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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad.
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Meer lig word gewer1> op die Empire-kouferensie oor ekon omiese
sake wat hinnekort in Londen gehou sal word, deur 'n pereberig wat nit
die Britse hoofstad afkomstig is. Die konferensie sal plaasvind onder die
a voorsitterskap van die Britse Chancellor of the Exchequer en sal hygewoon
W , word nie aileen deur die ministers van finansies van die koninkryke van
die Britse Statehond nie, maar ook deur die Britse minister van kolonies
.
en 'n span raadgewers. Dit is in ooreenstemming met die Britse heleid
Nr. 6. om die Statehand en die Empire gelyk te skakel.
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Die Suid-Afrkiaanse minister konferensie in die teken van dil'
van finansies, lllnr. N. C. Ha- beleidsv~rklaring wat deur die
venga, het alreeds vertrek na Ko~rwatiewe Party gedoen is.
Londen om die konferensie by te In die verkiesingsmanifes van
..
die Konserwatiewe Party, wat
woon.
Die bt>rig uit Londen lui dat net voor die jongste verkiesing
hoewel die aanvoorwerk vir die uitgereik is, is daar twee verDie veldtog vir die wenving van nuwe intekenare op konferensie deur die voormalige wysings na aangeleenthede wat
Die O.B. is nog st-eeds aan die gang. Sedert die jongste I Arbeidersregerlng gedoen is, I op die aanstaande konferensie
aankondiging bet die blad weer heelwat nu·we lesers bygekry. staan die samcroeping van die behandcl sal word.
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Die Adjunk-K.G., mnr. J. A. Smith, r ig onderetaande hoodskap
vir die nuwe jaar aan die Afrikanervolk en in sonderh e id aan die lede en
vriende van die Ossewahrandwag:
Dit is vir ons nie nodig om te dink of te raai wat vir ons as volk
en vir ons insonderheid as hrandwagte in die nuwe jam· voorle nie. Ons
weet goed genoeg ~alter toestande reeds hestaan en dus watter take en
pligte op ons wag en wat ons kan verwag en wat nie. En tog wag
ons elkeen, een op die ander, om net die woord te spreek vir die aanpakking van die taak.
maa~de ~am':r n~weJ.Je~!~ 1~:! j
Een hegeerte het ons almal wat meehring een plig, een stryd =k~~~~ Mlddelb~rg, Tv!., wat uimmereindigend vir 'u volk, nooit onnodig en nooit ontydig, naamlik
g~sorg ~et vir een nuwe Ieser om vryheid te h~, vryheid in sy staatkundige b etekenis. En hier die vryVJr een Jaar.
heid, in daardie hetekenis, word nie ruim er soos ons soms wysgemaak
Mnr F N Vermaak, van Erd ·
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Mnr. J. H. Gouws, van GrobJershoop, wat verantwoordelik is
vir 3 nuwe intekenare vir een
jaar en vyf vir ses maande;
.,Vriend van Die O.B." wat vier
nuwe intekenare vir een jaar
gewerf het; ,.O.B.-vrou" wat 'n
proefeksemplaar vir 3 maande
na 'n nuwe Ieser laat stuur;
mev. Theron, van Kofflefontein,
wat 'n proefeksemplaar vir 3

maande gelewer het.
Mev. Naude, van Rouxville,
wat verantwoordelik is vir een
nuwe Ieser vir een jaar; en mnr.
J. P. Erasmus wat gesorg het
vir een Ieser vir een jaar.
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(Lesers wat nuwe intekenare
wert moet asseblief in hul
brlewe meld of bulle name in
Die O.B. gepubliseer mag word.
Indien niks ges~ word nie neem
die ;:edaksie aan dat die naam
wei vermeld mag word.)
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Is dit nie volkome waar dat
rasse en nasfcs, sommige waarvan ons glad niks weet nie,
skaars hulle bestaan ken; wat
minder ontwikkel as ons is, en
geen wereldbetek.enis het nie,
vandag die mate van staatkun.
.
d1ge vryhCld wat ons verondert
I
.
. me.
. .,
s e IS om t e bes1·t, b e t Wls
Het ons nie ook vir hulle, as
me d e 1e d e van d'1e sogenaam d e
V.V.O., seggcnskap oor _ons gegee deur ons toetredmg tot
daardle organlsasie nie? Ons
het, en dit help nie om hulle
daardie scggenskap te misgun
noudat hulle Herero's, Bantoes,
Indicrs en wie ook teen ons oproep om te getuig nie. Vrywillig het ons saam om een tafel
met bulle en in een bed gaan

g
Dit
is nie duidelik of die
Britse regering die Statebond se
ministers van finansies sal versoek, formeel of informeel, om
sodanige skakelstaf van amptenare daar te stel nle. Maar, aldus die berig, die aanstaande
konferensle sal aan die Britse
ministers die geleentheld bled
om hul Statebondskollegas te
pols oor die aanneemlikheid van
hierdie skema sowel as van ander voornemens wat die Konserwaticwe regering koester, bv. die
oprigting van 'n adviserende
verdedlglngsraad vir die hele
Britse Statebond sowel as 'n gemcoenskapllke milit~re staf.
SIGBARE GESTALTE

