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Geregistreer aan die Hoofpo-skantoor as 'n Nuusblad. Rooie Het Geskakel 
Hoe Politikus 

Met 

Die openbare beskuldiging dat een van die Britse amptenare wat 
onlangs na Moskou weggeloop het voortdurend in kontak was met twee 
vooraanstaande ,openbare persone wie se name op elkeen se tong is" 
en dat een van hierdie manne in 'n ,baie hoe posisie" en vertroud is 
met militere geheime, word gedoen deur die hesonder akkuraat-ingeligte 
hlad Intelligence Digest. Die verwysing laat geen twyfel oor wie die 

Jrg. 10. Kaapstad, 22 Augustus 1951 Prys 3d. Nr. ss I persoon is nie. 

WERELD GAAN HOM VASLOOP 
MET TITO·RIGTING 
'n Waarskuwing dat die Westerse volke besig is om die duiwel met 

Beelsebul uit te werp wanneer hulle met kommunistiese groepe wat stry 
kry met Stalin gemene saak maak, is vervat in die jongste uitgawe van 
Intelligence Digest. 

Die hlad verklaar dat ·daar 'n duidelike anti-Stalin-rigting hesig is 
om in die kommunistiese wereld te ontwikkel, maar dat dit 'n haie groot 
fout sal wees om aan te neem dat hierdie rehelle die rug op die kommu· 
nisme gedraai het. Slegs in 'n minderheid van gevalle het drosters van 
agter die Y stergordyn kommunisme afgesweer. Die ander openbaar geen 
ideologiese afwyking nie en sal die praktyke van Stalin net so voortsit 
indien hulle daarin slaag om laasgenoemde uit te skakel. 

Die blad vcrklaar dat sy ver
teenwoordiger in Frankryk 
kort na die oorlog gerapporteer 
hct dat daar afwykcndc rig
tings in die Franse kommunis
me te bcspeur was. Hy het dit 
die ,Vierde Intcrnasionale" of 
Anti -Stalin- kommunisme gc
noem. Kort daarna het Tito in 
Jocgo-Siawie gercbclleer. Die
selfde neigings openbaar hom in 
Italie en ander Iande agter die 
Ystcrgordyn, met inbegrip van 
Rusland self. 'n Eienaardige 
fcit is egtcr vasgcstel: Daar is 
'n rebellie teen Stalin en die dik
tatuur van d;e Politburo sonder 
bekering van die kommunisme. 
Slcgs 'n paar van die mannc 
wat na die Westc gevlug het, hct 
hul oortuiging verander. Hulle 
beskou Stalin slcgs as 'n ver
raaicr van die kommunistiese 
rcvolusie. Hulle aanvaar rue 
dat kommunisme 'n mislukking 
was nie en sal wanneer hulle 
aan bcwind kom presies die
sclfde dwangmetodes van dood
!;kiet, kampe, ens. volg as hy, 
en sal binne ticn jaar te staan 
kom voor dicselfdc vraagstuk 
van afwykings as waarmee Sta
lin tans te doen hct. 

GEVAARLIK 

,AI hierdie dinge het in die 
jongste tyd duidelik begin word. 
Die \Vesterse wereld staan voor 
'n nuwe vraagstuk wat stadig 
aan besig 'is om gevaarlik te 
word. 

mense wat voorgee anti-kom
munisties te wees, het nietemin 
'n mate van 1.\-larxisme ingeneem. 

,Baie weinig is gedoen om die 
kommunistiese ideologic te be
veg met 'n leerstellige antwoord 
of daadwerklike geskiedkundige 
ervaring. Daar was geen intel
lektuele generale staf wat die 
kommunistieSe idee op dieselfde 
skaal beveg bet as wat hulle 
gepropageer is nie. Gevolglik 
het die onlangse verval van 
Stalinisme nie meegebring 'n 
ooreenkomstige verval in die 
Marxistiese denk\vyse nie- hoe
wei daar tog 'n geringe mate 
van verval was. 

SUKSES NIE OPGEVOLG 

,Baie Westersc intelligentsia 
is in die jongste tyd diep gc
skok deur Stalinisme, en kort 
gelcde was daar 'n groot moont
likhcid van 'n grootskaalse weg
breking van sowcl Stalinisme as 
kommunisme. Tans egter het 
die opkoms van Tito en ander 

afwykendes die moontlikheid 
geskep om wei teen Stalin en 
die Politburo te draai sonder om 
van oortuiging te verander. • . 

,Nog 'n verdere neiging het 
ontwikkel. 'n Kort tydjie gc
lcde het die linksgesindes ge
vrees dat indicn daar oorlog 
sou uitbreek dit vanaf 'n anti
kommunisticse platform gevoer 
sou word en da.t die noodsaak
lilte oorlogspropaganda aile 
fcite aangaande die 30 jaar van 
lwmmunisme in Rusland sou 
opcnbaar en sodoende die Ma.rx
istiesc rigting vir geslagte, in
dien nic vir altyd nie, sou ver
nictig. 

WEER ROOI BONDGENOTE 

,Nou sien hulle die geleent
heid om Rusland te beveg as 
kommuniste - slegs 'n straf
maatreiH teen 'n gewetenlose 
verraaier van hul saak.'' 

Die blad gaan voort deur te 
verklaar dat Westerse politici 
weens besef van hul eie swak-

U.R. Omlyn 0.8. 
Se Posisie 

Die uitvoerende raad van die Grootraad van die Osse· 

,Elke .•a~d i.s deurtrek van I wabrandwag bet verlede Saterdag op 1\looi Eiland, Parys, 
kommumsbe~e tde~s wat op on- ten huise van dr. J. F. J. van Rensburg, wat nog steeds 
telbaro mantere vtr 'n halfeeu 
lank gepropageer is. 1\liljoene 

Samespreki ngs 
Oor Verdediging 

Van Afrika 
Samcsprekings oor die verdc

diging van Afrika tussen 'n 

Suid-Afrikaanse afvaardiging, 

wat bchalwe lede van die gene
ralc sta.f en ander amptenare 

ook die minister van verdedi

ging en die minister van spoor

wee insluit, en andcr bclang

hebbende Iande waarondcr Brit

tanje en sy kolonies, Frankryk, 

Italie, Portugal en Abessinie, 

het hierdie week in Nairobi be

gin. 

siek is, vergader om die huidige toestand in verband met 

volksaangeleenthede te bespreek. Twee besluite van die 

raad wat vir publikasie vrygestel is, lui as volg: 

,Die Uitvoerende Raad wil 
nogeens beklemtoon dat die O.B. 
vanaf sy ontstaan tot op hede 
homself as 'n nie-partypolitieke 
liggaam beskou bet en dat dit 
ook voortaan geen voornemens 
koester om die partypolitieke 
terrein te betree nie. 

,Die O.B. sien sy taak in die 
voortdurende en kragtige pro
pagering en dil" verwesenliking 
van die republikeinse gedagte, 
'n gedagte wat s.i. buitekant en 
bokant die partypolitieke geskil
le gelee is. Ons word in hierdie 
opvatting gesterk deur die eer
ste minister se verklaring dat 
die republikeinse kwessie nie in 
'n partyverkiesing nie, dog wei 
ter gelee tyd by wyse van re
ferendum nan die hele volk 
voorgele behoort te word.'' 

Die vcrgadering is gehou on-

der voorsitterskap van prof. D. 
J. van Rooy, voorsltter van die 
Grootraad. Ander persone teen
woordig, behalwe -die K.G., was 
mnr. J. A. Smith (onderleier), 
dr. F. D. du Toit van Zyl 
(Kaaplandse Ieier), prof. H. M. 
van dcr Wcsthuysen (Gebieds
leier Noord-Transvaal>, mnr. J. 
G. S. Opperman (Gebiedsleicr 
Suid-Transvaal), mnr. Koos 
Botha <Gebiedsleier Oos-Kaap
land), mnr. Kalie Behrens 
(hoofgenl.), prof. F. J. Labu
schagne (hoofgenl.), mnre. P. 
Steyn Jordaan (genl.), Gordon 
Tomlinson, W. R. Laubscher 
(voorligtingsoffisier, Kaapland), 
en S. J. Kamffer (stafhoof, 
Kaapland). Afwcsig met ver
skoning was mnr. Thos. Pienaar 
<Natal), mevv. dr. J. S. du Toit, 
A. C. M. Mostert en Max Michau. 

heid, hiermee akkoord wil gaan. 
Bulle is bereid om enige hawe 
binne te vaar in 'n storm. 
Die anti-Staliniste is ook bcreid 
om voorlopig gcmene saak te 
maak met die kapatilisme teen 
Stalin totdat laasgenocmdc uit
geskakel is. Hulle stuur af op 
'n duidelike plan wat nou vorm 
begin aanneem. Gevolglik het 
die Weste te doen met twee 
magte in sy kamp: Stalinistiese 
agente wat ondergrawingswerk 
doen en baie talryk is, en agcn
te van die Vierde Internasionale 
wat maklik net so gevaarlik 
kan word. 

ISRAEL DIE SLEUTEL 

In hierdie stryd beklee Israel 
'n sleutelposisie weens sy stra
tegiese ligging tussen Oos en 
Wes en sy verbondenheid met 
Westerse Iande. Op die oomblik 
is daar 'n stryd in Israel aan 
die gang tussen die ortodoksc 
en die kommunistiese clemente. 
Laasgenocmdc gaan cgter teen 
Stalin draai sodra allc Jode 
agter die Ystergordyn verwyder 
is, maar bulle gaan hullo voeg 
by die Tito-kommunisteo. Woons 
die wereldwye kontakte wat 
Israel deur middel van Jode in 
ander Iande bet, beskou baie 
waarnemers sy invloed as so be
langrik dat die uitslag van die 
wereldbotsing uiteindelik bepaal 
sal word deur die uitslag van 
die ideologiese botsing in Israel 
self. 

,Diegene wat hierdie vraag
stuk bestudeer begin te glo 
dat die enigste veilige weg vir 
die Atlantiese moondhede is 
om stelling in te neem teen 
albei kommunistiese rigtings 
voordat dit te laat is. 
Dit bring mec 'n volledigc 

onthulling van die ware aard 
van die kommunisme voordat 
die verrotting te ver gevorder 
het. Op die oomblik kruip bier
die verrotting gestadig voort op 
ons uit twee rigtings - albei 
kommunisties. 

FOUTE VAN VERLEDE 

,Baie waarnemers pleit dat 
dit onveilig is om die nuwe 
kommunisme te gebruik om die 
oue te vernietig. Tito is nie 
'n veilige bondgenoot om teen 
Stalin te gebruik nie. 

Ten slotte verklaar die blad 
dat albei wereldoorloe getoon 
bet dat die leuse ,enige bondge
noot" noodlottig was. ,Gedu
rende die tweede wereldoorlog 
bet ons 1in baie Iande kommunis
tiese weerstand ondersteun en 
gefinansier - slegs om een \•an 
die grootste vraagstukke wat 
ons nog ooit mee te doen ge
kry het, te skep. Ons bet toe
gewing op toegewing teenoor 
Stalin gemaak - slegs om die 
mag te verwek wat tans met 'n 
derde wereldoorlog dreig. Baie 
stel dio vraag of ons nou 'n mag 
gaan ondersteun wat nog 'n an
der vraagstuk sal skep." 

