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KRD~~BE;EN~;G·~~~;;~AP I Van j);e Os op ~je ~Se~] 
~yna 'n halw~ eeu het verloop sedert die Afrikanervo~k Jl'erdwyn.inr Jl'an Die (II Deur Sybrand ~~ •ma.t •• vonlaenthold kan 

by .die graf afske1d geneem bet van Paul Kruger, en die JOOfla y k L B cnigsins bepaal word deur die 
vraag kan vandag gestel word of hierdie groot Afrikaner e raagstu ' ' na - oorlogse selfmoordsyfers. 
nog 'n boodskap bet vir sy volk in die tyd waarin ons lewe. Ek lees In die koei'Silte dat vcrataanbaar dat Stalin baic Volgens koerantberlgte is die 
Die voorkoms van die land waarin hy geveg en gelewe het, Jode In al vier provinsles van bclang sal atel in die bewerlng selfmoordsytcr vir Europa van
bet in die jarc wat vcrby is onherkenbaar verander. Mag- die Unlc en In Suidwes-Afrika, van die Amerikaanse professor dag hocr as wat dlt nog oolt !n 
tigc bouwerke bet vcrrys as monumente van rykdomme wat lede van die nuwe Naslonalc oor die moontlikheid dat 'n mens mensehe~genls was. E~ besk•k 

· · · , 130 · d k d ongelukk1g nic oor d1e syfer 
o~tgm ts en. daarbmne en .rondom woe~ en werskaf n volk Party sal kan word. Die jong- Jaar ou an wor · nie. Maar ek sal die selfmoord-
Vlr sy daaglikse brood. D1e land waann by regeer bet tel ate kongres van die Transvaalse Ek weet nie presles waarom syfer vir Japan aangec. 
maar vandag as een enkele provinsie van die staat waarin Naalonale Party, wat onlangs In Stalin so bang vir die dood is Elke dag pleeg 62 mense in 

d . d t · h t 1 h · Pretoria gehou is, bet die bepa- nie - miskien is dit omdat so ons woon, en tc vyan een wte y gewors e et, lS bale van sy onderdane en ge- Japan selfmoord. Elke twee uur 
d • k d" t · lk gt ling opgebef wat Jode verbied b · f J · van ag n , ameraa me wte seuns van ons vo a er wese onderdane so bang vir die rmg vy apannese hulleself 

gcslote deure beraadslaag oor die mees intieme sake van bet om lede van die Party te !ewe is. om die !ewe. Na ses jaar van 
word. Die verbod op Joodse d 1 di 1 

ons volksbestaan. Die barbaar teen wie Kruger geveg lidmaatskap is 'n oorblyfsel uit vre e e s e oor og nog elke 
bet, woon by ons stede waar by sy kragte gee aan die die anti-Joodse dae van die Neuers Se Losbandiuheid ?ag 62 slagoffers in Japan. Dit 
verwerwing van grotcr rykdomme vir ons land. Watter Party. ~:~ ~:~ !llustreer vir on~ op sko~kende . Is Duitsers Sc wysc hoc geweld1g hoog d!C prys 
boodskap kan Kruger en sy mede-Oktoberhelde dan vtr Die mondstuk van die Suld- is wat In termc van persoonlike 
ons he? Van die dingc wat hy opgerig het en die stelsels Afrlkaanse Joodse Raad van Probleem pyn, smart en verslacntheld vir 
wut hy geskep het, het daar niks oorgebly nie. Dit is ver- Afgevaardlgdes verklsar: ,.Ons Sedert die bcl!indlglng van die oorlog moct betaal word. 
vang deur ander dinge waarmee ons beter vertroud geraak wll graag in die skrapplng van oorlog teen Duitsland, bet die 
het. Waarom sal ons, kinders van die Atoomeeu, dan nog die verbod op Joodse lldmaat- problemelas van die Duitse volk 
luister na die boodskap van hierdie man van die Ossewa-eeu? skap die verdwyning van die geweldig hoog opgclaai. Op elke 

Maar Krugl'r het meeste van die toestande wat ons 
genoem het reeds vooruit gesien. 'n Verenigde Afrikaner
dom ,;van Sambcsie tot aan Simonsbaai" was reeds sy 
ideaal en die rykdomme bet hy reeds vcrwelkom . . • en 
beween. Die neerbuigende glimlag van die veroweraar bet 
hy reeds gesicn en die puinhope van sy werk bet hy self 
uanskou. Maar dit bet hom nie in wanhoop laat versink 
nie. Op sy sterfbed bet hy aan sy volk daar tussen die 
puinhopc van die verlede laat weet om alles wat goed en 
mooi is uit die verlede te neem en daarvolgens 'n ideaal 
te vorm en daardie ideaal in die toekoms te verwesenlik. 

BOTSI:SG TUSSE:S LEWENSWYSES 

Toe Kruger eenmaal in Frankryk gehuldig is, is van 
hom gesc dat by die verteenwoordig~r van 'n klein volkie 
is, maar van 'n groot idee. En daardie groot idee was: 
Wees jousclf. Daarom was die stryd tussen Kruger en die 
Britse imperialisme nie 'n botsing oor r ykdomme nie. Dit 
bet gcgaan om die sielsbehoud van die Afrikanervolk. Dit 
was 'n stryd tnssen die Afrikaner se lewenswyse en die 
Britse lewenswyse. Moes Afrika verbrits word of moes 
dit vcrafrikaans word? Dit wa." die wese , ·an Kruger se 
stryd. 

llierdie stryd is nog nie beslls nie. Ons sien dit woed 
in die aangrensende gebiede waar selfs enkele dae gelede 
'n Britse minister van kolonies in die volgende woorde 
uitdrukking gegee ltet aan die imperialistiese idee toe by 
hom uitgespreek bet teen die opgang van Afrikaners 
benoorde die Limpopo: 

,Daar is een ding waaroor blankes sowel a." natu
relle dit eens is, en dit is getronheid aan die konlng, 
die vasberadenheid om die nrband met Brittanje en 
die Britse iewenswyse te bewaar en om bul polltieke 
toekoms on~er die besieling , .an Brittanje uit te bon." 
Die Britse lewenswyse, ja, en Britse besieling vir die 

Britse kolonies aan ons grens. Maar hoe staan dit binne 
ons eie grense? Het ons grond om aan te neem dat Kruger 
se stryd tot 'n gunstige beslissing gevoer is? 

Een van die belangrikste afdelings van ons openbare 
lewe, die staat self, is nog op Britse lees geskoeL So skryf 
Die Burger van 1 Oktober jongslede nog heel openhartig 
in sy buitelandse oorsig: 

,Aangesien ons Parlementere stelsel op Britse lees 
geskoei is, sprcck dit vanself dat daar 'n groot ooreen
koms tussen ons kieswette en -prosedure en die Britse 
bestaan." 

