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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. Westerse 
Russe 

Flaters Het 
Versterk 

Jrg. 11. ~uupstad, 19 Desember 1951. Prys 3d. ::\r. 5. 

Die swak h ooding ':an di~ Westerse lcier·:il in Korea, wat gelei bet 
tot ·die ontslag' ~,an genl. MacArthur omdat hy aangcdring het op 'n militth•e 
beslissing in plaas ~·an 'n kompromis m~t die Kommuni~te het Ruslund 
aansienlik yersterk en wa~ ten Yolle in ooreenstemming met RussiesP 
oogm erke Yolgen~ die gocd ingeligte hlad Intelligence Digf'st. . 

Die blad verklaar dat die I misrekenings was. Die !cite 
huidige ,treurige toestand" in van oorlogsvoorbereiding was 
Korea die gevolg van 'n reeks lanlt voor die kommunisticsc 

1951 BEKLEMTOON 0.8. SE 
nanval op Suid-Korea aan die 
\Vcstcrsc state bekend, net soos 
ook die Sjinesc deelname later. 
Uie inligting i'! t>gter M veron · 
agsnam M nifl gt>glo ni<'. In· 
tussen is die propaganda geglo 
dat !lie Kommuniste teen Julie 
hierdie jaar vrcde sou maak. 
AI wut t"gter gt~bt•ur hd is dat 
nus.Jand en Sjinu. in !itnat ge
s~l wus om ~o 'n sterk mili
rert> posh•ic in Kort•a op te bou 
dat die "aprnstilstand-konfe
rt'nsie 'n mitl<lt•l van ltussiesc 
bt>ll'ill geworll bet eerder as 
'n militi'rt' komxnom'i!'! tcrwille 
van die Kommuniste. 

NOODSAAKLIKHEID 
- Die jaar ] 951 - die dertiende jaar van die Ossewahrandwag se 

hestaan - was in me<"r as f'en opsig 'n heslissende jaar vit· die beweging. 
Dit was nie 'n skouspelagtige jaar nie. lntecmleel vir mcnige lid en 
ondf'rsteuner van die Os~ewahraudwag was dit ongetwyf~ld 'n prosaiese 
jaar. Nietemin het die. hew<"ging gedm·ende hierdic jaat· dem·slaggewende 
hf'sli .. sings geneem. Die belt~ hf'tekenis van die besJissing~ hal in 1952 en 
dif' daaropvolgende jare tt•n ~·olle ontvou. 

Die jaar wat nou amper Yerby is bet aange,·ang met I bowcndicn hct die O.B. te kenne 
'n part~l)Oiitieke patroon waarin die 0..,!-.CWabrandwag ook ge~ce ~at rcpubliek~ordi,ng 
geweef was. Xie in die ,-oorgrond nie maar as deel van die d.nngcnd .1~ <'n derhah':'e n prak
agtergrond. En wei oo die volgcndc wvse: Die Herenigde tlesc pohtrckc. kwessle gcwo~d 
N 

• 1 p t ·- k 1· · t d. ,. Af ·k ..-hr het wat me Ianger op d1e 
a<,JOna e ar y was m oa I Sit' me 1e r1 anerpa, "" en lang baan esk · f mag . d 

die Afrikanerparty het hoofsaaklik bestaan nit O.B.-Iede wat nie. e g lll \\or 
met behoud van hul ,nie-j)arty{IOlitieke identiteit" lid Die o.B. is gekant daartccn 
geword bet. dat Suia-Afrika 'n koninkryk 

van Sy Britsc Majcsteit moet 
wees - die monargismc druis 
in teen ons volk !le geaardhcid 
en opvattings. Die O.B. wrwerp 
geheel en al eli~ purtypolitit'ke 
komprom!'! om on'! lund om te 
skep in 'n koning-.re(mblit'k. 

In die loop van die jaar het oor die O.B. se skakeling met 
die sogcnaamde samesmelting I die partyc finaal en onherrocp
van die partye plaasgevind. In lik af te sluit. 
dct· waarheid het die H.N.P. Die O.B. hC't hom gt>ht>el en al 
sle,gs sy naam na die Nasionalc onttrek aau di(' partypolitiek. B y 
Party verander en die Afrikaner het opnout beklrmtoon dat by 'n 
Party lngclyf met die voorbe- volkspolitirk!' organi.,a'!ie iS rn 
houd dat A.P.-lcde wat by die as sodanig voortann 'n YOlkome 
Nasiona.lc Party aansluit eers selfstandigt'l rol ... al sp('(>l. Sy 
moct vcrklaar dat hullc nic aan werksaamhedc sal nic ingcperk 
,:n organisMic met 'n politieke word deur gcbeurtcnissc op die 
strekking·• behoort nie. As ge- pa.rtypolitieke tcrrcin nic en sy 
volg van hicrdie slim plan om uitsprake sal nic ingckort word 
die O.B. encr~>yds te ignorccr en deur die voorncmcns van die 
andersyds tc isolccr is die !ewe partypolitici nic. Hicrmcc het 
van die bcwcging bcdrcig - eg- die O.B. kennis gcgcc van sy 
ter sondcr dat hy as sodanig volkome vryheid om in die toc
aangeval is. Dit was oulik. koms enige aksie tc necm en 

Dit hct die Osscwabrandwag enigc standpunt tc stel wat hy 
voor 'n moeilikc keuse gestel. noodsaaklik of in bcla.ng van dje 
Hy moes homsclf vcrdcdig son- volk mag ag. 
der om die beskuldiging uit tc Die betekenis van hicrdic bc
lok dat hy die ,ccnhcld" wat slissing is eenvoudig. Die O.B: 
die pa.rtyc bcwcrk het, aanval. gaan in die toekoms self veg 

Die vyande van die O.B. het vir die ideale wat hy bely. Dit 
stellig verwag dat hy noodge- spreek vanself dat die gcvolge 
dwonge in die buik van die.Afri- van hierdie beslissing ecrs in 
kanerparty sou gaan wegkruip, die aanstaande en daaropvol
waardeur die H.N.P. in staat gc- gendc jare sigbare gestalte sal 
stel sou word om 'n geswolle aanneem. 
Afrikanerpa.rty te kan inlyf son- Gcdurcnde hierdie dcrticndc 
der crkenning <selfs met mis- jaar van sy bestaan hct die O.B. 
kenning) van die Osscwabrand- opnuut en by herhaling beslistt' 
wag. 11tandpunt ingencem ten aansien 

van vcrskillcnde aangeleenthcdc 
EE!I."HEID NIE VERHINDER wat vir die Afrikanervolk lc

j\fuar die O.B. bet n ie daurvoor 
gt'vot'l om die politieke partye !;(' 
,.t>enht'id" aan te val nie. Trou
t>ns, tlie Grootraad het. besluit 
om die. ,eenwording" te verwel
kom. Die O.B. het ook hoege
naamd nie in die buik van die 
Afrikancrparty gaan wegkruip 
nie. Intccndeel, die Grootraad 
het dankbare gebruik gemaak 
van die ,samcsmclting" van die 
politieke partye om" die hoofstuk 

wensbclangrik is. Hierdie op
trcde gaan onvcrmydelik in die 
toekoms cise aan die O.B. stel 
wat hy nie sal kan ontwyk nie. 

DIE REPUBLIEK 
D ie O.B. het hom onom

wonde uitgespreek ten gunste 
van die omske)>ping van Suid
Afrika tot 'n repobliek; 

HANDELSBANDE MET 
EMPIRE AL NOUER 

Suld-Afrika is op een na. nog I By wrre \\f'g dit'l grootste deel 
steeds Brittanjr se beste klunt, van <lie Unit" .,e hamlet word met 
en dit'l handt'l tu.,'!en die Unie die Brit-.e Statt>boml gt>dryf. 
en Brittanjt' n<'t'm nog steeds Van on., totalt> invOf'r 11'\Wr d'e 
too volg('n'> 'n VE'rklaring van Britse Statebond 8G pt'r-.ent ter
die Brit.,f' hoe kommissaris in wyt 69 per-ent van ons uitvoer 
dil'. Unit>, .<.ir John Je Rougetel. na Statebond!-olnmle- gaan. 

Dit blyk dat 35 pe....ent van Sir John het gt'.,t' dat die 
die Uuie se invO<'r van Brittunje handel tu'!sen tlit' Unil' (•n Brit
nfkorru.tig is, tt>rwyl 25 persent tanje en die U n ie en die rt>~ van 
van die Unie '>e total!' uihO<'r na j d ie Britsc. Statebond d ie afge
Brittnnje gann. lope jaa.r aansit'nlik tot'genet>m 

Bowendien bet die O.B. '\er
k laa'r dat hy hom sal vrr!.rt tt'rn 
die gevaarlikC' bC'l!'id van int'C'n
<;trengeling van Britse gt'bit•de 
<'n betange wat tan~ gevolg word 
- in Suid-Afrika. dcur sowel die 
regering as die opposiKie. Dit• 
Britse Ryk en die Brit'IC' State
bond word tans saamg('vleg tot 
'n onlosmakelike eenheid en die 
~ocwerein onafhunklike konink
ryk van Said-Afrika wortl in 
hiC'rdie eenhe.id geweef deurdat 
'>Y politieke, ekonomie&e en mili
ti-rc !ewe met die res geintegrt'C'r 
word - tot so 'n mate dat Suid~ 
AfrikA sy selfstandigheid inboet 
trrwille van lidmaatskap ann 
die gro~r Britse geheel. 

llit'rdie beleid bots met dit• 
vryheidstrewe van ons volk ('n 
derh ulwt' bot'! die O.B. met hier
tlir beleid. 

HERVORMINGS 
Die O.B. bet Yerklaar dat 

hen-orming.., op politieke, eko
nomiese en maatskaplike ge
bied noodsaaklik geword het. 

Hy het hom vera! ten gunste 
van die af:~kaffing van die ver
derflike partystelscl uitgespreek. 
Dit'l O.B. \\ il regt>ring he lleur •n 
pre'tidPnt wat die volk verities 
hl't, in~trde van regering deur 
ilil' Ieier van (lie strrkste poli
tieke Jll\rty; hy wil die scnant, 
wat d it'l baan tji.-soord van die 
politieke (lurty.- gewortl het, af
skaf en in kY p ll'k 'n gemeen
skapsnuul !.tt•l van kultuur- be
roeps- en b<'tlryfsvt'rteenwoordi
gers. Hy wil die volksraad in 
ere hf'r,tt>l deur tC' sorl{ dat die 
lrdf' van die rnad \ r)·(' Yotksver
tet>nwoordigt>~ i., Pn nie slaafse 
partyv·erteenwoordigt'rs wat on
der die plak v-an die partykou
kus staan nit'. 

Die O.B: glo dat die ekonomie
se nood waarin ons volk tans 
verkeer - en wat steeds crger 
word - slegs gclenig sal word 
deur middel van deurtastcnde 
ekonomiese hervormlngs op die 
wortel encrsyds, van minder bu
rokrasie en mccr sclfregering 
vir die beroepe en die b<'dtywe; 
en andersyds, van minder wins~ 
beja.g en mecr koopcraticwc 
diens. 

Deur die hervormings wat hy 
bcoog wil die O.B. 'n herskep
ping in Suid-Afrika teweegbring 
sodat die verstarde beskouings 
en instellings van on:; volk ver
jong kan word. Hierdie strewc 
van die O.B. sal in die jarc wat 
voorle altyd mcer en altyd hcl
dcrder voorgelig moct word, 

OORLOG 
Die O.B. het 'n bchmgrike 

beslissing ge,·el toe by hom 
uitgespreek bet teen die rege
ring en die Olli)O<,isie se beleid 
om Soid-Afrika by voorbaat 
en onvoorwaardelik te verbind 
tot declname aan 'n derde 
wereldoorlog. 

Die O.B. wil nie he dat Suid
Afrika as 'n bndcrgcsklktc <'n 'n 
onderdanige dccl van die groter 
Britse gehcel aan die oorlog 
moet dcelneem nie. Jly t•is dat 
Suid-Afrika. U'! 'n st•lf~hmtligP 

land deelne('m Oi) \"oorwanrde 
dat b('paalde doelstellings wat 
vir Suid-Afrika lewt'nsbt•lungrik 
is deur sy bondgenotf' t'rkt•n l'::tl 
wor<l as sy wettig~ oorlogsoog
merk('. Dit sluit o.a. in din er
k!'nning deur sy bondgenote 
(wat hom vandag in dil' \'.\'.0. 
beftig beveg) van Suid-Afrlka 
se reg om die blank!' hC'erskuppy 
in Suid-Afrika, sowt'l a, op dit~ 

va<>teland van Afrika. tl• hantl
htutf, deu.r uih·oering van die 
belrid van algehele apartheid. 

Die O.B. is oortuig dat sy bc
lei<l van voorwaardelike dcel
nnmr aan die oorlog dif' enig'>tl' 
bt'leill is waardeur nie aileen 
Suid-Afrika. se lewensbelangc 
gedit'n sal word nie, maar waar
deur ook Suid-Afrika se bond
g'I'IIOtt' gcdwing sal word om sy 
l!'WI'll'ibt'lange te t>rken en te 
rt'S(lt'ktt't'r. 