Yster is ontdek op die plaas 
Pokkraal, In die Worcester
Rawsonville-distrik. Die cic
naar is mnr. C. W. le Roux. 'n 
Ontleding het getoon dat die 
erts 68 perscnt yster bevat. 

Die blad verklaar dat Maclean 
in besit was van inligting van 
hoogs geheime aard, maar dat 
<lanr nog te-en niemand opge
tree is wat verantwoordelik 
was vir sy aanstelling en sy be
skerm;ug binne die staatsdiens 
nie. Ook nie teen diegene wat 
belangrike inligting aan die 
Franse polisie op 'n kritieke 
oomblik weerhou het nie. 

Daar word verder bewecr dat 
Maclean net kort voor sy jvcr
dwyning 'n private gesprck gc
had hct met 'n ,hooggcplaastc 
Sosialistiesc Ieier". ,Ons is be
wus daarv.an dat in die geval 
van mnr. Burgess hy · dikwels 
telefoongesprekke gevoer bet 
met twee welookende openbare 
persone wie se name op elkeen 
se tong is, en 'n welbekende 
lmmmunistiese redali:teur. Wat 
was die ware aard van hicrdie 
kontaktc? Wat was hul doel? 

Die kontakte is gcdoen vanaf 
sy lessenaar en nie ccn van die 
pcrsonc was of is vcrantwoor
dclik vir buitclandse beleid nie 
(albei amptcnare was naamlik 
verbondc aan die departement 
van buitclandse sakc.- RED.) 
Van almal is bekend dat bulle 
sterk en verklaarde kommunis
tiese neigings gehad bet of nog 
bet. Ecn van die openbare per
sone wat hierby betrokke is, 
was en is indcrdaad nog in 'n 
baie hoe betrekking en is ver
troud met miiWlre geheime. 
Ons beskik oor al drie name
en bet die getuienis van die 
kontakte onder oe gehad.'' 

Atoomfabriek 
Toeganklik 
Vir Enigeen 
In Brittanje 
Die Britse regering het al be

rug geword vir sy onverant
woordelike houcling sover dit die 
bewal,ing van sy geheime be
tref. Atoomdeskundigcs en di
plomate het reeds met kiste vol 
geheime oor die grens na 1\los
kou weggeloop. Die nuutste be
wys van die Britse laksheid om 
doeltreffende stappe teen kom
munistiese spioenasie te tref, 
blyk uit 'n verslag van 'n Aus
traliese joernalis wat verklaar 
dat hy sonder die rninste teen
stand tot binne in die hartjie 
van Brittanje se atoomfabriek, 
waar die atoombom nou ver
vaardig gaan word, gestap het. 
Hy bet vir veertig minute lank 
daarbinne rondgestap sonder 
deur enigiemand tot rekenskap 
geroep te word. 

Die Sydney Sunday Herald be
rig dat sy korrespondent ver
Iede week e~n aand met 'n Roll!\ 
Royce, waarvan die ligte vol 
aangeslaan was, by die fabriek 
ingery bet. Vir veertig minute 
bet by en sy motorbestuurder 
(in uniform) <laar rond gestap 
en sigarette gerook. Verskeie 
wetenskaplikes wat daar werk, 
bet by bulle verby gestap sonder 
om vir 'n tweede maal na bulle 
te kyk. 

Die omtrek van die fabrieks
terrein is deur 'n tien voet hoe 
doringdraad omkamp en bedags 
word die plek deur polisie be
waak. Die korrespondent ver
klaar dat veiligheidsmaatreels 'n 
grap in die kamp is. 
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DINK BIETJIE NA 
Suid-Afrika het so pas sware militere verpligtings ten 

opsigtc van die Midde-Ooste aanvaar en op die oomblik vind 
daar militere samesprckings in Nairobi p laas, meer bepaald 
oor die verdediging van Afrika. Albei bierdie ondcrhande
lings bring Suid-Afrika op die bree vraagstuk van buite
landse beleid. Dit sal vir ons Regering daarom meer as 
nuttig wees indien hy ~'~Y verpligtings wat reeds aanvaar 
is of staan a&.waar te word noukeurig betrag in die lig 
van die Weste se belange in die algemeen en van Suid-Afrika 
in die besonder. 

Wat eersgenoemdc betref publiseer ons elders in hierd ie 
uitgawe die menings van buitelandse waarnemers wat die 
sorgvuldigste oorweging vcrdien. W esterse politici het die 
wereld tydens die afgclope oorlog uitgelewer aan Josef 
Stalin omdat bulle hom as bondgenoot teen Hitler omann 
bet. Daarmec het bulle nog 'n grotcr duiwel verhef as 
wat bulle gemccn het bulle in Hitler neerwerp, wan t selfs 
d1c mces verstoktc anti-Hitlerict sal moet er ken dat H itler 
se Duitsland nog nie verborge gcle hct agter 'n ,yster
gordyn" nie, maar dat dit oop was vir inspeksie deur elk 
en 'n ieder. 

Tans stuur ons op die duidelike gevaar af dat ons 
gcmene saak met 'n ander kommunisticse dikt ator gaan 
maak teen Stalin. Laasgenoemde is reeds wankelend weens 
die rebellie in sy geledere. I n sy plek gaan die W est e dan 
'n hernnde, verfrisde kommnnisme op die troon plaas wat 
net 'n nog vecl groter bedreig ing , ·ir die wereld binnekort 
gaan wees as Stalin. 

TROONVERPLASING 

Dit is veral Brittanje wat die groot p leitbesor ger is 
vir hierdie soort beleid. Hy het hom gehaas om d ie kommu
nistiesc bewind van Mao Tsctoeng in Sjina te erken en 
vandag nog pleit by vir die opname van bierdie rooi bewind 
in die V.V.O. As rede vir sy houding voer Brittanje aan 
dat Mno moontlik 'n tweede Tito kan word in die Ooste. 
Afgesien van die twyfel wat daar mag bestaa n oor die 
vraag of die Sjinese bewind met llloskou uiteindclik gaan 
bots of nie, bly dit tog 'n feit dat clit nie veel saak maak 
of die hoof van die kommunisme Stalin of Mao of Tito 
beet nie. llierdie manne beldee magsposisies in hul eie 
Iande en het invloed in ander juis op grond van die feit 
dat bulle aanhangers van 'n rewolnsioner e leer is wat die 
vernietig ing van ons Westerse politieke, maatskaplike en 
godsdienstige begr ippe beoog. Denr die kommunistiese 
t r oon nou van llloskon na Belg ra do of Peking t e verskuif, 
m ag groot verskil maak aan St a lin, maar dit maak geen 
ver sk il aan die bedreiging van die Weste nie. Inteendeel. 

LY~~_,_,!?,_~~ Os Op Die f~~ 
::: .. ~:~.k·:: ............ It?.~~.~ .. ~.~b~:~.~J 

,Uil," &kryf: met republikelnsc vryheld -
Die ultgawe van 8 Augustus staan soos in die dae na 1926. 

- ons O.B.-dag is werklik byna Dlt is nie hecltcmal lmrrck nie. 
'n !eesultgnwc - ek hoop dat Dr. Malan stann nlc .. nog'' 
hy die bale lede wat vcrsulm daarby nic, mnnr ,weer."' Sc
orn hul 8 Augustus-bydrae tc dcrt die dac in 1927 toe dr. Ma
stuur sal aanspoor tot die ofter- Jan na Engeland vcrwys het as 
vaard!gbcid waartoe ons gcbind ,,die moeder van ons vryheid" 
VO<'l. het by 'n bale ultdrultlikc re-

Ek stuur vir u weer 'n adres publikei:lse stnndpunt verkon
yan 'n nuwe intekcnaar met die dig, soos blyk uit sy aanvaar
intekengeld. ding van die konsepgrondwet in 

In mnr. W. R. Laubscher sc 1941 en sy vcrwerplng selfs van 
tocspraak maak by melding van die Britsc pnrlemcntere stelsel, 
die 1926 Rykskonfercnsle en waarvan hy onder andere op 
ons soewereine onafhankllkheid 25 Maart 1911 te Stellenbosch 
asook dr. Malan se parlcmen- gese het: 
tere toespraak. In hierdle op- ,,Die demoluasie soos 1::ms 
slg wil ek nogal dr. Malan !of hom ken - of die Britse par-
toeswaai. Hy, soos genl. Hert- lementere stclsel, wat ons nie 
zog het altyd socwcrelnc onaf- met die demokra3ie moet vcr-
hanklikheid gesteun. Hy (dr. war nie - is 'n karikatuur 
Malan) doen dit nou nog. van demokrasie. Wat dit bc-

Gcnl. Hertzog hct cgter in sy tref, hct ek geen beswaar dat 
wantroue-mosie van Januarie dit wcggcvceg word nie .. . 
1940 min of mecr as volg ge- Dcmokrnsle soos ons hom ken, 

wat hom hcelhartlg met ons 
volk vereensclwig, vcstig my 
aandag op 'n aangelcenthcid. 'n 
Kunssentrum, die Ives en Phil
limore-gedcnkmuscum, is on
tangs op Stcllcnboseh geopcn. 
Dit is beskou as 'n waardcvollc 
kulturelc aanwins vir die dorp 
en dit is dan ook met groot 
danlc ontvang van die skenkcrs. 
Nou agtcrna blyk dit egtcr dat 
daar 'n anti-rcpublikeinse voor
waarde ann die slcenking ver
bonde is, naamlik dat .,indien 
die Unic van Suid-Afrika van 
die Brltse Ryk sou afskei, moet 
die hcle Rkcnking teruggcgee 
word aan die skenkers en hul 
crfgenamc." 

Wat nog mecr wil jy M! En 
dan is dit die Engelse wnt ons 
Afrikaners verwyt dat ons poli
tick maak van kultuur. 

Stellenbosch mag net 'n kuns
scntrum he solanlc by binne die 
Empire is. Sodra die Unie 'n 
republiek word buitc die Em
pire, moet die skilderye terug
gegee word. 

rcageer. wcrk .nie in die rigting van 
,Ek het altyd geglo dat soc- vollcscenhcid nic, maar bring Tcreg wys 'n bricfskrywer 

wereine ona!hankllkheld ons uit verbrokkellng." daarop dat die sldlderyc dus 
die Britse oorloe sal uithou By dieselfdc gelcentheid hct maar eintlik net geleen en nie 
maar (wysende na die Smuts- hy gese: ,Aileen deur die V<'r- gegce is nie, want dit sal ,binne
regering) het my oortuig dat breklng van die Britse lconnek- kort weer moet verhuis." 
daar net een manler is om dit sic &al ons volkseenbcid in ons \Vat my prikkel Is die vraag: 
te doen en dit is deur 'n vrye land opbou." \Vaarom so 'n voorwaarde, is 
republiek, atgeskci van Enge- Ek sal nic gaan se dat dr. dit bedoel as 'n onbeholpc po
land," en dlt is ook sy strewe Malnn doelbewus oneerlik was ging om Stellenbossers se re
gewees tot die cinde van sy toe hy hierdie standpunt ver- publikanisme tc koop met skil
lewe. kondig het nie, maar ek is ge- derye soos die Brltsc regering 

Dr. Malan bet nie die harde neig om toe te gee dat Uil wei 'n groot dee! van ons volk se 
Jesse uit 6 September gelcer wat reg is insover dr. Malan nooit republikanisme gekoop het met 
'n ware volksleier soos gene- in sy wese 'n republikein wns die selfbestuur en soewereine 
raal Hertzog so ruiterlik mocs nie. Sy beswarc in die twinti- onafhanklikheid, of beskou hier
erken. gcr jare teen ad:v. Roos sc rc- die Britsgesinde skenker.s 'n 

publlkeinsc uitlatings nog voor republiek as 'n terugkeer tot 
1926 sowel as die traagheid barbarisme waar die skilderye 
waarmec hy hom nn 1934 tot dalk vir tamboerc gebruik sal 
annvanrding van die republi- word? 