Hoe kau ons ,·olk homself ten volle uitleef en laat geld 
wanneer hy bomself moet behelp met Brltse stelsels - al 
is bulle \'ertaal? Hoe kan ons volk die vreemdelinge wat 
by benodig vir die ontginning van sy rykdomme verafri
kaans wanneer die staat 'n Britse karakter bet sodat selfs 
taalverwante immigran:te in ·die ,·erlede teen die Afrikaner 
gedraai bet? Iloe kan ons ons jeug en die nn die immi
grant tot ware patriotisme besiel wanneer bykans alles 
buitekant die kerk waarin bulle gedoop word die Britse 
stempel dra? Wanneer ons \'olk met die van ander Britse 
, ·olke in die Statehood so 'n ,gemeenskaplike en algemene 
uitkyk op die lewe" bet dat dr. Malan dit sells as 'n sterker 
band tussen Empire-lande bcskou a.<~ die Britse koning? 

Is dit dan 'n wonder dat dcnkende mense aan ons 
universiteite kla oor die passiwiteit van ons studentejeug 
en dat nan 'n groot Afrikaanse universiteit soveel as vier 
mislukte pogings aangewend moet word om 'n Afrikaanse 
studcntehond in die lewe te roep? 

Seer sckerlik bet ons volk vandag 'n behoefte aan 'n 
boodskap van Paul Kruger, e·n daardie boodskap moet 
gebring word deur diegcne wat nog nie bedwclmd geraak 
hct dcur die Britse atmosfccr wat ons van ons geboorte
tot ons stcrfdag inadem nie. Daardie boodskap is nie 
net om Afrikaans te wces en die Afrikaanse stempel af 
te druk nic, maar ook om soos Kruger en sy strydgenote 
so onvcrRctlik te wccs in die nastrcwe van hul ideale dat 
hullc al ondcrgaande nog die vinger kon wys op. die goeie 
van die eie verlede. 

!aaste aweemple van die sg. terrein van die !ewe het die 
Joodse vraagstuk uit die open- Duitsers voor byna onoorkomc
bare !ewe van hierdie land sien." like probleme te staan gekom; 
Die blad voeg dasraan toe dat trouens· die gewone gang van 
.,die instelling van die verbod die alledaagse !ewe bet die 
in 1937 'n treffende voorbeeld grootste problcem opgelewer. 
was van die mate waarin Net soos mlljocne ander men
vreemde leerstelllnge van rasse- se, In alle dele van die wereld, 
baat en onverdraagsaambeid het ek In die afgelope jare so 
destyds In die geledere van die dikwels verneem van die pro
Nasionaliste lngedrlng het." bleme van die Duitse volk, en 

Mede-Ajrikaner En Die 
}ood 

Die Nsslonale Party bet des
tyds teen die Jode gedlskriml
necr ,omdat bulle onassimileer
baar is." Op 'n later datum bet 
die Nasionale Party ook teen 
O.B.-lede gedlskrimlnecr omdat 
,bulle aan 'n organlsasie met 
'n polltleke strekking beboort.'' 
Ten aansien van bulle dlskriml
nasiebeleld bet die Naslonale 
Party die Jode en die O.B.-ledc 
oor een kam geskeer. 

Dft bet In die verlede gebeur. 
Wat gebeur In die bede? Ten 
aansien van die opheffing van 
bulle diskriminaalebeleid skeer 
die Nasionale Party beslls nle 
die Jode en die O.B.-lede oor 
een kam nle. 

Die nuwe Naalonale Party 
bepaal dst 'n persoon wat lid Is 
van 'n organisasie met 'n poll
tleke strekklng nie lid mag word 
van die party nle; maar daar Is 
geen bepallng wat lui dat 'n 
penoon wat OnaBIJimileerbaar 
Is nle lid van die Party mac 
word nle. Die Jode se sonde 
van onasslmlleerbaarheld Is 
hulle blykbaar vergewe, maar 
die Ossewabrandwag se sonde 
om volkspolltlek te bedryf word 
hom nog steeds ten kwade toe
gereken. 

Die polltleke party se bandels
wyse stsan in skrllle kontras 
met die Ossewabrandwag se 
belydenls dat die mede-Afrika
ner wat teen my stem tog nader 
aan my staan as die Jood wat 
vir my stem. 

Geheim Jl' an die Ewige 
Aardte Lewe 

Mnr. D. N. Murray van 
Johannesburg bet 'n mededeling 
gedoen aan die stgevaardigdes 
na die welsynskonterensle, wat 
onlangs in Kaapstad gebou is, 
wat beslis Josef Stalin van die 
Kremlin se belangstelllng gaan
de sal maak. Mnr. Murray bet 
naamlik vertel van 'n Ameri
kaanse professor wat beweer dat 
daar hoegenaamd geen rede is 
waarom mense nle 130 jaar oud 
sal word nie. Dlt is die soort 
bewering waarvan Josef Stalin 
baie sal hou. 

Dit is bekend dat Stalin nie 
graag wll doodgaan nle. Op .sy 
dringende bevel Is kommunis
tiesc langkoppe dag en nag 
besig met die ontrafellng van 
die gehelm van die ewlge aardse 
!ewe. Maar hulle het nog nie di!! 
geheim ontdek nle. En in die 
tus.sentyd word Stalin oud -
net soos ander mense. Onder 
bierdie omstandighede is dit 

van die groot verskeidenheld 
van die probleme, dat ek gedink 
het ek ken hul!e alma! teen 
hierdie tyd. Maar ek bet my 
mlsgis. Ek bet onlangs van 'n 
nuwe ,.Duitsc" problcem gehoor, 
wat my werklik verbaas het. 

Daar is mecr as 10,000 onegte 
Negerkinders in Duitsland, en 
hlerdle Negerkinders word dcur 
sowel die Amerikaanse le(ir
owerhcld as die Negers self, 
beskou as ,.'n suiwer Duitse 
probleem." Dlt word verklsar 
dat die 20,000 Negersoldate In 
Duitsland bulle 'gedurende die 
sea jaar van die besetting .,tot 
eer van bulle ras en van die 
Vercnlgde State" gedra. bet. Die 
enlgste hoofbrekens wat bulle 
die lel!rowerheid besorg bet, 
bet voortgevloei uit bulle om
gang met Duitse mcisics, .,maar 
die 10,000 onegte Negerklnders 
word beskou as 'n auiwer Duitse 
probleem." 

