en stabiliteit getoon bet 
wat die saboteurs onder Ieiding 
,·an genl. Smuts nie verwag bet 
nie. Vandag word allerwee er
ken dat S.A. se naam in die 
vreemde meer onwelriekcnd is 
dan ooit tevore. Ten spytc 
daarvan is daar nogtans 'n on
gekendc toestroming van kapi
taal hierheen. Aan die eenkant 
vind jy hoedat S.A. in die Britse 
Pers swart gesmeer word. Aan 
die anderkant vind jy dat die 
Britse nyweraar alhoemeer sy 
geld in s.A. bele en sy fabrieke 
hierheen verskuif. 

NIE TEEN REPUBLIEK 

Die Engelssprekende nywe
raar in S.A. is self nie teen 'n 
republiek gekant nie. Daar was 
'n tyd toe hy_ onder die invloed 
van die sabotasie-propaganda 
van genl. Smuts self ook onver
standig begin handel het. Van
dag egter is hy skaam oor sy 
dee! aan die sabotasie van 1948 
en 1949 en besef hy nie aileen 
hoeveel skade hy S.A. berokken 
het nie, ma:ar ook hoe onwaar 
dit is dat onder 'n nasionaal
georienteerde regering kapitaal 
kwansuis die land sal uitvlug. 

Gaan na die hotelle van ons 
groot stede vandag en jy sal 
vind dat bulle alma! vol is van 
mense uit die buiteland, uit 
Amerika, Engeland, die vaste
land van Europa, ens. Alma! 
soek beleggingsbronne vir hul 
kapitaal en dit ten spyte van 
die slegte naam wat S.A. vandag 
in die buiteland het! 

IS DIE REPUBLIEK TEEN 
ENGELSE GElUIK? 

Ek wil toegee dat die 
beleid wat Engeland in S.A. 
gevoer het 'n spoorslag was vir 
die clrang na 'n republiek en 
ook dat die dislojale bouding 
wat sekere Engels-georienteerlle 
instansies vandag nog teenoor 
S.A. aanneem 'n spoorslag bly 
vir die republiek. l.Uaar niks 
is verder van die w·aarheid dan 
dat 'n Republiek in S.A. anti
Engels hoef te wees nie. Die 
drang na 'n Republiek het ont
staan nog voordat die Engelse 
hier voet aan wal gesit het. 
Reeds in 1793 onder die bewind 
van die Oos-Indiese Kompanje 
het die Republieke van Graaff
Reinet en Swellendam ontstaan. 
Die republike'inse drang spruit 
uit die onafhanklikheidssin wat 
daar by die jong S.A. volk ver 
weg van sy Europese oorsprong 
ontstaan en gegroei het. Dit 
is net so min anti-Engels. in wese 
as wat dit destyds. anti-Neder
lands was. Dit is bloot 'n pro
Afr'ikannse gesindheid wat bruis 
in 'die hart van ons jong volk, 
en selfs swaar onderdruk word 
in die harte van menige jong 
Engelssprekenlle Suid-Afrika
ners. 

,BANG, BANG" 

As mens die anti-republikein
se propaganda in die Engelse 
(Vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

KERS- EN NUWE.TAARSWENSE 

Wens u vriende en familielede met Kersfees en 

Nuwejaar geluk in Die O.B. 

2/6 vir 36 woorde (spesiale tarief), en 1d. per 

ekstra woord. Geld moet saamgestuur word. 

WENSE moet Posbus 1411, Kaapstad, bereik 

voor 15 Desember= 
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Lewenskoste Styg Ten 
Spyte 

En 
Van Politiekery 
Fouti·ewe Syfers 

Die probleem van stygende lewenskoste hied 'n aanskoulike voor
beeld van die betekenisloosheid van. die verwyte wat twistende politici me
kaar dikwels toeslinger. In die odae toe die Verenigde Party aan hewind 
was, het die H.N.P.-opposisie hulle baie kwaai aangeval oor hulle versuim 
om die styging van die lewenskoste die hoof te hied of om dit selfs maar 
vas te pen. Hulle het die ,keurbende van onbevoegdes" - soos hulle die 
V.P.-regering genoem het - verantwoordelik gehou vir die duur lewe en 
gepleit daarvoor dat die bewind aan hulle toevertrou moet word - dan 
sal hulle vir die volk wys hoe die lewenskoste-probleem opgelos moet 
word! 

Ons wil geredelik toegee odat die kwaai aanvalle van die H.N.P.-oppo
sisie teen die V.P.-regering allesins billik was - want dit is tog· immers 
die taak van die regering om te sorg dat die huisgesinne van ons volk kan 
bestaan op die inkomste wat die gesinshoofde verdien. 

Maar sedert 1948 is odaar nie meer ,'n keurbende van onbevoeg
des" aan bewind nie. Dieselfde Opposisie wat voor 1948 so hartstogteJik 
gepleit het vir die verlaging van die lewenekoste tcrwille van die ,gewone 
man" en wat die lewenskoste-probleem sou oplos is nou aan hewind -
en is al vir twee-en-'n-half · jaar aan bewind. 

En wat geheur nou? Nou verwyt pot die ketel! Dieselfde party wat 
voor 1948 niksgedoen het om die stygende lewenskoste te verhoed nie 
verwyt tans die regering dat hy onbevoeg is om die lewenskoste-prohleem 
op te los. En dieselfde party wat voor 1948 gesmag het na die hewind 
om die stygende lewenskoste te kan rem laat vandag - as regering van 
die land - toe dat die lewenskoste al hoer en hoer styg. 

Verstandige mense moet er-~ vereiste maandelikse inkomste 
ken dat die verwyte van die van 'n familie bestaande uit va

ONJUISTE GRO!Io'DSLAG 

H.N.P. aan die adres van die 
V.P. en die V.P. se verwyte aan 
die adres van die H.N.P. oor die 
kwessie van lewenskoste heel
temal betekenisloos is. Op sy 
beste is die verwyte slegs party
politieke praatjies om stemme 
af te :rokkel en te vang. Maar 
dit is tog by verkiesingsgeleent
hede baie belangrik. 

In 1948 het duisende kiesers 
- sommige wat deel uitmaak 
van die- sogenaamde ,vlottende 
stem" en ander belydende V.P.
mense - teen die Smuts-rege
ring gestem omdat hulle swaar 
gekry het onder die druk van 
die stygende lewenskoste. Hullc 
het hulle oorlogsheld - wyle 
genl. Smuts - oorboord gegooi 
toe hulle beursies begin leeg 

der, moeder, seun van 12 jaar, 
dogter van 9 jaar, seun van 5 
jaar en 'n naturellebediende op 
£28 2s. 5d. vas. Dit is die be
drag van lewenskoste wat ge
Iykstaan met die syfer 100. 

Indien die regering die le
wenskostesyfer op 'n bepaalde 
tydstip aandui met 150 dan be
teken dit dat die regering ver
klaar dat op daardie tydstip 'n 
gesin van vyf lede met 'n ge
kleurde bediende 'n inkomste 
van £42 3s. 7d. nodig bet om te 
kan bestaan. Laat ons nou na
gaan hoe die amptelike lewens
kostesyfers met die werklikheid 
vergelyk. 