Die mens is nog te vee! van 
'n pedant om te weet dat er
kenning van 'n fout werklik 'n 
heldedaad Is. 

Vorentoc Ossewabrandwag, op 
die weg wat genl. Hertzog aan
gcdui bet - die republiek van 
Suid-Afrika - weg van Enge
Jand! 

keinsc ideaal deur die nuwe Na-
slonale Party laat oorhanl het, 
dui daarop. Danrom glo de dat 

Ons bet juis belewe hoe die Wes te rse demokrate met Jntekenaar 
mond en pers tydens die oorlog die , christellke" en man-

dr. Malan meer tuis is by die 
standpunt wat hy vandag vcr
kondig, naamlik van handha
wing van die Britsc konncksie, 
sel!s al word ons ecndag 'n ,re
publiek," as wat hy by die van 
1941 was. En dnarom beskou 
ck sy huidige republilceinse .,af
wyking" of Hewer ,.terugkecr" 
tot soewereinc onafhankllkheid 
as soveel gcva.arllker vir die re
publilteinse idcaal. Hy bedoel 

Net E.en Sekonde 
Uit in 30 jaar 

like deugde van die kom:nunisme as sodanig besing bet. I n die eerste plans wll ek 
Dildator Stalin bet oornag \ir Churchill verander na hierdle ywerlge Ieser hartlik bc
,.prcmier" Stalin van wie by m et die christelike bede, dank vir die nuwe intekenaar 
,God beboed u ," nfs kcid kon neem. En vanda g , na meer wat hy vir ons blad gewcr! bet 
as ses jaar, sit Brittan je belaai m et so 'n pro-kommu- - nie die eerste nie, soos blyk 
nistiese gevoel dat selfs van die hoogste ampte nare soos uit die woordjie ,weer!" As 
skelms wegd ros na llloskou. I C'lkeen van ons lescrs die bie

tjle mocite wil doen om aan 'n 
Waar Suid-Afrilca dus verpligtinge in die Midde-Ooste 

aanvaar bet, moet die vraag gestel word of dit bet eken 
dat ons seuns skouer aan skouer sal moet gaan veg met 
Tito-komrnuniste sodat ook bulle weer besmet gaan raak 
met 'n nuwe, en daarom meer lewenskragtige kommu nisme. 
Dit sal 'n treurigc dag \ir ons volk wees as ons huidige 
E erste ~linister uiteindelik Tito se wa pens moet seen soos 
wyle gent. Smuts Stalin se wapens geseen bet. Daarom wil 
ons vertrou dat ons Regering sy invloed met aile mag sal 
gebruik om die W este van hierdie noodlottige pad af 
te dwing. 

Die tweede aspek van buitelandse beleid le ons nader 
aan die deur. Daar word oor die verdediging van Afrika 
samesprekings gevoer. Watte r Afrika - B rittanje se 
beoogde swart k ontinent o f ons eie beg rip van 'n blanke 
land ? Te oordeel na uitlatings bcskou politici Suid-Afrika 
vandag in die posisie van bedelaar. Hy word deur die 
kommunh:me bcdreig en moC't daarom beskenning van 
Brittanje en Amerika gaan afsmcek. Gevolglik bet h y 
geen nanspmak op enige cis nie. Dit is 'n dom en gevaar
like standpunt. Die wereld b oor Suid-Afrika net so 
verlei; as oor enige ander land wat 'n s trategie!;e posisie 
beklee. Weens ons ligging en ons bodemry kdomme, waarby 
ingcsluit die atoomstof u raan, kan die W est e vir g een 
oomblik bekostig dat Suid-Afrika in die hande van Rusland 
val ni<'. Ons bet dus 'n sterl{ troef in die hand en ons 
moet dit gebruik om vir Sulci-Afrika gunstige voonvaardes 
af t e dwing in Afrika, die belang rikste waarva n is 'n 
r eeling om Afrika in blanke en nie-blanke st a te t e verdeel 
sodat ons ons segregasiebcleid kan deurvoer . Aileen so sal 
d eelname nan 'n oorlog in bt>lang va n blanke Suid-Afrika. 
kan W('CS. 

As Brittanje in die <•crstc wereldoorlog vryhcidsbeloftes 
aan die J ode kon maak ten cinde hul medewerking te kry, 
behoort hy dit net so geredelik tans aan Suid-Afrika te doen. 

vriend of buurman die blad te 
gee en sy intekengeld by hom 
te vat en aan te stuur, sal ons 
blnne 'n paar weke dubbel so
vee! republikeine gemobillsecr 
he agter ons blad. En as die 
nuwes dleselfde voorbceld ,'volg, 
sal ons geledere soos 'n snecu
bal aangroei totdat die hele land 
van ons standpunt kennis sal 
necm. 'n :Man hoe! nie net 'n 
lid van die Ossewabrandwag te 
wces om ons blad te lees nie. 
Daar is baie mense wat om 
verskillende rcdes nle by die 
bcweging wil of kan aansluit 
nie. Dit maak gcen saak nie. 
Die O.B. bet nog altyd gese dat 
volkseenbeid nlc organisasie
eenheid of party-eenhcid is nie. 
Mense wat goeie Afrikaners is 
buite die Osscwabrandwag is 
vir ons net sulke waardevolle 
volksgenotc as O.B.-lede. Hoof
saak is dat ons die republikein
$e vlam aanblaas net waar daar 
'n vonkie onder die as te be
speur is. As die gees reg is, is 
ons volk ook reg en dan kan 
die organisatorlese vanself reg
kom. Baic dankle, Uil, vir jou 
goeie medewerking in hierdic 
opsig. 

'n Foul 

Ek vlnd net een foutjie met 
my Ieser se stelllng in verband 
met ons soewereine onafhank
likheid Hy se dat hy dr. Ma
lan lof moet toeswaai omdal 
hy nog vir .,soewereine onaf
hankllkbeld" - in teenste111ng 

dit ernstig. 

Skilderye as Tamboere? 
'n Ander Ieser van Stellen

bosch, 'n onlangze inkomeling 

'n Horlosie wat na verwng
ting oor dertig jaar nie mecr 
as 'n enkele selconde uit sal 
wees nie, is 'n paar wekc ge
lede in Amerika in werking ge
bring om die land te voorsien 
van 'n standaard tyd. Dit is 'n 
elektroniese horlosie wanrvan 
die clektricse impulse geregu
lc<'r word deur vier kristalle 
wat teen 'n tempo van 100,000 
trillings per sekonde vibrccr. 

VERJAARDAGVIERING 
Die amptelike verjaardagviering van ons Komman
dant-generaal en die Ossewabrandwag, word vanjaar 
te Licbtenburg gebou, op Snterdag, 8 September 1951, 

vanaf 3 nm. 

Tusscn 2- en 3-uur nm. vertrek ons in groepe vanaf 
die Afrikaanse Koffiehuis, Scholtzstraat, Lichtcnburg, 
na die feesterrein. Sorg dat u voor 3-uur nm. daar 

aankom. 

Aile belanghebbendes word hartlik uitgenooi na die 
feesviering. 

Daar sal volop skaapvleis, wors en lckker Boere
geregte te koop aangebied word. 

PROGR.UI: 

4 nm.: Ontvangs van ons K.G. en mev. Van Rensburg. 
Vlaghysing. Skriflesing en gebed. Vcrwelko
ming H/G. K. J. H. Behrens. 

4.30 nm.: Gesellige verkccr - Verkope, ens. 

6.30-7 nm.: Aandete. 

7 nm.: Oorbandiging van verjaardaggeskenke en 
adres aan ons K.G. en mev. Van Rensburg: 
H / G. D. J. van Rooy, voorsittcr van Groot
raad. 

7.30 nm.: Toespraak genl. Petrus Grobbelaar. 

8.15 nm.: Tocsprank Kommandant-generaal. 

Kom Seker en Kom Vrocg! 
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LIU SJAO-TSJI DIE NUWE 
LEIER VAN ROOI SJINA 

BRANDVLE.I BRAND 
WE.E.R LOS MET 

MOOI VERSAMELING 
T oe die oggen dkoe

r antc op 12 April 1951 
die ch rietelike wereld 
m et d ie nuus skok dat 
generaal MucAt·thur, die 
oppE'rhevelhebber van 
die Verr e Ooste, ont
slaan is, het haie min 
mense die klein beriggie 
gelecs dat die Ieier van 
RQoi Sjina, Mao Tse
tung, 'n ~iekte~·erlof aan
"·aar h et. Die herig se 
ook dat Mao Tse-tung 
deur Liu Sjao-tsji vcr
vang word. 

Mao Tse-tung, die bekwame 
Icier van Rooi Sjina, wic sc 
lcuse was: ,ccrs Sjina," is nic 
aileen 'n politikus, maar ook 'n 
voortreflike militere stratecg . 
Hy Is die vader van d ie klas
sicke strategic van die rooi 
Sjinese Leer - 'n r cvolusionerc 
strategic wat gedurcnde die 
twintlg jare van burgcroorlog 
in Sjina ontwikkcl het. 

In vier veldslae tussen 1930-
1933 het Mao die getalsterker 
en beter toegeruste nasionale 
leer verslaan. Maar in die 5e 
veldslag is sy leer hceltema l vc r
pletter en was hy gcdwlng om 
1,500 my! na die noordc t c vlug. 

Sy strategic het Mao vcrder 
ontwikkel en dit die naam 
,strategie van d ie Noord-provin
sies" gegee. Die a a nvanklike 
militere sukscs van die rooi leer 
in Korea rus op bogenoemde 
strategic. 

Mao was 'n politikus van for
maat met eic idees en 'n pro
Sjina-rigting, en daarby 'n suk
sesvollc vcldmaarskalk en stra
teeg. 

D EUR RUSSE \'ERWERP 

Weens sy individualisme en 
pro-Sjlna-instclllng was hy vir 
die Russe nic die geskikte man 
nie en daarom moct hy van die 
politickc parket verdwyn. 

,BONZE" 

L!u Sjao-ts ji is nog 'n taamlike 
jong man en bet eers in 1945 in 
die opcnbaar getree. Liu het sy 
oplelding in Moskou gekry, hy 
is 'n bekrompc doktriner en fa
natlkus - die tipiese vertccn
woordiger van die party-appa
raat. Hy is 'n gestalte wat 'n 
mens In ons eeu tot die skade 
van die mensdom in baic Iande 
vind. 

Die Duitsers noem sulke 
mense ,Bonze" en die Russe sc 
,Apparatschik." Die voormaligc 
minister vir buitelandsc sake, 
M:olotof, was die eerste Apparat
sehick van die KommunlstiCS<' 
party in Rusland. 

Vir die eerste keer hoor ons 
van Liu Sjao-tsji op die se
wendc kongres van die Sjinese 
Kommunisticse Party in 194~. 

Op die kongrcs !ewer Liu twee 
referate, In die eerste cis by die 

[::~:::!~~,:.:] 
dadelike rcorganisasie van die 
party-apparaat van 'n oorwlg 
van boere tot 'n oorwig van 
arbeldcrs. 