Mag is darem somtyds baie 
geriefllk. Die losbandlgheld van 
die Negersoldate Is nle 'n Ame
rlkaanse of 'n Negerprobleem 
nle. 0 nee. Dit is 'n suiwer 
Dultse probleem. En daarom is 
die gedrag van die Negersoldate 
In besette Dultsland nie 'n 
skande nie, maar 'n eer vir die 
Verenlgde State! Die Amerika
ners geniet die eer en die Duit
sers sit met die problecm, wsnt 
Mag is Reg, 

Pyn, Smart En 
Jl' erslaenthcid Van 
Die Enk(•/ing 

In die goele ou dae het die 
oorlogvoerendes soldate op die 
slagveld doodgemaak. Deesdae 
is soldate nle die cnigste, of 
selfs vernaamste slagoffers van 
'n oorlog nie. Die burgerlikc 
bevolking - hoofsaaklik vrou
ens in bulle hulse en kindertjies 
op hul speelgronde - het die 
skyf van die vyand geword. In 
die moderne oorlogvoering kom 
bevolklng teen le~r te staan en 
nle lel!r teen leer nie. 

Dit is ontsettend dat hclc 
weerlose bevolkings van groot 
stcdc uitgewis kan word. Dit 
is verskrikllk om daaroor te 
dink, maar sodanige rampe is 
skouspelagtig en bekend. Ek 
wil nle nou uitwei oor hierdic 
sogenaamde mas.sa-rampe van 
die oorlog nie. Ek wil eintlik 
my lesers se aandag bcpaal by 
die pyn en smart en vcrslaent
heid van enkelingc - mense 
soos u en ek - wat dee! uit
maak van die gewonc en onbe
kendc nawet' van totale oorlog· 
voering. 

Niemand weet wat in 'n ander 
mens se hart omgaan nic, maar 
die omvang van hierdie pyn en 

Die Werclclmening 
Be'indruk Hulle 

Ek Ices dat mnr. Piet Meiring, 
wat aan die redaksie van Die 
Transvalcr vcrbondc is, en wat 
so pas teruggekom het van 'n 
rels deur Europa, in Johannes
burg vcrklaar het dat aile Suid
Afrikaners in die bulte!and 
Nasionaliste is. Nou wil ek die 
vraag stel: Hoeveel Suid-Afri
kancrs bly nasionallstc nadat 
hullc in Suid-Afrika teruggc
keer hct? 

Toe ek 'n student was het 
daar twee mcnings bestaa~ oor 
die vraag of die Engelse univer
siteite in Suid-Afrika nasionaal
gesindcs maak van bulle Afri
kaanssprekendc studente. Hicr
dic vraag is nooit, In my tyd, 
tot almal se bevrediging be
antwoord nie. Maar ek hct later 
uitgcvind dat die nasionaalge
sindes aan Engclsc universiteite 
bedroef min Is -- ten spyte van 
groot gctalle Afrikaansspreken
de studente aan daardic univer
siteite. My eic menmg is dat 
die Enge'se universitcite nle 
nasionaalgesindcs van bulle 
Afrikaanssprckendc studente 
maak nie. 

Ek is nle in staat om te ont
ken dat Suid·Afrikaners in die 
buiteland die .,Nasionaliste" se 
standpunt stel nie, maar ek is 
wei in staat om tc beweer dat 
bale Su!d-Afrikaners, wat uit 
die buiteland terugkeer, in Suid
Afrika die buiteland se stand
punt stel. As ek sulke mense 
hoor praat dink ek onwillckcu
rlg aan die storle wat van wyle 
genl. Smuts vcrtel word. Dlt 
kom hierop neer. Hy hct 'n 
Sap geword nadat hy geweldig 
onder die indruk gekom bet 
van d!e mag van die Britse Ryk 
en van die nietigheid van dill 
Afrikanervo1k. 

As Suid-Afrikaners uit die 
buiteland kom en vertel van 
die w~rcldmagte en die w~reld
mening wat kritie.s en vyandig
gesind staan teenoor klein en 
nlctigc' Suid-Afrika, dan volg 
daar altyddeur die waarsku
wing dat Suid-Afrika moet 
oppas, versigtig moet wec.s, 
toegewings moet maak, of lets 
dergeliks. 

Dit is uitstekend dat Suid
Afrikancrs die nasionaalgesinde 
stnndpunt in die buiteland stel; 
maar daardie Suid-Afrikaners 
moet tog oppas dat bulle nle te 
vee! deur die wereldmening bc
indruk word nic. 

Jf'at Is DissipUne? 
'n Leseres, mcv. S. Crawford, 

Donkinstraat 50, Beaufort-\Ves, 
skryf aan my dat sy .,bale graag 
wil wcct wat die woord dissipline 
beteken." Haar versock aan my 
is om asseb1ief die betekcnis 
breedvoerlg uit tc lc. Ek vol
doen bale graag aan my lescrcs 
se versoek. 

Ek sal eers 'n paar voorbeclde 
aanhaal. 

Die Christcnmens wat probeer 
om te Jewe volgens Christelike 
voorskrifte onderwerp hom aan 
die Christelike dissipline. 

(Vcrvolg op bh.1. 3 kol. 4.) 

VR 

saam die 
adelstand. 
gewees bet: 

Maar die 
en Keiser 
ning Ludw 
bedank en 
Strasser kan 
word nle, 

Die Ieser 

aan wette 
Die Eerste 

nada, Louis 
voordat hy 
word bet, 
ale. In die 
hy 'n brief 
geskrywe 
gende 

.,Ek is 
d:ctng sal 

Die 
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Hohboudelike K-.tsg~" 1n10o: 
(Verlowing, huwel k, geboorte, atertgeval, In memoriam, gelukwenBing, 
ens.) 1d. pu woord; minimum 2/6 per plaatng. VooruJtbet&a.lbaar. Vir 
herbalingB 25 peraent atal3c. 

Handelsadvertoos~: 

Eerste plasfng ?d. per woord. Vir herhalinga 25 persent a !slag. 
Intelu ,.ogeld op .. Die O .B." <verakyn weekltb) : 12/ 6 per jaar o f 8/ 3 per 

6 maande. Vooru1tbHaalbaar. Stuur adverteDBI~geld. bestellinga <n lntek engeld 
nCI YOORSLA.O (EDMS.) Bl'K., Posbua UU, Kaap8t&d. 

GEBOORTE 

BOTHA.-'n Frls do~ter vt r Ben en 
Marlet jte d te eerste Oktober tn dte Alge
m ene Hospltaat te Stellenboach. Ons 
dank aan Cod, dto Cewer van a lle lewo 
en ons opregte waardertng aan one 
geneesheer en verpteegatera. - Posbus 
99, JWbert son. 

VERLOWING 
VAN DER SPUY-TO~ILINSON. 