APARTHEID 
Die O.B. stel hom seeds op 

die standpunt dat algehele 
apartheid die enigst~ beleid 
' <Vcrvolg op bis. 6, kol. 1.) 

Die b!ad toon aan hoc die 
Kommuniste sc posisic in die 
lug en ten opsigte van ~rtille
ric verbcter het en dat die nus
siese oormag in llie Jug, jui~ 
die gevolg wa., van di!' Brih~ 
flater om "Imihlil'gtuie aan 
Rusland t(' n•rkoop. Hirrdie 
transaksie het dlt' ltusst• 15 
jaar navorsing op die gt'bit>d 
van spuih·Ii~>gtuit' be!>paur I'll 

\·andag is die Rus"e in die oe 
va~. baie waarnrmt>r.,; llh\ r<''l 
van die wt'rt>hl \"l'r voor op 
hit'rdie gebit'd. 

Ten spyte van hicrdic foute 
kon die oorlog in Korea tot 'n 
geslaagde einde gebring geword 
hct indi~n diegene wat dit gc
vocr het se hande nic gcbind 
was nie. Die vrces het bcstaan 
da.t beslistc optrcde (soos Mac
Arthur voorgestel het) tot 'n 
wereldoorlog sou lei. Maar ook 
hicrln was die \Yestcrse po'itici 
verkcerd ingelig. Rusla.nd was 
nle bereid om in 1951 oorlog 
te vocr nie weens die Amcri
knnnse oppermag in atoomwa.
pens. Vandag staan hy op 
hicrdie gebied ook veel sterkcr. 

Intusscn is die \Vesterse Iande 
gebind tot 'n uitgerekte oor
log in Korea - wat hulle juis 

<Vl•rvolg op bls. 4, kol. 5.) 

KANTOOR SLUIT 
VIR 'N ·wEEK 
Die 0.8.-hoofkwartier in 

Knapsta<l snl \"llll 2t Desem
b<'r tot S ,Junuarie gesluit 
weeo;. • 

Danr sal ook grrn O.B.-blad 
vir di~ volgrndt> twee weke 
ver.,kyn nie. Ons C'erste uit
gawe il> wt·Pr op 9 .Januarie. 

STALIN SE ASIATE 
BEVOLI{ EUROPA 
Die \'Oormalige Duitse kultuurseutrums in die ooste -

Danzig en J<;lbing, wat deur die Pole eers van Duitsers 
skoongeveeg en claarna met minderwaardige elemente bevolk 
is, word tans as een van die mees ongeletterde landstrcke 
in EJlrOJ)a beskou. Yolgens professor Oberlander van 
Beiere onlangs meegedeel het, is daar in die Duihe gcbicde 
ten ooste van die 01ler-Xeisse reeds 650,000 :\longole ingevoer 
as permanente arbeider.,, en in die stede Beuthen en Konigs
hiitte word ganse stadsgedeeltes reeds deur hierdie Asiate 
bewoon. Verder word reclings getref \ir die invoer van 
2,500,000 Sjinese in' daardie gcbiede. 

Die Ru.,siest' \ ·oornf'ml'. is om 1 Hil'rdie toestuml omler~.trt'I'Jl 

die \\'esterse be~kawinft' so vrr die dwase beleid van d'e \\'i•sh•r
moontlik terug te druk dt'ur dil' se (lOiitici n'at tot>gelnat Jwt dat 
verasiatisering vnn die land- dit: Uu'ise met l't'rsgt'noC'mtl<' st! 
streke waaruit miljot'nt• J>uit'lt'rR voll11 toestemming 15,000,000 
met Gealliet'rde in.,temming VC'r- \\'esterlinge terugdryf en hul. 
dryf is. pll'kkl' nou vul met i\siutc uit 

Daar is so pas deur die \VcS- dit> Verre Oo<>tt>. 
terse moondhedc beraadslang Stalin het- oneinilig vt>et \'t>ld 
oor die oplossing van die .,vlug- gewt·n nog voordat een enkele 
telingsvraagstuk" in Duitsland skoot in die stryd tusst'n Oo., l'Jl 
en as dee! van die oplossing is \\'e_s afge,·uur is. 
aan . die hand gedoen dnt die En dit is nou onder andere 
\Vesterse Iande soveel moontllk ' Suld-Afrika se taak om vir 
van die 15,000,000 Duitse ultge- ' hlcrdie dwaashcde te g~an ver
drewenes as immigrante moct ' gocd met sy cie bloed in 'n ko-
opneem. ' ~ m<'nd!" oorlog , 



BL ADSY TWEE DIE O.B., W OENSDAG, 19 DESEMBER 1951 

Die aankondiging van die Ecrste Minister, dr. D. F. 
1\~alan, verled<" week dat Suid-Mrika hom voorlopig ann 
d1e V. V.O. onttrck bchalwe ten opsigte van besprekings oor 
ontwapcning en Korea, bring weereens die wenke van die 
ondcdcicr van die OsSl'Wabrnndwag, mnr. J. A. Smith, wat 
'n paa1' weke gC'kdC' in Die O.B. vcrskyn het, na vore. In s y 
wrklarin~ hct mnr. Smith die noodsaaklikheid beklemtoon 
dat die Unic beJmalde eise ten opsigt e van sy eie poslsie 
in Afrika ann die groot moondhede moet stel a lvor ens h y 
hom n•rbintl tot oorlogscleelname. Die gcbcure op di~ 
V.V.O. wat tot Suid-Aflika sc tydelike onttrekking gclei 
het, ondN·strecp die noodsnnklikhcid van so 'n beleid. By 
bchandcling vnn 'n klag oor die posisic van die panr 
duiscnd Hcrcro's in Suidwcs-Afrika en die Unie se r caksic 
daarop in die Voogdyrand bet agt Iande 'n voorstel ingedicn 
wat by die Unie nandring om die beraadslaginge binne die 
rand te hervat natuurlik op grond van die besluit dat 
die Herero's toegelnat sal word om die Voogdyraad toe tc 
spreek. lllcrllie a~t lall<le \\as Cuba, Dcnemark e, J<;<'ua dor, 
t;~iJJte, I rnk, die FiliJIJllne, Sin:n en . . . die Yen·ni~de 
State! Brlttanjc, Suid-Afrika se ,susterstaat" binne die 
UrHse Stntcborul het \Crldes om buite stemming te b1y. Dit 
wns sovce1 stcun as n nt h lerllie .,su!Oter'' b ereid n as om 
ann Suid-Afrika te gee. 

VJm WYT Jl t;I.I• Nil~ 

Dit is OJ)\ all end tlnt dr. Malan "Y 'erklarin~ a f.,luit 
met 'n \'Cr\Q1cnclc \Cn\)sing na Suid-Afrika ..,e a nudeel 
in Korea. Hit b<•ldemtoun ons stelling in die uitga\\ e Yan 
28 'November dat. 'n men!'! in die gewctcnlose en wispclturige 
\\creldpolitJelt jou trlst• mnct stel solank nnder oor jou \ Crlee 
is en nle bloot 1noct stnnt mank ou die verby~anndc wel
n illent~hcid \an oorlogsbondgcnote nic. In die vcrband het 
ons woordeHks vcrk laar: 

.,Sal Suid-,\ frikn 111i 'n geslaa~de oorlog kan s taat 
mank 011 die hlnill Nkt•ntlildtcid Yan die gr oot m oond
h edc om ons hlanlw • seggensl,ap in Suid-Af rika. te nan
' nar !;onder libernlistie.'>e inmen~ing soos tan-; in <lie 
V.V.O. geskicd? Suid-Afrlka het onder genl. S muts 
oolt sy ,Jllig gedocn' en hy hct heelwat lof onh a n g vir 
sy anndecl in die 1'neede Wcreldoorlog, maar ten spyte 
dnur\ an staan h)' nog steeds In die' beslmlcligin~.,bank 
\an die oon\innendc rnoonclhede in die \'.\'.0 . Bew:\·s 
clit nle dat 'n klein landjie VOORAF sy r egt e m o.Pt 
\ crselicr voorllnt hy hom in groot Iande se sake b em ot'i 
nic!" 
Die fcit dat Suid-Afrika aan die oorlog in Koren decl

neem en groot Iof van Ameriknnnsc kant inot's ,;r sy 
anndecl dnar, verhinder nic dat Amerika in gcselskap van 
Iande wnt, soos dr. Malan tercg opmerk, .,nog nooit bereid 
was om sclfs 'n vingcr tc vcrroer om gewapcnde aggressi(• 
te weerstnan nic," Suid-Afrika onderwerp ann sy aggres
sicwc Iibernlistlcse inmenging nie. En dit geskied ook nadat 
Suid-Afrika by monde van ons Regcring reeds buitengcwoor: 
groot ,·er)tligtingc tt•r vcrdcdiging van die Midde-Oostc 
aanvnnr he\, Wnt ~nan die Unie dun bereik m et sy deelna nw 
ann 'n oor los; om Jwmmnnistiese gclykstclling tussen bla nk 
c·n swart tc , ·crhoed as h y nn dit• oorlog weerloos sal s tann 
h •c•n A m crikaanst• t•ise om g<•lykstelling t u..,sen bla nk t-n 
swart'.' W t\H <•r bcnlliging ht>t die oorlog d an 'ir die w itm a n 
in Suid-Afrika ~t'IIH·ing - die oorlog wat n et deur bla nke 
bloed bcscel sal word? 

KI.AAI~ mm'YS 

Ts die stclling van die Adjunk-leier van die Ossewa
brandwag dan nie reeds ldanr bewys nie? - naamlik: 

,,Nndat die ~e\aar van 'n swart oorheersin~ onder 
l~u sies-konununistiese 'lag af~ewt'er is, rna~ A frika 
nie oorgchmer word nan 'n s\\nrt oorheersing ontlt- r 
die \ann del 'nn Brltse of Amt>rikaanse liberalism e nie." 
In die Jig van wat op die V.V.O. gcbeur, waar die Unic 

ten opsigtc van so 'n flagrante· onwettige inmenging in 
sy huishoudelike sake nie ~ns die stcun van .,moedcr" 
of ,,suster" Bl'ittanje genict nie en te doen kry met die 
aktiewe liberalistiese ingryping van sy senior bondgenoot in 
die oorlog teen Rusland, word dit noodsaaklik dat die 
R<'gcring sy bcleid van onvoonvaardelike oorlogsdeelname 
sonder VN'$Uim in hersicning ncem. 1-~ise ten opsigte van 
die witman se posisic in Afrilca moct NOU en VOOR die 
oorlog uitdruklik nan Amcrikn en Brittanje gestcl word en 
'n waarborg vir die verdcling van Afrika in blanke en 
nie-blank(• state moct NOU vcrkry word. So nie, m oet die 
Rc~t'ring sy ondernemings tecnoor die t :mpire en Amerika 
in hicrsif'ning ncf'm. 

Daar mng diegl'tl<' Wl·cs wat sal wil beweer dat Suid
Afrika sy oorlogsvcrpligtingc manr stilswygend moet aan
vnnr en uitvoer omdat hy te swnk stnan teenoor die groot 
moondhedc. Of Amerilm, die sogennamde ,.k ampYegter , ·ir 
, ryh eid," dit sal nang om nggresslef t eenoor Suid·Afrika 
op tc tree as hy sy anndeel aan ' n oorlog weier , is h oogs 
onwanrskynlil< in die nangesig ' an die propa~andamunt 
wat die Uusse uit so 'n optrede sal slaan. Daarom b eklem 
toon ons by herhnling dat dit NOU \'OOR DU~ OORLOG 
die t)d is om ons else \ir 'n blanke Afrika te stet. en nie 
cers na 11ic oorlog nle nnnnecr Amerlkn a~ \\ere ldkampioen 
s)' ng~r~slc•\\e liberalisme lmn lnat bohier teen "')' Yoor
mali~e boncl~enott• fioos by dit nou al doen teenoor s y 
aktic\\ e bomlgenott'. 

(Vervolg in volgcndc kolom) 

Mo(!l f'mrt(tsidetc(• 
laat t 'Ollr 

By gelccntht,:id van die grndc
plegtigheid ann die Univcrslteit 
van Stcllcnbosch wat vcrlcde 
week plnasgcvind het, hct dr. 
Knrl Bremer, minister van gc
sondhcld on volkswelsyn, gcpraat 
oor bcrocp!ioplddlng. Hy hct 
gcse dat dnnr gcdurcndc die nf
gclopc dcrllg jaar gC<'n <'rns~ige 
.stappc In die rlgting van ,,brood
opleiding" gcdocn is nlc, en as 
gevolg van hierdie vcrsulm het 
die armlastlge problemc \'lln die 
land bnlt• groter gcword. 

Afgcslcn van die plcidooi vir 
bcplande bcrocpsoplclding het 
dr. Bremer die wanrskuwing uit
gesprcck dnt ons die fantasle
lcwc sal moet la.at vnar ten einde 
ons !ewe In oorecnstcmming met 
die wcrklikheid tc bring. Dr. 
Bremer so plcldooi hchoort die 
ernstlgc a.andag van die rcgc
rlng tc gcnlet; net soos sy wnar
'Skuwlng deur die \'olk tcr harte 
b<'hoort gcncem te word. 