TEE~ WESTE 

In die tweede referaat !ewer 
hy 'n praatjie oor die geskied
kundige samevatting van die 
Marxlsme en hy eis die nouste 
aanleunlng aan die Russiese 
Sowjet-unie en die stryd teen 
die verrottc Westerse wereld. 

Llu word op die kongres tot 
hoofsekretarls van die Sjincse 
Kommunisticse Party aangestel. 
Daarmee het hy die posisie ge
kry wat Stalin in Rusland en 
Ulbricht in Oos-D uitsland het. 

Natuurlik doen Liu alles om 
die hoe party-ampte met mcnse 
te beset wat voordelig vir die 
Russiese Ieiding in Sjina is. 

Liu is ook president van die 
Sjinees-Russiese Vriendskapliga. 
Hy oortref alle Kommunlstiese 
leiers in skerpheid teen die 
.Tito-gees" en daarvan hou Sta
' in besonder baie. 

TEENVOETER 

Mao is weg, maar hy het 
vriende wat sy politick voortslt. 
Liu se tcenvoetcr is Tsjou En
hal, die minister van blnncland
se sake. Tsjou is 'n gcleerde en 
wereldbereisdc man. Hy stam 
uit 'n familie van gcleerdes en 
het in Fanrkyk studcer. 

L :u Sjao-tsji kan die Sjinese 
volk dcur verskrikking dwing 
om kommunistles regeer te 
word, maar hy kan dlt nie vir 
'n lang tyd doen nie. Vandag 
1.1 is dit ~ir Liu nodig om deur 
massa-tercgstclling die volk 
bang tc maak. Die teenstand 
op die land en selfs In die stad 
necm mcer en mcer toe. 

Geluk dit Tsjlang Kaisjek om 
met sy nasionale leer op die 
Sjincse vastcland voet aan wal 
te sit en 'n provinsie te verower, 
Ian sal die volk openlik teen L iu 
rebcllcer en die juk van Kom
munlsme afgool. 

Liu s e politick van verskrik
lting sal nle bestand wees teen 
rlie uitstekcnde praktiese s in 
van die Sjinese volk nie. Die 
Sjlnesc het 'n uitgesproke anti
patie vir fanatici en dogmatici. 

WAAROl\IS 

Scdert 12 April is generaal 
MacAr thur, (lie mili~re oppe r-

ROOI WERKTUIE LY 
NEERLAAG IN V.S.A. 

OOR SPANJE 
Lin.ksgesinde invloede in die Y.S.A. b et H rlede week 

'n terugslag ontvang toe die senaatskomitee v;r buitelandse 
sake 'n dollarhulpprogram van 400,000,000 dolla r vir ekono
miese en miliU\re hull> aan Spanje goedgekeur bet . 

Vir 'n baic lang tyd h ct link- 1 vecl dat die genocmde bcdrag 
se clemente in die regering ver- ' goedgelteur moet word op voor
hoed dat Spanje lngcsluit word I waarde dat gent. Franco .,die 
by die Ame rikaanse hulp- pro- vryheid van die Spaansc volk 
gram - hoewel kommunisticse bevorder." Die ondcrkomitec 
diktator Tito van J ocgo-Slawie bet die Franco-bcwind origens 
reeds lanka! hulp ontvang bet. ook skerp gekritlscer op die ou 
Op aandrang va n die m ilitere . . 
leiers is d ie Amcrikaansc beleid kommumstJcse trant. Sowt-1 
kort gclcde tcenoo r Spanjc gc- die voorwa.arde a" di~ k rit iek 
wysig. •n Ondcrkomitee van is deur die sennat .,koMitee ~te
die senaatskomilce he t aanbe- skrap. 

bevelhebber yan die verre Ooste, 
ontstaan. Waarom? 

D:e B randvlei-komm.ando het 
weereens op 8 Augu!!tus op dit> 
hoofgeneraal, mnr. W. P . B ur-Amper op dleselfde tydstlp het 

:u a o Tse-tung a fgetree. Waar-
om? ger se pl888, Skan11klip, saamge-

\Vie het die geheime w~reld- trek, .om die lSde ver jaardag 
regering in aksie gebring! v~n dte ?.B. te herdenk. Met 

In Peking is nie meer ,,Sjina dte pr:agttge bedr.ag va n .£109/7/ 
Eerste" die leusc nle maar wat mgesam el t!!, bet Brand-
Rusland Eerste." vlei nogeen!l bewy'!l dat b ulle 

" In Korea by die trocpe van die onder die ywer igste gereken 
V.Volke is die wagwoord nie m~t word. 
mcer , Dood die Kommunisme" D1e Hoofkomd~.. mnr. , N. D. 
nie, maar Moet nle oor die 38ste ' L. Burger, het d1c funkste met 
breedtegr~~d gaan nlc." 'n gebed geopen. Die aanwe-

I n Peking Is dlt nle meer Mao siges is deur die kommandant, 
Tse-tung maar Liu Sjao-Tsjl m nr. W. S. Burger, wclkom ge-
wat die bevele gee. beet en aangcmocdig om die 

\\'aarom! enigste bewcglng wat republi-
In Korea Is dit nle meer 'n kanlsme vcrkondig, juls nou 

generaal nic maar mnr. Acheson, beter as oolt tc steun deur pro
die vrlend van die verraaier paganda en fondse. 
Alger Hiss, leerling van B . Die dag hct besonder gesellig 
Manes Baruch wat bevele gee. verloop en geld is geln deur 
Waarom? jukskei-specl, die verkoop van 

Die vllecniers van die V.V. verversings en ctes deur die 
het verkeerspunte en paaie, fa- k nap vrouekommando onder 
brleke, troepelacrs, vliegvelde en kommandante Scholtz, sken
magasyne verpletter en die rooi kinks en opvcll van koek, hand
Korcaanse lel!r bet bale verliese werk, ens. Op spesiale versoek 
gcly. So was die Sjinese rooi van die hoofgcneraal is ook 'n 
le!lr In Korea gedwing om van moo! bedraggle bymckaar ge
Peklng en Moskou om meer en maak ter stywing van die Henri 
mcer hulp te vra. Sowel P ek ing Slegtkamp-Grafsteenfonds. 
as Moskou raak daardeur in Voordat afgesluit is met die 
groot moeilikheid. Wei rol d ie sing van .,Die Stem," is 'n be
T ransslberiese spoorwee dag en moedigende toespraak deur 
nag en bring ammunisle, ka- hoofgenl. W . P. Burger gehou. 
nonne en ander oorlogstuig na Hy het o.a, nadruk gcle op die 
Sjina, maar dit is nie bale nie en bclangrikheid van die O.B .-blad 
die pad is lank en mocilik. as propaganda-middel tot die 

Danrom bet die gebeime verkryging van ons vernaam
\Vereld-regering ingeryp, a nders ste ldeaal, 'n republiek, en op 
was Noord-Kerea verlore. die insiggewende buitelandse 

\VIL TYD \\"E~ 

Die teenswoordige onderhan
dellng oor 'n wapenstllstand 
gaan oor n iks anders as om tyd 
te wen en versterkings aan te 
bring nie. 

Maar daar is nog 'n ander 
strik, die propa ga nda-strlk. Om 
die wereld te wys dat Rus11iese 
en Sjinese Kommuniste d legene 
is wat ~Tede wU he e n dat dle 
Amerikaners d legene 111 wa t die 
oorlog wil voortsit. 

Die Koreaanse milit6re felt is 
dat as Amerika gewlllig is om 
Sjina in die knyptang te neem 
dan sal dit baie gou wys dat 
die verliese vir Peking-Moskou 
in alle gevalle bale boer sal 
wees as vir die V.V. 

oorsig wat dit bevat waaruit 
dlt vir ons duidelik word hoc 

die ,.vriendc," saam met wie 
S.A. kommunism e moct bevcg, 
vera! moedcr Engcla nd, dcur
spek is van kommunlsmc tot 
in die hoogste rcgcringskringe 
en die g evarc wat dit inhou. 

(vervolg van kolom 3) 

te en Baruch sc 6de kolonne is, 

toon dat Tsjiang vir die kommu

niste die gcvaarllks te man Is. 

Elke verswa kkking van rooi 

Sjina, onvcrsk lllig of dit van 
ekonomiesc, !ina nslele en mili

t ere aard is, bcteken 'n verswak

kit;g van Moskou en daarmee 

van wereld-kommunisme. 

Die kort OOrtiig Yan die toe

stand in Sjina toon dat Amerika 

meer t roefkaarte in sy hande 

het as Peking-1\loskou. Die 

vraag is net: sal d ie geheime 

Wereld-regering dit toelaat? 

Dlt sal natuurllk dwaas wees 
as die V.V. sy leer In groot veld
slagte met die Sjincse lnlaat. 
Amer ika sc hoofwapen teen 
Sjlna is sy sec- en lugoorwig. 
As Amerika gewllllg sou wees 
om sy wapcns oiwerblddellk en 
volledig aan te wend, sal Sjina 
se oorlogaproduksle in 'n paar 
weke met 60 persent daal. 

UITWERKI~G OP EUROPA 

So 'n !lituasie !!a l S jina dni ng 
om Ru!lla nd om grote r bulp te 
vra. In die geval egter sal R us
la nd se ekonomiese e n sy oor
logsproduksle 11odanig verla m 
word dat Rusland hom in Euro
pa rue k a n roer nie. 

/111141' 14 ~ mag wees 

As Amerlka sy see-blokkade 
nog dcur een stelselmatige bom
barderlng van die Sjinese p ro
dukslesentrums en verkeerspun
te verskerp, sal produksle en 
vcrkecr buite werking gestel en 
Sjlna gedwing word om vredc te 
vra. 

As Sjina nie om vrede vra nie 
omrede dat Rusland hom sal 
help, dan sal R usland deur sy ! 
huip aan Sjina nie in staat wees 
om in Europa oorlog te maak 
n ie. In die geval is sy heer
skappy in Oos-D uitsland en In 
Tsjeggo-Siowakye in gevaar, 
aangesien daar in a lbei state 1 
reeds ,Tito"-r igtings bcstaan. 

D ie hoofwapen sal cgtcr veld
maarskalk Tsjiang Kaisjek met 
sy nasiona le leer wecs wat 
Sjina moet binneval. Juis die 
felt dat Tsjlang die mecs gc
hate persoon by die Kommunis-

(vervolg In kolom 6) 

ommanoo 
-d•e -~ 

Said-Afa-ikaaase sigarel 

.,.., .. 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 22 AUGUSTUS 1951 

BW.houdellke Kennlarewtnp: 
fAR(EF VlB GEKLASSll''ISEERDE &DVEBTENSIES: 

Ander Se Menings 
(Verlowlng, huwelik, ceboorte, atertgev&l, In memorla.m, gelukwenalns, 
ena.) ld. per woord; minimum 2/6 per ple.alng. Voorultbetaalba&r. Vir 
herhaUngs 2~ pat. a.tslag. 

Ba.ndelu.dvertenalell: 
Eerste pl&alng 2d. per woord. Vlr herhallnga 2~ pat. atal&g. 

lnt.eke~eld op ,Die 0.8," (verskyn weeklika): 12/6 per j&&r ot 6/3 per 
6 maande. Voorultbet&albaar. Stuur &dvertensteceld, beateiUnga, en lntekenceld 
n&t VOORSL&G (EDl\18,) BI'K., l'oabua 1411, Kaapatad. 

