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NOG TWEE BRITTE. 
LOOP WEG NA 

RUSLAND 
Nog twee Britse wet enskaplikes b et verlede week 

spoorloos met bul gesinne verdwyn en bevind bulle, na 
vermoed word, in Rusland. Bulle is I an Campbell en Dennis 
O'Connor, wat a lbei in die instituut 'ir mediese navorsing 
gewerk bet in ,·erband met radio-aktiwiteite. 

DUIDELIKE RIGLYNE VIR 
VOLKSBESTEMMING 

Die praktiese stap waarop d~e . Grootrnad \·oorvPrdt~de wPek 
in Bloemfontein hesluit het, h erus op 'n IUanifes wat op 28 Junie verlede 
jaar deur die Uitvoerende Raad uitgereik is wnm·in die hcstemming van 
ons volk in duidclike riglyn e aangedui word. Aangcsien dit. ,·an grond
liggende belang is, plaas ons hierondcr d ie helanga·ikste gcdeeltes van die 
Manifes soos dit in Die O.B. van daardie datum "·crskyn het. Dit lui : 

• Jlolkome Selfstandig Ossewabrandwag staan egter l V 0 L K SAL S 0 WE L 
nie onverskillig tecnoor die D I E AFRIKAANSSPRE-

DIE U IT V 0 ER E N D E pogingc, in belang van die KJ,<;:t~DE AS Dn; ENGELS
RAAD WIL BEKLE MTOON volk, wat die nasionaalgesinde ' SPRE~"DE B LA N K E S 
DAT DIE OSSEWABRAND- partye mag almwend nie. In~ 0~1\'AT EN UET AS BE· 
WAG 'N VOLKOME SELF- teendeel, die Ossewabrandwa~ STEliOU:NG DIE VRYE RJ<;. 
STANDIGE BEWEGING IS sal sodanige pogingc ten volle PUBLIEK VAN SUID-AFRI· 
WAT DIE RE G HANDHAAF onderst eun. KA. 
OM IN ALLE VOLKSAKE Dit was hierdie ineens ver-
MEE TE PRAAT EN MEE • Een J1 olk Met Een helderde visioen van 'n ou 
TE DOEN. . T rou volksideaal wat die hele Afri-

Hoewel die Ossewabra nd- kanervolk gedurende die Eeu-
wag die vriendskap en same- DIE JIISTORIESE TAAK fecstr~k in 1938 met soveel 
werking nn enige nasionaal- WAT I N SUID-AFRII{A gee~dnf en nuwe vcrwagting 
gesinde polltieke party ver - VERRIG ~IOET WORD, IS ~esiCl het •. en wat. hom tot so 
welkom, is die beweging hoe- DIE OPBOUING VAN EEN n vcrbre1de nasion ale her
genaamd nle gebonde aa n AFRIKANERVOLK M E T Iewing, ~enheidstrcwe en 
cnige politieke pa rty ole. Die EEN TROU. H I Jt:: R D 1 E daadkrag m daardie tyd ge

Van owerheidswee word ver-r,----------------------------------------------------~--------------------------
lei bet. Ons mag hiet·die ver
wagtinge nooit ontken of ver
ydel nic. klaar dat di~ twee manne nie 

oor gehelmc inligtlng beskik 
wat vir 'n ander land waardevol 
kan wees nic. Dieselfdc is na
tuurlik van die twee diplomate 
wat 'n paar maande gelcde na 
Rusland vcrdwyn bet, ook gcsE!, 
maar later bet dit wei geblyk 
dat bulle vir Stalin op daardie 
tydstip uiters waardevolle in
ligting vcrskat bet in vcrband 
met Britse en Amerikaanse 
buitelandsc beleid. 

In die afgelope jaar bet reeds 
vyf Britte in verantwoordelike 
betrekkings na Rusland gedros. 
Verlede November bet profes
sor Bruna Pontecorvo, 'n w~
rcldberocmde deskundige op die 
gebied van atoomkrag en vera! 
kosmiese stralc, spoorloos ult 
Brittanje vcrdwyn, en volgens 
gebeime inligting werk by tans 
in Rusland aan nuwe atoomwa
pens. Vyf maande gelcde bet 
die twee amptenare van die dc
partement van buitelandse sake, 
Donald Maclean en Guy Bur
gess, in bale bedenklike om

KOMMUNISTE . HET 
GROOT HOUVAS OP 

BRITTANJE 

Daarteenoor bet die voort
setting van die historiese 
stryd tussen Afrikaner en 
En~elsman in die moderne 
partypolitick hoofsaaldil' drie 
verydelende gevol,:;e: 

(1) DIE STRYD IS VER
EWIG: 

Oorspronldik bet die stryd 
die verdeeldheid Inat on t
staan; teenswoordig ln.at die 
gedwonge verdeeldbeid tussen 
,regerende party en opposisie
party die stryd voortbestaan. 

(2) DIE STRYD HET BE· 
TEKENI.OOS GEWORD: 

Die Britse volk gaan more n a die stemhus om te kies tussen Sy 
IUajesteit se r egering en Sy Majesteit se opposi!"ic. . ' n Spcsiale korrcs
pondent van Die O.B. in Louden herig dat hy st~rk twyfel of die uitslag 
van die verkiesing beslissend na die cen of die a i1dcr kant sal wces. Maar 
wat die uitslag ook al mag wees, 'n vecl ernstiger vraugstuk op die oomhlik 
is d ie geweldige kommunistiese invloed in Brittanje se amptelike kringc. 
Van die boogste amptenare en selfs lede v'an die kabinet is k ommu nisties
gesind en die veiligheidsdien ste is so hopeloos dat ah~1al wat wil na ~Ioskou 
kan oorloop m et hul sakke vol geheime. Ons korre~pondent skryf: 

Geen beslissende oonvin
ning kan ooit bebaal word 
nie, want die oonvinnn.ars 
wissel mel<aar af soos die on
derskeie partye Of regeririg Of 
opposisic is. 

(3) DIE ~T.Rl'D BET TOT 
REGERL~GSONMAG GE-
LEI: 

lloewel Suid-Afrika se be
sondere Jlrobleme juls 'n 
sterk regering vereis, is Suid
Afrika se lcroniese probleem 
swalc regering en sterk OPIIO· 
sisie. 

standighede na Rusland ver- Die Britse politick is verdceld 
dwyn, Hulle bet belangrike ge- soos nog nooit in bul gesklcde
beimc inligting met bulle saam- nis nie. Ek twyfel sterk of die 
geneem op 'n oombllk toe Stalin uitslag van die verkieslng be
prcsics wou wcet wat die ver- slissend na een of a.nder kant 
boudlng tusscn Amerika en sal wees. Wie ook al 'Ven, die 
Brittanje was ten opsigte van I Brib!e ekonomle is in so 'n be-
w~rcldpolitiek. narde posisie dat bulle noullks 

. . . . . kop bo water kan hou, en dlt 
DIC veih~hcidsd•ens vermoed met al die hulp van die V.S,A. 

dat daar n gehelme verkeer ·en die Empire. Die Iewcns
tussen Engeland en Moskou Is koste styg voortdurend en sal 
deur mi~del waarva;n personc In sekerlik nog styg. Die gewone 
Brltse d1ens stllletj1es kan ver- man bars ook maar bier Die 
dwyn wanneer Stalin die. woord trotse Brittanje kan ni~ glo 
gee. dat by 'n bcdelaar geword bet 

( vcrvolg van kolom 4) 

baie nodig gehad ('n 1\l aclean 
kon en bet 'n afskrlf in hande 
gekry en dit wegcebr ing), 

Die verhouding tussen Brit
tanje en die ander Wes-Euro
pese Iande Is alles bebalwe gul; 
sy verhouding met die V.S A. 
selfs erg koel. Die Amerika
ners vertrou hom nie eens meer 
nie. 

Motief Agter 
lnternering 

,Dit bet at en toe gebcur dat 
ek gevra was om die-en-daardie 
te interneer omdat by 'n ge
vaar vir die sta.at was, maar 
nadat nadcrc ondersoek inge
stel was, bet dit uitgekom dat 
die klaer maar net 'n persoon
like grief teen so-en-so gebad 
bet en graag wou hE! dat by 
moet weggeslt word," bet die 
administrateur van Suidwcs, 
kol. P. I. Hoogc:-nhout, op Tsu
meb ges~ toe by gepraat bet 
oor die moelllke oorlogsjare 
wat Suidwes deurgemaak bet. 

nie. Hy bet vir 300 jaar ko
ning gekraal en kan nog nlc 
versoen raak met die idee dat 
hy nie mcer kan se wat gc
docn moet word nie. Die Brit
to kan Amerika nie vergewe 
dat by so sterk Is en bulle so 
bopeloos swak nle. Hullc is 
so naywerig op die Amerika
ners dat bulle kan stik, en tog, 
bulle kan nie 'n tree vooruit 
sonder die steun van die V.S A. 
nie. 

BAlE GEVAARLIK 

Daar is egter lets veel ern
stlger as dit alles aan die gang. 

Die Arbeidersr earerin&' staan 
onder die duim van die Vak
bondo. Die korrupsle E\n kom
munistiese insypelin&' in laas
genoemdc Is ontsettend. 1\laar 
nog meer : Die Brlt<~e Veilig
heidsdienste is hopeloo!l, Proff. 
Nunn May, Klaus Fuchs e n 
Pontt>corvo bet inligtinr van 
die allergorootste belanr ann die 
Rosse gelewer. Laasgenoemde, 
die vooraanstaande wetenskaP
like op atoomsplitsing in dle 
wereld, bet na. Rusla.nd oorge
stap en Is op die oomblik besig 
ann 'n projek wat, as dlt !!lang, 
seer sekerllk die oorlog oornag 
kan laat ontstaan. Dit word 
gemeen dat Herfs 1952 of be
gin 1953 die doole Iyn vir sy 

ondersoekwerk is. Stalin bet 
hom tot dan tyd gt>gee. Die 
Russe sal enigiets doen om oor
log tot dan te vermy. 

WATERSTOFB031 

Die ding waarmee die Russe, 
behalwe die nuder, besir Is, is 
om 'n wntf'rstofbom te bou wat 
met kobalt omhul . is. 