Die minister se rt-devocring 
het my gcdagtcs 'n twintig, vyf
en-twlntig jaar !ant tcruggaan 
toe die ar.mblakc-vraagstuk 
dcur die partypolitici na vorc 
gcbrlng is. In daardic jare was 
die nrmblnnkt•-vrangsluk net so 
'n dringcnde en nllc-soorhccrs<'n
dc vrangstuk soos Will die kleur
vrangstuk vandag is. En die 
partykandidaAt wut dcstyds oor 
die nrmblankc-vraagstuk ge
prnat het was so reg in die poli
llekc mode - nPt soos die knn
tlidaat is wat vnndug oor die 
kleurvraagstuk praat. 

Vi(• Armblmrl.·c
t'rllagstuk 

~laar die moclc ht'l oi.'nskynlik 
verbygegaan want in die af
gclopc a.antal jarc hoor 'n mens 
niks mccr van die armblanke
vmagstuk nlc. Die vrang ont
staan: Sou dlo vraagstuk dan 
opgclos wec•a? Wat is die hui
digc po::~isit• ten annsicn van 
nrme blankt•s in ons land? Bc
stnnn daar glad nle mccr sulke 
mcnsc nic? Is 4aar net bier en 
dnar in ons land nog arrne 
blankcs, e-n is hullc so 11knars 
dat 'n rnt•n!i hnlle met 'n vcr
grootglas mtwl sot•k? I<JI< dink 
nlc so nit•. J<::k dink on!! land is 
vol armblankcs <'n ek vrces dat 
hulle gctalle nan die styg Is. 

In Ka.npstad is daar 'n weck
llkse kot•rnnt wat sy kolommc 
beskikbaar gcstcl hct vir hulp
aansocke deur verdl<•nstclike 
armcs - en ck het my verbaas 
oor die omvang van die hulp 
wanrom aansoek gcdocn word. 
Uit die vcrslae van welsyns
nganisasir.s blyk bale duidelik 
dat die hcskikbarc aanbod hoe
,.cnaamd nie tocrclkend is om 
·n die st.ygcnde vra.ag te voor
,ien nlc. Die welsynsdlenstc van 
die swat sluk jaRrliks grotcr en 
~rotor bcdrae In en nogtans 
blyk dfv reuse-b<'drae onvol
doendo tc wees om in die aan
wauendc behoeftcs te voorsicn. 
TrOU('nS uit die mond van die 
minister van volkswclsyn '"er-

(V er volg v an vorigc kolom ) 

Maar veronderstel dnt 
Amerika tog dwans genoeg 
snl wees om aggressie teen 
Suid-Afrika te plccg, wat is 
die uiteindelike verskil? Dan 
veg on!! - a'! on11 wil , ·eg 
- t en minste , ·ir die vryheid 
van Suid-.\frlka en nie , .lr 
difl 'rybeld va n Amerlka en 
Brlttanje om die witman in 
Afrika te likwldet>r nie. Ann 
die ultsla g va n ons blanke 
onderwerpln~ sal dit hoeg e
nnamd geen , ·••n-kll maak nie 
- wei s}tanr dit ons die sf'lf
\ 'Br\\)1 da t ems \'ergeef:. ons 
bloed in die 1\lidde-Oos te 'ir 
Amerikaanse bt>lange gestort 
het. 

neem ons dat die armlastlgc pro
blemc van die land groter ge
word ht•t en nie klcincr nlc. 

Hy lu•t 011bruil;/mar 
germrd 

In 1910 het die .Mad.tillan
verslag oor die nrmblanke
vraagslult die aantnl nrmc blnn
kes op 10,000 gestel. In f932 hct 
die Carnegie-verslag oor die
selfde vraagstuk die gctal op 
300,000 gcstel. En na die T·wecde 
Wereldoorlog het dr. J . .M. Lat
sky, voormalige vocdingsbeamp
tc van die departemcnt van gt'
sondhcid (tans nan dlo V.V.O. 
se gesondbeidsafdcllng verbondc) 
gesknt dat danr 800.000 blankcs 
in ons land onder die broodlyn 
!ewe. 

T<'n spyte van die onrusbaren
dc toename in hulpbcbocwcnde 
en welsynsdienstc wat gclcwer 
word, bestaan danr deesdne, so
vcr dit die partypolltlek betr<"f, 
glnd nie meer 'n armblanke
vraagstuk nie. 

$o is die pnrlypoliliek. D.e 
beroepspolitici ry 'n vraagstuk 
so holrug dAt hy nadcrhand on
bruikbaar word. Dan kan hullc 
duarmce nic mecr stcmme ln
jnng nie, want dit• kiesers rnak 
nic meer dcut• die vrarlglltuk 
op hoi ni<'. Dnn verdwyn dh• 
vraag:;tuk ult die rakke van die 
partypolitiek, ('n 'n ander vraag
stuk neem sy pl<'lf in, wanrmee 
die politici nUW(' klandlsle (of 
stemme) kan lok. 

Maar wat word dan van die 
vraagstuk? Hy vercrger rnnnr 
steeds totdat by later In nuwe 
g.;:daantes op vcrs.kclc onvcr
wagte plckkc uitslaan. Dan s:ak 
die berocpspolitici op die nuwc 
probleme toe, en da.armee jnng 
hullc maar weer agter stemme 
ann. 

Ek voorspel dat as die ckono
miesc tocstande voortduur wat 
vandag is ons land hccrs en wnt 
die middestand sc spanrgcld 
opslurp t·n die lnerinkomst<! 
grocpc Bl<'L'tls meer nfhunkllk 
maak van staatshulp, dan sal 
die partypolitici cersdanps weer 
die armblankc-vraagstuk nn '\'Ore 
bring. 

/\/(•in /'lase of 
(; rm ulbelasli n g 

Daar is sommige ryk bocre in 
ons land wat bcwccr dat hull< 
verplig word om produksie In 
te kort tcneinde hull!• Inkomste 
tc vcrmindcr sodat hulle oor
winsbelasting knn vryspring 
Hulle standpunt Is dal die bc
lastingstelscl hullo dwlng om 
.,bywoners" van die regcrlng tc 
wccs. Dlt is baie sterk uitge
druk. Hulle bcdoel danrmcc dnt 
hulle liewcr stilsit en nic pro
duseer nie as om tot twt'c-dcrdcs 
van hulle inkomste, In die vorm 
van belasting a.an die regcr:ing, 
oor tc betaal. 

Hocwcl 'n mens die standpunt 
kan verstann skcp dit tog 'r 
onhoudbare posisie, vcrnaamllk 
in hicrdie dae wannecr, oral in 
die wereld, niles in dit• wcrk 
gestel moet word om die pro
duksle van vocdsd so hoog as 
moontlik op te skuif. Die rcge
ring sal ongctwy!cld aandag nan 
die sank mo<'t sl<<'nk. 

Dit lyk vir my dat die oplos
slng geleo is In die bepcrklng 
van die grootte van plasc of In 
die heffing van 'n algcmene 
grondbclasting. 

Indien daar bv. bepaal word 
dat 'n vrugtcboer, 'n saaibocr, 'n 
skaapboer, 'n bcesboer, ens. nie 
mcer as so,·ccl of sovcel morge 
grond mag beslt nie, dan sal dit 
uit die nard van die plans sc 
grootte onmoontllk wces vir ln
dividucle hocrc om so 'n groot 
inkomstc tc he uit bul bocrdery 
dat bulle hullc produksie sal 
lnkort om oon\insbelasting vry 
te spring. Dlt sal bctck('n dot 

dnar meer bocrc op kleiner plase 
sal wces en dat die landbou
produkslc noodwcndlg sal toc
necm. Vandag Is ons boere
bevolklng bcsig om klclner te 
word. I<:k sal grang wil sien 
dat die tccnoorgcstclde proses 
ann die gang g<'!!it word. 

Indlcn daar 'n nlgcmenc 
grondbclnsting gehcf word dan 
lyk dit onvcrmydellk dat elke 
boer vcrplig sal word om oor
t•t•nkomstig die vermoo van sy 
grand le prodwwcr ten cindc in 
slnut te wee!! om tlle vcrpligtc 
belasting te bctaal. Op hierdi<' 
mnnlcr snl lnndbouproduksie ook 
nangcmocdig word. 

Danrom lyk dlt vir my dat ccn 
van hierdie tw,•c wee aangewcse 
Is om te d!en M die grondslag 
van cnigc hervorming van die 
landboubelastingstelsel. 

N(•t ' 11 S ikspem in d i(! 
Pond t'ir hom 

Hocwel die bocrc in ons land 
rcdc mag hll om tc kla oor die 
heerscnde bclastlngstclsel, glo ek 
dar<"m nlc dat bulle sovccl redo 
h('t om te Ida soos wat die 
Engelsc In fo;ngeland bv. hct nie. 
Ek vt·rstaan dat mnr. Churchill, 
die Britsc ('('l'stc minister, so
vee! as 19/6 In die £ nan lnkom
stebelnsting moct betaal. Ek 
wcct nic wat gy inkomstc Is nie, 
maar ck weet dat as 'n persoon 
'n inkomstc van £100,000 per jaar 
hct hy mnar mooitjics .£!H,OOO 
vir inkomstPbelasting nan die 
Britsc rcgcrlng moct betaal. Dit 
bctekcn dat hy maar net £6,000 
vir homsclf oorhou. 'n Mens 
mag r••deneer dat 'n inkomste 
van £6,000 per jaar groot gcnoeg 
Is vir enlge man. Dlt mag so 
wccs. Mnnr dan is. danrdic per
soon darcm ongetwyfcld nlks 
anders M 'n .,bywoner" van sy 
rcgcrlng nle. 

Dlt Is algcmeen bckcnd dat 
mnr. Churchill sy berlnneringe 
van die •rweede \\'crcldoorlog in 
lywlgc bockdclc opgctekcn het. 
Hy bet die outeursregtc aan 'n 
Amerlknansc ultgewcr.sfirma 
vcrkoop vir die rcuse-bcdrag 
van 2:>0,000 dollars. Toe mnr. 
Chun·hlll die gP!d ontvang mocs 
hy natuurlik dnnrop lnkomstc
bclasllng bctaal. Hy moes 
230,000 dollars nan die Britsc 
r<'gcring as bclastlng oorbctaal, 
wnt bcteken het dat hy slegs 
20,000 dollars van die oor:spronk
likc kwartml!jOl'll vir homsclf 
oorgehou h('t. 

Dlt Is darcrn kwaui. Gcen won
der dat mnr, Churchill gekant 
Is teen die ,,soslalismc" van die 
Arbcidersparty nle. Sal hy die 
Urltse bclastingstclsel verandcr? 
1<:1{ glo nic, want hy kan nie nl 
wll hy ook. Brltlnnje moct sy 
stnatslnkomstc vermeerder, nlc 
vcrmlnder nic. 

Hlcrdic enkelc nangclccntbcld 
du( \'ir my ann dat drastiesc 
eltonomlesc hervorming in Brit
tanjc mlskiPn nog noodsaakliker 
Is as wat dit in ons cic land Is. 

Bretitds r·ir tlie 
J' crloor-pnrty 

F.k wondt'r wnnnccr die party
politici in Suld-Afrika diP toe
l<cnning von eretitcls in g(•bruik 
gaan ncem. Die partypolitlck, 
In cnlge lnnd, sleep met hom 'n 
lcilrskAr,e van hnndlanflers san~ 
wnt bl'loon moct word sodra. dte 
b<'trokkc party danrin slang om 
die landsbcwind buit te mank. 
Daar is nle altyd genocg baan
tjics om clkccn te bcloon nlc. 

In die ouer Iande, met groot 
bcvolklngs, word lanka! gebruik 
gemnak van cretitels om d:c 
bcstaando baantjies wat bcskik
ba.ar Is aan te \'UI. Ek hoop tog 
nle dat die partypolitlck hierdie 
gebrulk, sclfs in 'n gev.·yslgde 
vorm, na ons land gaan invoer 
nle. 
• Dil Is vir my intcr('ssnnt dat 
dit gcbrulklik gcword hct in 
Engcland om nie aileen dlo wen-

(Vcrvolg op ibis. 3, kol. 1.) 
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SUEZ-KANAAL IN GEVAAR . \ 

VIR ENGELAND 
Die ge~\·oclig~te eu mees hdangrike water~truat '\'Uil die wereld, die 

Suez-kunual, is die Yoorwcrp '\'an ~n hot~iug tussen Egipte e~n Engelaud. 
Vyf-en-twiutigduisend arheiders h et in die hitte Yan ~u genadelo~e !'Oil en 
met die~ 8\H~c~t' in bulle gesi~te ~ewe jaar ( 1862-'69) lank die kanaal 
g:egrnwe~ . Die hcroemde Vea·di lu~t Yir die fee!"otelike opening ~y onstcrflike 
oper a ~:Aida" gekomponeer. 

Vmulug, 72 jaar late r, JH·()hccr die - op 'n and<~r wyt'e - ook 
bero<>mdc (:Jmrchill deur ' n -.!"oimfonie '\'an die .swuard" honderdduisendc 
men sc via· die Suez-kanaal tc i~at doodbltwi. Pcr!-oic was die~ ouverture in 
die !'ltryd \.'an die Mohammc~daut~ tee n Engt>laud. · 

Die Kosmos bcwccg net soos 'n 
horloslc. Gcbcurtcnissc vind 
plans net wannccr die tyd daar
\'OOr ryp Is. En die gesklcdcnis 
rcglstrccr dnt Engcl!lnd se tyd 
afgeloop Is ongcag Churchill sc 
poglngs om Engcland se aftnke
llng tot stllstnnd te bring. 