Engelse Pers Bevorder 
GBYSIIARE RADIO Ander Volk Se 

GRYSII.&Jl& heratel, eltllten ver
wyder, harecroel bevorder, Jonroor
koma veraeker, dlt w&&rborr GBY8-
II&ABWOND&R, dle jonpte kuna
m.Mlce wereldwonder ha&r- en kopvel 
voedlnpmlddel u, akadelooe, kleuretot
vry, 6/- per bot tel reid met butellfnJ. 
Boerecen-mlddel&, l'oabaa UU, 
Johannetburr. C/1/8/48 

AntiCJTa llerltel cr71ltare en b&ard 
tot natuurllke kleur. Oeeu kleuratot. 
Verwyder skllfers, laat hare groel, ens. 
Oewaarborg of geld terug. 5/6 Per 
bottel, poavry. Kontaut met bestelllng. 
Die Boerevrou, l'oebua 1669, Joballnea· 
bur~r. EH/6/50 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel no u ltw&aJ 

of alekte en beretel u regmatl~:• 
ertenla GESONDHEID, ona belklk 001 
dle mlddela en b~andel aile elektee, 
ekryf. lnllcttnr gratla.-Boere~reneee
mlddela, l'oeba. un, Johanneaburr. 

A/1/8/48 

LOVW &111 LOUW, dle Beroemde 
Jt&dlo-lngenleure, Btaalewer, PAROW, 
verkoop en heratel Radio'• en lllektrleee 
!'oeetelle. Gerectetreerde Jllelttrtlltett. 
aannemera. :J'oon t-&UII 

Wil Fascisme 
Onderdruk in 

Italie 
Die Italiaanse regering het 

wetgewing gereed vir die onder
drukking van fascisme. Die eer
ste minister, De Gasperi, het 
parlementslede by die opening 
van die parlement aangemoedig 

Duttende Ia reecla van llulle kwale om nie met die aanname van die 
bevry, Talle vtnd d&agllks bMt. 
Waarom sal u Ianger Jy. Skryf dadeUk, maatretHs te talm nie. Swaar 
ra&dpleeg Dle Boerevrou, Bus 7~~9. 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/9/'9 tronkstrawwe word voorgeskryf. 

Ml!lUBELS 
MEUBEL8.- Beter meubela tee 

bllltker pryae Babawaentflee, etoot-
k&rretJiell, drtewtele, Unoleuma, tapyte, 
eaa., oolt altyd In voorraad. Geen 
Ka,t&Jo~. Meld wawln u belanptel 
-'VXS&~Ml!:tnm18, L&nptra&t lTt, 
Kaapata4. 1/U/11 

Die fascistlese beweging het met 
die onlangse verkiesing groot 
vordering gemaak. Die kommu
niste is egter nog vee! sterker, 
maar teen hulle word geen ver
bod oorweeg nie. 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

N ou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

VOORRA.A.D BA.IE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 

Sons of S.A. 
Laat Stem 

Hoor-
,Dit is ons tragedie 

dat ons nie 'n eg Suid
Af rikaanse pers in die 
Engelse taal het nie, een 
wat ons as ons eie kan 
beskou, een wat Said
Afrika se helange voor 
opstel nie--in plaas van 
ons koloniaal- en em· 
pire-gesinde pers wat 
maar net 'n Suid-Afri
kaanse aanhangsel van 
die Britse pers is, in 
besit van geldbelange, 'n 
pers wat met die mees 
gewetenlose vindingryk
heid 'n misleide publiek 
op sy voorgeskrewe pad 
aangedryf het en nog 
meen om aan te dryf," 
s k r y f White Africa, 
mondstuk van die Sons 
of South Africa. 

Hy gaan voort om te verklaar 
dat die Engelse pers vir die 
grootste dee! 'n monopolie vorm 
en dat aile nuus en gesigspunte 
onderhewig is aan die beheer 
van geldbelange. Daar is in
derdaad gcen sprake van 'n 
opcnbare pers nie, dog net van 
'n private pers. 

,Van ons Engelse pcrs is gese 

Teken • 

'" op DIE. 
dat hy die mees ongedissipli-

0 8 I neerde in die wereld is. Dit sou 
• • • nader aan die waarheid gewees 

Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britee konin~: 

DIE O.B. veg vir 'n Bepubllek onder 'n Afrikaanse Pre•ident. 

het om te se dat hy die mitts 
vaderlandsliewende pers in die 
wereld is . . • lnderdaad strum 
hy steeds gereed om Suitl-Afri-

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel 
Partylose Eenheidstaat. 

kaanse ideale ondergeskik te 
en veg vir die maak aan ander volke, en sou 

hy, indien by kon, die Iewe ge
wurg het uit die jong liggaam-

• Verwerp verteenwoordiging deur handlancers van polltleke pie van die Suid-Afrikaanse 
partye en ve~ vir regering deur vrye volk8verteenwoordl~rers volk.'' 
en deskundige beroepsverteenwoordicers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afri.ka.oer-volla
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese inte~rasle 
van die nie-blanke en veg vir territorlale apartheid. 

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

DIE O.B. se ideaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenllk. 

I ntekenvorm 
Neem a33eblief my naam op M intekenaar op ,))ie 
O.B." tot ek u in kenni3 atel om toeaending te ataak. 

Hierby ingeaZuit t1ind u die bedrag t1an .... ................ . 

........................ vir die 8erate .................... lft(J(Jftde. 

NAAM ............................................................... . 
(Naam en Adres in Bloklettera> 

P08ADRE8 ........................................................ . 

.. , .. ' ... , ....... ,, ' ...................................... . 

...... , ..................... ' ........................... . 

Bandtekening. 

Intekengeld: 12/8 per jaar of 8/S per halfjaar. 

Voec a.ueblltlt Kommlnte b7 platteland.H tjek& 

OUD-KOMMUNIS 
SLUIP WEG NA 

BRITTANJE 
'n Voormalige bestuurslid van 

11:e Kommunistiese Party in 
Suid-Afrika, H. A. Naidoo, bet 
verlede week voor 'n Britse ma
gistraat verskyn omdat by op 'n 
skip uit die Unie weggesluip 
bet na Brittanje. Hy was 
kragtens die wet op onderdruk· 
king van kommunisme as 'n 
kommunis genoem. Sy vrou en 
kinders bet bulle later by hom 
in Engeland aangesluit nadat 
bulle ook op geheimsinnige 
wyse die land ,verla.at bet. 

Naidoo is met £10 beboet en 
beveel om £21 te betaal vir kos
te. In die hof is namens 
N a i d o o verklaar dat sy 
paspoort hom ontneem is nadat 
hy die Indierkonferensie in 
Lake Success as 'n afgevaar
digde bygewoon het. Hy is be
skryf as 'n ,leidende persoon 
van die Indiese gemeenskap in 
Suid·Afrika," en is getroud met 
'n blanke vrou. 

Aan verslaggcwers het Naidoo 
gese dat hy twaalf maande lank 
probeer het om weg te kom uit 
die Unie voordat hy daarin ge
slaag het om as 'n verstekeling 
op 'n skip te ontsnap. Hy is 
van plan om hom in Engeland 
te vestlg. 

UIT EEN MOND 

Die blad verklaar voorts dat 
die Engelse pers in 1907 tydens 
die .,Sjinese verkiesing" getoon 
het dat hy onder kapitalistiese 
beheer was, maar dat 'n mate 
van persvryheid tot 1917 gehand
haaf is deur die bestaan van 
onafhanklike dagblaaie in Jo
hannesburg en Pretoria wat eg
ter later uitgewis is. Vandag 
spreek die kapitalistiese pers 
uit een mond in Johannesburg, 
Kaapstad, Durban, Port Eliza
beth en Bulawayo. 

,.Monopolistiese beheer van 
ons koerante vorm 'n groot be
dreiging vir die ontwikkeling 
van ons volk, aangesien hierdie 
monopolie nie net on-Suid-Afri
kaans is nie, maar ook anti
Suid-Afrikaans, en ook omdat 
dit nie aileen sy eie nuus beheer 
nie, maar ook die nuus wat in 
elke ander koerant verskyn -
ook die in Engeland en die res 
van die wereld.'' 

Vir die afgelope veertig jaar 
is die Engelse pers deur die 
magnate gebruik om die Engelse 
deel van die bevolking gehipno
tiseer en afgerig te hou met 
slegs een doe! voor oe- om hul 
mag en beheer oor Suid-Afrika 
te behou en uit te brei ten koste 
van die Suid-Afrikaanse volk. 

,Die tyd is reeds oorryp dat 
die Engelse pers herstcl word 
tot sy openbare en onafhanklike 
pos1S1e. Die welvaart van die 
volk kan aileen bevorder word 
deur 'n vrye Suid-Afrikaanse 
pers en nie deur 'n <liensbare 
pers, vasgekoppel aan magnate 
wat die belange van ander volke 
as ons eie bevorder nie. 

STEEDS VASTER 
AAN EMPIRE 

Die here Sauer en 
Erasmus sit weer in 
Nairobi en hierdie keer 
om verdedigingsake met 
die Britte te bespreek. 
Dit sou interessant wees 
om die onkoste te verge
lyk wat hierdie Kabinet 
gemaak het in verband 
met buitelandse reise, 
met die van die lede van 
d i e Smeltersregering. 
Voeg daarby dat die Ge
suiwerdes hulle destyds 
op die mees ploertagtige 
wyse oor die f eit uitge
laat het dat ministers 
hulle vrouens saamge
neem het en dat vandag 
selfs familielede saam
reis en dan besef mens 
wat die partypolitiek 
beteken. 

Maar hierdie paar gedagtes 
wil ons net in die verbygaan 
aanstip. Wat ons oor begaan 
raak is nie die veranderde uit
kyk van mcnse wat aan die krip 
staan nie - dit is 'n eenvoudige 
biologlese verskynsel - maar 
die gevaarlike wyse waarop 
Suid-Afrika al vaster aan die 
Ryksverdediging vasgekoppel 
word. Onlangs was mnr. Eras
mus in Londen op 'n konferensie 
wat uitslultlik oor die verdedi
glng van die Midde-Ooste ge
gaan het. Na afloop van die 
byeenkoms het die Britse oor
logsminister met !of gepraat 
van Suid-Afrlka se bydrae wat 
groter sou wees as die van enige 
ander lid van die Britse Geme
nebes. As ons meer kan beloot 
as Australii! en Nu-Seeland, dan 

Belang 
het ons Of uitermate baie on
derneem of die ander Domini
urns is van mening dat Brittanje 
maar sy eie olie-konsessies moet 
beskerm. Ons wil vir die soveel
ste keer en met aile nadruk 
w.11arsku: Suid-Afrika. bet hoe
genaamd geen belange in die 
Midde-Ooste nie. Enige mili
tere beloftes deur ons i.v.m. 
daardie geweste sal die Sappe, 
as hulle aan bewind is in staat 
stel om te doen wat genl. Smuts 
nie gedurf bet nie, nl. om te 
kommandeer vir diens oorsee. 
Selfs a! is die Nasionaliste aan 
bewind en probeer om met vry
willigers te help, sal dit dieselfde 
soort vrywilligers wees wat die 
Veldmaarskalk na Noord-Afrika 
en Italie gestuur het. 

Die publiek begin 'n hekel 
kry aan 'n Regering wie se 
mond oorloop van republikein
se praatjies terwyl hy besig is 
om ons vaster aan die Em
paaier te knoop as wat ons 
nog ooit was. 