Die verlowlng word bekentl t;emook van 
Marte, docter •an mnr. en mev. cordon 
Tomlinson. van Vredefort, met Dante, 
seun van mnr. en mev. S. J. van dtr 
Spuy, van Bloemrontetn. 10/10/1 

VAN ROOY- TOMLI NS0:-1. - Die 
verlowlng word htermee bekend gemaak 
va n Baby, Junute do~ter van mnr. en 
m ev. Gordon Tumlinson. van V redefort, 
en Gerard, jungete aeun van prof. en 
m ov. Dirk van Rooy, van P otehe!
atroom. 10110/lB 

MEUBELS 
:o~n:nn:Ls.-Seter Meubels t een bil· 

llk er p ryae. DabawaentJies, s tootkarre· 
tjle1, dr tewlele, llnoleuma, tapyte, ens. , 
ook altyd In voorraad. Ccen l•atatogus. 
Meld waarln u belangatel. - VJSSER
lllEt:Dt:L..,, Lang~traat 179, Kaap~tad. 

3/ 12/ 11 

RADIO 
LOC\\-' E:S LOt'W, die Beroemde 

Radlo·lngenteura. Staslewf'g, P nro\ll1, 
verkoop en hcntel Radio's en Elektriese 
Toe•telle. Ger eglstreerde Elektrtsitelts 
aannemera. Foon 9-8435. 

IIORLOSIES E.~ BRILLE 

u. J. !STEY~. De vuue,...traal 11, 
Vasco, K.P.-VIr horloelea en brllle. 
Verkoop en repareer. PeraoonUke aaa
~~ w~~ 

GRYSHARE 

GRYSJIARE, eklltero, ou v oori<Oml , 
onnodlg. Oortulg u aetf deur OUV!:!
IL\.-\RWO!'."DEU, dte Jongate kunama
Uge wereldwonder, haa r- en kopvel
voedlngsmlddel te gebrutk . Skadelooa, 
kleursto!vry, :Is. per bottel, celd met 
bestelling.-Boe<e&'en~amlddell, Po~bus 
427%, olohaDMibllJ'I'. Dl/ 9/ 49 

A.~TlGRl'S KU:'\.S:\lATIO£ UAAR, 
kopvelvuedlng . R eratel gryahare en 
baard btnne een maand tot natuurltl<( 
kteur, of geld terug. Oeen kleuratot . 
5/6 per bot tel, poevry. Kontant met 
bes telling. un: DOEllE\ .ROU, Po.bWI 
15:19, Johanneaburc. FH/8/50 

1\IEDISYNE 

GI·:soNDH•;ID Ia u regmattge erteniJI. 
Oortulg uaelf dcur 0 0 1 behandellngs te 
gebrutk en u kwaal to ontwortet. Skryt, 
lnllgttng gra tia, .Boerl'ceneesmtddela, 
l'os'bul 421Z, JoiUumeaburtr. 81/9/ 49 

Your u alit~ hoop van &'f'ntslng Iaat 
vaar, en u aa n die erg1te onderwerp, 
akryt dan v~r oul&a$, aan DIE BOEKE
\ ROl' , P oobuo 711119, JobAnnl'sburg. 

(Nr. 1)1/9/4~ 

............................................ 
O.B. JAARGANGE 

JAARGANG 1949-1950 
Non verkrygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BA.IE BEPERI( 
BESTEI, DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
703 Kaapstad 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" Suid-A1rika. Is vandac 'n Konlnkryk onder 'n Brltae koninc: 

DIE O.B. vei vir 'n Republiek onder 'n A1rikaanae President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partyatelael wat die volk verdeel en vee vir die 
Partyloae Eenheldataat. 

e Verwerp verteenwoord!ilng deur handlancen van polltleke 
partye en vee vlr re1ering deur vrye volksverteeowoordlceJ'III 
en deakundice beroepnerteenwoordirers. 

e Verwerp die Kapitaliame en vei: vlr 'n Afri.k&ner-volka
ekonomle. 

e Verwerp die polltleke, maatskaplike en ekonomleae intecraale 
van die nie-blanke en veg vir urritoriale apartheid. 

DIE O.B. wU 'n vrye, eensgeslnde, en welvarende B.A. bou. 

DIE O.B. ae ldeaal Ia ook u ldeaal. Help om dit te verwuenllk. 

Ander Se Menings 

Partystigting Is Demokratiese 
Reg Se Rhodesiese Blad 

Die Volksgenoot, die Afrikaunse koerant in Suid-Rhodesie, het hom 
verlede week soos volg uitgedruk oor die veldtog wat teen die Afrikaners 
in die gebied ontketen is ten gevolge van die stigting van die Demokratiese 
Party van Suid-Rhodesic: 

,Dit is jammer dat die stigting van 'n nuwe politieke party in Suid· 
Rhodesie gepaard gegaan het van soveel aantygings van rassepolitiek. 

,Die stigting van nuwe piU'tye 
in 'n demokratiese stnat wat op 
die partystelsel georganlseer is, 
is iets heelt~mal konstitul!ioneel 
en sells wensli.k. Aileen deur die 
stigting van partye kan polltleke 
belange bulle in 'n staat soos 
hierdie effektief in die land~,;poll
tiek laat geld; en deur die 
moontlikheid om nuwe partye te 
stig word verhoed dat enige een 
politieke belang of politleke 
party 'n alleenreg op die staats
beheer Yerkry en so 'n party
dlktatuur in die lewe roep. 

BURGERLIKE REG 

,Burgers van 'n demokratiese 
land het onder die partystelsel 
dus altyd die moontlikheid om 
politickc slenswyse en aspirasies 
voor die publlck te stel binne die 
raamwcrk van 'n polltleke party 
se program van beginsels. Enige 
burgers w at dl6 reg ontse word 
Jal mettertyd onterf voel In die 
land van hul burgcrskap. 

,\Vanneer Rhodesiers in bier
die land 'n party !>tig, is dit dan 
ook tot groot mate 'n bewys van 
aldiewe belang~;telling in die 
land se !>ake en van 'n begeerte 
om heeltemal tuis te wees in die 
land se politieke samestelling. 

RASSEPOLITIEK 

,Hlerom is dit jammer dat die 
stigtlng van 'n party in sommigc 
krlnge 'n ophef oor rassepolitick 
veroorsaak hct. Afbrekende kri
tiek wat die indruk van vyandig
heid ka n skep, kan sake in 'n 
ongewenste rigting stuur. Die 
aantyging van rassepolitiek kan 
juia daarin slaag om die aandag 
pertinent te vestig op rassetecn
stelling en dus die politieke stryd 
in daardie rigting stuur tcrwyl 
dit vee! eerder in die rigting van 
ekonomicse en ander beleid ka n 
gaan." 