STYGINGS 

Dit wil derhalwc voorkom as
of daar nie alleen versuim word 
om die lewenskoste te vermin
der of vas te pen nie, maar dat 
die regering selfs versuim om 
'n lewenskostesyfer te verstrek 
wat rekening hou met die werk
likheid. In die dae toe die hui
dige regering die land se oppo
sisie was, bet bulle die Iewens
kostesyfers van die Smuts-be
wind as onjuis bestempel. Maar 
vandag bereken bulle die le
wenskostesyfer net soos die 
Smutsregering dit bereken bet. 
Dit is derhalwe ook onjuis. 

raak. In 1938 was die syfer 100; 

Die vraag kan nou gestel word 
~f die lewenskosteprobleem dan 
onoplosbaar is. En as dit wei 
opgelos kan word waarom bly 
die oplossing dan uit? Moet 
aangeneem Wbrd dat die volk 
slegs een ,keurbcnde van on
bevoegdes" verruil bet vir 'n 
ander keurbende van ewe on
bevoegdes? Die regte antwoord 
is dat die volk een politieke 
party verruil bet vir 'n ander 
een. Maar dat die kapitalis
tiese ekonomiese stelsel onder 
die Malan-be\'l>ind presies voort
woeker soos onder die Smuts
bewind. 

Die buidige regering kan die daarna het dit jaarliks soos 
les wat die V.P.-regering in 1948 volg gestyg: 1940 - 103.4; 1941 
geleer bet gerus ter harte neem. - 108.2; 1942 - 117.3; 1943 -
En in aile billikbeid kan bulle 124.4; 1944 - 128.8; 1945- 132.2; 
gerus onthou dat die verlaging .1946 - 134.1; 1947 - 139.7; 
van die lewenskoste een van 1948 - 147.8. Tot sover was die 
bulle verkiesingsbeloftes was. Verenigde Party aan bewind. 
Hulle het hierdie belofte nog In Mei 1948 bet die Malan-re
nie nagekom nie. Hulle bet nie gering oorgeneem. En sedert
eers die lewenskoste vasgepen dien was die stygings soos volg: 
op die 1948-syfer of op selfs 'n 1949 - 153.2; en die gemiddeld 
later syfer nie. Inteendeel die tot op datum vir 1950 was 158.4. 
lewenskoste styg nog steeds. Vir Oktobermaand 1950 was die 

OPLOSSING 
'N FOUT 

Die regering mag dink dat die 
apartheidsmaatreel wat bulle 
tref genoegsame waarborg is 
teen die ontevredenbeid oor hul
le versuim om die bestaan van 
die volk te beveilig. Dis 'n ge
vaarlike gedagte. In 1948 het 
die Verenigde Party ook gedink 
dat die persoon van sy Ieier en 
sy oorlogsverlede 'n genoegsame 
waarborg is - en by Jiet ver
keerd gedink. 

Die hoogte van lewenskoste 
word aangedui deur 'n indeks
syfer wat verkry word na ge
Jang die lewenskoste daal of 
styg onder of bokant 'n gemid
delde familic begroting wat 
deur die indekssyfer 100 aange
dui word. 

DIE BASIS 

Die gemiddelde familiebegro
ting (of die syfer 100) waarvol
gens die boogte van lewenskos
te vandag aangedui word (in 
terme van syfers bokant of on
derkant 100) is verkry deur 'n 
opname van familiebegrotings 
wat in 1936 gemaak en in 1988 
gepubliseer is. Hierdie gem!d
delde famlliebegroting stel die 

syfer 162. 
As ons nou die lewenskoste

syfer, soos dit deur die regering 
aangedui word, vandag op 160 
stel dan beteken dit dat die re
gering vir elke buisgesin van 5 
lede met 'n bediende se dat 
bulle 'n maandelikse inkomste 
van £44 1s. 4d. nodig bet om te 
kan bestaan. lndien ons egter 
bepaal dat so 'n buisgesin £70 
per maand nodig bet om te kan 
bestaan dan is die lewenskoste
syfer 250! En ons wil aanvoer 
dat £70 per maand nader aan 
reg is as £44 per maand. 

BRA 1\fiN 

Na die eerste wereldoorlog het 
die kapitalistiese bebeerders van 
die volke se ekonomiese buis
houdings besluit om geld duur
dcr te maak. Dit het gelei tot 
depressies. Na die tweede we
reldoorlog het bulle besluit om 
geld goedkoper te maak. Dit 
lei tot die stygende lewenskoste. 
En geen regering wat kapitalis
tiese beheer oor sy volk se eko
nomiese huishouding duld, kan 
daar iets aan doen nie - selfs 
nie eers as daardie regering ,'n 
keurbende van kragdadiges" is 
nie! 

Daar is net cen oplossing. 
As die regering se syfer van Hervorming - weg van die ka-

160 en £44 per maand aa~ge- pitalisme af, wat aan die volk 
neem word, dan bereken die re- - en sy regering - seggenskap 
gering dat die gesin slegs £15 oor sy beroeps- en bedryfslewe, 
per maand vir kos moet uitgee; oor sy ekonomiese buisbouding 
£5 per maand vir klere en skoe- sal gee. Daarom het die Afri
ne; £11 per maand vir buur en kanereenheidskomitee 1941, met 
belastings; £2 per maand vir goedkeuring van al die same
dokters en medisyne; £2 per stellende organisasies, neergele 
maand vir assuransie; en les dat ,die uitbuiting van die Afri
bes £1 6s. 9d. vir 'n bediende. kanerdom deur enige geldmag 
Dit sal dan bQteken dat die ge- . beEHndig moet word. Die ryk
sin se kosrekening sedert 1938 domme van die land moet krag
tot 1950 gestyg het van £8 tot tig ontwikkel word in volks
£15; die klererekening van diens en tot versekering van 'n 
£2 lOs. na £5; huur en belastings menswaardige bestaan aan elke 
van £6 na £11. volkslid." 

' 

Indiers ·I{raai In 
Empire l{oning 

Die Britse StateboJ!d met Indie daarin i's besig om 'n 
plek van vernedering vir Suid-Afrika te word. Dr. P. J. 
van Nierop was verlede week verplig om uit te 'stap op die 
byeenkoms van die Parlementere Vereniging van die .State
bond onderwyl die Indiese afvaardiging 'n aanval op die 
Unie se binnelandse beleid gedoen bet tydens 'n bespreking 
van die kwessie van volksverbuising binne die Empire. Die 
byeenkoms wat in Nu-Seeland plaasgevind bet, was verteen
woordigend van al die Statebondslede, en bet as voorsitter 
gebad 'n afgevaardigde van Pakistan. 

Die Indiese afgevaardigde, 
Govind, bet gese dat die blan
kes in Suid-Afrika, wat 'n vyfde 
van die bevolking uitmaak, nie 
van die bevolking, die nie-blan
kan voortgaan om vier-V¥fdes 
van die bevolkipg, die nie-blan
kes, te oorheers nie.. Dr. Van 
Nierop bet gevra of 'n afge
vaardigde die binnelandse sake 
van 'n land en sy beleid kan 
bespreek en dinge se wat nie 
waar is nie. Die voorsitter het 
beslis dat dit we! kan gebeur en 
gese afgevaardigdes het die reg 
om valse verklarings te weerle 
as hulle wil. 

Die beslissing is toegejuig en 
dr. Van Nierop het uitgestap en 
buite gebly totdat Govind sy 
toespraak beiHndig het. Laas
genoemde het gese dat daar 
verskriklike gevolge sal wees as 
toestande bly voortbestaan soos 
dit vandag is. 'n Vyfde van 

die bevolking kan nie voort
gaan om die res te oorbeers nie. 
,Ons wil nie graag he dat ons 
mense bebandel moet word soos 
in sommige dele van die wereld 
nie. Ek bet bierheen nie vir 
die beswil van Indie gekom nie, 
nw-ar vir die beswil van die 
Statebond." 

Na die toespraak het dr. Van 
Nierop die Unie se beleid verde
dig ~n onder meer verklaar dat 
slegs 'n veertigtal Indiers ge
bruik gemaak het van die aan
bod om teen vergoeding na 
Indie terug te keer. 