So 'n bom kan as by om
trent 50 myl van die koste 
van Enreta1id af ontplof word 
die DELE , Britse Eiland in 
'n oogwlnk vir menslike be
woning onveilig maak. 
Nog mecr: Van die boopte 

amptenarc <en selfs in die ka~ 
binet) is kommunisties geslnd. 
Die ontvlugtlng van die. twec 
diplomate is nic SOJ!lmer so nie. 
Een van die ministers is 'n per
soonlike vrlend van Burress 
(~en ~·an die diplomate). Geen-. 
een van die men~~e wat met die 
,,velligbeid" van d;e twee here 
Burgess en Maclean te doen ge~ 
had bet, is nog oor die kole 
gehaal nie. 

VRIE.VD VAS FUCH$ 

'n Wetenskapllke wat 'n huis
vrlend van Fuchs en sy vrou 
was en vir 'n jaar by hom. aan 
huls gebly bet. is nou in een 
van die m~es geheime poste in 
die wE!reld bier in Brittanje 
deur die regcring aangestel. 
Waarbeen gaan dlt alles? 

In die Britsc staatsdiens sit 
11,000 kommunistc waarvan 
lord Vansittart al verlede jaar 
In die House of Lords gewag 
gemaak bet. 
Die B.B.C. is deurwcek met 

kommunlste. Hulle bet vcrlede 
maand aan 'n sogenaamde na
sionallstiese Ieier uit Frans
Marokko die geleentheld gegee 
om oor die radio 'n toespraak 

• J1 olkspolitiek In 'n 
Partylose Staat 

!UOET " DIE ~TRYD VIR 
\'.RYHEID OF VIR E)IPIRE 

lUACLEAN SE SE!\'DL"iG tALTl'D ONBI<~SLIS BLY? 
Onder die partystelsel ka n 

tc hou. Die Franse is bale boos 
daaroor want bulle docn hul 
bes om die sogenaamdc nasio
nalistiese bende <wat eintlik op 
konimunistiese annstigting op
tree) In bed wang te bou! Siedaar 
die mense met wie ons ~og. wil 
saa mspeel. 

Die Britte bet sclfs bul bes geen blywende oorwinnings 
gedoen om die Amerlkancrs in be!t:tal word nie. ~leerder
Korca te dwarsboom. (Ter- hetd!fparty en staat is een, 
loops, een van die hoofredes en ~he ~eerderll~ldsparty bou 
waarom )faclean moes .na Rus- glad me rekenmg met die 
land ,oorstap" was "Odat by be- duurge~oopte oorwinnings 
la ngrike bridwisseling tu!.sen va!' die t<l~vaHigc minder
Trwnan en 'n staatshoof in die hetdsparty me. llierdie besef 
Ooste kon uitsmokkf'l. Die h~t gelei to~ 'n . hegrip van 
Russo het duardie tyd dle brief 1 <he n?odsaakhkbetd van staat-, . I kundtge bervorming., en ein-

(vcrvolg in kolom 1) (vcrvolg op bladsy 6 kolom 1) 

NUWE INTEKE.NARE. 
GEWE.RF 

NADAT 'n Ieser 'n paar weke gelede in Die O.B. 
'n oproep gedoen bet vir die werwing van inteke

na re O!l ons blad en self die name , ·an drie persone 
gestuur bet, het ver::.killende ander lesers ook nuwe 
intekena rc aan ons besorg. Ons wil ons dank aan 
bierdic ywerige ondersteuners uitspreek, en daar ons 
grn.ag in ons b lad e rkenning wil betuig aan sullte 
ywer, maar nie seker i!'; of mense wat intekenare 
werf bul nam e in d ie blad vermehl wit he nie, sal 
ons dit waardeer as toekomstige insenders van nuwe 
name sal meld indien bulle beswaar bet teen publikasic 
van bul 'eie name. \'anselfsprekend word die name 
van die nun·e intekenare nie openbaar gemaak nie. 

Van 'n Ieser in Middelburg, Trans,·aal, bet ons 
twee illtekenare ontvang, van 'n Ieser op Tuinpln.ats 
een, va.n 'n Ieser op Leeuwdoomsstad een, van 'n 
Ieser op Kroondal drie en ,·an 'n leseres op Utrech t 
een. (Regstreekse intekening deur nuwe lesers self 
word natuur lik nie O!l hierdie wyse erl{en nie.) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 24 OKTOBER 1951 

OOP PAD NA ONS 
BESTEMMING 

Die belangrike praktiese kocrs wat die Grootraad van 
die Ossewabrandwag op sy jongste sitting ingeslaan bet -
die skepping van 'n anti-partypolitieke front - is nie heel
temal uit die blou lug nie. Die wortels van hierdie koers 
gaan terug tot 'n U.R.-besluit verlede jaar in Junie waar 
die volksbewegingsgedagte op glasheldere wyse in 'n manifes 
uitecngesit is. In hierdie manifes is verklaar: 

Die historiese taak wat in Suid-Afrlka verrig moet 
word, is die opbouing van een Afrikanervolk met een 
trou; die hooftaak wat die Afrikanervolk moet verrig, 
is om as Ieier in Afrika op te tree en toe te sien dat 
die vasteland van Afrika finaal verdeel word tussen wit 
en swart; ten einde dit alles te verkry is dit noodsaakllk 
dat Suid-Afrika 'n sterk regering kry deur middel van 
grondige hervorming van ons staatstelsel sodat die 
partypolitiek nie Ianger die stryd tussen Boer en Brit 
sal aanbla.as, en gedwonge opposisie nie Ianger kragtige 
landsbestuur onmoontlik maak Die, en waarbinne die 
n.asionale en ekonomiese bclange van clie volk behoorllk 
verteenwoordig sal wees. 

STAP VIR STAP 

Die stap waartoe die Ossewabrandwag nou besluit het, 
naamlik die sameskakeling van alma! wat bulle vir die 
hervorming van die bestaande regeringstelsel wil beywer, 
ongeag verskille ten opsigte van ander sake, beteken dat 
ter uitvoering van die program vervat in die manifes daar 
nou by een enkele punt begin word van waaruit die program 
verder ontwikkel kan word. IUerdie aksie beoog die bereiking 
van ons ideale op praktiese wyse deur die dinge waarvoor 
ons staan stap vir stap te verwesenllk en wei deur mlddel 
van daaglikse en opbouende arbeid. Ons begin by 'n punt 
waar reeds 'n meerderhcld van die volk kan saamstem: die 
erkenning dat die partypolitiek besig is om rue stryd tussen 
Afrikaner en Engelssprekende in Sold-Afrika te verewig 
en dat selfs 'n vraagstuk soos die oor kleur, ten opsigte 
waarvan Natal se jingo's met die Afrikaner saamstem, 
hopeloos vertroebel word deur die partypolitlek, soos dr. 
1\lalan dit so skitterend verduidelik bet in sy Ladysmithse 
toespraak. 

Ons begin dus waar ons die sterkste is, en ons stel die 
strydpunte waaroor ons die skerpste verdeeld Ls ult tot dit> 
laaste. En dit spreek vanself dat daar in hierdie proses reeds 
'n groot mate van begrip tussen die saamwerkers sal ont
wikkel, want dit is menslik dat as daar oor een belangrike 
saak saamgestem word, dit tot eensgesindheid op ander 
gebiede ook kan lei. En omdat ons binne Suid-Afrika werlc, 
vir Sold-Afrika, op 'n Suid-Afrikaanse grondslag en ons 
resultaat - die ske}>ping van 'n eie regeringstelsel - 'n eg 
Suid-Afrikaanse stempel sal dra, hoef ons geen vrees te 
koester oor die uitelndelike bestemming nie. 

HOEKSTEENLEGGING VAN VOLKSEENHEID 

Die Bloemfonteinse besluit sal moontlik in die geskle· 
denis nog erken word as die hoeksteenlegging van die 
Afrikanervolk met een trou waarvan daar in die manlfes 
sprake is. 

Dit is 'n besielende taak waarvoor elke lid van die 
beweging en elke buitestaander wat Suid-Afrika se belange 
waaragtiglik op die hart dra hom met verowerende ywer 
aan kan toewy. Die oomblik bet aangebreek dat staatsman
skap 'n geleentheid moet kry nadat die partypolitiek vir die 
afgelope veertig jaar besig is om 'n hekseketel te stook 
met die belangrikste vraagstukke van ons land. Groot 
vraagstukke word in die partypolitiek ingespan as trek
diere vir die verskillende politieke partye in plaas van dat 
dit op 'n bree volksgrondslag aangepak en opgelos word. 
Ons bet gesien hoe daar in die afgelope weke weereens 'n 
groot volksaak na die partypolitieke kraal aangekeer word 
vir partypolitieke trekwerk - die oordrag van die protek· 
t~rate. Dinge waaroor die volk vir honderd persent saam· 
stem word deur die partypolitiek verknoei tot strydpunte 
waa.roor daar verkiesings geveg en gewen kan word. Dit 
beteken niks anders nie as dat die toekoms van ons jeug 
gespandeer word vir die behaal '\'an kortstondige party
polltieke oorwinnings wat oor twintig jaa.r geen ander 
nawerking meer sal he nie as om te staan as 'n monument 
van verwyt teen diegene wat die toekoms uitspandeer bet, 
en teen bulle wat dit sonder protes toegelaat bet. 

Daar moet 'n magtige poging aangewend word om ons 
volkswa gelig te kry uit die modder van partypolitieke voor
oordeel en winsbejag waarbinne die rassestryd aangeblaas 
en gesamentlike volksoptrede in die aangesig van oorweldi
gende bedreigings verydel word. Dlt is 'n taak nie net van 
die Afrikaner Die, maar ook van die Engelssprekende en vir 
hierdic rcddingsdaad gaan persone en groepe nou dwarsdeur 
die land en dwarsdeur taalverskille saamgeskakel en 
gemobiliseer word. 

Staatsm.anskap moet op die troon geplaas word! 

I
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van Die Os Op Die fsel 
ll~:~~.-.~,Y.-~.~~~~ Ill Geluk Grootraa.d! 

Ek wil hierdle week die gene
raals en ander of!lslere wat !cdc 
Is van die Grootraad van die 
Ossewabrandwag hartlik geluk
wcns met die koersvaste Ieiding 
wat bulle gegee bet ten aanslen 
van die toekoms van die Ossewa
brandwag. 