N.P. Bepleit 
Nog Koelie
Republiek 

,Die kongres van die Nasiona
le Party van Tru.nsvaal bet 

vun die voorlaaste skof. Xog nt>t 
een ~>kof le ,-oor: die uits!cake
ling van die koningo,kap, wat 
hier nooit 'n volkverenlgende 
funlcsie kan vervul nie, maar 
steeds 'n faktor van verdeling 
Hal wees.'' 

NIE F.UlASTIG NIE 

Die tweede punt wat die Nuns
brief aanstip, is: 

(b) .. ~lnr. Strydom en dr. 1\la
lan is dit in alle opsirte eens 
dat die repubEelc sonder oor
haastigheid verkry moet word. 
Ons sien ook geen andt>r weg 
oop nie J'llllar is dit wnt mnr. 
Strydom en die GhuiwE>rdes ge
dnrende die algemene verlcie~~ing 
beloof het?" 

As motivering vir hierd ie punt 
haal die Nuusbrief soos volg u it 
Die Transvaler se hoofartikel 
aan: 

,Hierdie situa'!ie gebied, in die 
wyse woorde van dr. 1\lalan, ge
duld, takt en vernntwoordelik
heidsgevoel; of in die woor<le 
van adv. Strydom dat ons stap 
vir stap, ~tonder oorhaa!>tigheid, 
op ons doel afstuur.'' 

Verkiesing En 
Ryksbeleid 

Die aanstaande Britse verkie
sing op 25 Oktober is veral vir 
die Britse kolonies ' 'an groot 
belang, skryf Die Vollcsgenoot. 
Die blad se: 

, Die moontlikheid van 'n b~
wlndsve randering skep allerlei 
bespiegelinge of 'n veranderde 
ckonomicsc en ryksbeleid mag 
In tree. 

, Hoe die verkiesing uitval en 
die ckonomies toestand in Brit
tanje verander is natuurlik vera! 
belangrik vir Suid-Rhodesie om
d a t sy ekonomie so nou met d ie 
van Engeland verbind is. 

, Die Jande van Afrika sal ook, 
in geval die Konserwatiewe 
Party weer die bewind ve rower , 
met groot belangstelling wag om 
t e sien of, en in watter mate, dit 
Brittanje se houding teenoor die 
Kolonics sal belnvloed. Die a l
gemene verwagting sal stelllg 
wees dat die party van Churchill 
'n behoudende en positiewe bc
leid in die ryk sal volg." 

s taa n hct mnr. Baerveldt erken. 
\Vaar die puinhope was, staan 
tans groot fabrieke en mooi kan
toorgeboue. Die toerusting is 
van die modernste wat in Euro
pa te sien Is. 

N a mnr. Baerveldt vertel, bet 
dit dikwels gebeur dat Engeland 
weer masjinerie wat gedurende 
die aftakeling van beweerde 
s trategiese fabrieke verwyder Is, 
aan Duitse nyweraars wou ver
koop. Laasgenoemde het egter 
nie daarvan gebruik gemaak nle 
omdat hulle intussen beter mas
jiene ontwerp en gei'nstalleer 
het . Die fabrieke werk dag en 
nag, en herstelwerk aan spoor
wee en brue word selfs op Son
dae gedoen. 

lUEGA...'\"'SASIE 

Volgens mnr. Baerveldt bet 
Duitsland ook groot voorultgang 
gemaak wat die fabrieksorgani
sasie betref. In teenstelllng met 
Suid-Afrika is die fabriekc nie 
met masjinerie volgestop nie, en 
'n mens sien nog minder arbei
ders. Nogtans is die opbrengs 
omtrent twce keer so hoog as In 
die Unie. Die Duitsers het dit 
bewerkstellig deur grootskcepse 
meganisasie. ' n Enkelc arbeider 
bedien bv. twee of sclfs drle ge
meganisecrdc draaibanke wat In 
die Unie nie toegelaat is nie. 

Mense Agter 
Ystergordyn 

Mnr. Attlee, die Ieier van die 
Arbeidcrsparty, laat hom glad 
nie uitstof deur mnr. Churchill 
in sy ywer vir samcwerking met 
die Russiesc kommuniste nie. 
Mnr. Churchill het liries geword 
oor daardie samewerking (kyk 
berlg Verkieslngsbeloftes.- Red.) 
t e rwyl mnr. Attlee ewe prosaies 
vcrklaar: , D it is nie Brittanje 
se skuld da t die wereld verdeel 
is nie. Ons wil nie 'n groot af
g rond tusscn die Ooste en die 
Weste sicn nie. Ons is enlge 
oomblik gereed om die mense 
aan die ander kant van die ys
tergordyn te ontmoet en met 
hulle te onderhandel" 

Militere Eenheid 
....,.r?IQ.....ar"'<C'-or?CQ....ru>• heelwat opskuddlnf veroorsaak 

en ongeluklcig nie net onder die 
Sappe nie," skryf adv. Pirow se 
Nuusbrief. Hy ,·erklalll': 

(Vervolg van bls. 1 kol. 3.) 

van mnr. De Waal Meyer, sckre
taris van handel en nywerheld, 
gepubliseer waarin hy gcrusstel
Jend verseker dat ,mnr. W. Mes
serschmitt se besock aan die 
minister van handel en nywer
heid net 'n hoflikhcldsbesoek 
was en dat die 1\linlster geen be
ioftes van enige aard gcmaak 
bet nie.' 

I ntekenvorm 
Neem asseblie/ my naam op a.t intekenaar 
O.B." tot ek u in kennis stel om toeaending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bed rag uan .................... . 

...... .................. vir die eer.te .................... maande. 

N.AAM ............................................................. . .. 
<Naam en Adrea in Bloklettera) 

POBADREB ........................................................ . 

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

Handtekening. 

Intekenceld: 12; 1 ~r jaar of 6/3 per halfjaar. 

Y~ uset.!lcl JS'ODlJiliHie ll)' plAtt.el&ndH tjelu. 

,Die toppunt van opportunis
me het die kongres bereik met 
sy behandeling van die republi
keinse vraagstuk soos blyk uit 
onderstaande inleldingsartikel 
van Die Transvaler. Ons wil net 
daaruit twee punte aanstip: 

KONINGSKAP 

Wonderlike 
Duitse Herstel 

Binne 'n paar jaar ~oal die 
Duitse nywerbede die modernste 
toerusting van tlie hele Europa. 
he en hul mededingers '!al bulle 
kragte moet lnspan om nie agter 
te bly nie, bet mnr. L. 1\f. Baer-

(a ) ,,Die republiek wat voor- veldt, direkteur van 'n bekende 
gestel word, is 'n Koelie-repu - Johannesburgse ingenieursbedryf 
bJiek binne die Britse ryk. Want, in 'n onderboud met Die Vader
let wei, net nog een skof le land verklanr. 
voor, nl. die ult!tkakeling \'an Vier jaar gcledc het hy die
die koningskap.'' - sclfde Duitsc fabrieke g esien, 

Vervolgens haal die nuusbrief bet mnr. Baerveldt vcrtel. Tocn
soos volg uit Die Transvaler t ertyd was daa r feitlik net puin
aan: hope, en hy het gcdink dat dit 

,Deur hicrdie verklarings (op minsteos 15 jaar sou duu r voor
dle kongres) is die republikeinse dat Duitsland weer tot g root
strewe van die nasionale Afrika- s keepse produks ie in s taat sou 
nerdom opnuut aan Suid-Afrika wees. D eskundiges van die be
en aan die wereld gestel, maar scttlngsowerhcde was d ieselfde 
vera! ook aan die nasionaliste menlng toegcdaan. 
self. Hulle weet waarheen hullc 
wil. 