Dit kon wees dnt die berocmdc 

Van die Os op die Ese/ 
(Vcrvolg van bls. 2, kol. 6.) 

party te beloon nic, maar ook 
die verloorparty. Dlt is wei 
wo.nr dnt die verloorpnrty aan
gewese Is slcgs op eretitcls. 
Maar nogtnns. 

In Brittnnje is dit 'n holi on
dcrskclding as nan iemand die 
Order of Merit toegckcn word 
Die toekcnnlng vnn hierdic e.re
titcl is bepcrk tot net 24 le· 
wcn<le persone. Dlt word toe· 
gckcn ann persone w.nt uit
stnnnde prcstnsics gclewer bet 
op die een of andcr gcblcd. Die 
crctitel Is bv. tocgckcn aan gcnl 
Dwight Eisenhower, die militere 
Icier; T . S. Elliot, qle digter; 
Vaughan \Vllliams, dle kompo
ni~. ens. Nou het die party
politick hierlllc e.rctitcl inge
pnlm en dit word tuns uitgc
deel as 'n troosprys ann die Icier 
van die \'Crloorpnrty. Nadat 
mnr. Churchill die vo.rige ver
kicsing vcrloor hct, hct by die 
O.)t . ontvang; <'n nadat mrir. 
Attlcc di1) jongste verkiesing 
verloor hct, hct hy ook die O.M. 
ontvang, Ander lcde van die 
verloorparty ontvnng gewoonlik 
'n mindcr ondcrsk<'idcnde lite!, 
maar hulle kry dnrem ook icts. 

In Suld·Afrlka kry .die leiers 
van die vcrloorpnrty nie erc
tltels nlc. Maar tydens die 
jongste pnrlementsltting Is bc
sluit dat die berocpspolitici wat 
hul setels by 'n verkicsing ver 
loor dnrl'm penslocn sal kry. Dit 
is miskil'n nlc so onderskcidcnd 
nic, maar dit is da.rcm baic wcl
kom, 

(;dul~kigc Kersfees 
Met hlerdle ultgnwc slult Die 

O.B.' die jaar 1951 af. .Dit is 
dcrhnlwe ook die lnnstc gcsclslc 
in h lerdle janr wat ek met my 
Ieser!! sal vocr. Annstanndc 
jaar, ns dil• Here dit wil, sal ons 
meknnr op 9 Janunric weer 
.:;prcck. 

Ek wll bekcn dat ck my wcek
llkse gcsclsles met u bnie g<'nict 
hcL Sommlgc' van my lcscrs 
bet sanmgcscls, nnder hct ge
skryf dat bulle maar net , luis
ter," omdnt hulle die geselskap 
aangcnaam vlnd. Ek wil nl my 
lcsers bnie hartllk bcdank vir 
hullc medcwcrldng en bulle be
lnngstelling. Ek wll die hoop 
uitsprcek dat ons gcsclsk ring 
aanstaandc jaar sal tocnccm in 
bcspr<'king en har tllkhcld. 

Nog 'n jaar·hct omgcvlieg. Ons 
gaan blnnekort nlmnl rus en 
ontspan saam met ons famllie en 
vriendc. My wens Is dat al my 
lcsers en lcseressc <die grotes 
en die klcintjlcs, die kwaaies en 
d:e makkes) 'n bale nangcname 
en gelukklgc Kcrsfccs sal deur
bring - in die ware gees van 
die Groot Gcbcurtcnis wat ons 
hcrdenk. Lnnt die kcrsscisoen 
vir ons nlmnl 'n relnlging wees 
sodat ons dlo Nuwc Jnar met 
skoon hnrtc ~~n opn•gtc bcdoe
lings knn lngnan . 

.. 

swanrddanscr in sy wanhoplge 
poglng om Engelnnd tc red op 
die idee gt~kom hct dat Engc
lnnd sc redding aileen dcur 'n 
oorlog knn kom, As dit die gc
val Is dan snl die hondcrde mil
jocn m<'nsc van die Westersc be
skawing en vnn die Mohammc
daanse geloof, hullc stemme 
daartccn vcrhef. 

Indien die nnslonnlc volke 
wnt onder die hccrskappy van 
Engcland stnnn , vcrcnig was en 
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vir die vryhcid van hulle volke 
nic aileen met die mond nie. 
maar wei met die daad gcstry 
1ct, sou Engcland se lot al sc
:lcrt mnnndc vcrseC! gewees hct. 

TOES'r.\NI> ANDERS 

Voorhcen het die moontlikhcid 
bestnan dat Amerika akkoord 
ou gcgJUln het om die uitklop

·lOU aan Engeland toe te dien. 
Maar vandag is die posisie an
icrs. Churchill Is aan die hoof 
m hct 'I'rumnn die groot nood
'<'in geg•~c. Baruch sal instap 
~n die bnnkrotskap van Engc
'nnd \'Crmy. Engclnnd hct sc
lert die dnde van d ie oorlog 
wrc r1mtdo!<c miljarde lenlngs 

en n le- tc rugllctao.lbare ::\larshniJ
hulp ontvnng. En tog is hy al 
unper bankrot. Churchill s:~l 
aile mllltcre hulp nan Truman 
beloor en aile else \'an Amcrlkn 
aanvnnr. Hy snl Engelnnd aan 
\merlkn ultvcrkoop net soo 
Adcnaucr met Duitslnnd gcdocn 
het. 

Die grocp J ode wat vera! in 
.E:ngclnn•l sc gcldellkc toeslnnd 
bclangstcl Is W. Kiplinger , Wat-
er Lippman, De \ Vi t t Wallace 

G. Sokolsky, Arthur Krock en 
Manus Baruch. Vjr. hulle .is dit 
ultslultend 'n kwesslc van gocic 
bcslgheid. 

Dir AmerikaanMI in!opuitings 
ml l<~ngrlantl nog- v·ir 'n sek ere 
y d lu.ut II"Wt~, ten min.,t~ solank 

a -. Ba ru<"h-Frunkfurtc r- :\lo.rgt>n 
tha u di t as noodsaaklik bt'skou 
\laar d ie reak .. i~ sal hom uit
•lndl"lik hmt 1..-.s\1~ k. 

J>f~mm~ 

I n die Pt>r11ieso gcval het die 
.~mcriknansn gcncrnlc staf dlt 
reggekry om I<~ngl!lnnd daarvan 
te weerhou om trocpe en slag-
kcpe nn PcrsiU te stuur, aangc· 

sic.n diC' '\'estcrsc moondhede 15 
keer mce.r ·Oiie hct as Rusland 
In die gcvnl van die Seuz-kanaa1 
Is Ame ikn In 'n mocilike posl
qic - die Scuz-knnaal is 'n lc
wensnnr van die hclc wereld. 

H oe waurtlevol die Sut>z-kanaal 
vir Engc•lund i'l , kan 'n ml'n'l 
eers lwgry11 liS jy weet dnt 
E ngr lnnd in d h1 Suez-omgewing 
meer u ~o 100,000 ·t>oldate en 2,000 
lood~ en vllegtule het. D ie gc
ta l is n a tuurllk dcur Churchlll 
nog ' 'erhoog. . 

Die Suez·kannaJ is geen tcg
nlesc prcstaslc van ons eeu nle. 
Reeds hondcr<lc jare \'oor Chr.ls
tus hcl d!c volke aan • die land· 
engle tussen Afrika en Asii.i die 
voordeel van 'n kanaal wnt die 
Mlddcllandsc S<'e en d ie Rool 
Sec sou vcrblnd, bescf. So Is 
dlt> eerste kannnl onder die I<'a· 
rno Set! I en Ramscs II gebou. 
Die .knnaal hct gcstrek van die 

:-;yJ tot die Bitter &c en van
daar tot dlc Rooi Sec en was 
200 my! lank. 

SI'Ot~L TOE 

Die grond, wnt u it pure snnd 
bestnnn hct, h<'l die kanaal gou 
laat \'e.rsand. Toe laat Darius 
I, die konlng van die P erse, dit 
kan nal weer oop maak en d ie 
Eglpticsc h<'erser Ptolemaus P hi· 
lndclphus hct daarvoor gcsorg 
dnt die kannnl bcvaarbaar waa. 
Die H.omclne het die kanaal tot 
die scsde 1:cu na Christus be· 
vanrbaar gehou. 

In die janr 1798 was Napoleon 
I van plan om die landengte tc 
dcurgrawc. Eers in 1862 het die 
Frnnse lngcnleur , Lescps, Nnpo· 
Icon se Idee begin uitvocr. 

Engehuul wnt sy ,·lag oor d le 
Su••z·kunaal vandag lnat wnppnr, 
\\11!1 in d uurdie tyd di~> g root,.te 
' yund n m Frankryk en VIII\ Le
l'ol' liM Stl 11lnnne. 

Gcdurcnde die tyd toe die kn
nanl gcbou word hct Lesc-ps en 
sy maatskappy aan 'n geldtekort 
gely. ·So kon die bou net met 
die hulp van die Khedive {'n 
Pcrslcse Utcl-onderkonlng) van 
Egiptc aangnnn. Vir die flnan· 
siCic hulp wat die Khedive nan 
die mantskappy verlccn hct, hct 
hy Inter 'n taamlikc g root nan
tal nnndclc gckry . Maar sy scun 
,.n opvolgcr I smail, wnt a ltyd in 
~eldnood was, hcl die nandclc 
vir odic Fransc regcrlng aangc· 
bled. Die Frnnsc wou dit nie 
koop nic. 

BRITI'A~·.n~ KOOP AA.."'DEEL 

En toe tre~ dh~ Jode op die 
tom' l'l. 011 tlri ngt• ndl' aanbcve
ling van di11 hankier Rothschild 
koop din t'l'rshl minister van 
Engt•land, di11 ,Jood Disrneli, d Ee 
U\ntlt•ln I'll duurdt•ur word Enge
land dit• hoofdt•c•lht•bber uan die 
Sur z-kannalmaut !>kappy. 

Die kanaal -is 'n belangrik1~ 

vcrkccrswcg vir die hele wereld 
Deur dlc gcbrulkmnking \'an dl 
kannal bcspanr die skeepvaart• 
mnnts'kappye omtrcnt 50 perscnt 
ann onkostc. In die laaste jaar 
het 8,600 s lccpc dcur die kannal 
gcv(lar, Die opbrengs van die 
~nastc janr was 16.5 miljnrd 
Franso frank. Hiervan wns 
7.8 mlljnrd skoon profyt. 

Die F.giptcnnre maak beswnnr 
dat hullc van die 32 sctels in 
die admlnlstrnsle \'an d ie mnnt · 
sknppy net 5 verkry het en dat 
bulle nitl die" reg to<'gcstnan 
word om anndcle te koop nic 

~(J\\'E KAXAAL ? 

Engdse koerantc weeklaag oor 
smnnd en sknndc, daar Engeland 
reeds gcsO het dat -hullc die 
troep~ In 1956 sal ontruim 
:\fnar die Egiptcna re ken die 
lo~ngclse en weet wat sulkc gc
bnrc bctcken. 

En dio Egiptennre \\l' t•t nog 
lllt'l'r, hulle is bl'wus , ·an ,Jootl'-· 
t:ngt~lsfl Jllanne , ·ir dit~ bou van 
'n 1111\\'1'1 kannnl wut nit> dt>ur 
Egipt:ese gebied sal loop nit>. 
D ie n uwc ka nnnl snl hy Akaba, 
',n d orp aun die Uooi See .• bt'gin 
en oor Israel se gebi('d b~· J nza 
oor Tuffa In die l'lfiddella nd-.e 
See uitloop. 

DIIS plan van die nuwe kannal 
wa'l c>n is &nam m et die plunne 
van tlil' ontginning vnn die> 
I>ooit~ Se<~ in Pult•stina die Si!)
n i!>mtl Sfl d room vu n wt>reld-

<Vcrvolg In volgc-ndc kol.l 

STAAL BAlE NODIG DOG 
FABRIEKE BEPERK 

'n Voorbeeld van die Westersc Jlolitici se onvermoo om 
los tt- ruk uit hul veroudcrde vooroordele in die aangeslg 
van 'n nuwe wereldbedrei~ing word gevind in .die welerlng 
om die Duitse staalfabrieke teen ,·olle produksie te laat 
werk ten spyte van 'n. nyp(lnclc wcrcldtekort aan s taal. 

I n Engcland is ten gevolgc 
van bcwapenlng so 'n staalteltort 
dat die p roduksle van noodsaalt· 
like ultvocrgocdcre soos motor
karrc In die afgelopc tyd aan
mcrldllt besnocl is, en in ons' clc 
land Is bchccr ingestcl oor dlc 
vcrkoop vnn staal. Indcrdnnd 
sit d ie Brittc op die oomblik m~t 
'n t l'kort van 800,000 ton stan! 
op h ul bcstcllings u it Amerlka 

< Ver\'Olg vnn voorgnnnde Ito}.) 

hee.n.kut•p~·. Die gecstcllkc en 
finansWle leiers in die strcwc nn 
wcreldheerskappy is Craim 
Wcizman, die prcsi<fcnt van Is· 
rae!, en Manus Baruch, die kei
ser van kapitalismc. 