Dit sal beter wees vir Suid
Afrika om as staat uit die 
Britse Empire te stap as dat 
,hy verteenwoordigers na Em
p'ire-byeenkomste stuur waar 
hulle verplig word om uit te 
stap en <laarna darem maar te 
a.ntwoord op wat daar in bul 
afwesigheid gese is. 

-· 
DIE VERBAND WAS HOOG ... 

Sou sy 

die huis 

behou P 

panie en Rina het elke moontlike 
pennie gespaar om daardie verband 

op hul buis afbetaal te kry-van 
menige plesiertjies afgcsien om bul 
kinders 'n ware tuiste te kan gee. 
Alles bet goed gegaan; nog 'n paar 
jaar en die huis sou bul eie wees. 

En toe oorval die noodlot hulle
Rina is alleen agtergelaat-'n jong 
weduwee met kinders om voor te 
sorg, groot te maak en op te voed. 
Nou moes sy sorg dat hulle 'n tuiste 
sou M. 

e Se nou, so iets sou ook met 
U gebeur ? Sou U gesinnetjie 
bulle tuiste behou, of sou bulle 
maar Iewers in 'n losieshuis of 
onder 'n vreemde dak, van 
maand tot maand moet klaar
kom? Vra VANDAG boedat 
Sanlam u gesin se tuiste kan 
beskerm. 

• 
Suid-Afrikaanse Nasionale 

Gelukkig het Fanie vroegtydig Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 
rekening gehou met al sy vcrplig-
tinge. Hy bet nie net gesorg vir Hoofkantoor: 
genoeg assuransie op sy eie !ewe nie; Waalstraat 28, Kaapstad. 

~:rs~1~ro~~ -~ie verband op die buis Takke e~n ~NtgkA~pe Oral. 

Daar is altyd t-1 LLI 

uitkoms by Sanlam! ~ 
..................................................................................... . ·------······----

Sanlam, Afdeling l7a, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoe ek kan voorsorg tref dat 

my huis se verband afbetaal word z'ndien ek nie meer daar 
sou wees nie. 
NAAM: ···························································· 
AD RES: ···························································· 

Beroep:................ Ouderdom volgende Verjaarsdag:...... Sl 
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BaaboudeUke Kennlllgewtngs: 

(Verlowlng, huwellk, geboorte, stertgeval, In memoriam, gelukwenllnr;;, 
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lntekengeld op .,Die O.B." (versk)'O weekllks): 12/6 per jaar ot 6/3 per 
6 maande. VooruJtbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllngs, en lntekengeld 
DA VOOBSLAO (EDMS.> Bl'K., Posbus 1U1, Kaapstad. 

GEBOORTE 
BURGER.-Aan Fanle en Dalene 

(Crafford) 'n dogter op 28 November, 
In die Amorla. Dank a<a.n dokter, sus
ter en personeel. 6/12/lB 

TE KOOP 
Tlen gekruisde 'Duitse merino ram

metjles van gereglstreerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrateer Du 
Tolt, Malanstasle. 4/l0/19B 

Voortrekkerklspak (No. 4) geskik 
vir teesgeleenthede. Pas persoon van 
5 voet 9 dm., £10 or redellke aanbod. 
Skryt aan - .,Werkloo8", Posbus 
1411, Kaapstad. T.K. 

GRYSBARE 
GJlYSHAR:E, skllrers, ou voorkoms, 

onnodlg. Oortutg u self deur GRYS· 
HA.AR\VONDER ' die jongste kuns
maUge w~reldwonder, haar en kopvel 
voedlogsmlddel te gebrutk, skadeloos, 
kleurstotvry, rJ/- per bottel. geld met 
bestelllng.-Boere~reneesmiddels. Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/4/if 

AnUgrys Jronsmatlge haar, ko~el 
voedlng. Herstel gryshare en baard 
blnne een maand tot natuurlike kleur, 
or geld terug. Geen kleurstot. 5/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be· 
stelllng. Die Boerevrou, Posbus 7~rJ9, 
.Jobannesburr. Fl4/6/50 

Voor u aile boop van geneslng laat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
skryt, dan vir oulaa.s, raadpleeg 
Die Boerevrou, Bus 711119, Johannesburg. 

(Nr.1) 1/9/49 

MULLER SE 

MUSIEK

SENTRUMS 

Kaapstad • Parow • Bellville 

Paarl • Worcester 

Stell en bosch 

R. MULLER BPK. 

BEBANDELING GRATIS. - Ons Is 
daar so oortuig van dat ons •n egte 
Suld-Afrikaa<!lse geneesmlddel vir Ru
mat!ek, Lendepyn, Heupjtg en verwante 
kwale ontdek bet, dat ons 'n gratis 
proermonster aan enlge lyer sal stuur. 
- Stuur 1/6 vir posgeld, ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos
bus 775, Pretoria. 6/12/5 

l\1ARK AGENTE 
Kamerade Aandag! As julie mlsklen 

'n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin het, kan julie mos darem ao 
at en toe julie besendlngs dee!, of hoe? 
Merk julie besendlngs Belllngan, U.T.H., 
die Spoorwel! verktes dlt so. Plaaa julie 
bestelltngs vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sunrise Nlll'&erles, Posbus 4 Nuwe
plaas. 19/4/TK 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\IS.) BEPERK 

Dlrek'tenre: 
P. W. J. van Heerdeo. 
P. G. van Heerden. 

Potgleterstraat 258, 
b/v Pretorlusstraat, 

PRETORIA. 
TE!i!LS (vloer en muur - verskll· 

lende tipe), KOMBUISOPWJ\SBJ\KKE, 
(vleklose staaJ en Terrazzo), SEPTIE· 
SE EENHEDE - W.O. STELLE, 
BADDENS EN HANDEWASBAKKE, 
VERF· EN STAALVENSl'ERS, LOOD
GIETERS BENODIGDHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
1\lEUBELS.- Beter meubela teen 

bllllker pryse Babawaent1les, atoot· 
karretjles, drlewtele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. ~en 
Katalogus. Meld waa.rin u belangstel. 
-VISSER-~IEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapstad. 3/12111 

RADIO 
LOU\V EN LOU\V, die Beroemdt 

Radlo-lngenleurs, Staaieweg, PAROW. 
verkoop en herstel Radio's en Elektrles~ 
Toestelle. ~reglstreerde Elektrlaltelts
a.annemers. Foon 9-843:1 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karwelwerk eo 
ook vervoer van mense tree '" 

verbinding met 

J, A. STRAUSS 
Posbus 64 • - Telefoon t-8S515 

PAROW 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• Het u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY -GENOTE? 

• Het u O(}k gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer hy die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

• Het u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders beboort het? 

• Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

• Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 

I ntekenvorm 
N eem asseblief my naam op as intekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van .......... .. ........ . 

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

NAAM ...... ..................................... .................... . 
<Naam en Adres in Blokletters) 

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

Handtekening. 

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

Voeg asseblief Kommissie by plattelandse tjeks. 

Skeidslyn Moet 
Suiwer Getrek 

Word Nou 
Genl. J. A. Smith skryf as volg 

vanuit die Volkshospitaal, 
Kaapstad: 

Dit was in die tyd van die 
Afrikanerrepublieke dat so 'n 
blykbaar georganiseerde veld· 
tog binne- en buitelands teen 
die Afrikaner laas gevoer is. 
Haas gcen boek word sedert 
1948 in Engels gepubliseer of dit 
is deurspek van aanvalle op die 
Nasionale Afrikanerbewind en 
van pleidooie vir die soge
naamde regte en voorregte van 
die inboorling. Die omstandig
heid van Engeland bring dit 
m.i. mee. Cntroof van al sy ryk 
inkomste en goedkoop goedere 
uit besittings in die Coste, bly 
hy oor met slegs Afrika as die 
laaste en enigste melkkoei en 
afsetgebied vir sy handelsware. 
Die Britse politick vereis nou 
'n veldtog teen enige verdere 
selfstandigwording in Afrika. 
Liewer 'n bruin bastervolk of 
die Bantoe in sy heidendom as 
arbeiders in Afrika en soldate 
vir die Ryk dan enige selfstal)· 
dig-ontluikende blanke groep 
van ander nasionale aspirasies. 