SIEN BALK IN 
EIE OOG 

Van tyd tot tyd stuur 
mense my voorbeelde 
van min of meer belag
like foute in elementere 
Engels wat hegaan word 
deur amptenare in die 
poskantoor, die spoor
wee en dergelike onder
nemings. 1\-teeste van ons 
kom nou en dan sulke 
foute tee. Sommige is 
vermaaklik genoeg, maar 
ek is nie bereid om dit 
vir bespotting op te 
hang nie, skryf The Man 
On The Spot in sy per
soonlike rubriek in die 
Cape Times. 

.,Dit is bale duidelik dat mees
te van die foute deur Afri
kaanssprekendes begaan word. 
Ongetwyfeld behoort bulle hul 
beter toe te gele het op die 
studie van Engels. 

,,Maar die tyd vir Engelsspre
kende Suid-Afrikaners om met 
hierdie toute te spot, sal eers 
dan aanbreek wanneer bulle 
heeltemal oortuig daarvan is 
dat bulle nie dieseltde foute in 
Afrikaans sal maak nie. 

,E!t daardie tyd het nog nie 
aangebreek nie, vrees ek. Tot 
tyd en wyl dit gebeur, sal dit 
meer taktvol wees om ons ver
maak tot 'n verdraagsame glim
lag te beperk." 

84 ME.NSE. HE.T 
P~E.SIDE.NT SE. 
LE.WE. GE.SOE.K 
President Truman, van die 

Verenigde State, het verlede 
jaar 3,600 dreigbriewe en -op~ 

roepe ontvang van mense wat 
se dat hulle hom wil vermoor, 
Daar is 84 mense wat 'n aan. 
slag op die president se !ewe 
gemaak het of wou maak In 
hegtenis geneem vergeleke met 
44 die vorige jaar. 

Een van die drcigers se rede 
vir sy misnoee met die presi
dent was dat daar 'n radiostasle 
ingestel is op sy kop sodat hy 
voortdurend hoofpyn daarvan 
het. Aileen pres. Truman kan 
die stasie afskakel en hy wil 
nie. Die polisie het hom net 
buitekant die Wit Huis gevang 
met 'n rewolwer in sy hand. 
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LIEWER STROOM OP NA 
REPUBLIEK !Soos Ons Lesersj' 

Dit Sien 
...._ .... _ 

:\Inr. H. ,J, 
S)(r)·f: 

du To!t, Di·e Strand, 1 nie bang is nic en met so 'n 
I"artypollti('k gee nooit die re

gcrmg !tans om sy program uit 
tc vocr nic. Voordat dit gchcur 
Is daar n! weer 's ander party 
ann bcwind wat as opposlsic 
voorult bcloof bet dnt hy die 
andcr pnrty sc we1·k ongednan 
gnnn Jllnak. In sommigc Iande 
Is dlt al ::o erg dat daar bynn 
al om die ander maand 'n nuwe 
!'('gering is. In ons land het ons 
boonop nog twec• vcr::;klllcnde 
bcvolldngsgro('pc waarop die 
partypolit<clt teer en vcrhlndcr 
dat d,t ccn voll{stroom word. 
Nou is die cen :o;troom bo en dan 
weer die ander stroom. Die· ce11 
kct>r stcl die Afriknnn.sc stroom 
'n regerlng saam, d:m stcl die 
Engclse stroom weer 'n regcring 
saam, 

Toe cit die brief van die 
A.K G, In die jong:;te O.B. Ices, 
hct el• weer mocd gckry om te 
sicn tlat ens groot Afrikuncr 
nog altyd vocl hy meet V('g vir 
' n rcpublick soos hy van kinds 
nf vir d :e Transvaal en O.V.S. 
sc rcpublielw gchclp hct, en 
:-;oos 'n gcnl. Hertzog gcvcg hct 
vir ons vollt om weer vry tc 
word, 

Nou ltom .,Dnwie" <ek wcet 
nic wlc hy is nlcl en nol'm hom 
'n vr!('nd van gcni. Smith, en se 
dat hy gchoop hct dat mnr. 
Smith wen c"ndag na die groot 
party van Afrilumcrs sal terug
kccr. Ons glo nie in 'n groot 
party nie, maar ons glo in 'n 
groot Afriknncrvolk. 

Nou sii Dawic die volk is in 
bcwcging. Elt sii: ,Nee, die par
lye is In bewcglng, om vir hul
sclf vcillgE'r te maak in die sag
tc kussings." Hy se mnr. Smith 
b('ur stroom op. Dit is tog baic 
b('tcr om stroom op tc bcur in 
b('lang van jou volk vir 'n rc
publir'k, as om stroomaf te :;ann 
nn jnre van stryd en dan in 
die rooi ~See tc vcrdrink. Ek 
was jardnnk lid van die Na
sionale Party onder die V<'r
standhouding dat ons vir 'n rc
puhllck vcg, as 'n Afrikancrvolk. 
Manr nou slcn ck in Die Bur
ger van 20 Junic dnt dr. 1'.1alnn 
In die scnaat gese hct, die vollts
wll sal nic die wil van die Afri
kaner wces nic. Jy sal 'n rc
ddilte dec! van die Engclssprc
kcndes oolt moct kry om dit t(' 
rt('un. \Vanrom lten hy die 
apnrthcidswct dcurvoer sond('r 
d ' l.' Engrlsc sc rtcun en se dit 
is die Volk'3wil. \Vanrom ni(' 
oc.lt die n•publiek nic en s6 dit 
is die Volk~wil? 

Elt sal bly W('('S as Dawic vir 
die i('S!"r'l van Die Burger w.il 
c of hy r.3am stem m('t dr. Ma

lun wnnr hy volgens Die Bur
g er van 20 Junil' nan s('nntor 
N~cholls s6: ,.Sprcker hel gcen 
klagt(' teen die Britsc r('gerlng 
nic, wnt hom bctr('f was die 
I3ritsc rcg<'ring nog altyd kor
rclt in ny optrcc.lc." Is dit 
icmand wat stroomaf gaan wat 
so prnat, of icmnnd wat ann die 
koning sc tnfcl gcslt hct? 

Ek sui baic liewcr saam met 
mnr. Smith stroomopovcg vir die 
vcrltryging van 'n rcpubliek, 
want ons stryd was nog altyd 
daarvoor. Hy Is 'n mnn wat 

ARGUMENT VIR 
STATEBOND KOM 

IN GEDRANG 
Dit•gtme - wuaronder oolt 

.Die Uurgcr - wut Suid-Afrika 
se lidm.,atsltap van die BritS4c• 
Statcbond rcg\'erdig op ~rond 
van die ,wol, wyn en , ·rugtc" 
wnt Brittunje van om; boere 
koop, sal eersdaags ' n ande.r 
argument moet sock of - indien 
lmll:l konsl'ltwent wii Wt'CS -

dunrvoor rnol't beg':n l)leit dat 
"uid-Afrika lid van ditl :Franst' 
Uyk word. 

Frankrylt is vinnlg bcsig om 
Brittanjc vcrby tc streef as die 
bestc klant van die Unle. Gc
durcnde dil.' ccrstc vyf maande 
van die jaar het Frankryk goe
dcrc tcr wnnrde vnn £22,200,000 
van Suid-Afrlka nf ingcvocr 
tccnoor £35,000,000 sc goed('rc 
wat Brittnnjc van ons gckoop 
hct. Die Vcrenlgdc Stnte ;van 
Amerllra se invoer uit die Unie 
hct £19,000,000 bcloop, wat mcer 
is as sy totale invoer uit die 
Unlc die \'Orige jaar. Italie se 
lnvoer was £5,!:00,000, tcrwyl 
BclgHl en Duitsland onderskei
dcllk t('r waardc van £4,800,000 
en £4,500,000 van ons gekoop 
h('t. 

Van cltc totalc ultvoerwaardc 
vnn £1'37,200,000 vir die vyf 
mae.ndc hct £58,500,000 na 
Statebondslandc gcgaan. 

man vcg ek graag saam. Hy 
vcg vir 'n volk wat hy lief hct, 
nlc vir 'n sagtc pick in die par
lcment nie. Dlt lyk vir my as
of mnr. Smith op .,Dnwie" sc 
tone getrap hct, daarom .kry hy 
seer. 

Gcnl. Hertzog het stroom-op 
geveg tot sy dood, en ons ecr 
hom vandag daarvoor. Ons sal 
ook vcg tot die oorwinning of 
tot die dood. Ons hoop dat die 
Here die o~ van ons Afrikancr
volk sal oop maak om te knn 
slen wanr partyc on!! h('en vocr. 
Hullc sorg vlr huls('lf met ver
hoogde salnrlsse, met pcnsioe.nc, 
ens. Die volk moet betanl. Kan 
dit so aangaan? \ \!aar gaan 
dit hcen? Dr. Malan kan nie 
uitlwm met £4000 nie; hy moct 
£5000 kry. Dink hy nle aan die 
arm deel van om; volk wat 
moct W('rlt vir 'n bale klein sa
lnrls nic? Duiscnde ponde word 
spandecr om oorscc tc gaan, wat 
gaan maak hulle so baie danr? 

Dit was vir Vcldm. Smuts 
baic kwalik geneem as hy oor
gaan, maar dit lylt vir my dlt 
gaan nou baie ergcr. 

Afrikancrvolk, ontwaak voor 
dit te laat is. 

Party pol itiek 
'n Euwel 

!'\ilnr. 1'. C. Krugt'r, Germiston, 
skryf: 

:--;ou dat die H.N.P. en A.P. 
op die punt staan om tc vcrcnig, 
word weer gcopcnbaar wat die 

Elt herhaal: Partypolitielt bc
teken 'n derl . van die gchccl en 
nic die gchccl nlc, en dit moet 
beantwoord aan sy naam. Daar
om is dlt vir ons tcvcrgccfs om 
te verwag dat ('en party die 
hclc vollt sal insluit, en dat die 
twcc r:trom:! oolt el'n etroom sa! 
word solank partypolitielt hoog
ty vier in ons land. In die Vry
heids:>orlog het ek die Engelse 
sc wnpcns gcbrulk om hulle te 
b('v••g. Dit ral miskicn nodig 
W('CS dat ens dcur mlddcl van 
d,(' partypollticke wnpen die 
partypolitielt meet bevcg. 