I>it! t~nigste volk wa t tHI Htaat 
hom \'t·r~t t een d ie aa nma tigen
d e optrc<le van d ie ,Jodt·dom 1~ 

die }~giptenare. \Vat vanclag In 
Egipte plaasvlnd hct 2 jnar gc
lcde by die 100-jarlge stcrfdag
herdcnking van Mohamed All 
Pnscha begin. Pnscha was die 
patriot vir die huldige modcrnc 
.Egipte. Die huldiging van Pascha 
Is tot 'n dcmonstrnsie vir die 
Eglptiesc onnfhanklikheid gcmo
dellccr. 

}~gip((~ "il gern vreem tle hec>r· 
.,kuppy m et•r he ni(', l)ie nn .. io
nale ei<oe \ lln d ie Egiptena r l' Is 
nie allern d ie Suex-kunnnl n it>, 
maar ook die ~udan. .Die J:g'ip
tie.,e rt•gering en ' olk wil (lie 
t"enht"id h i' v-nn d ie X yllnagte. 

aileen, tenvyl F rankryk nog 'n 
1110,000 ton nodig bet. 

Intusscn is die Dultse stanl
produksie in die Ruhr, wnt ' n 
vooroorlogse vc.rmol.i van 15 mll
jocn ton 'n janr gehad het, vas
gepcn op 11,000,000 ton. Kort gc
le<lc hct die August-'J'hyss<'n
fnb.rick toestemmlng gcvra om 
sy produksie van 117,000 ton na 
1,000,000 ton te vcrhoog, Dit Is 
dcur die gcsnmentliko Ameri
knans-Frnns-Britse behec.rrnad 
gcweier. 

Volgcns hicrdic mcnsc is 
Dultsland nog die wl!rcldgcvaar 
en nie Rusland nle. Intusscn 
moct Suid-Afrlka op cie kostc 
tot die tnnde bcwapcn om .Euro
pa te help verdcdlg teen R us
slcse agg.resslc! 

JAPAN MOE.T 
HE.RBE.WAPE.N 
Dlt Is nle net aileen Japan sc 

reg om te bcwapen nie, maar 
ook sy plig, het John Foster 
Dulles, Amerikaansc rclscnde 
umbnssndcur wat verantwoorde
lik was vir die v rcdesvcrdrng 
md Japan, in T ok io gcse. Dull••11 
het gcsc dat ontwapcnfng l'n on 
sydlgheld vandag nic by I!OIJW I'• 

rclnltclt pas nic en gcen land 
hct die reg om 'n bydrac tot 
die gcmccnskaplikc velllgheid te 
wcler nic. 

VVaar u ook mag l¥ees 

·ommanoo 
is die gewildste 

Suid-Afrikaanse sigarette 

GI·3056·AF 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 19 DESEMBER 1951 

TARJEP HB OEKI.Al"SU'I!'iEERDE AD\ EBTF.XSIES: 
Jluqboudelll<e Kmnl•~:ewlnca: 

(Verlowlng, huwellk, ceboorte, llterfgeval, In memoriam, gelukweru~lug, 
e11.11.) ld. per woord; minimum 2/ 8 per pla.sing. Vooruitbetulbaar. VIr 
herballnga 2!! peraent afala~~;. 

llandel..,d\erlenales: 
Eertte plaalng :zd. per woord. VIr her.ballngs 2:1 peraeut afslag. 

lntekeo>«eld op .,J)Ifl O.R." (verakyn weekllks): 12/ 6 per jaar of 8/3 per 
0 maande. Vooruttbuaatbaar. Stuur advertensle&eld, bestellings en lntekengeld 
na \ 'OOBSLAO (I:DliS,) BI'K., J'o•bus 1411, Kaapstad. 

IN 1\IE!\IORIA:\1 
SMITH. - · U Deaember 1944. Dag 

van herlnnerlng, toe !Iennie ons voor
uJtgecaan het. Noott ka.on ons jou ver
geet. - Oum en Tannle Junghans. 

19/ 12/ 1 

~IEDISYNE 

OESONDHEID Is u rcgmatlge crtcnls. 
Oortulg usclt deur ons behandellnga te 
gebrulk en u kwaal te ontwortel. Skryf, 
lnllgtlog Kratla, Ro~~litfle4'8mlddel,, 
Posbua U72, .Jollanni'Jibul'1f. Bl/0/49 

GRYSHARE 

ORYSIIARE, skllfers, ou voorkoma, 
onnodtg. Oortuig u self deur ORl:'S· 
IJ.\.AR\\'OKDER, die joogste kunama· 
tlge w~reldwonder, haa.r· en kopvel .. 
voedlngsmiddel te gcbrutk. Skadelooa, 
ldeurstotvry, 5s. per bottel, geld met 
be!ltelllng.-Bocreg(llleeamlddela, Posbua 
4272, .JoilaDJIA!sburg. Dl/9/•9 

Oryahare en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur heratel Of celd 
terug, vry van l<leuratof. Bevorder 

- hMe&roel, verwyder akUfera. 6/6 per 
bottel, posvry. Kontant met beatetllnc. 
Ole Boerevrou, Poabua 15118, .Jobarulea
bur&'. oat8/~ 

SIEKTES en Kwrue vtrbnnl Opera· 
alea vermy en ge.<ondheld herstel. 
Waarom dan sal u Ianger ly! Skryt, 
meld beaonderbede, raadpleeg Die Boere
vrou, Poebus 76:19, .Johann~sburc. 

(Nr. 2)1 / 9/49 

Beeoek ons Tak in die Wandel

ran&', Groote K erk-cebou, vir 

Radlo'e, Elektrlese Toestelle en 

Meubele. Skryf aan ons Pos

bestelllnpo.!delina-, Pb il 1\lorkel, 

Posbus 2721, Kaapstad. 

1\IEUBELS 

,\U:L'BELS.-Beter Meubela teen bU· 
llker pryse. Babawaentjlea, atootkarre· 
ljlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte, ena., 
ook altyd In voorraad. oeen katalogua. 
Meld waarln u belangstel. - \ 'ISSE£. 
,\IELBELS, Laapb'aat 179, KaaPStad. 

3! 12/11 

RADIO 

LOC\V E:'ll LOUW, die Bercoemde 
Radlo-ingenleura, Staalewer, Parow, 
•·erkoop en herstel Radio's en Elektrleac 
Toe.!itelle. Gereglstreerde Elektrl.tltelta 
aannemers. Foon 9·8•35. 

HORLOSIES EN BRILLE 

11. J. STl~YN, De Vllliersstraat 17. 
Va•co, K.r.-VIr horlosies en brllle 
Verkoop en repareer. Peraoonllke a&n 
dag. 19/9/TK 

BRILLE 
Brinr u oognrt~> se ,·oorskrifte vir br'ille na ous. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kc•·klaan, KAAPST AD 

l\taitlandstraat, BLOEl\IFONTEIN 
Besoek ons of Skrl·f om besonderhede 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" Suld-Afrlka 11 vandar 'n Koninkryk onder 'n Britse konin&': 

DIE O.B. ver vir 'n Republiek onder 'n Afrikaan.se President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partysteleel wat die volk verdeel en vea- vir die 
Partyloee Eenheldltaat. 

• e Verwerp verteenwoordiging deur bandlancen van politlekr 
partye en ver vir regering deur vrye volksverteenwoordl&"erli 
en deekundl&"e beroepsverteenwoordicen. 

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

e Verwerp die politleke, maatskaplike en ekonomlese lnte&TUif' 
van die nle-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A bou. 
DIE O.B. ae ldeaal Is ook u ldeaal. Help om dit te verwesenlik. 

aa3eblief my naam op aa 4ntekenaar 
O.B!' tot ek u in kenni3 3tel om toeaending te ataak. 

Hierby inge3Zuit v ind u die bedrag van .................... . 

...... .................. u4r die eerate .. ...... ............ maaftde. 

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

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

Baftdtekefting. 

Intekengeld: 12/6 p!r jaar of 6/S per balfjaar. 

•oec aaebllef Kommtale b7 plattelandM tteka-

0.8. NODIG TEEN ROOI 
GEVAAR 1

-·... .. . . . . . . . . . '. 
Soos Ons Lesers 

Dit Sien 
~lnr. Johun Schoeman, Pk. 

Bro4'dentroom, I•retorin, skryf: 
Dit spyt my dat ek my tele

gram aan die Grootraad nie ge
publiscer hct nie. Die nuwe 
doclstclling, nl. 'n front teen 
die partystclsel <wat deur my in 
u ,.Volkstem"-artikel in 1920 be
pleit is) is gocd, maar, soos ek in 
die telegram bewcer, is daar 'n 
andcr cis van die tyd wat vee! 
dringcnder is, nl. die stryd teen 
die Rooi Pes wat die hele Weste 
bedrelg. 

Hier I& myns insiens die groot 
tank van die O.B., ja van die N. 
Party, en van die \Vcstcrsc be
skawing. Soos u sal weet slaap 
die Westc met Suid-Afrika in
kluis. Ons besef nog nic waar 
die Rooi Pes voor staan nie -
die algehele uitdelging van die 
Christendom. Ons beset nog 
minder dat die Kommunlstiese 
Jood <en die groot gros van die 
Jode is Kommunistc) agter die 
Rooi Pes staan nie en gestaan 
hct sinds die Franse Rewolusie 
('n , ·r oeer! Die onvoorwaarde
like toelating van die Jodc in 
die N. Party bewys my stelling 
volmaak. 

Toe net na die Tweede Wereld
oorlog dr. Van Rensburg en 
adv. Pirow gese het: teen die 
Kommunismc sal en moct ons 
oorlog maak, het ek gewaarsku 
- ons durf so 'n belofte nie on
voorwnardelik maak nie! Die 
redes hoef ck nou nie te hcrhaal 
nic, want in die laaste O.B. word 
'n uitstckende uitcensctting hier
oor dcur genl. J. A. Smith gegcc. 
Hienlie uiteens4'tting boort Die 
O.B. in Engels te h erhaul e n in 

\ 'OORsi. , O Cf:D~Is.) BEPERK 
DIE DIRt:KSIE EN PERSONEEL 
VAN VOORSLAO (EDYS.)-B£'
Pt:RK wll langa hltrdle weg lesera 
van ., Ute 0. B.". ander ondersteu
ntra en adverteerdera 'n aangename 
Kersrecs en voorspoedlge Nuwe Jaar 

toewene. 

DIE RF.))AKSIF. wll graag erkent· 
llkheld en waarderlng betulg teenoor 
die lefter• en leserease van .. Ole 
o. B." vir die talryke blyke van 
aamnoe<ll~eln~: wat gedurende die 
tLf~;rlnJ>& Jl.\nr va<t hulle ontvang Is. 
Oit IH vir die R~daksle bale aange
naam om olke le•er •n geseMde 
Kerattea toe te wens, en 'n geluk
kiKC en voorapoedlge Nuwe Jaar. 

-on: STAF'IIOOIO ~:N PF.RSONEEL 
VAN nn: KAAPLANDSE HOOF
KWARTIER wll graag aile offlsiere 
en brandWB~~:le, aeen met Kerarees 
en voorsr~ met dl~ Nuwe Jaar 

toewens. 

A.an dle K.O., A.K.G. en al ona o.B.
vr ....... ~., u &d u-.-.ate v.:ens"e vlr •n ge!l'~nde 
Kenfeea en Nuwe Jaar. - Jan, llannle 
~n t•t-tru "'att~tomu,n. 

•n o~tukklge Kersreea en Voonpoedlce 
Nuwe Jaar aan al ona O.B.·,'Tiende.
·' · l'. st<'tlun~t ~n ~:~otn, Robertson. 

Die Grootraa.d, Oebledsraad ~n al die 
omslere en Brandwagl~ van ona g~ne· 
raalskap "ord •n geaeende Kerarees en 
'n vourapotdl~t-: Nuwe Jnar toe-gewens 
deur Genl • .J, L . Swart en cesln. 

Dll' BM~J.-uc ~'1\1• Oudl•boorn wens 
on• K.G., Jcu~:leler en A.K.G., aile 
oflialere en lede •n geseende Kersfees 
toe en mag die Nuwe Jaar nuwe moed 
brlng. ' 

Jt•uJCkomdt. tlllltl' Nl t;t•sln wens a41e 
Brandwa~.:te 'n geseende 

'n Uale voorspoedlge Nuwe 

Ann KG., A.K.O., Orootraa<l en aile 
O.B.·oHIAiere en ·brandwagle ons beate 
wenae vir • n ~:eseende Kersrees en bate 
voorapoeJige Nuwe Jaar. Lank !ewe 
die 0.8.! - ~l nr. en mev. D. J. :\1. 
('ron~. nuncleboa, llellbron. 

~lev. t'ft l'•nt'raal J. D. de \'. Trut~r 
we011 aile vrltnde en orflslere In die 
0.8. •n g~oel!nde K«~Jftea en voorspoed 
In die Nuwe Jaar ~-

:\lnr. t'n nw•. J • .J, llo~:o komt(e) .. 
van Franachhoek wens die lede VIKl die 
plaaallke kommando'a en aile O.B.
vrlen<\e en -vrJ~ndlnne 'n geeeende Kera· 
tees t!n 'n voorepoedlge Nuwe Jaar. 