,Op die trek daarheen bet 
bulle 1evorder tot waar die voor
os-juk geval bet aan die einde 

VERSTOJ\1 GESTAA..~ 

Die opbouwerk wat die Duit
scrs In hierdie kort tydperk ver
rlg het, het hom verstom laat 

BRITSE FABRIEK 

, En eindelik, 'n paar weke 
later, het Die Burger berlg dat 
die Unie se hoe kommissarls in 
Londen, dr. A. L. Geyer, aange
kondig het dat onderhandelinge 
gevoer word tusscn die British 
Small Arms-groep en die Suid
Afrikaansc regering oor die op
rigting van 'n Britse wapcn
fabriek in Port Elizabeth of Jo
hannesburg. Daaroor het nie
mand Jawaai gemaak nie. 

, Moet Suld-Afrika dan maar 
altyd 'n Jojale klein suster
koninkryk in die Britse state
bond bly? K laarblyklik moet 
Suid-Afrika Hewer 'n republiek 
word - al is dit dan maar net 
om wapenfabrieke te laat oprig 
deur wle hy wll." 

JEUG 

. .l 
hcluug 
~t"(:uigd 
Jl'\ gccn 
wuarhy 
Miteit v, 
in Kau1 
\'au Jeu 

toe name 
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KO:\ 

Die gcta 
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minder 
45,000 va 
vyf jnnr e 
oor tien j 
lccrllnge I 
in die sltol 
binnckort 
gctal jong 
mark end 
univcrsit<'i 
gin styg, 
sal die ve 
dus moct 
dit net om 
\•ir die gro 

'n Jton~ot 
jcugwcrk 
haul us d i 
nunm te 
Daarom k 

mcnsc pre 
moet han 
dat die he 
moet veri 
met die j 
bouwcrk w 
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met die j 
l<arakter 

OP\'0 
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lik en vir 
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reiding vi 
natuurlik 
like konta 
geslagtc . J 
geleentb«> id 
maak m et 
der geslag 
ning be~ti, 
, ·oed ing va 
tw«>c gesla 
manier va 

B E ROE 

Die sl<oo 
net vir in 
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die vollc lc 
vir die nr 
voorligting 
<ll'ur hr roc 
skool die. e 
<l ie ldml ' 
bepaald11 " 
t.t·~ aan k 
'an beror• 
in die af 
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maar nog 
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bcroepsvoo 
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Verwoerd se Hy Stel Net 
Apartheid ldeaal Van 

'n Onderhoud oor die beleid van apartheid tussen die Minister van 
Naturellesake, dr. H. F. Verwoerd, en 'n afvaardiging van die handel en 
nywerheid word in die jongste uitgawe van Commercial Opinion wcer
gegee. Die afvaardiging het die minister ondervra na aanleiding van die 
teenstrydige verklarings enersyds van die Minister van Natur~llesake dat 
naturelle nie toegelaat kan word om nywerheidsgehiede rondom die hlanke 
stede binne te stroom nie en andersyds van die Minister van Arbeid dat dit 
noodsaaklik is dat die sekondere nywerheid nie-blanke arbeid moet he. 

Dr. Verwoerd, wat blykens sy optrede tot dusver 'n voorstander van 
algehele segregasie skyn te wees, het die afvaardiging meegedeel dat sy 
standpunt die langtermynbeleid verteenwoordig terwyl die Minister van 
Arheid die nywerhede verseker dat hul bestaande ondernemings nie van 
naturelle-arbeid beroof sal word nie. 

Dr. Verwoerd bet gese dat na 
skatting die blankc bevolking 
oor lro jaar 6 miljoen sal tel 
teenoor 19 miljoen naturelle in 
die Unle. Gedurende hierdie 
tydperk sal die naturelle se op
voedingspeil verhoog word en 
daar sal groter parlement~re 
verteenwoordiglng gei:Hs word 
vir die naturelle bevolking wat 
oor die bele Unie versprei is. 
Op die duur sal sulke verteen
woordlging mettertyd die mags
ewewlg In die parlement hou en 
algemcne stemreg sal aan natu
relle gegee word. Die enigste 
alternatief is om die nature! so
vcr moontlik tot hul eie geblede 
tc beperk. Dit is die ideaal, 
maar in die praktyk sal dit slep 
moontlik wees tot 'n mate in 
die ri&"ting te caan. 

DIE RESERWES 

Op die oombllk is daar onge
vcer 2 miljoen naturelle in die 
stedc en verdere nywerheldsont
wikkcling trek nog meer natu
relle aan. Daar Is ongeveer 3 
mlljoen naturelle In die reserwes, 
maar 70 persent van hulJe trek 
pcriodiek na die blanke gebiede. 
Die oplossing le nie daarln om 
die naturelle met dwang terug 
te voer na die reserwes nie 
maar om te verseker dat die 
' ermeerdering in naturellebevol
king na die r eserwes aangetrek 
sal word. Die metodes wat bier
voor aangewcnd kan word is 
(1) landbou-ontwikkellng van 
die reserwes (2) die oprigting 
van nywerbede aan die grense 
van die naturellegebiede en (3) 
vermeerderlng van werksge
leenthede In die reserwes. 

GEEN BEPERKING 

te maak van die beskikbare ar
beidsbronne deur byvoorbeeld 
loonskalc so aan te pas dat die 
nywerhcde van minder gesogte 
naturelle ook gebruik sal maak. 
Tans moet dleselfde lone betaal 
word aan alle naturelle met die 
gevolg dat die nywerbede traag 
is om 'n groot aantal jong natu
rclle in diens te neem. 

Op 'n vraag of dit korrek is 
om aan te neem dat die minister 
gese bet dat die mate van toe
komstige nywerbeidsuitbreiding 
in die stede in verhouding tot 
die natuurlike aanwll.S van die 
besta.ande natureUebevolking in 
en rondom die blanke stede sal 
geslded, bet die minister geant
woord dat hy dit nie so presies 
sal wil sien nie. 