Op die jongste Unialc Lacrtrek 
Is die samestelllng van die Groot
raad gewyslg ten einde die kom
mando's groter verteenwoordl
glng op die Raad te gee. Die 
Grootraad Ia tans soos volg 
saamgestel: Die voorsitter en se
kretaris; die K.G. en die A.K.G.; 
die gebledslelers en die gebleds
leidsters; die hoofgeneraals en 
die hoofkommandantes Cakakel
vroue); en al die generaals van 
die beweglng. 

Ooreenkomstig hlerdle same
stelllpg Is die Raad In der waar
heid groot en verteenwoordlgend 
van die hele beweging; en der
halwe in aile opslgte bevoegd 
om die gesagsliggaam van die 
Ossewabrandwag te wees. 

Op 13 Oktober 1961 het die 
nuwe Grootraad - daar was 63 
offislere bymekaar - vir die 
eerste keer vergader. Die oe 
van al die vriende en al die 
vyandc van die Ossewabrandwag 
was op daardle vergadering ge
vestlg. Alma! het gewonder wat
ter beslissing die Grootraad sou 
fel. Dlt ly hocgenaamd geen 
twyfel nle dat die besllssing van 
die Grootraad, enersyds, met 
geesdrlftlge gejulg begroet Is 
deur aile lede en vrlende van die 
O.B., en dat dlt andersyds met 
verbystering deur die vyande 
van die O.B. ontvang is. 

Die nuwe Grootraad bet aan 
vrlend en vyand bewys dat hy 'n 
selfstandige faktor Is in die 
landspolitiek waarmee die party
polltlci voortaan wei deeglik re
kenlng sal moct hou. 

Die Partypolitiek Gelos 
Die Grootraad bet hom hoof

saaklik bepaal by duidelike Iei
ding lnsake die toekoms van die 
Ossewabrandwag. 

Daar is ultdruklik bepaal ,,dat 
die O.B. hom geheel en al ont
trek aan die partypolitiek." Ek 
beskou dlt as 'n bale verreiken
de beslult wat die Grootraad ge
neem het, want hierdle besluit 
kondig aan dat die Ossewa
brandwag finaal en onherroep
llk gebreek bet met die ou par
typolitieke bedeling. Dit is be
langrik want 'n mens kan nie 
die nuwe berelk voordat jy die 
oue gelos bet nie. 

Die Ossewabrandwag het nou 
die oue (of die partypolltlek) ge
los en daardeur is die weg ge
baan na die berelklng van die 
nuwe (of partylose republlek). 

Die Grootraad laat geen on
duldellkheid oor die !deale wat 
die O.B. moet verwesenlik nie. 
Hy het dlt tweekeer geformu
leer. Eers soos volg: ,Die re
publlkelnse staat geskoel op die 
model van die tradlslonele par
tylose republlek van Transvaal, 
aangepas by die bestaanslewe 
van die volk op poliUeke, maat
skapllke en ekonomlese gebied." 
En by herhaling soos hieronder: 
,.Die republiek met 'n eie Afri
kaanse staatstelsel op die grond
slag van volksregerlng in pick 
van die Brit.se partystelsel." 

Anti-partypolitieke 
Front 

Dlt Is opvallend dat die Groot
raad, nie net van die republlek 
praat nle, maar boweal van die 
lnhoud van die republiek. Die 
Grootraad wil nle 'n republlek 
M waarin die partystelsel sy 
vernietlgingswerk sal voortsit 
nle. Die Grootraad wil 'n par
tylose republlek M - en ult 
blerdie begeerte vloei die vol
gende logiese besluit van die 
Raad. 

Die Grootraad het opdrag gc
gee aan sy lcicrs om 'n anti
partypolltleke front te skep van 
personc en groepe wat bereld Is 
om ,.die partystelsel te vcrwerp 
reeds vir die buidige S.A. staat." 

Dit Is praktiese Ieiding. Die 
partystelsel staan in die pad van 
die verwesenliking van enige 
ideaal en die oplossing van cnige 
vraagstuk. Derhalwe vra die 
Grootraad dat hierdie bron van 
die kwaad eers vernletig moet 
word. Laat ons die partystelsel 
ultrocl. Daarna kan ander ide
ale verwesenlik en ander pro
bleme opgelos word. 

Maar eers moet aile goedge
slndes gemobiliseer word in 'n 
front - wat daadwcrklik sal veg 
- om die partystclsel in die ban 
te doen. Dit is die Ossewa
brandwag se onmlddellike akslc, 
nl. om die Ieiding te neem by die 
stlgtlng van 'n antl-partypoll
tleke front en om In die front 
te veg teen die polltleke partye 
totdat hulle verslo.o.n Is. 

Dlt Is die taak wat die Groot
r'aad aan die O.B., en in besonder 
aan sy leiers, opgedra het om 
ult te voer; en dit is boweal 'n 
taak wat die bcginsclstrewe van 
die O.B. beliggaam. 

Die Grootraad het Ieiding en 
aksie aan die O.B. gegee. Laat 
ons ons waardering betuig deur 
nle net die Ieiding te aanvaar 
nle, maar deur die aksie ult tc 
voer. 

V ergeet Die Politielw 
Partye 

Een van my lesers uit Oudts
hoorn - hy noem homsclf ,Ek 
vra maar net" - gesels In 'n 
lang brief sommer oralsoor. Ek 
wil my Ieser bedank vir sy gawc 
wenke en vir die verfrissende 
manlikheid van sy vertrouc In 
die ryke moontlikhede van die 
Ossewabrandwag, Ek laat hom 
aan die woord: 

.,Beste Sybrand, - Dit sltyn 
my jou skouers sal al die woede 
teen die O.B. moet dra; maar 
moenie buk nie. Noudat die O.B 
op die regte wyse die stryd gaan 
voer, sal by baic gou tot sy 
vroecre poslsie terug wees. 

,Die O.B. moet die bestaan 
van die politieke partye feitlik 
vergeet, behalwe dat clke O.B.
lid vrygelaat word om vir die 
Nasionale Party se kandldate tc 
stem - tot tyd en wyl daar 
antl-partypolitieke kandidate be
noem word. 

,Ek stel voor -

,,Propagcer die partylose re
publlek, soos ons hom sien van 
elke verhoog en elite straathock 
indicn nodig; maar vergeet nie 
dat do.ar 'n groot Engelse ge
mecnsltap is wat oor die werk
like felte ingelig moet word nie. 

.. Publiseer ons eie gesonde 
ontwikkelingsbeleid op elke gc· 
bled, bv, op die gebied van die 
staatkunde, ekonomiese, Fi
nansles, fabrickswcse, behui
sing, hospitalisasie, water. en 
grondbewaring, paaie, inkom
stebelasting. ens. 

Belastingstelsel 
,,Ons vriend - Ull - se aan

merkings oor inkomstebelastlng 
behoort nader beatudeer te word. 
Ons is so lief om Engeland in 
alles te volg. Hulle het daar 'n 
,Purchase Tax.' Uil se voorstel 
het my daaraan !nat dink. As 
dlt lngevocr word sal mnr. Ha
venga vind dat hy nie die kleln
man, d.w.s. inkomstes van onder 
£3,000 per jaar of vooroorlogse 
£1,000 per jo.ar, hoef te belas nie 
of selfs superbelasting hoiir as 
lOs. in die pond hoef te stel nie. 

,Dit sou lnteressant wees om 
te sien hoeveel uitbreiding daar 
sal wees op nywerbeids- en 

boerderygebied as nywcraars en 
boere wcct dat hulle 10s. in die 
pond kan oorhou van hul pro
fyte. En hoe sal dlt nie die 
middelklas se spandeerkrag ver
sterk om te weet dat bulle nie 'n 
maand se salaris sal moet be
spaar om lnkomstebclasting te 
betaal nle. 

,.Vandag is die geleenthede 
daar om werkdadlglik iets te 
verrig-en sonder om die buite
w~reld aanstoot te gee. Dit Is 
ons plig om icts te doen. Maar 
wat doen ons? Is ons nie besig 
om te handel soos die man wat 
kla dat sy buurman nie vir sy 
huls sorg nie en intussen sy ele 
plig versuim? 

Kont.inentale lndeling 
Van Die Wereld 

,.In 3 Oktobcr se uitgawe on
der die opskrlf: Afrikaner moct 
nle op konterenslepad na Lon
den loop nie, het Die O.B. 'n 
belangriker saak aangeroer as 
wat hy misklen self besef. 

,Die geheue van die mens Is 
bale kort. 

,Churchill praat ook vandag 
van 'n verenlgde Europa asof 
dlt 'n nuwe gedagte is. En 
Eisenhower weer van 'n Euro
pese leer. 

,Die vercniging van Europa 
was die groot strewe van Hitler 
gewees en daarom sy aanhou
dende pogings om vredc met 
Engeland te bcwerkstellig. Wat 
Eisenhower se Europese leer be
tref dink ek dadelik aan Himm
ler se Europese leer teen Rus
land - Beige, Franse, Itallaners, 
Spanjaarde, Duitsers, Hollan
ders, ens. Die deelnemers is eg
ter later gestraf dcur hul eie 
Iande, Wat sal na die volgende 
oorlog gebeur? Sal Eisenhower 
se Europcse leer ook as oorlogs
misdad•gers behandel word? 

,.Hitler bet altyd gcs~ die uit· 
eindelike suksesvolle w~reldbe
leid is: Amerika vir die Ameri
kancrs: Europa met Afrika as 
dee! van Europa vir die Euro
peers; en Asie vir die Asiate. 
Grondstowwe moet vir elke gc
bied pro rata verdecl word. 

Engelse Breek Patroon 

,.Maar dit se Engeland nie. 0 
nee. Engeland glo dat elke 
statebondsland - waar hy ookal 
gelee mag wees - net terwille 
van Engeland bestaan. Engeland 
se beleld is dat ,Engeland moet 
ultvoer om te kan leef. Duits
land ook. As een moet dood
gaan moet dit nle Engeland woes 
nle.' Hierdie bele!d was inder
daad die werkllke oorsaak van 
die tweede wereldoorlog teen 
Duitsland. En dlt is in navol
glng van hierdle Britse beleid 
do.t die konfercnsie oor grond
stowwe in Londen gehou Is, 
waarvan Die O.B. berig. En wat 
mecr is. Die Engelse wil nou al 
glad - net soos Hitler gedoen 
het - begin uitruil binne die 
statebond, sodat Engeland kan 
leef. 