~fnr. m "'"''· n ·. R. I.aub•~ber en 

sy bondenlduisende in tli(' l.Tnie ~-----------------------~ 
te versprei. V<'rsamcl, twyfel ek nog of jy 

Geagte Redakteur, laat Die die hcle wanrhcid sal he. Net 
O.B. die Ieiding neem in hicrdie party-nuus en sport is volop in 
verbysterende uur en daardeur die groot koerante, en dit terwyl 
bewys dat hy bo aile party- die mensdom afdryf na selfver
slawerny staan. nictiging. Ons lecf in 'n valse 

(Die telegram waarna mnr. tyd en ns jy wil wcet hoc vals, 
Schoeman verwys is op 18 Sep- kan jy dit in Die O.B. tc Ices 
tember, voor die Grootraadver- lny, n&rens anders nie. Om 'n 
vergadering, gestuur en het go- paar van die Jeucns tc nocm: 
lui: ,U dink tog nie aan ontbin- Die groot demokrate het vertel 
ding nic. Swaarste skof voor. dat hulle oorlogvoer om die de
Die allesverterende kommunis- mokrasie te bestendig, maar 
me waarteen die partypolitiek en hull<' skep 'n stelsel met die 
kerklike leiers dood is. O.B. van- veto-r<'g waardcur · die wereld 
dag nodiger as ooit.") ondt•r die diktatuur van Stalin 

WAARHEID NODIG 
IN GEV AARVOLLE 

. TYD 
:\lnr, P. C. Kruger, .Blinlnntter, 

Pk. Stotfberg, skryf: 

sc ja en nee geplaas \vord. 

Op ons regcring se uithang
bord staan ook die woorde ,.de
mokrnsie", maar die regering 
het nie die volk gcraadpleeg 
voordat hy oorlogsverpligtinge 
in die buiteland aanvaar hct nie. 
En wie moct dit bekostig? ~ou 
word bewcer dat dit teen die 
kommunisme is, maar wat \'an 
die libcralis wat maar 'n sussie 

Dit word veronderstel dat 'n van die kommunisme is en ook 
koerant Ieiding moet gee sodut vir gelykstelling tusscn swart en 
die volk kan weet wat in die wit is? Sal ons beter daaraan 
wereld aangaan, want anders, toe W4'es as ons die kommunis
hoe sal die volk wcet wat om tt• me gann verslaan en die Jibera
doen? Die O.B. is, sovcr ck kan lisme word bans oor ons? Ons 
vasstel, die kleinste kocrantjic hct ook teen nasionaal-sosialis
en tog is hy in 'n sekere sin die me in Europa gaan veg en die 
grootstc van ons koerante. An- kommunisme hct tevoorskyn ge
der blaaie is groot in omvang, tree as die baas. Ons erken nou 
maar hulle bcvat weinig inlig- dit was 'n fout, maar sal ons nie 
ting. Lcersame artikels soos die ook te lo.nt crkcn dat wat ons 
van J. A. Smith, dr. Otto Strns- nou wil docn •n fout is nie? 
ser, Ski en Sybrand vind mens 
nie in ander· blaaie nie, en selfs Die' Britsc I<:::mpire kan nic 
al sou jy al die brokkies in on~ voort~staan tensy gelykstclling 
dagblaaie oor 'n lang tydpcrk tussen wit en swart ingevoer 

word nic en ons regering is bcsig 
- om groot maats met die Empire 

te word. Is dit nie tyd om eer
der met ' die Empire te breek as 
ons blank wil bly nie? 

Ek was nooit in dieselfde 
politieke span met wyle genl. 
Smuts nie, maar hy het 'n paar 
vrae gestel wat werd is om te 

Aan aile offislere en brandwacte van on thou: Sal die blanke blocd in 
die O.B., aan aile lede van d ie Boere• 
jeug 011.11 beste wenae vir •u geartnM Afrika W('Cr verswelg word deur 
Kersrees en 'n voorspoedil;t- Nuwe Janr. die naturcllebloed? Sal die son 
:"'a 300 jaar sten die A!rlkaanse volk 
relkhal•end ult na die koma van 'n ele, van die blanke in Afrika onder
onafbanklike Suld-A!rlka•m•e republlek. gaan om nooit weer op te kom 

Prof. t'n mev. D • .J. '"" Jtoc.•). 

Namens my gesln en O.B.·kummandu 
wens ons die K.G., A.K.G .. Oebleds· 
Ielers, Gebiedsvroue en hul seslnne en 
a·lle offislere en brandwagte • n geseend< 
Kersfees en 'n voor.poedlge Nuwe Jaar 
oe. Mag •n nuwe daeraad vir ons bcwc· 
glng in die Nuwe Jaaor aanbrcek. -
Komdt. Jo:. r .. St~yn, 

Aan cen en almal van on.s kamcrarlt: 
en 0.8.-vriende dink ons In hlerdl~ 
Kersgety. Ons bede 11 dat u begun•tlt: 
word met die besle ult Sy gnwel en dat 
ons strewe vir 'n bna!haoOkllke Staat 
bekroon sa~·ord met moed en krng. 
-Oud-H/ Genl. f'n me•. d. Jo', •1u1 Mr 
:\tern·e. 

Aan K.G., A.K.G., Ofti•lere, Brand· 
wagte en al ons ~Tiende(·lnne) ona beste 
wense vir 'n gesefnde K~rafees en mas 
die .:o;uwe Jaar vol sonskyn wees. ~ 
Komdt. en me,·. W. .J . de Bruin rn 
Alida, Lydenburg. 

Komdt . .J. Bas, R1veradal, en gesln, 
wens die A. K.O. en aile oftlalere en 
'-de va'll die Ossewabrandwag 'n .-:e· 
sel'nde Kersrees en gelukklge Nuwc 
Jaar. Staan maar pal. 

Ges~nde Kersrees en voorspoedll;e 
Nuwe Jaar aan aile kamerade van dlt 
0. B. Ons geloot in die toe kuma bly 
soos a-ltyd onwrlkbaar vas. - (i<'tll. "" 
mev • .J . A . Smith .. 

Eerw. en mf'\', \\'. """' d~r ," trw•• 
van Hartebeestonteln wens hlermee al 
die offislere en braodwagte 'n bale I(C• 
seende Kersfees en voor•poedige Nuw~ 
Jaar toe. Hou moed en -••• •terk! 

Ons wll ons Grootraad, K.o., A.K.O .. 
ons offisiere en brandwagte 'n hale ge
sel!nde Kersrces en voor•poedlge Nuwe 
Jaaor toewens. Mag ona almat beslel 
word met mecr moed. - OC\Jtl • ..,, rnf'V, 
,J, \\'. \leyf'r. ' 

Aan K.G., A.K.G., aile ofCI•Iere eo 
brandwagte wens ons 'n bale gelleende 
Kersrees en •n voorspoedlge Nuwe Jaar 
toe. Mag 19~2 vir alma! lnhou die 
verwesenllking van oos ldeanl. - \Int. 
en mt'\'. Tbeunlfl .\folder. 

~fnr. f"n n\e.v. R. r. \·an Rooyen, van 
Brooklyn. Ka$pstad. wens aan aile 
•taatmakers en kannledoods ' n g""el!nd~ 
Kersfee• en voorspoedlge Nuwe Jaar. 
Lank !ewe die Ossewabrandwag! 

Ge~K~;te Kommandant • l:'eneraal en 
Adjunk·leier, Kamerade dwnradeur Suld
A!rlka, mag u wurdlg bevlnd word om 
in die Nuwe Jaar die Kert1boodokllp 
van l!efdt, et'ns.:ealndheld en ware Repu· 
llkeinse Vl')'held ult te leef. - t'. W. 
Burnett, Komdt .. Port Elllabt'th. 

nic? Die twee grootste gevare 
vandag wat hierdie twec vrae 
bcwaarheid wil laat word, is die 
kommunismc en die Britse Em
pire. .A.s hier eers eenmaal 'n 
bastervolk is, is die blankedom 
vir gocd uit Afrika. Mag die 
O.B.-blad lank !ewe en daarin 
slang om ons volk uit sy slaap 
te wek voordat dit te laat is. 
Veral die Christendom het dit 
nodlg om te weet wat in die hele 
wereld aangaan. Plant maar, 
God sal die wasdom gee. 

RUSLAND HET BAI E 
ATOOMBOMME 

Volg('ns inligting van agter 
die l."st('rgordyn beskik Rusland 
tans oor ong"l'\'eer 70 atoom
bomml' van die Hiro!>hima-tipe 
4'1\ 'n klt>iner getal bomme ,·an 
grot('r krag. Daarbenewens bet 
di(' ~owjt•t rel'ds begin met die 
produksi11 van ntoombomme vir 
g4'bnlik te('n troepe - lets wo.nr
m N• di(' Amerikaners 'n paar 
maan<ll' g4'14'd4' prol'fnemings ge
clo4'n h4>t. 

<Vervolg van bls. 1, kol. 5.) 

wou vermy tensy hulic ' 'n 
kompromis a.anvaar wat hul 
prestige dwnrsdeur • .Asie sou 
vcrnietig. 

gealn. Oe Voastraat, Stellenbosch, wens oa. allerbeste wens vir 'n gelukklge 
aile 0.8,-vrlende en ·vrlendlnne •n ge- Kersfees en voorepaedlge Nuwe Ja&r aan 

' •efnde Kerateea toe en bale voorapoed I aile volk.sgenote. oea. 20: 9. - T. en 
~""".._.IJI'o::;'lo.....!'1""u~~l».a""'i:h:t:JI'~~~'\:D...,!.IP"'\».c!}"""i:h,!.P""\:k!P'~ en celuk In die Nuwe Jaar. J, Theron m aealll. 

, D ('ur ' n swak beleid te volg 
b et ons geen troepe in. Korea. 
vrygestel n i(', ntrulr inteendeel 
wns ons verplig om m eer 
troepe daurbeen te stour, son
der di<' voordt>el van ' n beslis
sin( wat die bele werel<l gun
stig ~oou beinvloed b et, die 
Russi('~o - Sjinese bondgenoot
sknp sou v<'rbreek bet en die 
Kremlin 'n hnrde slag m et ver
r eikende gevolge sou toege
dien b et." 
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V.S.A.- BLAD SE DROOM OOR DERDE 
VVERELDOORLOG EN GEVOLGE 

Dit is 'n tek en van die histories-politieke rnlwording "·an die Ameri
kaanse volk dat tane mineten s 80 p ersent van die Amer ikaanse volk 'n 
derde wereldoorlog - die magetryd tussen die enigste oorgehlewc wereld
moondh ede, Husland en Amerika - as ouvermydelik h esk ou. 

Maar terselfdet·tyd m aak die Am erikaanse per s hom uog steeds 
ekuldig aan ~~ ver hecldingspolitiek " en d ie verdocseling van f c ite. Aan

Loop u it op 
lnternasionale 
Diktatuur met 

Atoombom 
leiding tot hierdie artik el is die buitengewonc u itgawe van die groot Baruch-Acheson-Lelientha l 
Amerikaansc tydskrif Collier 's van 27 Oktober onder die opskrif ,Toe- Hierdie nu\\e v.v.o .-ntoom
komsblik op die Oorloa wat ons nie hc"eer n ie"' m et die onder skrif: k_om_mis~ie beklee die sle~telposi-

? o • . 't::l , Ste m <lie tot .. tundbrengmg yan 
.,Rusland sc l'lederlaag en Besettmg, 19.-,2-1960. · 'n verenigde wtlreldfederasie ter 

besluit om hulp te verleeh ann 
Tito met die gesamentlike gc
wapendc mngte van die V.V.O. 
- en Eisenhower se NATO-lei;r 
vooraan. Op 14 :Mei 1952 dans 
die poppc dan eers werklik. <Die 
opstellers hoop dat die Atlnn
tiese Verbond tot hulpverlening 
aan Tito kragteW! verdrag ver
plig is, wat natuurlik in stryd is 
met die bekende fclte op hicrdic 
oomblik en wat in Frankryk <.'n 
Duitsland nogal met groot be
langstelling verncem sal word 1 ) 

DUITSLAND ~IE GENOEl\1 

Die militere verloop is dan ook 
net so 'n swak nabootsing van 
die Twcedc Wercldoorlog. Die 

Deur 
dr. Otto Strasser 

op die Russiese basisse. ,Ons 
bomwerpereskaders het 'n onon
derbrokc ketting o.toomaanvalle 
volgehou waarvan selfs die vcr
beeldingrykstc skrywers nooit 
gedroom het en wat met die 
hulp van God ook nooit weer 
uitgcvQer sal word n ie," nidus 
die vrome Sherwood. ,.Hierdie 
atoomaanvallc is ononderbroke 
met die prcsicsheid van 'n hor
losie vir drie maande en 16 dae 
volgehou," droom hy verdcr. 

bewuring van d ie vred <'." 
)fens Ie tlie blaa neer sonder 

om te weet of jy jou m eer moet 
verwonder oor die bl'drog va n 
die Arnu ikaanse pers ten opsig
te .van oorlogsvooru.it.,igte of 
m t'e r onthits mo<'t wees oor dit· 
bedek te oogrnerke wut uit d ie · 
beoogde vred<"sluiting blyk. '! 