En hier onder ons het daardie 
beleid sy volgelinge. Sterker 
negrofilisties was geen Engels
man ooit anderkant die see as 
wat die Verenigde Party hom 
voor en nou op sy kongres uit
gespreek het nie. 'n Mens het 
geskrik om te sien dat daardic 
party hom ook nou aan die 
kant van IndiO en kleurnasies 
op die V.V.C. skaar. En hulle 
sweep die gekleurde rasse erger 
op as die Kommuniste. 

NUWE INDELING 

Dit betcken dat in die plek 
van die ou partypolitieke inde
ling daar nou 'n definitiewe 
skeidslyn getrek bchoort te 
word tussen die voorstanders 

GRAFSTEEN-ONTHULLING 
Die grafstcen van wyle Hoof

kommandante IL S. Brink sal 
D.V. onthul word op Sondag, 10 
Desember 1950, om 3-uur nm. te 
Sutherland. Alma! is welkom. 

Somertabherds 

In Hul 

Held ere 

Patrone 

BY 

van die handhawing van die 
blanke beskawing in 'n Christe
lik-nasionale republiek aan die 
cen kant en die van 'n swart 
Afrika in belang van Engeland 
(wat konsekwent op die V.V.C. 
Suid-Afrika steeds in die steek 
gelaat het) aan die ander kant. 
Hoe lynreg teenoor mekaar ons, 
die voorstanders van die toe
komstige Christelike Nasionale 
Republiek teenoor Engeland, die 
sinkende imperialistiese bloed
suier van vroeer, staan, bewys 
die Afrika-beleid. En daardie 
Empire het sy politieke agente 
dwarsdeur die wereld om soos 
in die dae van Kruger die pers 
van die wereld teen die repu
blikeinse Afrikanervolk op te 
rui! Dit is 'n georganiseerde 
veldtog teen die selfstandigwor
ding van 'n u itgesproke blanke 
Suid-Afrika. Die toestand vercis 
dus 'n vertikalc verdeling in 
Suid-Afrika. Een kant moet 
staan die volksorganisasies, die 
strewers na blanke oppermag in 
Suid-Afrika, t.w. die H.N.P., 
A.P., C.B. en ander. Anderkant 
die Empire se politieke kalfak
tors wat selfs teen die verbod 
op gemengde huwelike veg. Dit 
sal dan die skepping beteken 
van 'n republikeinse volksfront 
wat langs mekaar in die loop
grawe die stryd sal voer teen 
die dode!ikste en venynigste 
front saamgestel uit die vroeere 
S.A.P., die Kommuniste, die vy
andiggesindc Bantoe- en Kleur
ling-organisasies, verenigd in 
hul haat teen die blanke Afri
kanerdom en aangevuur van oor 
die water. 

GESAMENTLIKE LE£R 

Vir die stryd hiervandaan vo
rentoe mag daar nie meer vy
andskap wees tussen die nasio
nale volksorganisasies nie. Wie 
onderling twis soek, moct in die 
volksleer gepiets word. Die 
H.N.P., A.P., C.B. en andere 
moet a lma! eenhede wees van 
die groot Afrikanerleer opgestcl 
in slagorde onder hul ondcrskeie 
leiers wat saam voorwaarts 
marsjeer om die finale slag vir 
die Christelike Nasionale Repu
b!iek van blank Suid-Afrika t~ 
!ewer, afgesien van wat hul on· 
derlinge verhoudings teenoor 
mekaar mag wees, buite die 
spantoue van die Britse Empire 
en die kniehalters van die s.g. 
v.v.c. 

Ek glo dat die jongste ooreen
koms tussen die H .N.P. en A.P. 
en die verwydering van diskri
minasie teen C:B.-lede wat in 

I
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

die vooruitsig gestel word, die 
weg open na die skepping van 
sodanige volksfront tot ons eers
daags as volk buite partytwiste 
verenigd in die blanke Republiek 
van Suid-Afrika sal staan. Laat 
elke C.B.-lid waar enigeen van 
die ander steun nodig het, reeds 
noual by voorbaat steun gee in 
die stellige verwagting dat die 
leuse van al die nasionale volks
organisasies eersdaags sal wecs: 
elkeen vir alma! 'en alma! vir 
die republiek. Daar is Pretoria
Cos. Laat elke C.B. toon aan 
watter kant van die groot 
skcidsmuur hy staan. 

Goeters Vlie En 
Val In Engel and 
Die Engelse begin vreemdc 

dinge in die lug gewaar. 'n 
Week gelede het twee Joodse ty
dens •n vlug iets gesien wat 
lyk na 'n .,vliegcnde piering." 
Hulle het dit betreklik van naby 
gesien totdat die voorwerp plat
gedraai en vedwyn het. 

Gelyktydig hiermee is daar 
van verskillende kante berig 
van stukke vallende ys. 'n Blok 
ys van 'n voet lank en vier duim 
dik het by Hertfordshire uit die 
lug geval en langs 'n konstabel 
te Iande gekom. In Skotland is 
'n skaap deur 'n blok ys ver
ongeluk, terwyl 'n ander groot 
blok deur 'n motorhuis se dak 
in Wandsworth, Londen, geval 
het. Dit is na die laboratorium 
van die ministerie van lugvaart 
vir ontleding geneem. 'n Inge
nieur het 'n voorwerp wat lyk 
soos ys in sy tuin in Essex ge
vind. Hy het gese dit is nie ys 
nie, en dit wou nie smelt nie, 
maar dit is ook nie glas nie. 
Cok hierdie stof is vir ontleding 
na die laboratorium gestuur. 

Sonneblom Groei 
In Long 

'n Sonneblom wat in die long 
van 'n tweejarige dogtertjie, 
Patricia Fredlake, van Kansas 
City, gegroei het, is met wel
slae deur 'n operasie wat 'n 
halfuur geduur het, vcr\vyder. 

Geneeshere het die ontkie
mende saad ontdek toe hulle 
haar bchandel het vir herhaal
de longontsteking. Die dogter
tjie het die saad drie maande 
gelede in haar long ingetrek toe 
sy aan 'n blom geruik het. Dit 
het reeds verskill.ende gesonde 
wortelspruitjies gehad van 
selfs soveel as een duim lank. 

Joodse Waghond 
Hou Wakende Oog 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

.,Besoek ona Tak In die Wandel
gang. Groote Kerkgebou, vir R&dloe, 
Etektrlese Toestelle en Meubela. Skryf 
aan ons Poabestelllngsafdellng, l'bll 
Morkel, PosbWI 27ln, Ka.apstad." 

Oor N azisme , 
Dit blyk da t daar 'n intern a

sionale Joodse organisasie be
staan met 'n perma nente hoof
kwartier en uitvoer ende ampte
naar wat homself beskou as die 
waghond van die Jodedom wat 
moet blaf sodra. hy erens tek ens 
bcspeur van wat hy besk ou as 
die h errysenis van die Nazisme. 