Wekroep Van 
Oudstryder 

partypolitick is. Party bctckcn :\tnr. .Jur~ens Ue:z:uldenhout, 
nie die gchccl nie, en in ccn Ohrigstad, sluyf: 
van die artiltels van die oorccn- As vcldltorn('t-oudstrydcr vnn 
koms word ncc.rgcle dat 'n per- Lydrnburg wil ck graag 'n 
soon wnt aan 'n andcr pclitlekc wckrocp rig ann ons oudstryders 
organlsnsie bchoort, gc<•n lid en lrdc van Afriknnn'lc organi· 
van die nuwc party mag wces .;ru:lcs soos onder mcrr ook die 
nic. Dit lyk so onskuldig, maar A.P., H N.P. en V P. om nle 
wat sit daaragtcr? Ecnvoudig soos •n bllndc wagt('r op die 
n"t dit: die Malan-scl{s[e hct 1nurc van blank Suid-Afrika stll 
'n vrees vir die nnti-pnrtygroep tc sit nie. Ons dinlt nan ons 
e.n hulle beskou die O.B. en die volltie sc stryd scdcrt die ccr
Nuwc Ordc as politiekc organi- 'llc br'sctUng van 'die Kanp en 
~nslcs. Hullc is n:e tcvrcdc dat die verc,vcring in 1902 van ons 
hicrdie anti-partygro('p vir nooit-vcrgetc Suld-Afrikaansc 
hullc gcstem hct nie, DC(', die Republlek na soveel offers van 
grocp moet vcrnietig ~vord. Dus, afgebrandc plasc en vrouens en 
hoc mooi die vcr<'ntglng van suigelingc wat in moordkampc 
buitc colt al lyk, van blnne be- omgclwm h('t. Die oproep kom 
vat dit nog maar die Idem van weer tot ons soos dit uitgPgann 
vcrdceldheid, en kan ons maar hct uit die monel van die profcte 
weer 'n verdeling in die toe- Jesaja (hoofstuk 53) en Jeremia 
!(oms verwag. • <Hoofstuk 52) ann 'n slapcndc 

Luat cit m•t in kort 'n oorsig volk. 0011 na 300 janr van ons 
gee van hoc ck partypolitiek ge- volksbcstaan: 'Vord wakker my 
leer ken het. So vcr ek kan volk en bou \'v"Cer op di(' mure 
onthou, het Jan H ofmcyr vir wat afgebreck is. Ontwank, 
die cerste maal m('t partypoli- mocders, broers, scuns en dog
tick in ons land b('gin. Die par- tcrs om Gods lt('rit cor die hclc 
ty hct die mooi naam van Bocre- aardc tC' vestig. Lees Openba
beslwrmingsvereniging in die r:ng 22. Q'lS nad('r die tyd van 
h<'gin gehud, maar n('t so min cJ.ic antichris . 
as wat partypolitick kocrs lmn Ek sluit hicr 'n pond in. )lag 
hou net so mln kan dit 'n nnam daar mcer volg- ru:ook 'n alge
hou. AI gou is die mooi nanm I mcnc hcrlcwing. 
verruil ". ·i.r die naam Afrikaner-~· 
bond. Kort na die Twcede Vry-
h('idsoorlog is neg 'n party ge-
tig - Hct Volk. 'Maar al gou 

hPt dit geblyk dnt die nanm 
Hct Voll{ nic by die partypoli
ti<"k pas nic, want volk bctcken 
die gc.heel en 'n party is net 'n 
dcel van die gchcd. Toe Is die 
nnam verander na Suld-ACri
ltaanst! Party, en vcrdcr 11al u 
self weet hoevccl kcer die pur
typolitlek al herdcop is. 

Konferensie Oor 
Dronkenskop 

'n \Vydv{'rtcenwoordigendc 

In 1912 het die partypolltiek . . . . t 
homsclf wccrc('ns vcrdccl en in Afrlkn 1s deur d1c dc~ar~cme~ 
1932 was dle Afrilmner ln S('S van volksw('lsyn bele VIr _ d1c 
verdcel. Partypollticlt hct mce- middcl van Novem~er in Pre

konfcrensic oor die ''run[;stul< 
van alkoho!lsmc en die bcstry
Jing van dronkenskap in Suid-

gebring dat Afrikaners melmar torla. 
doodgeskiet het, Gcnl. Bcy('rs, 

Dnar word vcrwag dat 'n 
lnndswye c:rgan!:sasie in die 

1 
vorm van 'n drankhervormings. 
bond tot stand gl'brlng sal 

genl. De Ia Rl'Y C'n Jopic Fourie 
is dcur partypolltick vcrmoor. 
Dit het oral ingcdring, huisgc
sinnc I;; verd··ei, kerklidmate is 
vcrdecl. Vir partypollticlt is I word om verslaafdes aan dranlt 
dit 'n drug a9 die ecn volksge- tc rehabilltc('r. 
noot diC' an<l<'r uitskel vir al 
wat lelik en sleg is. Anders is 
dit met volkspolitiek wnur diC' 
soort van ding juis as 'n euwcl 
bcskou word. 

Die bcoogdc lwnfcrcnsie is 
di(' eerstt' van ! y scort in die 
wl!rcld wat onder stnntsleiding 
gcslded. 

MODERNE GOLIAT 
PAS NERENS IN 

'n Sewe-en-twintigjarige man, Ted Evans, ,·an Brittanje, 
is tans- in Ameril;:a om wetenskaplikes se hulp in t e roet) 
omdat by nie kan ophou groei nie. Ily is reeds 9 voet 
31 duim Janl{ en word bcskou as die grootste man in die 
wercld. 

Met die grootstc moeite is hy 
per vllcgtuig nn New York ge-

UNIE SE GROOT 
AANDEEL IN 

N.-RHODESIESE 
BEVOLKING 

In April vanjaar het Noord
Rbodcsie weer 665 lmmigrante 
bygckry wat die totaal vir die 
cerstc vier maandc van hierdic 
jaar op 2,379 tc staan bring. 

Sowat 53 pt'rsent van hierdie 
nantal immigrante is uit die 
Unle afkomstlg, ter\\')'1 31.5 pt>r
sent van die \'erenigde Ko
ninltryk kom. 

Scdert 1938 is die aantal imml
grnnte wat in die Unie van 
Su!d-Afrilm gebore i:; en na 
Noord-RhodesW gaan, mecr as 
die aantal uit Brittanje. Tot 
nan die eintle ,·an 1946 was dit 
m ecr as twee maal SO\'eel. Van
af 1947 hct die perscntasic uit 
Brittanjc egter gcleidelik gestyg 
tcrwyl die van die Unie effcns 
gcdaal hct. Verlcde jaar hl't 
tlnar byvoorbecld 2,199 imml
grnnte uit Brittanje na Noord
HhodesiU vcrhuis, terwyl die gc-

bring. 'n Spcsiale pick mocs 
vir hem ingcruim word t~n danr
ln moes hy opgel{rimp geslt 
hct. By sy annkoms In Amc.ri
lm was sy ecrstc moeilikhcid 
om 'n private ondcrhoud ann 
die lmmigrasic-bcamptcs toe tc 
staan - sy kop hct vcr bo d 'c 
flf~ltortlng uitgesteek. 

'n Spesinle huurmotor mocs 
hom vervccr na !!Y hotel wuar 
hy nic In sy slaapl:amer kon 
pas nic. 'n Ander dubbclkn
mer mo('s vir hom gevind word 
Die hittc van 90 grade in d!t! 
stad moes hy v<:!rduur In ~y wol
pa!< omdnt daar vir hom gecn 
pak ldcrc van kocler stof b"· 
<>kikbaar was nic. 

Evans bly aan die groci. Toe 
hy by die Britsc leer in 1946 
aangcslult het, was hy 6 vo:!t 
10 duim lank, manr tien dac 
later is hy ontslaan omdat hulle 
nie vir hom 'n groot gcnoeg 
uniform kon \ind nlc. 

Om klcre te vlnd is dan ook 
sy grcotste vraagstuk ten spytl' 
daarvan dat aan hom 'n dub
bela rantsoenltaart tocg{'Staan 
Is. l!y dra 'n nommcr 18 
sl<ocn wat £15 per paar ltos, tN
wyl nl sy klerc spcsiaal vcr
vaardlg moet word. 

tnl uit die Unie 3,978 was. I Die t;pr~nlman J>Inag wat in die 
Seder t 1938 bet daar , ·olgens somcr van 1950·51 uitgebrcck 

beraming 2>1.,720 p('rsone bulle in het, hct die Unle die rckord
~oord-Uhodl'sie gt•vestig wat in 1 bedrag van £GOO,OOO gekos ver
die Unie gebore i"• terwyl die I gclcltc met die jaarliksc gcm!d-
getal vir Brittanje 12,546 ill, dcldc van ougcvcer .£100,000. 

lrtt ~~\1-~\S 
ARDEVOLL£ \]~G 

c:,rf-511\LE HOUcRs 

Dis uiters onverstandig om spaarsaam met verpakkings
materiaal te werk te gaan. Die Spoorwee sal dkc pakket 
met die grootste versigtigheid bchandel. Dit sal ewcnwci 
hul taak vergemaklik as elke pakkct bchoorlik gcadrcssecr 
en verpak is. Swakkcrige kartondose en sorglose vcr
pakking ... lok net MOEILIKHEDE uit. 

ADRESSEER EN VERPAK BEHOORLIK 

-ONS SAL DIE GOED AFLE!f'ER 

- en onthou om u vragbriewe te bewaar. .. 
SUID-4FitiK4ANSE SPDDBW 

CPI 
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,GEE NIB FLENTER 
OM" SE ALEXANDER: 

ST AAN BY BRIEF 
'n Waarskuwing dat Suid-Afrika agter sy tyd is met sy huitelandee 

heleid omdat hy nog steeds gekopel is aan Brittnnje wat lankal die 
Ieiding onder die volke "'an die wereld verloor het en dat ons Regering 
groter rekening moet hou met die fcit dat Amerika tans die wereld
moonclheid is wat die toon aangee, is vervat in 'n artikel in Dagbreek 
deur prof. L. J. du Plessis. Prof. Du Plessis skryf as -vol~: 

Die Britse pers bet ,·erlede w~l{ 'n ,·ergeefse Jloging 
aangewend om veldmaarskalk Alexander, die Britse gene
raal wat teen veldm. Kesselring in ltalie ge,·eg bet, te 
beweeg om sy brief wat in 'n Duitse koerant verskyn bet 
en niks anders as lof vir Kesselring bevat nie, te re}mdieer. 

Aan Ale.xander, wat tans goe
wcrneur-generaal van Kanada 

mars J'van die kommunismc; in is, is mecgcdeel dat sy brief nou 
die Nabye Oostc weer die Ver- in Duitsland vir propaganda
enigde State wat ingryp om die doelcindes gcbrulk word en dat 
ewewig te herstcl tussen Israel, die beweging onder voormalige 
Ismael en Brit; in Europa ewe- Duitsc soldate ten bchoewe van 
ccns die Verenlgde State wat veroordeelde ,oorlogsmisdadi
deur die aankweking van \Vcs- gers" aansicnlik versterk is as 
Europesc solidaritcit 'n front- gevolg daarvan. Sy antwoord 

dat <lit daarvoor gE>bruik word 
nir~ 

Soo., die negent:ende eeu met 
reg be<skryf kan word as die 
Britse l'eU in die moderne we
reldgeskiedenis, so neem die 
twintigste eeu algnande meer 
die ldeur aan van die Ameri
lmnnse eeu. 

llierby word nou nie soseer 
gNlink aan die Amerikaanse 
mngsoorwig in tegnlese, ekono
mie~ en militere opsig nie, 
maar ml'er bepaald aan sy toon
a:mgewende rol in die wereld
diplomasie. 

Nie aileen neem die Verenig
de State op bierdie gebied al 
mcer onmiskenbaar werklik die 
lefding nie, maar hierdie Iei
ding is sigbaar besig om te 
groei in krag, konsekwentheid 
en gesondheid van insig. Ver
Rl Is dit die geval sedert die 
Jalta-kompleks onder Ieiding 
van president Truman vanaf 
die einde van die afgelope oor
log algaande meer volledig weg
gewerk is. 