.,Engeland se statebonds- of 
Empire-beleid is die verbreking 
van die logiese patroon van die 
kontinentale lndeling van die 
wereld. En die beleid bots met 
die belange van bale volke. 

,.Waarom laat die regerlng toe 
dat Suld-Afrlka al meer en meer 
geintregeer raak in die Britse 
state bond? Waarom hou ons 
regering dan nie rekening met 
die begeertes van die ander ian
de van die w~reld nle? Sal daar 
dan nic ander state wees, bv. 
Amerika, wat vir ons sal kwaad 
wees as ons al ons grondstowwe, 
sonder lnagneming van die we
reldbehocftes, net vir die British 
Empire reserveer nle? Ek vra 
maar net.'' 

IE. I 

huis va 
vcreuig" 
miug '1 

Atlantie 
houdins 
hnar, n~ 
Am erik~ 
nooit vi 
~ebruik 
afkoms 

Ierland 
by die At 
te sluit so 
Ierland nic 
om te kies 
of Ierland 

Elke me 
hy nou 'r 
sionalis i 
goedkeur, 
like dem1 
weier om 

Danksy 
ging bet l 
tiese Verb 
'n mens k1 
vervul, C 
in Noord
dings trcf 
Rusland, \ 
generalc s1 
Ierland in 
he. 

Ierland 
ners 'n vc 
sy ligglng 
Ierland sy 
winkcls, sy 
brieke opb< 
naby die 
buite mak 
vyand. 

As ons ~ 
Benclux-Iar: 
draers vir 
dan Is Ierl 
Icc vlicgtu 

VIR 

In diescU 
die lugmag 
d ie f'<'<'ma~ 
kus kan 'n 
Atlantlese 
Ons moet 
gevo.l van 
allcen vlieg 
gevC'gtC we 
groot vloot 
ste in die 

~~gcl~i:d r l 
maatret'is t 
sicse duikb 
lantiese ose 
ltonvooi-ske 
sink nie. 
word as Ie 
skikking v 
as basis 
stel. 

\Vaarom 
land 'n ars 
omdat, var 
Ierlo.nd 'n 
Van Ameril 

ou 

Van 'n 
stad, bet Ii 
\ir ons idej 

.,Ek wil 
susters en d 
sal verslap 
bulle 'n bcr<i 
fonds te st~ 
Party in L 
fonds beloo~ 
alma! Nat-li 
NattC's wat ri 
stry vir 'n 
bliek nle. 

In April 1 
nialer na T 
daar snarn 
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GEBOORTE I ~IEDISYNE 
THERON.- Op 6 Oktober •n frls seun, 

naamgenoot vir oupa Meedlng en boetie GESONDHEID Is u regmatlge erfenls. 
vir Anna, Sarle en Coenle. Naas God, • Oortuig uself deur ons behandelings te 
ons dank aan geneesheer, suster en 1 gebrulk en u kwaal te ontwortel. Skryf, 
personeel, Nuwe Kraoamlnrlgtlng, Bloem- inligting gratis, Boeregeneesmtddels, 
!onteln. T. en J. Theron, Kot!le· Pos'Ous 4272, Johanneeburg. B1/9/49 
fontein. 24/ 10/B 

MEUBELS 
l\IEUBELS.-Beter Meubels teen bll· 

llker pryse. Babawaentjies, stootkarre
tjles, drlewlele, Unoleums, tapyte, ens., 
ook altyd in voorraad. Geen katalogus. 
Meld waarin u belangstel. - VISSElt
l\I.ElJBELS, Lan~rstraat 179, Kaapstad. 

3/ 12/11 

RADIO 
LOUW K.~ LOUW, die Beroemde 

Radlo·lngenleurs, Stasleweg, J'arow, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Oereglstreerde Eiektrisiteits· 
aannemers. Foon 9-8435. 

Dutsende Ill reeds van bulle kwale 
bevry. Talle vlnd daagllks baoat. Waar
om sal u Ianger ly? Skryt dadellk. 
Raadpleeg Die Boerevi'ou , rosbus 7659, 
Johannesburg. (Nr. 3)1/9/49 

HORLOSIES EN BRILLE 

n. J. STEl'N, Do VUJlersstraat 17, 
\'aseo, K.P.-VIr horlostes en brllle. 
Verkoop en repareer. Persoonllke 0.8111· 
dag. 19/9/TK 

Versekering teen r oes en ryp 

Ander Se Menings 

Partystelsel Moet Verdwyn 
,Ons partystelsel moet verdwyn . Hy is nie aileen kapitalisties· 

demokraties nie, maar tipies Brits. Ons party sal uitgehou moet word tot 
' n hree e n omvattende volksb eweging en aile ande1· partye sal moet ver
dwyn. Oor die juiste vorm van ' n republiek kan ons argumenteer , m aar 
wie oor wese ' n kompromis wil tref , pleeg verraad teenoor die nageslag, 
sk ryf mnr. J, A. Nel, snr., P.K. Grunau, in Die Su idwester. 

,'n Republiek moet 'n staat 
wees wat, afgesien van die toe
vallige samestelling van sy 
Volksraad, die- mag be.sit om 
ons groot volksprobleme aan te 
pak en op te los. 

,Die huidige demokrasie wat 
werklike seggenskap in die 
staat aan die groot kapitaal 
oorhandig het, ken nie meer die 
ou maatstaf van gocd of kwaad 
nie; hy ken in die eerste plek 
slegs die van arm en ryk. 

vakmanne gehoor, maar dit is 
die geval in ander Iande van 
die wereld ook. Ten spyte bier. 
va n voel die la nde van \ Ves
E uropa. egter dat 'n onderlegde 
wetenskaplik-aka demiese op. 
voeding van d ie jeug nog die 
groot faktor bly wa t d ie skaal 
in d l·e guns van vooruitgang 
swaai. 

tot die doseer van praktiese 
vakke op skool, maar aan die 
ander kant word daar op verre 
na nie genoeg gedoen om die 
land se begaafde kinders op te 
lei nie. Dikwels word 'n arm 
maar briljante skolier verdoem 
om sy toekoms erens in 'n min
derwaardige werkie te verslyt, 
terwyl die nodige hulp of sub. 
sidie hom 'n geweldige bate vir 
die volk kon gemaak het deur 
die geleentheid tot verdere stu
die binne sy bereik te bring. 

GRYSHARE 
GRVSHABE, skllfers, ou voorkoms. 

onnodlg. Oortutg u self deur GR1'8-
IIAARWOlio"DER, die jongste kunsma
ttge w~reldwonder, haar- en kopvel· 
voedingsmlddel te gebruik. Skadeloos, 
kleurstotvry, l5s. per bottel, geld met 
bestelllng.-Boeregeneesmlddds, Posbus 
4272, Jobannesbur~r. D1/9/49 

vir boere word vir die nabye GEKONSENTREE RDE MAG 

Die rede is dat mense wat so. 
danig opgelei is, nie net toe. 
gang het tot die beste gele. 
wer deur wetenskaplikes en 
akademiei van ander Iande nie, 
maar in die reel ook kan put 
uit die versamelde kennis van 
die verlede. 

Spreker pleit dat 'n paar skole 
in die groter sentra van ons 
land afgesonder word om te 
voorsien in die behoefte aan 
opvoeding in die basiese we
tenskappe soos ~iatesis, natuur. 
kunde en fisika en ook in d ie 
koltuurvakke. Ontwikkeling 
van gees en brein le per slot 
van rckening aan die wor tel 
van 'n maatskappy se vooruit
gang, bet prof. Viljoen ten 
slot te gese. ,Dit is veel beter 
om van die vakman en tegni
kus 'n ontwikkelde mens te 
maak, as om te wa he dat die 
geleerde mens niks meer as 'n 
ambagsman of tegnikus m oet 
word nie. 

ANTIGRl'S bentel &TYSbare en baard 
tot natuurllke kleur. Geea kleurstof. 
Verwyder skllfers, laat hare groel, ens. 
Gewaarborg of geld terug. 5/6 per 
bottel, PQevry. Kontant met bestelllng. 
Die Boerevrou, P osbus 7669, Johannes
burg. El4/6/50 

toekoms in die vooruitsig ge. 

stel deur die Suid-Afrikaanse 
Landbou.unie. Daar word neg 

gewerk aan die nodige ge. 

gewens, maar sodra dit klaar 

is, sal dekking gewaarborg 

word net soos in die geval van 

hael. 
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Non verk.rygbaar teen £1 5s. elk. 
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Teken op DIE 0.8.! • 

'" Sold-Afrika Is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britae koninc : 

DIE O.B. ve~ vir 'n Republiek onder 'n Atrikaanse Presiden t . 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel 
Pa.riylote Eenheidsta.at. 

wat die volk verdeel en ver vir die 

e Verwerp verteenwoordlging deur handlangena van politleke 
partye en veg vir regering deur vrye volksver teenwoordicen 
en d eakundice beroepsver teenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Atrikaner-volkl· 
ekonomle. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese ln tecrasil' 
va.n die nie-blanke en veg vir terrltoriale apartheid. 

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

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

[
~~Q, ~~'C!:::.c· 

I ntekenvorm 
Neem Mseblief my naam op a3 int ekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kennis &tel om toesending te staak. 

B ier by ingesluit vind u die bedrag van .. ............ .. ... .. 

....... . ................ vir die fJBf'lftt ...... .. .... ... ..... tft4Cinde. 

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

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

.......... · ~ ............................................. . 
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,Ons groot vraagstukke, die 
van die arm man, van die mid
destand en van die boer, kan 
aileen deur 'n republiek opgelos 
word; 'n staat in wie se hande 
aile volkskragte, en die nasio. 
nalisering van al ons nasionale' 
hul pbronne saamgesnoer is. 

D;t is hierdie gebrek aan ge
'konsentreerd e mag wat die N a
, iona le rcgering van 1924 belet 
het om 'n bJywende oplossing 
vir enigeen van ons g:root vraag
'ltukke te vind. Hulle moes kyk 
:1.a k oste i.p.v, r esolta te ; bulle 
m oes soek na. stemme i.p .v. bly. 
wende oplossings. 