STAATSHULP 

1\lnr, E. R. Sava~re het met 
Yerwyslng na die nywerhelds
ontwikkeling in clie naturelle
geblede gese dat dit die hulp van 
tHe witman ,·eronderstel, maar 
tlat hy as nyweraar nie daaraan 
sal dink om 'n nywerheid daar 
op te rig indien die bebeer later 
in natureUehande moet oorrann 
nie. Hiermee bet die minister 
saamgestem. Die bedoelinr is 
om staatsmasjinerie daar te stel 
wat die ontwikkeling van natu
rellenywerbede sal aanhelp. 

Dit sal vansclfsprekend wat 
omvang en groottc betref onder
hewig wees aan die beperkinge 
van onderncmingsgees, ondervin
ding en geldellke agtergrond van 
die naturelle, bo wie se ele ver
:nocns die ontwiltkeling nie ge
dwing kan word nie. 

Sal die minimum-lone vir onge
skoolde, balfgeskoolde en ge
skoolde arbeld in die rcserwes 
aansienlik lacr wees as in blanke 
nywerhede? 

1\IEDEDINGING 

Hierop het die minister geant
woord dat met groot sorg toege
sien sal word dat daar gcen on
billike mededinging tusscn die 
nywerhede binne en buite die 
naturellegeblede sal wecs nie. 
Op die vraagstuk van lone sal 
baie deegllk ingegaan word deur 
die kommissie en aandag sal 
ook geskenk word aan die ver
band tussen ander koste binne 
en buitc die reserwes. 

Die minister het ook gese dat 
daar ondersoek ingestel sal 
word na die vraagstuk van krag
verskafflng aan die nywerhedc 
aan die grcnse van die natu
rellegebledc. 

Op die vraag oor gcskoolde ar
beid blnne die naturellegebicdc 
en of sulke geskoolde arbeid ook 
tot die blanke gebiede toegclaat 
sal word, het die minister gese 
dat dlt toegelaat sal word net 
binne die naturellcgebiede. 

Rawsonville Se 
Mooi Opbrengs 
1\lnr. A. du T. Botha, Komdt. 

van die O.B.-kommando Rawson
ville, berig dat die opbrengR van 
die O.B.-dagfunksie wat op 15 
September by mnr. Koos de Wet 
gehou is die bedrag ,·an .£90 14s. 
op~rebring het. Die Boerejeug 
was verantwoordelik vir £10 
hlervan. 

MOE.NIE. PARTYE. SE. 
SAME.SME.LTING TE. 

E.RNSTIG OPNEE.M NIE. 
,Ek wil 'n beroep op u doen om die politicke partye 

se samesmelting nie te ernstig op te neem nie," bet mnr. 
P. J. Grobbelaar (generaal) verklaar by geleentbeid van 
die O.B.-vergadering wat OI> 8 September op Lichtenburg 
gebou is. ,Hulle skeur net so maklik as wat bulle saam
smelt - altans \'ir elke bereniging was daar nog altyd 
'n skeurlng.'' Voortgaande bet by gese: 

Die groot gede.gte moet altyd 
in die oog gehou word: Ons 
volk moet voortbcstaan. En hy 
sal voortbestaan ongcag 
smcltings of skeurings. Vroeiir 
of later sal ons die weg vind 
waarlangs ons volk sal trek na 
sy eindbestemming sonder 
:~keurings. Ons strewe na 'n 
onafbanldikc republiek sal ai
leen vcrwesenlik word wannccr 
volksecnheid vcrkry is. Daar. 
sonder kan geen republick ln 
Suid-Afrika tot stand kom nie. 

PARTYEEl'lr'"HEID 

Partyeenheid is nie voll<secn. 
heid nie en volkseenbeld kan 
ook nooit dtur die partypolitiek 
verkry word nie. Daardie weg 
na volksecnhcid moct dus ver
kry word en dit is die strcwe 
van die O:~sewabrandwag, Vir 
daardie groot doe! moet dle 
O.B. hom beywer - binne en 
buite die partye - en as hy 
dit bereik het is die volk gered. 

Ons het tans by 'n mylpaal 
in die stryd van die O.B. ge. 
kom. 

Die O.B. wat geborc is uit die 
Ossewatrek was die konsolidc
ring van die nasionalc aspi. 
rasies van ons volk, Dit bet 
plaasgcvind op 'n tydstip toe 
ons volk vcrskcurd was deur 
partypolltickc twis en by die 
begin van die twccdc wereld
oorlog. Die volk bet opgcstaan 
uit die stof van sy vcrnedering 
en wou sy regtc cis en hand
haaf met cnige middcl tot sy 
bcskikking. As gcvolg van die 
groot tocstroming het die O.B 
gegroci tot 'n magtige organ!. 
sasic wat bereid was om enig
iets tc docn ter verwesenliking 
van ons volksidcalc. 

STRYD :\lET H.N.P. 

Die verloop van die oorlog 
en die verdecldheid wat ont
staan het as gcvolg van die 
stryd met die H.N.P. en sy 
pers bet verhinder dat die 0 B. 
sy doel bereik het. 

O.B.-lede is uitgesluit van die 

P. J. GROBBELAAR 

party en 'n groot brocdertwis 
bet ontstaan. Van eensgcsinde 
optrede en 'n massabeweging 
was daar toe nic meer sprakc 
nie. Die stryd was mcer on. 
derling as teen die werklike 
vyande. 

Vandag word die dcure van 
die nuwe Nasionale Party oop. 
gegooi vir die O.B. en die uit
sluitingsbevel word skynbaar 
opgchcf. Die O.B, as sodanig, 
wou nooit skeur met die H.N.P. 
nic. Hy wou binne-in hom bly. 
\Vaar die deurc dus nou oopge. 
maak word, neem ek aan dat 
die K.G. en bale O.B -I cdc sal 
toetree om bulle stryd binne.in 
die party voort te sit. 

SLUIT 1\'IE BY PARTY 
AAN NIE 

Omdat 'n groot clc>c>l van die 
O.B.-Iedl\ ~at geword het van 
partypotitieke twb sal hulle 
waarskynlik onwillig wees om 
uan te sluit. Bulle Hal liewer 
hul stryd buite die purtypolitiek 
wil voortsit. Vir die 0 B.-ledc 
wat wei toetree wil ons se: 

In antwoord op 'n vraag het 
die minister gese dat daar geen 
beperking van nywerhede in die 
stede tot hul buidige omvang 
beoog word nie. Dit is die ver
meerderde naturelle van die 
platteland en reserwes waarvoor 
da.ar elders arbeidsmoontlikhede 
geskep moet word sodat hulle 
weg kan bly uit die stedelike 
nywerhede. Mnr. R. N. Harvey 
het aangevoer dat die plaslng 
van nywcrbede afbang van die 
arbeidsbron, die nabybeid van 
grondstowwe en die nabyheid 
van markte. Hierop het die mi
nister geantwoord dat ekonomlc· 
se moontllkbede In aanmerking 
gencem moet word, maar dat 
daar nie toegelaat kan word dat 
die ekonomiese winsbegeerte 
voorkeur kry bo belangriker oor
wegings nie. Rusland bet bv. 
nywerbede opgerlg ver van die 
voorradebronne terwille van 
strategiese oorweglngs. Net so 
sal in Suid-Afrika ekonomlese 
oorwcgings mlskien moet pick 
maak vir die belange van die 
blanke beskawlng. 