Dr. R. S. Marcus, hoofampte
naar van· die World Jewish 
Congress het onlangs sy organi
sasie se besorgdheid uitgespreek 
teenoor die Colombiaanse gesant 
in Amerika oor die ,.verregaan
de"Nazisme wat in Colombia be
oefen sou word. Hy het meege
deel dat ,.Colombiaanse studente 
in die stad Medellin" op 27 Ck
tober 1950 'n herdenkingsdiens 
gehou bet ter ere van die Nazi
leiers wat as oorlogsmlsdadigers 

tereggestcl is." Dr. Marcus ver
tel dat diegene wat die diens 
bygewoon het "swastika-arm
bande" gedra het, dat hulle 
Nazi-Jiedere gesing het, Nazi
pamflette versprei het, en selfs 
portrette van Adolf H itler! 

Dr. Marcus gee te kenne dat 
hy geskok is omdat die staat 
van Colombia blykbaar ooglui
kend toelaat dat ,.openbare 
Nazi-demonstrasies" gehou word 
en dat organisasies wat open
lik Duitse Nasionaal-sosia!isme 
bely in die land bestaan. 

Dr. Markus erken dat die 
grondwet van die staat voorsie
ning maak vir die vryheid van 
die woord, die pers en organi
sasie maar hy voer aan dat hier
die voorregte nie aan Nazi
oortuigdes gegee moet word nie. 
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Vir ons Offisiere Verduidefik ons ... 

ONS BELEIDSPUNT NO. 5 en 6 

'n Blank Suid-Afrika met G.eleidelike 
Segregasie van die Nie-Blankes 

·Die Ossewa-Brandwag se be
leid ten opsigte van die nie
blanke is een van apartheid en 
die verhindering van rassever
menging tussen blank en nie
blank. Oor die al.gemeen is 
hierdie beleid bekend as die van 
segregasie en dit is vir die Iaas
te dertig jaar en meer deur genl. 
Hertzog voorgestaan. 'n Breer 
uiteensetting sal wel bier nie 
nodig wees nie, omdat dit -
soos gese - geen nuwe gesigs
punt is nie. 

Moontlik kan ons net sekere 
aspekte beklemtoon. 

In die eerste plelt kan daar 
verskeie grade of soorte segre
gasie wees. By voorbeeld: bio
logies.e of bloedsegregasie; die 
verbod op gemen,gde geslagsver
keer, hetsy binne of buite die 
huwelik. Hierdie vereiste is die 
minimum wat die O.B. voor
staan. 

.Verder is daar ander grade 
of soorte soos 'n ekonomiese 
segregasic; 'n voorbeeld bier
van vind ons in die kleurslag
boom, wat sekere werk net vir 
blankes wil uithou. Ook hier
voor staan die O.B. tot tyd en 
wyl die totale segregasie -
d.w.s. die verskuiwing van apar
te rasse na aparte landsgebiede 
- dit vanself oplos. 

Maar ons staan oolt die mak
simum-mate van scgregasie wat 
verkry kan word, naamlik die 
gebiedsegregasie, voor. Dit is 
egter 'n ingrypende en baie 
diepsnydende maatreel, wat 
beidc die blanke en die nie
blanke se ekonomiese !ewe radi
kaal gaan affekteer, en dit kan 
nie met een slag gebeur nie. 

Daarom, weens die verregaan
de implikasies en die nood
saaklikheid van gestadige eko
nomiese en industriele aanpas
sing van altwee kante af, se die 
Ossewa-Brandwag dat - wat 
die maksimum-graad betref -
hy vir gele'idelike segregasie 
staan. 

Die segregasiebeginsel is reeds 
meer as 250 jaar oud en is lank
a! by die Afrikaner in toepas
sing. Ook ems glo daarin om
dat dit die regverdigste ten 
opsigte van beide blankes en 
nie-blankes is; alleenlik langs 
hierdie weg kan die Afrikaner 
en die nature! elk sy eie karak-
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ter, nasieskap, kultuur en mens
like vryheid uitleef en verder 
ontwikkel. 

AFRIKA VIR DIE 
AFRIKANER 

Ons glo dat die Afrikaner 
d.w.s. die blanke wat in Suid
Afrika wortel geskiet het - bier 
'n roeping het en dat hy daardie 
roeping kan nastreef sonder in
menging en diktate van ander 
oorsese Iande. 

Die Ieiding van hierdie land 
is in die hande van 'n Europese 
ras gele en daardie ras het met 
die bodem saamgesmelt, sodat 
l:ty net een trou en net een lief
de hier het en die heet: ,Suid
Afrika." Hy gaan daardie Iei
ding behou en as dit hom betwis 
word, dan gaan hy seer seker
lik daarvoor veg. Dit maak nie 
>aak of die teenstander wat die 
leisels wil gryp, uit Europa, 
Asie of waar ookal kom nie. Ons 
boor dikwels die kreet ,.Asii~ vir 
die Asiate" en ons het daar 
vrede mee. Maar dan moet die
sellde mens.e wat skreeu ,Asie 
vir die Asiate", n ie ma.ak nsof 
!lit beteken ook ,Afrika v ir d ie 
Asiate" nie. 

As die blanke Afrikaner 'n 
innerlike vertwyfelirrg ontwik
kel, wat hom Iaat se en handel 
asof hy nie die reg het om te 
lei nie . . . asof hy die Ieiding 

-

nou aan anti-nasionale en anti
blanke clemente, wat bulle op
ruiing vanuit Rusland en Asie 
of waar ookal ontvang, moet 
toevertrou - as dit so is, dan 
se ons net dat die betrokke 
blankes wat so twyfel, nie in die 
Ossewa-Brandwa.g tuis sal voel 
nie. En namate die ideale van 
die Ossewa-Brandwag grondvat, 
sal daardie twyfelaars of van 
hul twyfel genees raak of hulle 
sal nerens in die land meer tuis 
voel nie. 

Ons glo in die blanke ras se 
leiereieriskappe, ook in Suide
like Afrika, en ons glo 
verder dat daard ie blanke 
ras wat al sy toekoms en 
al sy versugtinge vanuit E u
r opa n a h ierdie la nd oorge
dra het, juis die blanke ras is 
wat die mees gevestigde reg het 
om hier Ieiding te gee. 

En daardie ras is d(e Afrika
ner. 

Maar die Afrikaner sou dwaas 
wees as hy sY heil in isolement 
soek, afgeskei van aile krag en 
frisse bloed wat uit die moeder
Iande kan stroom om sy posisie 
hier te versterk. Daarom se 
ons ook dat ons aansluiting en 
samewerking soek met die ver
wante volkere van die Westerse 
(d.w.s. Wes-Europese) kultuur
kring. Die kring waaruit ons 
voorouers en ons sedes en geloof 
gekom het. 

Ons Blokkiesraaisel 

DWARS 

1. Nie offisier. 
8. Nagvoels. 
9. Tentlewe. 

10. Beroep. 
11. Mak perd/donkie. 
14. Gewoonweg. 
115. Haar naam. 
16. Olifant-reserwe. 
18. Wat val? 
19. 'n Hele paar. 
20.Graf <Mohammedaan). 
24. Saamhorig. 
25. 'n Gedagte. 
26. Presies.\ 

AF 

2. Groot .... 
3. Iemand se van. 
5. Besitting. 
6. Ek trek 'n reguit streep wat 

. .. is met 'n .. (Twee woorde) 
7. Deurmekaar spul. 

11. Watervervoermiddel. 
12. Vol streke of . . . 
13. Dee! van baadjie. 
14. Broeiplekke. 
17. Lig in 'n tent. 
20. Amper ,Uitsit." 
22. Byna u-n-i-e. 
23. Onbekend. 