VASGELOOP 

,,Ons heste voormanne besiel 
met hoe idealisme en diepe va
derlandsl :efde bet bulle kort na 
1924 t een d i·e klipmuur van die 
1emokratiese stel sel vasgeloop 
en a l huJ groot pla nne bet net 
'o bly le. Staatsbeheer is die 

Nasionale Afrikanerdom se 
antwoord op die uitbuitbeleid 
van die groot kapitaal. Dit 
moet n!e net die goudmynbe. 
dryf, of sleutelindustriee e n die 
:;eldwese van Suidwes en die 
Unie insluit nie; maar ook die 
lOO,OOOde morge grond wat 
deur die groot maatskappy.e vir 
spekulasiedoeleindes aangehou 
word en wat in tussen as pri
vate naturelle.gebiede 'n erger
nis en gevaar vir aile blanke 
bure is. 

,.Bogenoemde kan net deur 'n 
republikeinse stelsel vervang 
word. E n op hierdie punt is 
geen vcrgelyking moontlik nie. 
'n Opgela pte, ' n s ogenaamde 
verbeterde d emokrasie beteken 
eenvoudig seHbedrog, e n sal 
b 'nne tien jaar die ware seg
g.enskap weer in daardi·e hande 
wat dit so skreiend misbruik 
bet, plaas." 

Opleiding in 
Beskawingsvakke 

Daa r behoort 'n paar skole in 
die g:roter stede va n die Unie 
afgesonder te word v ir oplei
d ing in die bas:ese beska wings. 
vakke, soos klassiek e en m oder 
ne vreemde tale en die basiese 
wetenska ppe, w ant d eur ver 
waarlos ing van hierdie oplei
ding- ten gunste va n blote teg. 
niese en vakkundlge onderwys, 
is ons besig om 'n c s .volk op 
te bou. 

Dit is die mening wat prof. 
H. G. Viljoep van die Universi
teit Pretoria uitgespreek het 
voor die Ouervereniging van 
Pretoria met betrekking tot die 
invoering van praktiese en aka
demiese vakke in die leerplan. 
ne van Suid-Afrikaanse skole. 

VOORUITGANG 
Handtel«mi ng. 

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

'f'oec aaebllllll Kommlute b7 plattelandM tSeka. 
Weliswaar word daar vandag 

in Suid-Af r ika van aile kan te 
(il)""\'l......,,..,"'-..JJ>"'>~•......:l""'\b....JJ>"'i'k~.,_.t»....SJ>~~.,_.\»..~"'i'k~.,_.t»..-!ft'~· 'n geroep om meer tegnici en 

Dit wil voorkom asof ons 
jonger werelddele nie die waar. 
de hiervan besef nie, het spre
ker vervolg. Terwyl 18,640 
kinders verlede jaar in Trans. 
vaal van standerd ses na stan. 
derd sewe oorgegaan het, het 
maar 8,599 matriek bereik. 
Hiervan het weer kwalik 2,778 
uiteindelik op universiteit ge. 
kom. 

BEGAAFDE KINDERS 

Spr, erken die nood wat daar 
ontstaan het met betrckking 

VERWELKOM BESLUIT VAN 
GROOTRAAD 

Mnr. H . J . d u Toit, D ie Strand, 
skryf: Ek is so bly oor die 

besluit wat die Grootraad van die 
Ossewabrandwag geneem het om 
die partystelsel op praktiese 
wyse te beveg dat ek gretig is 
om die stryd sommer dadelik 
aan te pak. Daarom skryf ek 
hierdie brief om al die lede van 
die O.B. op te roep om, sonder 
versuim, skouer aan die wiel te 
sit. 

Op 13 Oktober was dit die eer
ste keer dat ek die sitting van 
die Grootraad kon bywoon en ek 
ag my baie gelukkig dat ek al 
die besprekinge kon volg en 
kon help om die besluite te 
neem. 

Ons bet op d ie Grootraad nie 
net besluit da t die O.B. niks te 
d oeu bet met die partypolitiek 
r!'ie, maar ons bet bowendien. ons 
leiers opdrag gegee om 'n front 
te organiseer teen die partypoli
t iek. Ek dink da t die Grootraa.d 
nou die Ieiding gegec bet waar
voor die offisiere en brandwagte 
van die O.B . al baie lank wag. 

AKSIE 
Die O.B. gaan sy eie pad loop. 

Hy gaan bly wat hy is en altyd 
was. Maar die O.B. gaan met 
goedgesindes wat ook teen die 
partypolitiek is 'n front vorm om 
die partystelsel te vernietig 
want die politieke partye is die 
aanstokers van rassehaat en 
volksverdeeldhe!d. 

Die Grootraad se besluit bete
ken dat die eerste stap wat die 
O.B . moet doen om sy ideale te 
verwesenlik nou aangedui is: 
Da a r m oet ' n fron t geskep word 
wat die pa r tystelsel sal dood
maak. En n ie sal doodmaak in 
die republiek van die toekoms 
nie, maa r sommer in die staat 
waarin ons vandag nog leef. 
Dit is die eerste stap wat on
middellik aangepak en uitge
voer kan word. Daarna sal die 
ander stappe gedoen word tot
dat al ons ideale verwesenlik is. 

Daar is n ou a.ksle vir die O.B. 
Nie a ksie v ir m ore n ie, maar 
aksie vir vandag. D ie tyd van 
stils it is verby. Laat ons dade
lik aan die werk spring, wan t 
die werk is vir ons aangedul. 

~---·--·----------~ 
Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 
~ --·--·--- - ----------
La.at ons die front organiseer en 
by d ie eerste die beste geleent
heid die politieke par tye beveg. 

Stuurlui Wat 
Aan Wal 

Staan 
Mnr. \V. J, Cilliers, Wellington, 

skryf: 
As intekenaar en gereelde le· 

ser van die O.B. merk ek op dat 
daar van tyd tot tyd uittreksels 
van uitlatings van adv. 0. Pirow 
gepubliseer word. As ek dit lees 
dink ek aan die gesegde: ,Die 
beste stuurman staan op die 
wal." Ek sien die bootjie wor
stel met die bare, en hoor die 
smalende aanmerkings hier van 
die wal af, maar verder word 
niks daadwerkliks gedoen nie. 
Sou adv. Pirow dink dat hy met 
smalende aanmerkings ,op die 
mense wat nog probeer om die 
staatskip te loods" die volk 'n 
diens bewys? Adv. Pi row is 'n 
man van groot bekwaamheid. 
Maar dan moet hy aktief wees. 
Nou is die vraag: Wat doen hy 
met die Nuwe Orde-groep sedert 
hy hom onttrek het aan parle· 
mentere pligte? Daar word baie 
gcpraat oor partypolitiek, en 'n 
republikeinse ideaal, maar deur 
smalende aanmerkings en uitla
tings word niks bereik nie. Nie
mand is meer republikeins as ek 
nie. Ek het daarvoor goed en 
bloed feil gehad. Maar ek be
sef darem dat die volk nie net 
'n republiek nodig het nie, daar 
is ander dinge ook. Ek dink nie 
net oor 'n republiek nie. Maar 
dit kom my voor of hier mense 
is wat net republiek skree en 
staan en toekyk dat ander dit 
moet bewerkstellig. Hoe swak 

(vervolg op bladsy 5 kolom 5) 
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WANTROUE IN RUSLAND 
SAL WERELDPOLITIEK 

BESLIS: SE SALAZAR 
In 'n onderhoud aan 'n verteenwoordiger van United Pre~;s bet 

dr. Oliveira Salazar, eerste minister van Portugal, sy standpunt gestel ten 
opsigte van ~ommige aangeleenthede wat vandag vir die bele m ensdom 
van lewensbelang is. 

Salazar is die beroemde skepper van die Nuwe Portugal, die won· 
derbaarlike berrysenis van sy vader I and wat hy bewerkstellig bet, het h om 
uitgewys as een van die mees voortreflike volksleiers van die modern.e 
tyd. Bowendien is Salazar die regeringsboof van 'n koloniale moondheid 
wat op die vasteland van Afrika buurgebiede van die Unie hesit. 

Sy beskouinge is derhalwe nie aileen interessant nie, maar boweal 
belangrik vir Afrikaners. Die onderboud bet b"y wyse van vraag en ant· 
woord geskied. Hier volg die vraag en die antwoord daarop: 

Vraag: Wat Is u standpunt ten 
opslgte van die ernstige wareld
krlsis en van die moeilike pro
bleme waarvoor die beskawing 
te staan gekom bet? Onder wat
ter omstandighede kan 'n derde 
wereldoorlog vermy word? 

VERl\IY OORLOG 

Antwoord: Dit is my mcnlng 
dat nog 'n wcreldoorlog vermy 
moet word, of liewer, ek glo dat 
die ulterste pogings aangewend 
moet word om dit te vermy. 
Die Ieiers wat die wereldpolitiek 
bedryt en wat verantwoordelik 
is Yir die bestaan van die volke 
sal tekort geskiet bet indien 
bulle, as gevolg van gcbrek aan 
deursig, of, omdat bulle oor
haastig is of die verkeerde koers 
inslaan, 'n situasie skep wat vir 
die mensdom noodlottig sal wees. 

Dit is nie nodig om die redes 
aan te stlp waarom 'n ·nuwe 
wereldoorlog vermy moct word 
nie: alle volke en hul leiers is 
bekend met d!e redes. Selfs die
gene wat suiwer met hul ver
stand glo - en wens -- dat 'n 
nuwe bedellng sal verrys uit die 
chaos, is met reg bang vir daar
die chaos waarin die beskawing 
gedompel mag word. Dit ver
klaar die eensgeslnde gevoel en 
betuiglngs in belang van vrede 
in die wcreld. 

Om te bepaal of oorlog vermy 
kan word is egter 'n ander saak. 

T\VEE MOONTLIKHEDE 

Ons bchoort glad nie te aan
vaar dat oorlog onvermydelik Is 

Minder Hand.e 
Beter Werk 

Dr. T. E. Donges, minister 
van binnelandse sake, hct voor 
die kongres van die Verenlglng 
van Staatsamptenare in Oos
londen aangekondig dat hy be
sig Is met die reorganisering 
van die staatsdlens ten eindc 
dit klciner, meer doeltreffend 
en gcldelik mecr aanlokllk vir 
amptenare te maak. 

Volgens 'n briefskrywer in 
die STAATSAMPTENAAR wat 
verklaar dat die staatsdlens sy 
bcste kragte verloor weens swak 
salarisse, is die diens oorlaai 
met amptenare. Die gctalle 
kan aansicnllk gesnoel word ln
dlen die salarlssc verbetcr word, 
en die werk van die staat sal 
vee! doeltreffender uitgevoer 
word, bctoog hy. 