SELF09RSKA'ITING 
Die militere uitb<·elding is 

baie swak en toon 'n groteske 
oorskaating van d ie Eisenhower
f~cr (L.W. sonder die Duitscr:,; 
en Spanjaarde, sender die Swedt• 
en Switsers, ..yie se on:;ydighcid 
uitdruklik bepaal word - maar 
wat bulle darem nie vrywaar 
van die algcmene ontwapening 
deur die atoom-wereldregering 
nie!) net soos dit 'n ewe gro
tcske onderskatting openbanr 

< (Vervolg in volgcnde koU 

BLADSY VYF 

BRITTE MOEG VIR .. 
PARTYE 

Die oorg rotc mcerderheid va n 
die Britse volk begeer 'n nas io
nalc front-regcring ten spyte van 
die skerp, byna gelyke verde
ling tussen die Konserwat iewc 
P arty en Arbeiderspa r ty, volgens 
Intelligence Digest. D ie blad 
vocg daaraan toe dat dit 'n eien
aardige verskynsel is dat die 
politieke vcrdeeldheid bestnan 
tangs die begeertc tot 'n breil 
nasionalc front bo die partypoli
tiek. Miljoene kiesers het geen 
vertroue in ecn van die bestnan
de groot par tye n ic, maar hulle 
weet nie hoc om 'n veranderlng 
tc weeg tc bring wat die bestc 
persone uit al die par tye aan 
bewind sal plans nic. 

(Vervolg van voorgaande kol.l 

van die Russe, wie se aanvals
leer byvoorbeeld maar net op 'n 
half miljoen man gestel word, 
tenvyl aileen die satelliet-lande 
van Rusland mccr as 'n miljoen 
man slaggereed het. 

Nog onsmaakliker as die d ro
mcry oor die oorlogsverloop is 
die propaganda in verband met 
die na-oorlogse oplossing : volle
dige vernietiging va n alle nasio
nale onafha nldikheid en die op
r igting va n d ie Baroch-LiJien
thaJ-atoomdiktatuur. 

Dit openba.ar 'n diepere s tr('k
k ing ,·nn die Sberwoodse gedag
tegang wnt inderdua.d di~ , ver
loop van die wereldgeskiedenis 
kan b<'i:nvloed." 

Wal hicrdic publikasie belang
riker maak as 'n blote sensasie
berig is die mcdewerking van 
talryke hoogstnnnde pcrsone in 
die openbare lcwc van sowcl die 
publlck as die pers onder \vic 
die Roosevelt-raadgew<'r Robert 
E. Sherwood, senator M. C. 
Smith, militere kritikus Hanson 
W. Baldwin, die radiokommen
tators \Valtcr \Vinchcll en J. B. 
Priestley, vnkbondleler \Val
ther Re'\lthcr en 'n leilrskare 
ander mecr en minder bekende 
joernaliste onder Ieiding van 
Arthur Koestler en M:arquerite 
Higgins. Ten slottc verklaar die 
bombastiesc voorwoord van die 
rcdaksie dat dit nic minder as 
tien maande en 'n ontsaglike 
klomp geld gekos het om die 
werk voor te berei nic, wat -
v'olgens die beskeie woorde van 
die hoofopsteller, Sherwood -
,.volgens my mening die verloop 
van die gcskiedenis wcldeeglilt 
lum bei'nvloed." 

Onder hierdie vernietigende 
teenaanval, wat die Russc slcgs 
in die verhouding 1 tot 100 kon 
bcnntwoord (volgens Sherwood) 
ontstaan dan die twecdc fase 
van die oorlog, die ,dcfensief
offcnsicwe" fo.se waarin die 
V.V.O.-troepc van Eisenhower 
uitcndelik hul posisie in Europa 
ver:;tcwig, wanrin die Ameri
kao.nsc vloot l'n lugmag die Rus
siese lugaanvalle van uit Alaska 
corwin en wanrin 'n groot Ja
panse leer in die Oostc die ewe
wig verskaf. <In hierdie derd<' 
fnse tree Spnnjc ook tot die oor
log toe, maar Duitsland is blyk
baar so onder die stof van weers
knnte af gebombardccr dnt 
Sherwood nooit eers sy naam in 
sy ,historlese berig" nocm nic. 

SY LEWE WA S OP DIE SPEL • ~ • 
DO)[ 

Hierdie fantasiebeeld wat die 
Ameriknanse pers gee van die 
Dcrde \Vcrcldoorlog, sy ontstaan, 
sy verloop en uitcindclik sy ge
volge, is net so skrikwekkcnd 
as wat dit dom is - net so ge
vaarlik en onthullend. Die Derdc 
Wereldoorlog brcck uit as gc
volg van 'n moordaanslag op 
Tito. 

Laat ons nou die militere vcr
loop van die oorlog neem, wie 
se veroudcrde gegroefdbeid slegs 
deur sy strafbare optimismc oor
tref word: Die Dcrde \Vl!reld
oorlog breek uit as gcvolg van 
'n moordaanslag op Tito op 10 
Mei 1952. Hierdie moordann
slag Is maar net 'n slegte na
bootsing van die aanslag op 
Hitler op 20 Julie 1944: 'n tyd
bom ontplof en die Ieier bly on
gedeerd waarna hy die aanruk
kendc Komintern-troepe sukses
vol in die bergc weerstaan. 
Hierdie heldhaftigc voorbeeld 
van hul Jiefling Tito besicl ·die 
massns van Europa en Amcrika 
tot so 'n mate dat hulle ten 
spytc van talmende rcgerings 

cerste fase besorg aansienlike 
welslae vir Rusland in Europa 
en Oos-Asie, maar dit geluk die 
milit~re genie Eisenhower om 
selfs sender die hulp van die 
Duitscrs of die Spanjaarde (van 
eersgenoemde word ook maar 
net mccgedeel dat hullc die mo
del verskaf hct vir a! die Rooi 
misdade!) die Russiese aanval 
in ,:\Ves-Europa" seevierend tot 
stilstand bring, waardeur tussen 
die reCls anngcdui word dat dit 
aan die Ryn-linic geskicd, met 
Duitsln.nd as vcrwoestc voorvehl 
waaruit die Eisenhowcrleer 
,met swaar agterhoedc-gevegte" 
teruggetrek bet - waarby die 
Russc die ,armsaligc massas 
Duitsc vlugtclinge g t>bruik om 
die Geallieerde mynvelde skoon 
te maak," soos Sherwood dit 
uitdruk. Hierteenqor val Koren 
as 'n Oos-Asin.tiese Duinkerke in 
die skoot van die Rooles. 

ATOO:\IB0:\1\'LOED 

Die teenof!ensief van die Ame
riknners wat net soos a! dl<.' 
ander trocpe ook onder bev<'l 
van die V.V.O. veg - bestann 
uit reusagtige atoombomaanslnc 

STYGENDE PRYSE EN 
GROTER WINSTE VIR 

OLIEMAATSKAPPYE 
Die p rys Yan pf.'trol is Hrlede week met nog 'n pennie 

Ycrboog - die derdc verboging binne een jaar. Waar petrol 
, ·oor die oorlog nog ls. 4d. per gelling aan die kus gekos 
b et, is die Jlrys tan., 2s. 9d. In 1948 was dit nog I s. 9d. -
'n styging dus Yan byna 60 persent in drie jaar. In die
selfde t yd bet die lewenskoste, volgens amptelike syfers, 
met onge\'eer 25 JlCrsent gestyg. 

Die verhoging ,·an die petrol
p rys wat toegestaan is terwillc 
Yan die oliemaatskappye se ver
h oogde ,·enoerko .. teo staan in 
.skrille kontras met die gewel
dlge winste wat hi<'r<He onder
nemings nog steecls maak. 'n 
Maand nadat die Suid-Afrikaan
sc regering die pctrolprys ver
lede jaar met 2d. per gelling \'Cr
hoog het ,.omdat qie oliemnat
skappye nie kan uitkom nic," 
het die groot Shell-kombinasic 
aangekondig dat by r;y diwidcnd 
vir daardie jaar verdubbcl na 15 
persent. 

Die winstc wat ·oliemaat
skappye vandag maak is 
enorm en beloop miljoene pon
de. Die Anglo-Iranian Oil 
Company se wins bet verlede 
jaar £33 miljocn beloop! 
In 'n verklaring oor die pctrol

prys bcveel die Automobile As
sociation van Suid-Afr:ka aan 
dat die rcgcring hom moct be
ywer vir 'n konferensic tussen 
petrolverbruikendc Iande wat 
die toestand in oenskou kan 
neem en optredc oorweeg teen 
die ,olie-empires." 

DROOl\tEISDE 

Die derde fase bring die glorie
ryke einde: Kruisvnnrder Eisen
hower hcrhaal sy heldedade van 
1944/45: hy bevry Pole en Tsjeg
go-SJowakyc, Hongaryc en Roe
mcnie, die Ukraine en \Vit
Rusland, wao.rna die Sowjet
Unie te nietc gaan,· Stalin spoor
laos verdwyn en die Russies<' 
volk en leer onder 'n daaglikse 
bombardemcnt van 55 miljoen 
vlugskrifte (woordcliks op blad
sy 70 van die Sherwood-artikcls 
te lees, waarin Sherwood hom
self seker as die opsteller van 
hierdie miljoene-vlocd sien! > uit
cindelik tot die gelcdere van die 
V.V.O. toetree. Laasgenoemde 
hied onder die ,Verklaring van 
Denver-Colorado" die volke van 
Rusland, Sjino. en die satelliet
lande 'n waarborg nan dat gecn 
herstelbetalings van bulle gecis 
sal word nic, dat geen oorlogs
misdaad-vcrhorc sal plaasvil\d 
nie en dat hullc almal dadelik 
tot volle lidmantskap van die 
V.V.O. vcrhef sal word sender 'n 
procftydperk soos in die gcval 
vart die Twcede Wercldoorlog. 
Die V.V.O. het ook bcsluit dat 
slegs die randgedeelte van Rus
land beset sou word en dat die 
Russc hulselt op politieke en 
ekonomlese gebied kon regeer 
eorecnkomstig hul eie bcgeertes. 
Amcrikaanse dollarmiljarde word 
verder bestec ann ophcffing en 
behulsing van die ,gawc Rus
siesc volk" vir wie se lof strome 
drukkersink gebruik word -
slegs deur die lof vir Tito oor
trcf. 

AT00 :\1-DIKTATUUR 
E n dan volg die w~reldrege

r lng in di(' vorm va n 'n V.V.O.
a toomkommlssie ! l\laar tlit mo('t 
'n mens woordeliks lees: , D ie 
V.V.O. roep 'n inte rnnsionale po
lisiemag op la nd, te r see en in 
<l ie lug in <l ie )('we wic se ver
naamste <loc>l is <lie ont wapening 
,·nn a ile l and~> (sowl'l <lie oor
'' inn nar<o It<; die on'l:nlige.,!) bin
JW tit>n jaar na beeindig ing \an 
tl ie oorlog. Die · V.V.O. stel 'n 
atoombeh rerkommi'-sio aan oor
c<'nkomst ig ·die voor.te l van 

"n Operasie 
was d •·i•age•ad 
nodig! 

O it het alles ~o skiclik gebeur 
Johan Theunissen het nie eers 

geweet dat hy sick is nie-ernstig 
siek--totdat hy in di.: hospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
bleck ·en bcangs, om die bed sien 
staan. Sy lc\\e was in g.:vaar en 
daar was net ecn hoop-·n nood
opcrasie dcur 'n sp;:,ialis. 

'n Duur opcrasie! Maar gelukkig 
~ou daar uiti-oms \\Ccs, want op 
Johan se Sanlam-polis sou hullc 'n 
lening- sondcr rente-kon aangaan, 
om die onkoste van die opcrasie en 
hospitaal te help dek .... 

Daar is altyd 

-· •/)\ I\ 
w'tj- _, ; , 

~.~~ 
~~\P·~ c~, 

_A;;§·-t ' ., 

1... ..., 

~t 
e Hoc sou U in ~o ' n noodgc
val vaar ? Sou l1 ' n bron bt 
waar u gebelp kan raak? Vir u 
eie ont"il en die ~an u gesin, 
vra V ANDAG hocdat Sanlam 
u in tyd van nood kan help. 

• 
Suid-Afrikaan~c 1'\asionalc 
Lewcnsassuran~ic-'l p) . Bpk. 

Hoofkantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral 

~t\NL4~~· 
~~~J ~ 

Sanlam, Afdeling l7b, Posbus 660, 
Laat my asb. dadelik ll'eet hoe 

vir noodoperasies kan aangaan. 

NAAM: 

A ORES: 

Beroep: · · · · · · · · · · · · · · · · 

ek rentevrye lening.t 

.. (; 
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Omstandigheid Stel Eise 
aan 0.8. 
( Vervolg van bls. 1, kol. 4.1 

\'OLKSBEGEERTE 

Dit is sommige van die be
langrikste standpuntc wat die 
O.B. in die jaar wat ten einde 
loop beklemtoon het. En die 
feit dat die O.B. hicrdic stand-is wn.ardeur die blanke heer

skappy in Afrika behou kan punte ingeneem het gaan som
word. mer in die onmiddellike toe

koms eise aan hom stet - want 
geen politieke party bely hierdie 
standpunte nfe. Intecndeel die 
partye beveg en verswyg dit. 
Derhalwe geniet dit nie die aan
dag wat dit verdien nie. Nog
tans is daar duisende mense in 
ons land - binne en buite die 
O.B. - wat glo dat hierdie en 
verwante. standpuntc heeltemal 
reg is en wat vcrlang dat hier
die standpuntc in die praktiesc 
politick van die land geskuif 
moet word. Die O.B. sal met 
hierdie begeerte terdee moet re
kening hou. 

Hy verlang dat die grondslag 
van Suid-Afrika se buitelandge 
belcid die cis om leierskap in 
Afrika moct wees ten einde die 
vasteland in permanente blankc 
en nie-blanke gebicde tc vcrdeel. 
Hy veroordeel beslis clie gelyk
&tellingsbeleid tur.sen wit en 
swart wat deur die Britse rege
ring en sy trawante uit Londen 
bepleit word; en hy veroordeel 
ewe onomwonde die regering en 
die opposisie se beleid van die 
ekonomiese integrasie van die 
nie-blanke in die bl!lnke huis
houding sowel as <lie sogenaam
de Ieerstelling van pam.llelisme 
wat 'n uitvloeiSt>l van voorge
noemde integrasiebeleid is. Die 
O.B. waarsku dat hif.'rdie beleid 
die verkragting van apartheid 
beteken. 

Oppervlakkigc apartheids-
maatreels ten aansien van kie
serslyste, huwelike, treine, pos
kantore, ens. - hoe wenslik dit 
ookal mag wccs - sal die blanke 
beskawing nie .,red" nie, nog 
minder die blanke heerskappy 
.,beveilig." Dit i;, lap-apartheid 
waardeur Suid-Atrika slegs die 
vyandskap van die wf.reld ver
werf sonder dat hy die voordele 
van apartheid daardeur verkry. 

Die O.B. glo aan algehele po
litieke, maatskaplike en ekono
miese apartheid. Hy glo dat 
apartheid 'n Afrika-beleid is wat 
eerder in die intentasionale poli
tick tuishoort as in die party-

• politick van ons land. 

WONDERLAND VIR REISIGERS 

As 'n mens 'n standpunt in
geneem het len gunste van 'n 
saak, 'en ander raak daarteen 
gckant, dan is die onvermyde
like gcvolg dat jy daarvoor moct 
stry - saam met enersdenkcn
dcs as dit kan, aileen as dil 
moct. In die lig van die nasio
naalgesinde politieke partyc se 
koersverandering sedcrt be
windsoornamc - wat in die om
gang hut ;,versapping" genoem 
word blyk dit dat die O.B. 
sal moct stry vir die nasionale 
Afrikaners se ideate. 

LES EN UITDAGING 

Dit is treffend dat die slim 
planne wat die beroepspolitici 
van die nasionale partye in 
19:11 beraam het, in stryd met 
hullc verwagtings, nie die dood 
van die O.B. bewcrk het nie 
maar daarenteen die O.B. se 
vryheid van aksie herstel het. 

Grootmense vergeet nooit hut kinderdrome nie, toe 
aile reise bulle na 'n wonderland weggevoer het. Vir 
almal van ons is daar nog steeds opwinding in 'n 
kragtige lokomotief, 'n opstygende vliegtuig, en 'n 
voortsnellendemotorkar. Suid-Afrika 
was nog altyd 'n land waarin die 
bergpasse en die grootpaaie onder 'n 
helder blou lug 'n besondcre bekor
ing aan reise verleen. Hierdic wonder
land vir reisigers is binne ons bcrcik 
gebring deur die groot vervoerstelsel 
van ons land, wat die spoorwec, die 
lugdiens en die padmotordiens behels. 

SUI n _ Af R 1 HAAN S r sPOORWEE • wcoiENs u L PADMOTORDIENSTE 

WIK 

Bowcndicn is dit juis hicrdic 
selfde politieke partye se foute 
en versakings wat die sterkste 
eise nan die O.B. stel om 'n 
daadwerklike stryd te voer. Dit 
is ongetwyfeld die vernaamste 
les wat 19:11 vir die O.B. geleer 
hct: Daar is 'n stryd te stry! 
Dit is meer as 'n Ies. Dit is 'n 
uitdaging aan die O.B. 'n uit
daging wat in die nuwe jaar en 
die daaropvolgende jare aanvaar 
sal moet word. 

Die jaar 1951 mag nie 'n skou
spclagtige jaar gewees het nie. 
Dit mag selfs 'n prosaie:se jaar 
gcwees het. Maar niemand sal 
ontken dat dit 'n beslisscndc jaar 
vir die O.B. was ·nie. Dit was 
die jaar wat die O.B. mocs kies: 
of om vergetelheid tc sock in 
die buik van 'n politieke party; 
0! om sy historiese roeping te 
vervul deur eervolle voortsctting 
van die republikeinse A!rikancr
volk se stryd. 

Die O.B. het die stryd gckics. 

S.A. SE VERLIESE 
NA VERHOUDING 

SWAARSTE IN 
KOREA 

Die Amerikaan!-te departe
ment van verdediging h et ver
lede week bckend gcmaak 
dat die V.S.A. tot dusver 583 
vliegtuie in gevegte verloor 
het in die Koreaanse oorlog. 
Die getal wat in ongelukke 
ve rloor is, is ruimskoots net 
soveel indien nie meer nie, is 
verklaar. 

Hierdie s)·fer werp 'n int-e
ressante Jig op die verhouding 
tussen Amerikaanse e n Suid
Afrikn.anse verliese in die lug. 
Suid-Afrika het reeds 45 
vliegtuie verloor in gevegte 
en ongelukke. As die Ame
rikaanse syfcr verdubbel word 
om voorsicning te maak vir 
ongelukke, beteken dit 26 
Amerikn.anse vliegtuie \ir e lke 
1 Suid-Afrikn.anse vliegtuig. 
Amerika se bevolking staan 
tot die blanke bevolking in 
die Unie in die verhouding 
van 60 tot 1. Daar kan dus 
gese word dat Suid-Afrika na. 
verhouding dubbel die bydrae 
in die lug lewer as Amerika. 
Daarteenoor moet in ag ge
nee m word dat Suid-Afrika 
geen grondtroepe in Korea 
h«'t nie. • 
~faar Noord-Korea. is deur 

die Amerikaanse regering na 
die oorlog aan die Kommunis
te uitgelewer - daarin bet 
S.i\. geen se gehad nie. 

Motors Duurder 

Am~~aa~~~:~~~~inne-~ 
kort nog duurder word nadat I 
die V.S.A.-regering tabrikante 
In kcnnis gestel het dat hulle 
om boer prysgrense kan nan
sock doen. Dit sal die derde 
prysverhoging wees sedert die 
pryse van motors 'n jaar gelede 
vasgcpen is. 

Intussen het ook Britsc motors 
aansienlik duurdcr geword as 
gevolg van hoi'r staalpryse en 
lone. 

'n Vermindering van 20 persent 
in die toekenning van staalplaat 
aan die Britse motorbedryf het 
'n daling in die produksie mee
gebring. 

Die produksie van passasiers
voertuie het teen die end van 
Augustus rc<'ds 'n 8 persent
daling getoon e-n sal vanjaar 
waarskynlik 420,000 beloop teen
oor 522,000 verlcde jaar. Een 
beherende maatskappy het sy 
opbrengs onlangs met :10 vocr· 
tuie per dag verminder, terwyl 
slegs twee van die vier produk
sielyne van 'n ander maatskap
py tans in werking is. 

BRITTANJE ONGENEE. 
OM EUROPESE 

EENHEID TE SKEP 
Amerika se nolitieke leiers is diep teleurgestel in die 

hooding "an die Churchill-bewind ten O})sigte van groter 
Europese eenheid, en die aangeleentheid sal 'n belangrike 
pick inneem in die samesprekings tu<;sen Truman e n Churchill 
net na Nuwejaar. 

Die Amerikaansc rcgering het 
gchoop dat Churchill 'n meer rea
listicse beleid ten opsigte van 
Europese eenhcid sou volg as 
die Arbeidcrbcwlnd, maar tot 
so"'er was daar nic die minste 
aanduiding van :so 'n beleidsver
andering nie. Brittanje wil geen 
vinger verroer om hom by die 
Europese "'asteland te laat in
skakel en daardcur groter wel
vaart in Europa te wceg te bring 
nie. 

VERDUBBELING 
VAN WINSTE 
Te oordc-el na jaarverslae wat 

gepublisc-er word, !itt'ek die han
de l en nywerheill die kop steeds 
boer uit boknnt die stygende 
lewenskoste waarin die verbrui
kc-r besig is om te verdrink. 

Normnn An;,tey se win!.t~ h t>t 
,-an .£81 ,~03 verlede jaar ge<,tyg 
na £96,995 'anjaar. Rhodesia 
Q>mpnt se winste bet van £88,0.19 
gc-styg- na. £105,tG7. Primrose 
Bric-k \Vorks bet sy \\inste , ·er 
<lubbf.'l \an £47,020 tot £97,202 
Chapt•lai so winste bet , ·an 
.£6,110 nu. £15,t37 gestyg. United 
Clothing- se winste h et vtm 
.£73,ti3ll tot .£120,(69 gestyg. J~iJUJ 

Brother.. a.nd LanTie hei sy 
win ... te n~rdubbel na. £26,000. 
~let tlie hoe pryse \"an tee is 

dit ook geen wonder tlat tee
hnndelnars 'n besonder gunstige 
vpr,lag kon !ewer nie. Beekl'tt 
and Co. se winste hl't naamlik 
van £140,000 in 1950 tot £11!1,000 
vanjuar gestyg. 

Amerika glo dat Europa as 'n 
eenheid net so welvarend knn 
wees as hy, en daarom gaan hy 
eise in die rigting stet wanneer 
Europcs<' Jande by hom kom 
aanklop om hulp. Brittanjc is 
ec-n van die Iande wat onlnngs 
besluit het om weer die- hand 
bak tc hou vir Amerika. 

Dil' Britte wit egt~r niks nwt 
'n l<~urope.,e federa;,ie tl' dol'n he' 
nie omdat bulle met hul Em&)irt• 
ot Statebond selfgen()('~'aum 
voc-1. Jlulle !iien.kans om nwt 
dit' Empirf.' teen Europa tl' kom
petecr. 

'n Fedcrasie met Europa sou 
b<'tckcn dat Brittanje sy ryk in 
Afrika en elders saam met 
Dultsland en Frankryk moct 
deel. Daarvoor sien dit' Brittc 
nie kans nie - in e-lk ge\·al nle 
solank die Empire hom op die 
been kan hou nie. 

Amptenare is nic- tol'gelnut om 
by die Fakkelkommando aan te 
sluit nie, volgens 'n aankondi
ging van die waarncmende mi
nister van binnelandsc sake, 
mnr. P. 0. Sauer, wat lui dat 
die Fakkelkommando 'n politie
ke organisasie of 'n organisasie 
met 'n politicke strekking skyn 
tc wees. 

; .. DIE O.B." wor•l gtdruk deur Pro 
Eccle,ia·Drukkery. St~lltnbosch, vir 
die elenaara ~n ultgewera: Voorslag 
(Edm;.) Beperk. Groote Kerl<gebou 
703, Posbus 1411, Kerkpleln. Kaap

stad. 

Hi t rdie bekend~ Rembrandt-figuur simboli
seer dit wat betroubaar en die moeite werd 
is In tabakv rvaardiging. Dit staan vir Rem· 
brandt kurk, ong ekurk en Filter de Luxe. en 
ook Rembrandt VAN RUN, die ideale dinee
sigar~t-name opreg bcro?md vir die uit
staand? kwaliteft wat dft aan rokers bied. 

ELKE REMBRANDT-SIGARET 'N MEESTERSTUK 
~~ ~~ 

Geregts 

Jrc. 11. 

Die 
Die O.E 
aankon~ 

Lesers 
kenare ' 
maandc 
Intekeng 
vir ses 
maande. 
vriende I 
eksempl~ 
word vir 
lngetekeJ 

Ons ba 
ann die, 
die wen 
was: 

1\inr. J 
Jershoop, 
vir 3 nu 
jaar en 
.,Vriend • 
nuwe inj 
gewerf h 
proefeks~ 

na 'n n1 
mev. The 
wat 'n 1 
maande l 
aanstuur: 
Bank, val 
gesorg h1 
vir een j~ 

Mnr. F 
melo, waj 
maande • 

Mev. ~ 
wat ver~ 
nuwe lese~ 
J. P. Er1 
vir ~en I~ 

Deur ~ 
die versp 
bet hiercl 
die voorl ~ 
brand wac 
hierdle 111 
elke lese1 
wat gest 

<Lesers 
wert mo 
briewe m 
Die O.B. 1 
Indien nU 
die )'edakJ 
wei verm• 

Koo 
~ 

Mnr. J 
hoots weep 
Party het 
nle 'n nu• 
die party 
die plek ' 
hulzen wa 
nle. Die 
is in af ' 
volg: orgai 
sie; jeugs 
en inligtill 

Dr. F . • 
werk van 
lings koorl 

Koc 
Mnr. E.) 

ekonomies• 
dig dat ffii 
wese voor1 
dienskomllj 
Koordinatq 

taak sal "' 
beheermaa.1 

• 