Ons Lede Se Bydrae 

Jaqu·es du Bois 
Terwyl Jaques deur die bosse 

~oortstrompel, dink hy nogeens 
oor die snaakse gedrag van die 
oubaas wat aan hom werk ver
skaf het en hol)'l ongetwyfeld 
weer op sy bene gebring het. 
Jaques was 'n Franse skipbreu
keling, en hoewel oubaas Piet 
Hugo ook 'n Hugenoot is, kon 
hy tog merk dat die ouman hom 
alles goedgesind was en 'n paar 
kere a! het hy die oukerel daar
op betrap dat hy in sy (Jaques 
s'n) rigting met 'n geweer kor
rel. Hy het eers gedink dis 
sommer 'n gewoonte, maar nou 
dink hy anders. 

Onwillekeurig voer sy gedag
tes hom terug na die vroee og
gendure toe hy vir sy !ewe moes 
veg teen die bonatuurlike krag 
en geweld van die see. Hy het 
die kus bereik, maar in so 'n 
to~stand dat hy vir etlike ure 

oes bly Ie om weer sy kragte 
te herwin. Dit was eers drie 
uur later dat hy weer kon 
voortgaan, maar die Iandstreek 
was vir hom so onbekend dat 
hy sy rigting hopeloos kwyt
geraak het. Teen die middag 
het hy die Visrivier bereik, en 
hier kon hy hom weer was en 
sy uiters gehawende voorkoms 
effens verbeter. Hierna het hy 
weer aangesukkel in 'n noorde
like rigting, tot hy teen die Iaat 
namiddag 'n swierige klipgebou 
in ges'ig gekry het. Hy het ook 
sommer dadelik in daardie rig
ting gestrompel, terwyl aller
hande gedagtes in sy kop ge
maal het. Daar sou hy ten min
ste voedsel en rus vir sy Iig
gaam kry - hy sou ook daar 
werk totdat hy in so 'n posisie 
is om terug te gaan Kaap toe, 
sodat hy 'n, permanente vesti
ging kon kry. 

Dog sy mymeringe is spoedig 
op 'n hardhandige manier on
derbreek en hy kon die naakte 
werklikheid in die gesig staar. 
Hy was reeds by die hek, maar 
'n paar groot honde het so brie
send op hom afgestorm dat hy 
onmiddellik retireer het en on
willekeurig sy hand na sy mes 
laat sak het. Hy was darem 'n ge
oefende mesgooier en 'n vyand 
sou eers met die dodelike tref
krag daarvan moes kennis maak 
voordat hy Jaques kon bereik. 
Voordat hy egter defensief kon 
optree, het hulp uit 'n onver
wagte oord opgedaag. Dog die 
hulp was van so 'n aard dat 
Jaques oombliklik aile gevare 

ONTHOU! 

vergect het en die beeldskone 
dame bier voor hom aange.staar 
het. Stotterend het hy sy ver
haal vertel, maar die oubaas, 
wat intussen bygekom het, wou 
sy verhaal nie glo nic en uit
druklik verklaar dat Jaques 'n 
rondloper is. 

Op aandrang van Annette 
Hugo is hy toe in diens geneem 
op die plaas en na 'n paar 
weke is die onmiddellike omge
wing reeds in 'n modeltuin om
skep. Hy het toe sy aandag 
op die rivieroewers gevestig en 
dit met behulp van Hottentotte 
in Ianderye omskep. Hy het 
hom ook besonder toegenee teen
oor Annette gevoel, en dis juis 
hieroor dat oom Piet hom die 
dood voor oe voorspel het as 
daar iets persoonliks tussen hom 
en Annette sou ontwikkel. Hy 
het hom egter n'ie daaraan ge
steur nie, maar tog vir Annette 
in die geheim ontmoet. As hy 
niks te doen gehad het nie, het 
hy hom ook daarop toe gele om 
te oefen met sy mes, want die 
kunsie wou hy nie afleer nie. 
Sake het so aangehou totdat 
oom Piet hom in Annette, sy 
dogter, se geselskap betrap het, 
en toe was die gort gaar. 

Die span werkers het in sig 
gekom, en terwyl hy aanstap 
in hul rigting, word alles weer 
vergeet. Hy moet werk. Dan 
wonder hy weer waar oom Piet 
hom nou bevind. Hy en Annette 
het vanmiddag die woning te 
perd verlaat en verklaar dat 
hul hom op die Ianderye sou 
kom besoek. 

Toe dit vier-uur word, vee hy 
die sweet van sy voorkop af, 
neem sy koffie en stap na 'n 
reeks borne om dit daar te ge
niet. Maar as hy naderkom, 
boor hy stem~e en op sy ge
mak begin hy aanstap tussen 
die borne deur. Dan steek hy 
skielik vas, en terwyl sy mes 
outomaties deur die lug trek, 
knal daar 'n skoot en Jaques 
syg met 'n onderdrukte kreun 
teen die grond neer. 

Oom Piet stap vorentoe, glim
Iag en se: ,Soe! dit was ek of 
hy. Maar so 'n ou roer kan 
darem nog skiet nc? Annette, jy 
moct . . ." maar as hy in die 
rigting van sy dogter kyk, ver
damp die woorde in sy keel. 

Reg bokant haar krul 'n lui
slang rond met sy kop vasge
pen aan 'n tak skaars drie duim 
van haar skouer af. 

V olgende keer is die laaste wat ,Die Boerejeug" 
in hierdie vorm as bylae tot ,Die O.B." sal verskyn. 
Vanaf Januarie 1951 sal ons ons eie .bladjie afrol en 
direk aan alle lede en lesers stuur. Vul onderstaande 
vormpie dadelik in en stuur dit aan, om seker te maak 
dat jy die nuwe bladjie sal ontvang. 

I 

Aan ,Die Boerejeug", Posbus 1411, Kaapstad. 

Neem my naam asseblief op sodat ek ,Die Boerejeug" 
gereeld volgende jaar oor die pos kan ontvang. 

VAN: ................................... , .................................. .. 

VOORNAME : 

HUISADRES: 

Koshuis-adres: 

(indien enige) 

Geboortedatum: ......................................................... . 

Was of is jy 'n offisier in die Boerejeug? 

BRILLE 
Bring o oogarte ee voorskrlf vtz brUle oa oD& 

GOEIE WEBK TEEN BUJJKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

·Die Voortrek ker .. Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
ISeHell: oa of akryf om BeeoDderhede. 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 6 DESEMBER 1950 

DIE PLEK VAN DIE 0.8. 
(Vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

koerante in S.A. ondersoek dan 
vind jy van begin tot end slegs 
een ref rein: .,Bang, bang, bang" 
- bang dat kapitaal die land 
sal uitvlug, bang. dat die Engcl
sc in die see gejaag sal word, 
bang dat die Engelse taal on
derdruk sal word, bang dat En
gelse nie in aanmerking ge
neem sal word vir poste in die 
staatsdiens nie. Dieselfde stories 
bet ons gchoor aangaande 'n 
nasionale regering. Ten spyte 
daarvan sock meer en meer 
Engelse uit Engeland 'n geleent
heid om hierheen te kom en 
vind ons nie dat Engelsspre
kende Suid-Afrikaners die land 
verlaat nic. So sal dit ook wees 
met die Republiek. 

te werp. Doen ons dit dan kan 
ons met dankbaarheid getuig
dat die O.B. nie skaam is vir sy 
\·erlede nie. Dit wll nie se dat 
ons soms nie takticsc foute be
gaan het nie. Maar ons kan 
wei gctuig dat ons ten opsigte 
van die Republiek nooit 'n 
frontverandering getoon het nie. 