Die minister is ongetwyfeld 
op die regte spoor. Die staats.. 
diens bet In die atgelope twaalt 
jaar verdubbel van ongeveer 
67,000 poste voor die oorlog tot 
106,900 verlede jaar. 

Maar salarlsse behoort nle die 
cnigste aansporing te wees nle. 
Die geleentheid moet geskep 
word vir bcter aarimocdiging 
van inisiatief en bckwaambeid 
deur 'n nuwe promosle-stelscl 
wat groter ywer en bekwaam
held sal beloon ook deur vin
niger bevordering. 

nie; regeerders behoort te han
del asot bulle persoonllk ten 
voile verantwoordelik gehou mag 
word indien oorlog uitbreek. 
Dus, as dit waar is dat ecn 
moondheid oorlog kon afdwing 
op andcr, is dit rcdclik om aan 
te neem dat dlt nie sal gebetir 
nie, lndien daardic moondheid 
nic volkome oortuig is dat by 
deur geweld 'n bepaalde pro
bleem kan oplos, 'n bepaalde be
hoefte kan bcvrcdig, of sy mag 
kan uitbrei of versterk nic. 

Soo" ek dit sien is daar ge
volglik twee moontlikbede om 
oorlog te vermy. EerstE>rui, be
boort daar onbevooroordE>elde 
ondE>rsoek ingE>!Itel te word na 
na!lionale a!lpirasies en belange
botsings indien Iaasgenoemde 'n 
bron van lnternasionale 'ny
wing is; tweed ens behoort daar 
'n mag opgcbou te word wat die 
moontlikheid om deur 'n ander 
mag oorwin te word sal Yermin
der ot uitslcakel. 

BOTSINGS 1\IET RUSLAND 

Aangcsien die westerse moond
hede die opkoms van Asiatiese 
naslonallsme aanvaar en selfs 
verwelkom, moet die moontlik
heid van oorlog beperk word tot 
'n botsing met Rusland. In die 
lig van hlerdie stellings onder
steun ck dcrhalwe die rigting 
wat die Wcsterse moondhede 
volg nie alleen om samespre
kings met Rusland te voer nle, 
maar ook om die onderllnge be
grip en verdediging tc bevorder 
van die nasies, wat deur die 
selfstandlgheld en beskawing 
van hul burgers, onwllllg is om 
bulle te onderwerp aan die hecr
skappy van Rusland of om te 
buig onder die kommunisticse 
juk. Ek se dit nie omdat ek 
nuttige resultate Vt'rwag van dleo 
samesprekings met Rusland nie; 
inteendeel ek vree!l dat die 'Wes
terse moondhede tydens die !lll

mespreklngs met Rusland geneig 
sal wces om sommige van die 
voordele waaroor bulle beskik op 
te offer ten\.·ille van ,·ersoening 
md Rusland - wat egter nie 
blywend sal wees nie en bowen
wen nie op hierdle manier be
w~rk!ltellig kan word nie. 

VOORBEREIDINGS 

mooi Russlese woorde nog aan
vaar kan word verby Is. 

Trouens, in bierdie verband, 
bet da.ar in die afgelope jare 'n 
totale verandering van sienS\"\-')'8C 
plaa.sge,·ind. Die manicr waar
op vre<lesvcrdrae wat gesluit il, 
uitgevoer is; die koelbloedigheid 
van die Russiese optrede in die 
satellietlande, wat reeds polities 
en ekonomies dE>ur Rusland op
geslurp ill; die valsbeid van Bus
land om enersyds vriendskaplikt" 
betrekkinge met Iande aan te 
knoop en bulle andersyds te on
dermyn met bebulp van inheem
se kommunistiese partye - dit 
alles bet die geloof in Rusland 
se goele trou geheel en al ver
nietlg. 

WANTROUE IN RUSLA.~D 

Hlerdle wantroue in Rusland 
is die beslissendste faktor in die 
internasionale politick en ek glo 
dat dit alle toekomstige interna
sionalc verwikkelinge sal be
invlocd. Gevolglik sal geen kon
fcrcnsie voortaan in staat wces 
om verbondslulting en herbcwa
pening deur die bedreigde volke 
tc verhocd nle en sal die kom
munlstiese partye bulleselt nooit 
weer kan rehabiliteer 1\8 nasio
nale organi11asle wat hervorming 
of 'n nuwe reKeringstelsel be
pleit nie. 

As gevolg biervan !181 ons 
waarskynlik In die toekoms vind, 
enersyds, toenemende voorberel
dings vir <lie verdediglng van die 
\Vesterse moondhede, en a nder
syds, die artereenvolgende ont... 
binding, vryelik of onder dwang, 
van die kommunistiese partye in 
die Iande wat bul verdediging 
voorberel. Die Iekker ou dat' 
toe Rusland nog gebruik kon 
ma.ak van mag, prestige en in
filtra.sle bet, myns insiens, reed!! 
vcrbygegaan. 

OORLOG UITGESTEL 

As ck gevra word of ons op 
hlerdle manter nadcr kom aan 
'n onvermydelike botsing, se ek 
dat ons lnteendeel verder daar
van wcgdryf; want as dit 
heeltemal seker word dat 
baie volke, selfs dlcgcne wat 
nog nie volledig voorberei is nle, 
bulle nic sonder oorlog gaan 
onderwerp nic, dan word die 

Met bierdle voorbehoud mag balans van die mag tuss~n Ooste 
samesprekings gchou word; en Wcstc ten gunstc van die 
maar ck hou vol dat hierdic Weste gelaai en daardeur word 
weg nie na blywende vrede lei oorlog minder waarskynlik. 
nie. Ek is ceneig om te glo dat die 

Ek is oortuig dat die interna- Russie!'le leiers, vir die oomblik, 
sionale posisie troebel sal bly hul voornemens laat vaar bet 
vir die volgende twee of drle om Sowjet-uitbreldlngs na die 
jaar - die tydperk wanneer die We!ite deur miliUre geweld te 
Westerse moondhede boofsaak- laat geskied - en in die Jig 
lik bedrywig sal wees met voor- bien·an moet die amptelike uit
bereldings vir bul verdediglng. Iatings van die Russiese Ie!ers 
Gcdurende hlerdle jare sal Rus- verklaar word dat Rusland nie 
land a! sy kragte inspan om die Engeland of Frankryk of sells 
moraal te ondcrmyn, die bewa- die Verenigde State bedrelg nie. 
pcnlng te dwarsboom en ver- Aangesien dit die geval is, Is dit 
deeldhe:d tc saal onder die volke Rusland se onmlddellike doc! om 
wat hom tcenstaan, Hierdie 'n streep - verklcslik 'n aan
veldtog van bcloftes, kompro- eenlopende strecp - van satel
misse en terugkrabbellngs sal lletstate op sy grense onder sy 
waarskynlik nle die gewcnste re- polltieke en ckonomiese heer
sultate oplewcr nie, want dit lyk skappy te bou en om oorkant 
vir my asot die tyd wanneer (vervolg in volgcnde kolom) 

PARTYTUG MAAK 
REDENAARSTALENT 

WAARDELOOS 
In 'n boek oor die werking van die Britse parlementere 

stelsel skryf dr. Eric Taylor, 'n lid van die Britse parle· 
mentere personeel, onder meer dat die moontlikheld om 
lede binne die parlement met woorde te oortuig feltlik 
onmoontlik geword bet weens die opkoms van die party· 
masjiene. 

,,Dit word reeds lank erken r-, -------- ---- -

dat met die> ontwikkeling van 
die partymas.,jien dit bale moei
lik, indien nle onmoontlik ge
word bet om 1>temme deur mid
dE-l van toesprake te laat draai. 

,Gladstone se donderende 
vcroordelings en subtlele wel
sprekendheld het vcrhoed dat 
sy party skeur; Disraeli het so 
vurig geantwoord dat, volgens 
lord George Hamilton meedeel, 
sy kunstande eenmaal uit sy 
mond gcspat het. MIUtr dit is 
boogs twyfelagt:g of een van 
bulle ooit daarin gE>slaag bet 
om deur middel van bul toe
sprake lede van die teenparty 
te oorreed om bul swE>ep onge 
boorsaam te wees en bulle by 
die sprekrr te '\'oeg." 

Ook die Cape Argus se parle
mentere medewerkcr erkcn 
hlerdie felt. Hy skryf: 

,.Self"' getroue bewonderaar~ 

van die parlementere stelsel 
twyfel in oomblikke Yan moed.
loosbeid rum die mag van die 
gesproke woord om stemme in 
die rnad te bekt'E>r. Vriend(• 
bet al by my gE>kla dat tf'rl 
spyte van al die woordrykt 
woede van die opposis'e die wil 
van die regering tog deurg.-voer 
word deur die onvcrblddelikbeid 
van die partydisslpline." 

(vervolg van vorige kolom> 

die strecp neutralc en ongcwa
pende gebiede te he wat sy 
veiligheid sal vergroot en wat 
as gerieflike tockomstige af· 
springplekke kan dien. H lcrdie 
Russlese doelelndes, wat ool 
voorgcstel kan word as dlt 
voorwaardes waaronder die be· 
trokke gebiede vrcde kan ver
seker - en dit is 'n onrusba · 
rende felt - bet betrekklng or 
die gebiede rondom Duitsland 
en Japan. Die kwaaiste gcvcgtc 
op die kontercnsies met Rusland 
sal derhalwe oor hierdie gebicdc 
gevoer moct word. 

KONFERENSIES 

As hierdie gevegte dcur Rus
land gewen word sal die oor
winning deurslaggewender wees 
vir die toekoms van Europa en 
Asic as die oorwinning wat die 
atgelope w~rcldoorlog beelndig 
het - 'n oorlog wat ongclukkig 
niks beslls hct nie en alles deur
mekaar gekrap bet. Indien Rus
land egter nic die konferensie
gevegte wen nie sal 'n cerlike 
kompromis aangegaan kan word 
en sal 'n rede!ike gcdragslyn 
deur Rusland gevolg moet word 
ten aansicn van sy toekomstige 
internaslonale verhoudlngs. Dlt 
sal egter nie gebeur n'e indien 
Rusland lsolasie verkles, 'n ge
dragslyn wat moontlik die op
lossing - hoewel nie 'n goele 
nle - vir wereldvrede kan wccs. 