Op die vraag of die regering 
die kapitaal van die voorgestelde 
nywcrheldsont\vikkelingskorpo
rasic vir die naturellegcbiede sal 
finansier, het die minister gese 
dat dit 'n saak is wat die aan
dag sal geniet van die spesiale 
kommissie wat aangestel is. Die 
bcdoeling is om die nature! te 
help om sy cic private onderne
ming te ontwikkel. Dit sal 
ldaarblykllk nle moontllk wees 
om onbcperkte blanke finansie
ring in die reserwe toe te laat 
nie, aangesien dit gedoen mag 
word met die doe! om 'n beson
dere mcdedingingsvoorsprong 
tc kry tot nadeel van nywerhede 
in die blanke gebiede. 

ELI{E I{EER NUWE 
SLANG INNES 

Gaan, julie is nog ons broers. 
Gaan, en laat julie invloed in 
die party geld. Wces 'n suur
deug om die wese van die par
typolitick te verandcr sodat dit 
in staat kan wees tot groter 
volksdlens. As julie ons, wat 
buitc stry cgtcr dic dag nodig 
het ·moet julie maar roep en 
ons sal kom. 

BLANKE 
BESKERMIN GSBOND 

TOESTRO!nNG 

Voortgaandc het dr. Verwoerd 
gcse dat geen vorm van verplig
tc plekaanwysing vir nywerhede 
oorweeg word nie. Beheer van 
die toestromlng van naturelle 
na die stede Is cgter bale nood
saaklik. Dlt word ook beoog 
om die nywerbede in die blanke 
stede aan te moedig om gebruik 

HUISVLYTl\'1.'\VERHEID 

Op die vraag of die naturelle
nywcrhcde beperk sal wees tot 
huisvlytnywerhede en of dit ook 
die massa-produksie van ver
brulkersware sal behels het die 
minister gese dat die nywerhede 
in teorle nie tot eersgenoemde 
Jdas beperk sal wces nie, maar 
in praktyk sal dit wei so wees 
vera! in die eerste stadium om
dat die nature) se vermoe in ag 
geneem sal moct word. Name.te 
bulle ontwikkel sal die ruimtc 
van die produksie verbrced 
word, maar met besondere aan
dag aan die naturellemark. 

Die volgende vraag is voorts 
aan die minister gcstel: Op wat
ter grondslag sal naturelle
nywerhede in die reserwes toe

Die addernes broei nog steed~ slange uit, ~tkryf Union. 
Die waaksame oe van die l{remlin het nog 'n slang in die 
nes bespeur. Hierdie keer is dit die kameraad, generaal 
Spycbelski, wat aan die kaak gestel is as 'n ,Tit~·afdwaler" 
en 'n ,fascistiese mal bond." Hy sal eersdaags aangekla 
word. 

Hleruit blyk een van twee 
dinge, Of die kommuniste ver
nietig hul eie r ewolusie of die 
kommunisme vreet bomself op. 

BAlE SLANGE 

Spychelski is nle die cnigste 
of eerste slang wat in die 
Kremlin.nes ontdek is nic. 
Daar was Trotsky, Kamener, 
Zinovlcv, Tomsky, Kostov van 
Bulgarye, Rjak van Hongarye, 
Tito van Joego.Slawie, Rei
mann van Duitsland en nou 
weer Spychelski van Pole. Elk. 
een van hierdie mannc was ledc 
van die kommunlstiese elite: 
elkeen is veroordeel as die 
venynlgste vyand van die kom
munisme, nadat by 'n leeftyd 
van dlcns aan die saak gcwy 
het. 

hangers om te skep in !.Y ,·er
rnderlikste vyande; of die kom
munist:ese leiers in die Krem
lin verteenwoordig 'n tirl\mlie
erger nog us Xero s'n - wat 
"Y getrouste slawe vermoor. 

Politiek Of 
Nie .. Politiek 

Die Verenigdc Party openbaar 
sy uitcrste swakheid deur die 
Fakkelkommando as 'n nic-poli
ticke organisasie te bcstempel en 
hom as sodanig te bcskerm, hct 
mnr. Hendrik Bekker, voorma
lige Sap-Volksraadslid op Wit
bank gese. 

gelaat word om met blanke ny- Dit moet een van twee dinge 
werltede mee te ding? Sal daar I beteken: of die kommunistlese 
vrye handel wees tussen die re- party het die sonderlinge eien
serwes en die res van die Unle? skap om sy getrouste aan-

,Ons wect mos alma! dat die 
Fakkclkommando 'n politieke 
organisas)e is en ons is nle 
skaam om dit te erken nie," bet 
mnr. Bekker voorts gese. 

Dis Osscwabrandwag nccm 
deur hierdie optrcde nie twec 
stelllngs in nie. Hy verdeel 
net sy mag om op twee fronte 
tc vcg. Dit gee gt"leentheid ann 
elke O.B.-lid om te veg op die 
front wnt die bc'>tc in sy ~mank 
val. 

Ek wil graag dle 0 B.-lede 
wat die stryd buitckant die par. 
typolitiek gaan voortsit verwys 
na die Blanke Besl<crmings. 
bond. Daar is 'n groot gelccnt. 
heid vir diens. Die volk moet 
~remobiliseer word om 'n ge. 
mt"enskaplike vyand van die 
blnnke ras M' voortbe'>tnun te 
beveg. Storm in en help en as 
julie die koclic-kwessic opge. 
los het, dcur volksoptrcdc, sal 
julie 'n mylpaal in ons volk se 
!ewe help bereik het. 0 B.
lede wat die stryd hier gaan 
voer moet reken op die bulp 
van hullc broers in die party
altans op die hulp van aile 
blanke Afrikaners. <Ingcstuur). 

a ,.DIE O.B." word ,;edruk deur Pro 
Ecclesfa. Drukkery, Stellenboech, vir 
dte e!en&M"e en ultgewera: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
~ Posbua 1411, Kerkpleln, Kaap· 

Die 
die sak 
party 
Britse 
werkte 
groot 