O.B. SE AANBOD 

Druk Neus Toe Vir Franco 
Dog Haas Hul Na Tito 

Ons word verwyt dat ons van 
stembusse af weggebly bet. Ek 
kan maar net se ons sou groter 
selfverwyt gebad bet indien ons 
!>OU gaan stem bet onder die 
omstandigbede wat van ons ver
wag is om na die stembus te 
gaan. Ons sou ons siel gekrenk 
bet as ons dit gedoen bet. Ons 
kan nog vandag met selfrespek 
onJ. bors uitsteek en \·ierkantig 
in die oe kyk van diegene wat 
aan die begin saam met ons 
,,Republiek" geskree bet maar 
lanka! daaroor begin swyg bet. 

Die O.B. van sy kant sal sy 
voile steun gee aan enige po
ging van enigc pcrsoon of or
ganisasie binnc of buite die 
partypolitiek wat die stryd vir 
die Republick voer. 

Ons wil glad nie voorgee dat 
die Republiek die prerogatief 
van die O.B. is nie. Ons is te
leurgesteld met die Regering en 
met albei die regerende partye 
- beide van wie volgens hul 
konstitusie republikeins is, dat 
bulle oenskynlik niks doen om 
die Republiek te verwesenlik 
nie. Dit is soveel meer teleur
stellend as ons let op die durf 
waarmee die Regering ander 
landsprobleme aanpak. 

Die onderstaande aanhaling uit die Amerikaanse blad 
TBIE gee 'n nadere insig in die mentaliteit nn die huidige 
bewindvoerders in die Weste. Hoewel bulle -sedert die oor
log nog een stryk deur op wiendskaplike \loet met Kommu
nistiese diktators verkeer, word die eerste menslike gebaar 
teenoor Spanje, wat die enigste Europese lan<l is wat van 
Kornmuniste gevrywaar is, as 'n beskamende daad voorge
hou. Die blad berig: 

BEROEP OP EXGELSE 

Ek wil 'n beroep doen op ons 
Engelssprekende Afrikaners om 
bul vrese opsy te sit. Hulle is 
besig om teen die prikkels te 
skop. Dit moet tog aan bulle 
duidel'ik wees dat mens jou nie 
permanent teen <lie natuur kan 
verset n ie. Die natuurlike ont
wikkeling van ons volk moet 
tog eindelik lei tot volkome self
standigbeid. Sal dit nic in hul 
belang wees om saam met bul 
Afrikaanssprekende landgenote 
na vore te kom ~.et 'n vositic~ve 
bcleid en 'n pos1tlcwe stryd he
wer dan om op die ashoop te sit 
en die spookstories van hul eic 
verbeelding te glo nie? 

DIS NOU DIE GELE~ TYD 

Dit is ons oorwoe mening dat 
die buidige so 'n get.kilcte tyd is 
ll'> wat ons ooit kan verlnng om 
die Republiek te verwesenlik. 
Aan die een kant is daar geen 
gevaar dat die toestroming van 
kapltaal na S.A. weens 'n Rcpu· 
bliek gestaak sal word nie, soos 
ek reeds aangcdui het, solank 
ons 'n stabiele en progressiewc 
regering het. Aan die andcr kant 
is die internasionale tocstand 
tans so vcrtroebeld dat ons nik~ 
te vrese het van die \Vesterse 
volkc wat ons grondstowwe, on& 
werkkragte en ons spoorweo en 
hawens nodig het vir die ko
mende wereldstryd nie. 

Ook moct daarop gelet word 
dat in die aangesig \'an die 
Kommunio,tit"se gevaar daar in 
S.A. vandag in groter mate die 
neiging tot eenheid is dan vir 
baie jare die ge\·aJ was en in 
die toekom'! mag wees. Dit wil 
my voorlcom asof ons ons bloot
stel nan die beskuldiging van 
'n gebrek nan visie as ons ni(' 
gebruik maalc van die geleent
beid wat hom nou bied om ru(' 
daad by die woord te sit nie. 

SLEGS PROPAG.U."DA 

Toe ek die punt met 'n voor
aanstaande nasionaalgcsinde po
li.tikus bcspreelc, was sy re
aksie dat ons nie so gou die 
Republick moet vcrkry nie want 
dan bly dnar vir ons niks meer 
oor om voor te ,·eg nie! Dit 
laat my dink aan die kerel wat 
graag met 'n nooi wil trou. Hy 
bou maar aan om haar die hof 
te maak dog wcier om haar te 
vra om met hom te trou uit 
vrees dat sy .,ja" sal se. 

Tereg wonder men'! !'.Oms of 
die Republiek gebruik word 
slegs as propagandamiddel 
waarmee die volksgevoel opge
sweep kan wor<l Aan die adres 
van diegene wat so optree, wil 
ek graag dit se. Pasop dat die 
ironic julie nie vang soos in 
Ierland gebeur het. Nadat De 
Valera 'n leeftyd lank vir die 
Republiek gestry hct, was dit 
op die ou end Costello die 
opponent van die Republiek wat 
dit verkry bet. Wie wcct of 
Koos Strauss nic dalk nog ccn
dag die Republiek vir ons gaan 
verkry nie! 

DIE PLEK V A..V DIE O.B. IN 
DIE REPUBLIKEINSJt; 

STRYD: 
Dit is soms goed om waar jy 

by 'n kecrpunt kom 'n terugblik 

'rOENADERING VAN 
PARTYE 

En die taak van die O.B. is 
tans ook nog nie vervul nie. As 
gevolg van die toenadering tus
sen die Republikeinsgesinde 
politieke partye - sover bul 
konstitusies gaan altans -
aan die Afrikanerfront - iets 
waarvoor die O.B. hom vir jarc 
beywer bet en wat by tans van 
harte verwelkom - word die 
Republlkeinsc aspek van ons 
stryd soveel belangriker. On!> 
kan tans met r eg verwag dat 
die stryd wat mede-Afrikaner& 
teen ons gevoer bet iets van die 
verlede iJ. en dat ons nou on
gebinderd sal toegelaat word 
om ons deel te doen in die stryd 
vir die Republiek. 

BEROEP OM•STEUN 

Ons kan ann die under kant 
nie nalaat om erkentlik te wees 
teenoor die pogings wat som
mige lede van die Regering tog 
aanwend. Ons was ook bly om 
tc verneem dat dieselfde gees 
openbaar word deur partylede 
wat Republikeinse stryddae or
ganiseer. 
• 

O.B. GAAN VOORT 

Soos dinge vandag s taan, 
voel d'ie O.B. dat by nog steed& 
<lie vemaamste draer is van 
clie R~publikeinse geclncte. Im
mers, by is in die lewe geroep 
juis om bierdie ideaal te verwe
senlik. Solank die Rt>publiek 
n ie verkry is nie, is dit sy roe
ping om daarvoor te t.try. Hy 
i&. nle van plan om die &tryd ge
wonne te gee nie! 

GESELLIGE VERKEER 

.,In Washington was dit 'n 
wces goed vir diktator-week. Op 
langelaas het Francisco Franco 
van Spanjc die ECA (buiteland
se hulp)-lcning ontvang wat hy 
wou gchad het. l\let die hou
ding van iemand wat sy n t>us 
toedruk onderwyl by 'n onaan
genamo bevel uitvoer, bet ECA 
aangekondig dat by onmid<lel
fik sal begin om die leuing \'an 
62! miljoen dollar, wat deur die 
81ste Kongres gestem is, na 
Spaanse nywerhede en maat
skappye sal deur<>tuur. Nou dat 
hy nie mccr in staat was om die 
wil van die Kongres te weer
staan nie, ondanks sy eie ver
a.gting vir di-e Franco-diktatuur, 
het die regering sy bes gedoen 
om dit so min as moontlik te 
laat Iyk na Marshall-hulp. ECA 
sal geen sending na Madrid 
stuur nie en die uitbetalit!g van 
die lening oorlaat aan die Uit
voer-I nvoerbank. 