~ 

(vervolg van bladsy • kolom 5) 

die partypolltiek ook al is, dit is 
vandag nog al wat lets doen vir 
die volk en nie die stuurman op 
die wal nic. Ek sou mccr kon 
sa maar is bang om te veel 
ruimte in bcslag te neem, Aan 
die O.B. wil cit graag vra of dit 
goed is om mcnse te ontmoedig 
om by partye aan te sluit. Die 
Afrikaanssprekende dee! van die 
volk is in vyf verdecl. Dit is 
S.A.P.-H.N.P. A.P.-O.B. --N.O. 
Nou word die A.P. en H.N.P. een 
Die N.O. bly nog apart en die 
Ieiding van die 0 B.-blad is ook 
nog vir 'n aparte groep. Van die 
S.A.P. of V.P. sal ek nou liewer 
niks se n:c. Ek verwag van die 
Engelsc V.P.'s meer as van die 
Afrikaanssprekendes onder bul
le. Ek is rcpublikclns, en ek 
verwelkom volkseenhcid, maar 
Pk sicn nic daar kwaad in om 
encrsdenkcndes in een party by
mekaar te bring nic. Laat die 
wat bymckaar hoort tog bymc
kaar kom, dit sal volksccnheid 
bcvorder maar nie tccnwcrk nie. 
Maar as bulle nie in ecn party 
kan wccs nie, sal daar ook nle 
volkseenheid kom nle. 

(Die jongste bcsluit van die 
Grootraad in verband met die 
skepping van 'n nlc-partypolltle
ke front wat hom vir staats
hervormings gaan beywer, bring 
'n positiewe taak vir diegene 
wat ,op die wal staan", sonder 
dat bulle noodwendlg die swak
ke poglngs van die partypolltiek 
'n die pad hoe! te .staan.-Red.) 

Verkiesings
belofte 

1\lnr, Winston Churchill beloof 
die Britse volk da.t by sowel 
Brittanje se ekonomlese her11tel 
as .!IY ber:;tel tot wereld-Ieierskap 
sal bewerkstellig as sy Kon~~er
\Vll.tiewe Party op 25 Oktober 
verkies word om die land te re
geer. 

In sy party se verkicslngs
manifes, wat hy onderteken het, 
hct mnr. Churchill sy ryke vcr
beclding vrye tcucls gegee. Hy 
verklaar dat by nog steeds die 
moontlikheid sien van same
werking met 'n vriendskapllke 
Rusland in 'n tydperk wat vir 
die swoegende miljoene van die 
wereld sal beteken 'n tydperk 
van morele en materielc voorult
gang wat die mcnsdom sc wild
ate drome sal oortref. 

Mnr. Churchill bet beloof om 
'n oorwinsbelasting te hef wat 
sal verhoed dat woekerwlnste uit 
die herbewapening van Brlttanje 
gemaak word. Hierdic belofte 
word beskou as 'n oullke klap 
vir die Arbcldersparty. 

Kan met trot .. 

aanspraak maal. 

dat sy kli~nt• 

onder dif' h4"• 

geklede kla!o' .... tt·l 
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KOMMUNISTE HET V.S.A. 
SE BELEID BESTUUR 

By meer as een geleentheid het ons buitelandse medewerkers die 
invloed van kommunistiese clemente in die Amerikaanse en Britse departe
mente van buitelandse Hake beklemtoon as 'n belangrike faktor in die 
heleidsbepaling van die Westc. Dat hierdie faktor inderdaad ook in belang
rike kringe in Amerika gehu.ldig word, blyk uit kommentaar van die 
Amerikaanse weekblad Time in verhand met die bcskuldigings van senator 
Joe McCarthy teen die regering en die hevinding van agt Republikcinse 
senatore wat gehelp ondersoek instel bet na die ontslag van generaal 
MacArthur. 

Toekomsbeleid 
<vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

delik tot die algemene aan
va.arding van die bekende Re
publikeinse Konsepgrondwet 
van 1941. Die Engelse oor
winnings van 1989 en 1943 
bet doodgeloop in die Afri
kaneroorwinning van 1948. 
Maar moet hierdie oorwinning 
ook doodloop in 'n volgende 
of daaropvolgende neerlaag? 
DIE O.B. S~ NEE. 
Die stryd moet beslis word, 

en wei ten gunste ,·an vry
heid en die beslissing moet 
vasgele word in die partylose 
Republiek van Suid-Afrika. 

• V olksregering 
~IOET SUID-AFRIKA AL

TYD AAN DIE KRONIESE 
KWAAL VAN SWAK REGE
RING LY? 

Die O.B. se nee. 
Die Ossewabrandwag be

pleit gesamentlike volksrege
ring instede van partyrege
ring wat voortdurend verswak 
word deur gedwonge opposi
sie. Hierdie noodsaaklikc 
hervormings moet teweegge
bring word sonder vrees vir 
gevcstigde belange. Die Osse
wabrandwag wil skeiding 
maak tussen die uitvoerende 
en die wetgewende gesag. Die 
volk moet 'n President kies 
wat sy ministers sal aanstel 
uit die volk se bekwaamste 
manne en wat vir 'n bepaalde 
tydperk met gesag sal regeer. 
Hy sal bygestaan word deur 
'n Volksraad van volksver
teenwoordigers (nie partyver
teenwoordigers n i e) w a t 
waarlik vry is (sonder die 
tirannie van die partykou
kus), en deur 'n Gcmeen
skapsraad van beroeps- en be
dryfsverteenwoordigel'l). 

• Leierskap In Afrika 
DIE HOOFTAAK \VAT 

D I E AFRIKANERVOI"K 
MOET VERRIG, IS ONGE
TWYFEI~D OM AS LEIER 
IN AFRIKA OP TE TREE. 

Die Afrikaansc Vastcland 

blanke beskawing op die vas
teland van Afrika te help ves
tig. Suid-Afrika moet van die 
geleentheid gebrulk maak om 
die vasteland van Afrika eens 
en vir altyd in blanke en nie
blanl{e gebiede verdcel te kry. 

Suid-Afrika se buitelandse 
beleid moet derhalwe afstuur 
op republielcwording en op die 
verkryging van die internasio
nale aanvaarding van die be
ginsel van totale vertikalc 
:!partheid in Afrika tussen 
wit en swart - sonder inkor
ting van die ontwikkelings
moontlikhede van enigeen. 

O Ekonomiese 
V erte(.mtvoordigi1lg 

DIT IS DU~ REG VAN 
ELKE LID VAN DIE AFRI
KANERVOLK 0~1 VRY EN 
WELV AREND, KOl\niER
LOOS EN GELUKKIG IN SY 
VADERLAND TE LEWE. 

Vir jarc reeds is dit onge
'ukkig nie die geval nie. Dui
scnde Afrikaners het die slag
Jffers geword van die hoe 
lewenskoste. En hoewel dit 
lie geval is, is daar geen 
cnkele bcstuurlike liggaam in 
Suid-Afrika wat belas is met 
Jie versorging van die ekono
miese behoeftes van die volk 
tie. In die dae toe ons ,·aders 
n }~uropa. geen politieke ny

!teid gehad bet nie, bet bulle 
:langedring op politieke ver
'eenwoordiging in die Iands
·,estuur. Vandag wanneer 
laar geen ekonomiese vryhehl 
'1estaan nie, dring die Osse
vabrandwag aan op ekono

:nics verteenwoordiging in 
:lie landsbestuur. 

Dit kan so maklik geskied. 
Die Senaat bet in der waar

'!eid oorbodig geword. Laat 
'tom nou gerus verdwyn en 
o;kep in sy plek 'n Gemeen
:;kapsraad van beroeps- en be
dryfsverteenwoordigers waar 
i.ie ekonomiese bclange van 
rUe volk versorg sal word. 

staan op die drempel van 'n • Die Osseu:abrandu:ag 
bloeitydperk van grootskaal- Se Posisie 
se ontwikkeling. Afrika bet 
nuwe strategiesc betekenis DIE U IT V 0 E R E N D E 
gekry, want sy ooskus het die RAAD WJL ONOlUWONDE 
grens geword tussen die Wes- VERKLAAR DAT VOOR
te en die Ooste. Afrika het NOE~IDE DOELSTELLINGS 
tewens nuwc ekonomiese be- NIE VERWESENUK KAN 
tekenis gekry, want aangesien ·woRD DEUR 'N UITSLUI
Europa sy .,spens" van Rus- TENDE POLITIEKE PARTY 
land verloor bet, is hy nou :\'IE HULLE KAN ALLEEN 
aangewese op Afrika vir voed- BEREIK WORD DEUR 'N 
selvoorrade. Dit alles gaan tNSLUITE~'DE VOLKSBE
verreikende gevolge he. Da.ar- WEGING. 
om is dit Iewensbelangrik vir Da.arom streef die Ossewa
Suid-Afrika. om voortaan 'n brandwag openlik daarna om 
toonaangewende rol in Afrika. '>Odanige volksbeweging te 
te speel. Suid-Afrika. kan dus ,·erwek. };n daarby pleit die 
nie in die Britse Statebond Ossewabrandwag steeds vir 
afgesonderd bly staan nie, samewerking by vern·ante or
maar by moet hom vryelik ganisasies, sodat hierdie doel
kan beweeg in die kring van stellings deur die samewer
westerse volke, in vriendskap kendes-as insluitende volks
met almal maar in besonder beweglng - verwesenlik kan 
met die belangbebbende word. 
moondhede in Afrika. Suid- Tot sover die l\lanifes van 
Afrika. se natuurlike bondge- 28 Junie 1950. 
note is immers sy buurstate Tans word die praktiese 
In Afrika. stappe gedoer. om bostaande 

Suid-Afrika moet sy vry- hervormingsprogram ten uit
heid neem en dit gebruik om voer te bring deur die skep
die blanke beskawing in Suid- ping nn 'n federate staatber
Afrika te vestig deur die ,·onningsbeweging. 

Na aanleiding van president 
Truman se aanval op ,McCar
thyisme" - dit wil s~ die be
skuldigings dat sekere ampte
nare nie betroubaar Is nie -
verklaar Time dat dit nie Mc
Carthy is wat die agtcrdog-veld· 
tog begin het nie, maar dat hy 
,atgekom" bet op 'n dlepgesetel
de geloof by die publiek dat 
kommuniste wei deurgedring bet 
tot die Amerikaanse rf'gf'ring en 
die landsbeleid bein,·Ioed bet tot 
na.deel van die ,·olk 11e ,·eilig
heid. ,,Hierdie geloof ru'l op 
baie feite wat by die publiek be
kend was nog voordat Joe Mc
Carthy sy groot moml te \\'hee
ling oopgemaak hf't." 