WESTERSE EEI\"HEID 

'n BesonderC' kcnmerk van die 
nuwe bcleid is sy konsekwente 
\Vesterse solidariteit as staan
dc teenoor die vroeere isolasie
belcid sowel as die latere Rus
sifikasie. Vo.ndaar dat o.a. ook 
'n sekcre decl van die Engelse 

pers in Suid-Afrikn stemming 
probeer maak teen die Ameri
kannse optrede asof dit ge
inspireer sou wecs deur 'n se
kere histerie. Daarteenoor sou 
on!! die wens knn uitspreek dat 
ook nnder \Vestt">r'le moondhed~ 
m~r ,.histeries" mag word in 
die uitbanning \'1\n kommunis
tiesc rysm:erelemrnte in bulle 
eie stnatsorgani<.nsie. 

In elk geval word dit tyd dat 
ook ons in Suid-Afrika. in die 
lir van die feitr ons buitelnndse 
beleid in her~tiening neem en 
wei in die rigting dat ons nie 
meer so oorwegend rekening 
bou met die Statebond en die 
Verenigde Volk-e nie, maar ons 
blik verruim na die Wcstc en 
meer bepaald na die kant van 
die \'erenirde State. 

GEEN ERKENXING IX S.A. 

Daar skeel tog wei lets as 
die feite toon dat die Ver
enigde State oral in die we
reid die diplomatieke leiers
rol vir die Weste vervul en 
in Suid-Afrika gcen beson
dere erkenning geniet nie. 
Tog Is dlt indcrdaad die geval 

in die Vcrre Ooste en Suldellke 
.\sie is dit by uitstek die Ver
cnigde State wat nou definitief 
halt toegcroep het aan die op-

SOEK OPLOSSING IN 
BRITTANJE VIR LANG 

SITTINGS· 
'n Kommissie van die Parlement sal aanstaande maand 

die vraagstuk van parlementere gesloer begin ondersoek. 
Ten spyte van die feit dat die Parlement ,·yf maande 
lank (lie afgelope sitting aan die ,werk" gebly het, moes 
'n groot aantal belangrike wetgewing nog weer oorstaan. 

Daar word geboop dat die kommissie 'n oplossing sal 
vind vir die uitgerekte sittings wat tans twee maande 
Ianger is as toe die Unie tot stand gekom bet. 

Een ,·an die oplos'!ings wat 
aangebil'd word is om die Britse 
stel'lel nog noukeuriger na. te 
boob. In Brittanje Is dit die 
rei.il dat die partye eenmaal per 
weE-k ooreenkom oor die maat
rci!ls wat die volgcnde week 
voorgele sal word en dan ook 
die tyd bcpaal wat vir die be
sprcking toegelaat sal word. 

Die ondersoek, waarmee blyk
baar gehoop word om die sit
tings in te kort, vind plaas na
dat die parlement verbogings 
van 40 persent aan parlemen:ta
riers toegeken bet juis op grond 
mn die feit dat die sittings so 
lank duur dat dlt ,,feitlik 'n 
voltydse werk reword bet" om 
pnrlementslid te wees. Om aan 
te beveel dat parlE>mentslede se 
snlarisse weer verminder word 
indien die kommissie 'n oplos
"ing vir die euwel vind, is nn,.. 
tuurlik buite be~;tek van die 
kommissie se opdrag! 

VOLTYDSE GEPRAAT 

Toe dr. Malan die opspraak
wekkende verhogings voorgestel 
bet nadat hy die samewerklng 
van die opposisie daarvoor voor~ 
af verseker bet, bet by onder 
meer gcse: 

,,Die werk van 'n lid van die 
parlement bet in die loop van 
die jare 'n voltydse amp ge
word. Toe by die totstandko
ming van die Unie die padement 
In die lewe geroep is, is van die 
veronderstelling uitgegaan, dat 
die sitting van die Unie-parle
ment nie Ianger sal duur, of in 

ieder geval nie vl'el Ianger sal 
<luur as dit was in die dae van 
die ou Kaapse parlement n,ie. 
Die sessies in daardie dae bet 
in die reel nie Ianger geduur as 
Llrie maande nie. Dit gebeur 
tE>E>nswoordig selde, indien dit 
->oit gebeur dat 'n &essie van die 
Unle-parlement korter is as om
trE-nt vyf maande • • " 

OORSAAK 

Die oorsaak van die lang sit
tings sal vir elke O.B.-lid wat 
die aanbalings uit Hansard in 
ons blad gelccs het, wei duldcllk 
wccs. Dit 1!1 omdat die pnrle
ment nie in die eerste plaa!l by
eenkom om landsake te bevor
der nie, maar om hul eie poli
tieke negosieware uit te stal. 

In Switserland waar geen 
partystelsel in swang is nie, kom 
die parle~nt maar net vir on
geveer drie weke op 'n slag by
een, 'n stuk of drie keer per 
jaar. Gevolglik betaal Switser
land sy volksverteenwoordigers 
ook nie ,.salarisse" van £1,400 
per jaar ,omdat dit 'n voltydse 
amp is" nie, maar slegs 'n toe
Jae van 25s. per sitting&dag. 

Die oplossing le dus nie in nog 
grotcr nabootsing van die Britse 
stelsel wat juis vir ons vraag
stuk verantwoordclik is nie, 
maar in die vervanging daarvan 
deur 'n eie Suid-Afrikaanse stel
sel gegrond op die partylose 
grondslag van die ou Rcpublie
ke. Dlt is baie doeltreftender en 
bale goedkoper omdat dlt die 
beroepspolitikus ultskakel. 

wal opwcrp vir die \Veste; in 
Noordelike Afrika en die helc 
Westelikc Halfrond eindelik 
weer die Vcrenigde State wat 
sy gewig ingooi om die plaas
like hulpbronne vinniger te ont
wikkel. 

RYKSVOORKEUR 

Maar in Suid-Afrika - wat 
is bier die posisie van die Ver
enigde State? Die van waar
nemer by die Verdedigingskon
ferensie te Nairobi! Dis wanr, 
ons sien na hom op om die 
goudpry!! te verhoog, maar in
tussen spits ons onsc;elt toe op be
perkin&' van dollarinvoere en 
bandhawing van sterlingblok en 
ryksvoorkeur. 

Ters<'lfdertyd het ons ook al 
kapitaal in Amerika gesoek, 
maar altyd nog met merkbare 
teesinnigheid, omdat ons nie as 
hulpbehoewend wil voorkom 
nie en omdat ons besware het 
teen ,strings attached." Is dit 
'n realistiese beleid terwyl Sui
dcllke Afrika vir die oorgrote 
dee! nog wag op en selfs roep 
om die noodsaaklike ontwikke
ling, ook vir sy uitgestrekte na
turellegebiede? 

SELFSTANDIG 

Dlt is natuurllk gocd om so
vee! moontlik ons eie interna
.'>ionale selfstandigheld te hand
haaf, en my bcdoeling is ook 
nle om daarvoor te plcit dat 
ons of die wereld maar gedwec 
aan die Amerikaanse leiband 
moet loop nie. Inteendeel, ge
.onde internac;ionale verbou
tlinge is 'n ~oaak van forml'el 
gelyke internttsionalc saamwer
'cing. En rype ervaring sowel 
as vcclsydige aanpasbaarheid 
hlerin kan in ryk mate byge
dra word vera! deur die ouer 
werelddele. 

lnderdaad, wat onsself bctref, 
ons beg tcreg groot waarde ann 
die rol wat Brittanjc nog in die 
\Vesterse lclerskap vervul, en 
ons self sal ook noodwendlg nog 
lank mecr lntiem met Brlttanje 
vcrbondc bly. 

1\IOET Afu'\TPAS 

l\f.aar desnietemin mank ons 
buidige intemasionale beleid 'n 
indruk van \·erouderdhei<l, in so 
ver d;t nie op,.etlik gl'nOI'g en 
nie omvnttend genot>g rekening 
skyn te bou met die dl'ur&lag
gewende rol van die V(lrNtigde 
State in die Westerse beleids
voering a~ geheel niE>. Ons leef 
nou in die Amerikaan"~' eeu van 
die moderne wereldontwikkeling 
en on~ moet ons buitelandse 
belei<l, met al die nod:ge voor
behoud maar ook ml't gepaste 
welwlllendheid, by hil'rdie mo
derne !>ituasie aanpas. 

Skuldlgbevindings aan mis
daad bet gedurendc die eerste 
vier maande van hlerdie jaar 
met 12,407 in ons land toege
necm. Daar was altesame 
359,659 jVeroordelings vergelekc 
met 347,252 in dlcsclfde tydperk 
vcrlede jaar. 

was: I 
,.Ek gee nie 'n tlent~r om 

Australie Kort 
Inspuiting Vir 

Lojaliteit 
Buitensporige onthuJe vir die 

Brit!le koning wat Australie 
aanstaande jaar besoek, bet 
rt>t'd!IJ aanleid;ng tot skerp krl
tiek in sekere Australiese kot>
rante ~regee. Die stadsraad van 
Melbourne se voorneme om 
£50,000 te bestee aan 'n dans ter 
ere van die konlng hct skcrp 
reaksies uitgelok. 

Die koning sal Aw.tralie be
soek ten spyte van &y swak ge
~ondheid, aange'!iE>n die Britse 
regering dit noodsaaklik ag Vir 
die opwekking van Australie .. e 
lojalit~it op 'n stadium wannet'r 
hil'rdie dominium al meer l'n 
meer op Amerika aangewe!le i'l 
vir sy beskt>rmine-. 

Besoek ons Tak in die Wandel
gang, Groote Kerk-gebou, vir 

Radio's, Elektriese Toestelle en 

i\leubels. Skryf aan ons Pos

bestellinpafdelinr, Phll 1\lorkel, 
Posbua 2121, Kaapsta.d. 

.,Die brief soos gl'publiseE>r 
in die Stem is nkkuraat. 
Veldm. Kesselring was 'n be
kwame teenstandl'r E-n hy bet 
skoon geveg. El' weet niks 
van sy krygsverhoor nie, maar 
ek dink nie hy is die soort 
man wat voor 'n kryg,hof &ou 
kom nie. Hy is cgter skuldig 
bevind en daarnnn is niks tc 
doen nie." 

KWV 
-Esu de Cologne 

en •I.Jal'e.tel 
PIODUICTl VAN 

SUID • AfliKA 
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BRILLE 
Brtllc a ooprtll M YOOI'IIIDU m brllle aa ou. 

GOEO: WEBJ[ TEEN BDJ.IKE PBY81C. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

l\laitland.traat, BLODIFONTEIN. 
BeeoM ... of UrJf OlD l!leeoMerbode. 

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

Boston Potlood-skcrpmakers ... . .. ... ... @ 15/- ell' 
Mercury Draadhcg-masjlcnc . . . . .. . .. . . . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ... . . . .. .. . . .. . . . .. . @ 6/9 ell' 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. ... . .. ... @ 7/- per Riem 
Tikpapler, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... ... @ 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. ... . .. .. . . . . @ IS/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes In voorraad, 

pryse ,·anat f.S/5/-

Alle Kantoorbenodigdhede t•oorradig - Dit 
sal u betaal om u rolgende bestelling 

by oru te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkrebou S%2, KAAPSTAD Telefoon 2-7071 

t ,.Dnc o.B." word redruk <leur Pro 
Eeeleala Druk.kery. Stellenboseh. vir I 
die elenaars en uttrewera: VOORSLAO 
(Edma.) Beperk. Groote Kerkgebou 

703, Posbu.e Hll, Kerkpleln, Kaap· '.Zl:E~:;:!!';::::::=:==;:;:;:;~EO::::::.:=:::s:~~;::::::;========~l at&4. l.l 
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