TI'rO 

.,Die tydsbepaling van die le
ning aan Spanje was bedoel om 
die weg te baan vir Ameri
kaanse hulp aan 'n ander dik
tator wat die regerlng beger'iger 
as die Kongres was om te help: 

sy sitting op 27 :roiovember nood
besendings wat gestuur is om 
die droogtegete.sterde Joego
Sla\\ie te voed, mot's bekragtig. 
As 'n tussentydsc maatreel tot 
tyd en wyl die Kongres optree, 
bet ECA reeds koringmecl ter 
waarde van 1U miljo('n <lollnr 
van sy Duitse en Italiaanse 
voorra<le na Joego-Slawie nfge
keer. Die eerste Amt>rikannse 
noodlenigingskip bt>t verlede 
week al in Joego-Slawie aange
kom." 

PAS OP vir hulle t 

Hulle is nuttige dinge, 
wanneer reg gebruik. Maar 
EN! G EEN van bulle kan 'n 
brand laat ontstaan wat u u 
huis en sy inhoud 'kan kosI 

Gebruik hulle dus verJigtig 
-en sorg boonop dat u bes
kerm is deur-

'n SANTAM-Brandpolis 

eCA .... ITA ._ •• 
.,. , '0'1' 

SUID·AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY.,BPK. 

l\let die tot standkoming van 
eenheid op die partypolitieke 
terrein van die Alrikanerdom 
kan ons met biUikheid 'n beroep 
doen op mede-republikeinsge
,inde Afrikaners in die politieke 
partye om hul kragte weereens 
by ons in te werp soos die ge
val was in 1989 en 1940. 

Die vergadering bet plaasge
vind onder Ieiding van adv. J. 
de Vos (hoofgeneraal) en die 
verrigtingc is veraangcnaam 
deur die opwekkende musiek 
van die O.B.-Blaasorkes onder 
Ieiding van mnr. S. J. Swane
poel (kommandant). Mnr. Heyns 
kommandant van Observatory, 
het die openingsgebed gedoen 
terwyl 'n scun en 'n dogter van 
die Bocrejeug op flinke wyse 
die republikeinse vlag gehys 

Joego-Sla\\ie se maarskalk Tito. 
Met Spanje verseker van sy pot 
goud, kon president Truman die 
Kongres vra om geld vir Tito 
ten einde die uitwerking van 
'n hongersnood te bcsweer wa.t 
moontlik kan lei tot die omver
werping van Tito se bcwind. 
Truman bet nie ontkcn dat 
Tito 'n Kommunis is nic - by 
het dit eenvoudig net nie ge
noem nie . . . Die Pre...tdent j Takke en Agentskappe Oral 

wou b e dat die Kongres met I 1.-.---------28011-3• 
Ons wil 'n beroep doen dat die 

persoonlike vetes gestaak moet 
word en dat die verdagmakery 
icts van die verlede moet wees. 

Die volk weet dat die O.B. 
met alle opregtheid en met 'n 
'lin , ·an verantwoordelikheid die 
stryd om 'n Republiek voer. 
Dit is dan ook in die gees dat 
ons 'n beroep doen op almal 
by wie die Republiek 'n lewens
belangrike saak is om na vore 
te tree en ons te help in ons 
stryd. 

STALIN SE FOUT 
<Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

sonder 'n uittarting van Sjinesc 
!cant bcre!d om hom te beywer 
vir Sjinese verteenwoordiging in 
die V.V.O. Te meer sal dit tans 
sy houding wees indien by 
daarmee vrede met rooi Sjina 
kan koop. • 

Attlee is selfs nou bereid om 
'n versekering te gaan afsmeek 
in Amerika dat die atoombom 
nie deur Amcrika. aileen gebruik 
sal word nic, en sodoende selfs 
die element van weerboudende 
twyfel by Stalin ~n Mao Tse
toeng te verwyder! 

Die \Vesterse leierskap van
dag is van so 'n aard dat geen 
hoop op redding van E~ropa op 
bulle gevestig kan word nie. 
Hulle het nog gcen begrip ge
openbaar van die h'l'lidige we
reldgevare nie - getuie hul 
houding teen Kommunistieslose 
Spanje en verslane Duitsland. 
Hoop op redding skyn a1 te 
hang van die moontlikbeid dat 
Josef Stalin 'n foot 'kan begaan. 
'rotsover skyn dit nie of Sta
lin veel en groot foute begaan 
bet nie, tensy <la.t die \Vester se 
partypolitici so groot en aan
boudend gefouteer bet dat dit 
Stalin se foute soos suksesse 
laat Jyk. Maar dan kom dit nog 
maar op dieselfde neer. 

het. .. 
Die vroue-offisiere van ver

skeie Skiereilandse kommando's 
het koek en ~kkernye saamge
bring en ter plaatse koffie en 
tee gemaak sodat na afloop van 
die verrigtinge alma! gesellig 
onderling verkcer bet. 

OMMESWAAI OOK 
IN NU-SEELAND 
Die onbestendigbeid van par

Iementere regerings kom in die 
een Br'itse lancl na. die ander 
weer aan die lig. Nie net in 
Brittanje is daar 'n sterk om
meswaai teen die Arbeider
regering op te merk nadat by 
vyf jaar lank die teuels in die 
bande gehad bet ni{'l, maar be
ri~tte uit Nu-Seeland dui weer 
aan 'n ommeswaai ten gunste 
van die Arbeiderparty wat 'n 
jaar gelede in die stof gebyt 
bet teen die Nasionale Party. 

Die munisipale verkiesings 
wat voorverlede week aldaar 
gebou is en wat op 'n party
politicke grondslag gevoer word, 
het getoon dat die kiesers nou 
weer grootliks terugswaai na 
die Arbeiderparty. Sapa se be
riggewcr verklaar dat die om
meswaai te groot was om toe
geskryf te word aan ontevre
denheid teen plaaslike ower
hede aileen. In sommige streke 
waa.r die plaaslike bewind vir 
bale jare al in nie-Arbeider
handc was, is volslae Arbeidcr
oorwlnnings behaal. Sclfs 
leiers van die Nasionalc Party 
erken dat die uitwerking van 
die rcgcringsbeleid bygedra het 
tot die Arbelt>er-suksesse. 

t .. DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Eccleeta Drukkery, Stelleoboech, vtr 
die eteoaare eo ultgewera: VOORSLAO 
(Ed me.) Beperk, Groote KerkKebou 
703, Poebua lUl, :S:erkpleiD, XUp· 
lta4. 
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Kan met 

aanspraak 

dat sy 

trots 

maak 

kW~nte 

onder die bes 

geklede klasse tel. 

KAAPSTAD 

Waar u ook 
mag wees 

Kommando 
-die gewildste 
Suid-Afrikaanse sigaret 

GI-3054-AH 

Gere~ 

= 
Jrg.10 

= 

1\1• 
Asie o• 
nasion, 
korresi 
"\·an 'n 
rensie 

Tr1 
Ee11 

A1 

Pres. 
na hul 
klaring 
bul voo 
agressie 
langs v 
hoewel 
bulle g~ 

vir agr 
oog nic 

Daar 
die vel 
Iande o 
Sjinese 
,.nie sal 
de pogi1 
meensld 

'n ~ 
die s~ 
daadwe! 
doen s1 
sterk n 
die and1 
dcrnee~ 
in die n 
gebruik 
sc eers~ 
dien daj 
toes tan~ 

As di 
die born 
Brittanj 
kom dil 
dat ook 
kcnnis 

8RIT1 
Die B 

gcvaardl 
vcrlcde 
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