,Alger Hiss Is twee wekc te
vore veroordeel, en vier dae na 
die hofsaak bet Dean Acheson 
<minister van buitelandse sake) 
'>Y verklaring gedoen: ,Ek is nie 
van plan om my rug op Alger 
Hiss te draa! nie.' 

,Dwarsdeur die ondersoek na 
kommunistlcse bedrywighede hct 
Truman, Acheson en K.ie die in
druk geskep dat bulle meen die 
hele besigheid is kat. Truman 
het die Hiss-saak 'n pampoen
>pook genoem. Tot vandag toe 
het nog Truman nog Acheson 
ooit verontwaardiglng oor die 
~eenwoordigheid van rooies in 
Washington gelug wat vergelyk 
kan word met Truman se ver
·mtwaardlging oor McCarthy 
verledc week nle. 

VUIL HUIS 

,.Toe <lie publiek die getuienis 
in verband met Alger Hiss ge
Ic-es bet saam met ander open
barings in daardie tyd, het bulle 
nie redink dat al die beskuldi
gings teen kommunisme kaf b 
nie. Hulle bet 'n skoonmaak 
van die huis verwag - of tt>n 
minste 'n amptelike erkerming 
dati <lie huis vuil was. Truman 
bet koppig geweier om dit toe te 
gt>e. Toe Acheson sy selfvoldnne 
verkl!tring oor Hiss gemaak het, 
het by die penne ingeslann vir 
l\lcCartbyisme. 

.,Die beleid om voor te gee 
dat daar geen kotnmunlstiese 
invloede bestaan het nie, kan 
beskryf word as Trumanisme. 
Dit is die eintlike vader van 
McCarthyisme. 
,.M:cCarthyisme sal nic gekeer 

word deur toesprake van Tru
man of deur heksejagtcry van 
hcksejagters nie, of deur bewe
rings dat McCarthy 'n glibberige 
karakter en gcen heer Is nlc. 
~lcCarthyisme gaan bly totdat 
Harry TrulliAJl, die prf'sident 
van die Verenigde Statt>, die 
neiging in die Verenigde State 
se beleid om kommunlsme te 
paai, gaan uitskakel. Hlerdie 
neiging is die rooi nagloed van 
kommrmiste in en rondom die 
regering. Dit hou MeCarthyis
me blink en skyntnd.'' 

SENATORE SE OORDEEL 

Hicrdie kritlek van Time op 
die Amcrikaansc regering se 
gepamperlang met die kommu
nlsme word verder gerugsteun 
deur die vcrklaring van agt lede 
van die ondersoekkommissie na 
generaal MacArthur se ontslag. 
Die kommissie het met meerder
heid van stemme besluit om 
gcen verslag openbaar te maak 
nie, maar aan sy lede die vry
heid te laat om hul standpunte 
te stel. Die agt lede het 'n ver-

(vervol&' In volgende kolom) 

S.A. Neem Sorg 
Oor Van Nog 'n 

Britse Skip 
Die Regering bet nog 'n Britse skip aangekoop. Dit 

is die torporedojaer, Whelp, een van die vier Britse suster
skepe in die Britse vlootbasis, Simonstad. 

Verlede jaar in l\laart bet die Regerin-.; die eerste van 
die ,·icr susterskepe aangekoop, naamlik die Wessex, wat 
toe die Jan van Riebeeck geword bet. Die Regering bet 
lir die Wessex 'n bedrag van onge,·eer £500,000 betaal 
en vir die Whelp glo £250,000. 

Daar bly nog twee Yan die vier susterskepe oor. 
Volgens koerantberigte le die Whelp reeds sedert 1947 in 
Simonstad weggebere ,vir bewaring teen bederf." 

In verband met hierdie aan. 
geleentheid het mnr. W. R. 
Laubscher, voorligtingsoffisier 
van die O.B., in 'n toespraak 
wat in Die 0 B. van 8 Augus. 
tus 1951 verskyn het, verklaar: 

Ons boor ook deesdae dat die 
minister van verdediging besig 
is om vir Suid-Afrika 'n eic vloot 
op te bou. Dit blyk dat Brit
tunje nie kan bekostig om al 
sy skepe op see te hou nie, en 
dnt by verplig is om sommige 
in tuishawens op versterkwntt>r 
te hou - tot verswakking Yan 

(vervolg van vorige kolom> 

slag uitgebring waarin bulle ver
klaar dat MacArthur noolt mlli· 
tere aanbevcllngs veronagsaam 
bet nie en dat hy altyd wesen
lik in ooreenstemming met die 
gesamentlike stafhoofdc was. Sy 
verwydering was weltig, maar 
Truman sc metodes was ,vcr· 
:tecrd geadvisecr" en die redes 
wat aangcgec is, was heeltemal 
onvoldoende om die stap te reg
verdig. 

Die minister van buitelandse 
sake, Dean Acheson. ,bet nie 
altyd die inllgting wat van hom 
gevra is openhartlg en vollcdig 
verskaf nie. Onder sy Ieiding 
was die rigting van die Ameri
kaanse buitelandse belcid hoof
saakllk om sel{ere van ons bond
genote te bevredig eerder as om 
die veiligheid van die Verenigde 
State te bevorder." 

RUSL~~ BEVOORDEEL 

.,Die regering se Verre Ooste
belcid was 'n katastrofale mis
lukklng met uitsondering van 
Japan waar MacArthur aan die 
hoof gcstaan het ... Dit is on
gf'lukkig maar waar dat die d&
partement van buitelandse sake 
b~lnvloed was deur "n groep wat 
Ash,tiese vruagstukke eerd<>r tot 
voordeel van Rusland as van die 
V<"renigde State vertolk bet . .. 
J>ie waarheid omtrent tlie pro
kommunistiese departement vuu 
buitelnmlse sake is nog nie ont-. 
hul ni<>. 

.,Onderdrukking van die We
demeyer-verslag (wat gepleit het 
vir hulp aan nasionale Sjina en 
'n V.V.O.-voogdyskap oor Mants
joerye ten einde die gebicd uit 
kommunistiese hande te hou> 
was 'n tragiese fout - veral die 
deel wat 'n aanval op Korea 
voorspel het. 

,.Die beleid van die departcmcnt 
van buitelandse sake het Sjina 
laat oorgaan in die hande van 
die kommuniste. Die fabel dat 
Sjina geval het omdat Sjlnese 
troepe geweier het om te veg, 
word weerle deur becdigde ge
tuienis. Doeltreffende mlliUire 
hulp kon die kommuniste 'n 
nederlaag besorg het . . . Som
mige Amerilmanso amptenare 
was dermate tetn Tsjinng Kai
sjek gelmnt dat bulle outomatief; 
aan die kant van die Rooi be· 
wind gestaan het. Onden;oek 
behoort drulma ingl'llitel te word. 

.,In sy geheime dlrekticf wat 
op 23 Dcsember 1949 uitgegee is 
in verband met Formosa het die 
departement van buitelandse 
sake gehelp om die weg te baan 
vir die uitlewcring van Formosa 
aan die rool Sjlnese." 

die Brit&e vloot. \Veer tree lo
jale Suid-Afrika in die bresse. 
Die minister van verdediging 
koop die Britse skip, betaal 
kontant daarvoor en betaal te
wens om die skip op die see te 
hou, en as Brittanje oorlog 
maak is die skip deel van sy 
vloot! Hierdie hulpverlening 
verhoed dat die Statebonds
vloot verswak. In die prak
tyk betekcn dit dat die Britse 
vloot sy sterkte handhaaf op 
kostc van die Suid-Afrikaanse 
belastingbetaler. Enige Sap
regering sou trots gewees het 
op sodanige lojale hulpverlenlng 
aan Brittanje. 

LOS VAN BBITSE VLOOT 

En op 15 Augustus 1951 het 
Die O.B. geskryf: 

Tensy Suid-Afrika buiteknnt 
d'e Britse Statebond stnnn so
dat by sonder oorweglngs van 
koninklike of groepRlojaliteit 
kan besluit wanneer en vir wle 
by wil veg, is 'n eie Suid-Afri
kaanse vloot en vlootbasls eer. 
der 'n nadeel as 'n voordeel. 
Solank Suid-Afrika deel van 
die Britse Statebond uitmaak 
en derhalwe deelnet>m aan 
Brits.e oorloe, is die Suid-Afri. 
kaanse vloot 'n deel van die 
Britse vloot wnt op koste van 
die Suld-Afrikaanse belasting. 
betaler in stand &'<'hou word, 
en dieseUde geld vir Simonstad. 

'n Eie vloot en ele vlootbasis 
kry aileen betekenis wanneer 
S'uid-Afrika staatkundig en ml
liter 'n vrye r<>publiek is in teen
stelling met sy ,uitgeboude soe
wereine onafhnnklikheid" binne 
die Britse Empire. 

S.A. Bly Lid Van 
Britse , Klub " 

,,Ons is 'n lid van die State
bond en ons bet geen plan om 
ons lidmnatslmp van die klub 
op t& &e solank dit in belang 
van Suid-Afrlka is uie," bet dr • 
T. E. Donges, minister van 
binnelandse sake, op King. 
williamstown gese, en daaraan 
toegevoeg: 

,Met die oog op die wereld
toestand sien ons geen rede 
waru-om ons sal uittree nie.'' 

Partypolitiek 
En Onderwys 

Omdat bulle die Afrikaanse 
kind in die skole wil versap, 
is die provinsiale raad van Na
tal nie bereid om die beglnsel 
van moedertaalonderwys in te 
voer en afsonderlike skole vir 
die Afrikaanse kinders te bou 
nic, het mnr. D. J. Potgieter, 
L.P.R. op die H N.P.-kongres 
op Ladysmith ges~. 

t .. DIE 0 B ." word ~~:•druk deur Pro 
Eeelul& Drukk•TY· Stellenbo«b. Ylr 
die elenaan en ultcewere: VOORSLAO 
(E.mt..) Beperk. Groot. Eerqebou 
703, Poabua 1411, Ke.rkplti.D, Jta.&p· 
1\&d. 
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