Sover vasgestel kan word, beskou die Britse regering nie die
aanstaande konferensie van
geld-ministers as 'n plaasvervangcr van die beloofde Empire
Ekonomicse Konferensie nie.
veg om vry te word. Ons moet Ocnskynlik sal die konferensle
ons beweging weer sterk en tier ook. nog later byeengeroep word.
maak in die jaar wat voorl~. Ons
Indien die beleid van die Britpad loop anderkant die skadu&e regering, soos dit in die regeweekloof deur.
ringsparty se ...-erkiesingsmanifes uiteen~it is, uitgevoer
word, sal die integrasie ' 'an die
Britse Statebond en Empire en
die aftakeling van die Statebondskoninkryke se soewereini·
teit sigbare gestalte kry. Tans
is die proses ,onsigbaar'' aan die
gang met behulp van talryke
,.toevallige" Empire • konfere~
sics.

moontlike oorlog tussen Engeland en die 1\lidde-Ooste.
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Ek weet nie of dit nodlg is
meer kettings te noem waarmee
ons, soos die bekende Bobbejaan
op ~e Paal, vasstaan nie. Maar
d aar .IS nog d.te repu bl'1ek - as
dit sover ooit kom - binne die
B rt·t·IS h Commonwealth van d -r.
.
Malan. En ons geldkoppehng
aan bankrot-Engeland. Ek sou
meer kan noem as daar ruimte
was.
In Westbrooke nou, sit 'n
vroeere persoonlike vriend, groot
Afrikaner en NMionalis nie as
simbool of instrument van ons
volk se vryheid nie, maar as verteenwoordiger van die deur die
1~.
1 swaard op ons nlgepersde EnVoorts is ons gebind deur ver- gelse Koning en as sinnebeeld
pligtlnge buite ons eie belange. van sy oppergesag in die plek
Ons is minder vry as Swed'E! of van 'n eie , ·erkose President.
Switserland, want ons sit met 1 VOLKSVREDIDE STELSEL
die riem van die Britse StateMaar dit is nie net ons bebond om die nek. Nie hulle nie.
perkte nasionale vryheid wat
Mnr. J. W. Higgerty, L.V., AOTERKANT VAN AARDBOI. besig is om te verkrimp nie en
1\lnr. J. A. S~DTH.
wat ons luid tot die daad oproep
hoofsweep van die Verenigde
Party het aangekondig dat daar
Is dit nie ook waar dat ons en vir die Ossewabrandwag sy
Maar u bet nie, om anderkant
nie ' n nuwe hoofsekretaris vir van die .,vryheid" gebrulk ge- taak vir die jaar beklemtoon
die party aangestel sal word In maak hct om ons vas te koppel nie. Daar is ook die arsenaal uit te kom, nodig ampers ~
die plek van mnr. 0. A. Oost- aan die Verre Oos-Asiatiese van volksvcrnietiging, nl. die krute te gaan wert vir Korea.
huizen wat onlangs bedank het oorlog waaruit ons geen vryheid volksvreemde bestuurstelsel ge- die 1\lidde-Ooste, of stemvee vir
nie. Die party se hoofkantoor meer het om ons weer te ont- grond op die nimmereindigende 'n volgende verkiesing nie, maar
is in afdelings verdeel, soos trek nle? Ons sogenaamde vry- volksverdelende partystelsel, 'n vir 'n ontwaakte O.B.-organisavolg: organisasie en administra- heid bet ons onvry gemaak deur- erfenls van die Britse Koning se sie, vry van party-intriges en
sie; jeugsake; fondsinsameling dat ons saam met Engeland ons swaard wat nou nog besig is, as party-twis wat manne en vroue
neus aan die agterkant van die 'n verswelgende kuil, om die weer tot ons geledere en onder
en inligting en navorsing.
die banier met die leuse: ,1\ly
Dr. F. J. van Biljon sal die aardbol gaan insteek het waar Afrikaner met sy !deale te ver- God, My Volk, My Land, Suidwerk van die verskillende afde- ons geen belang het of ooit kan nlctig. Ons is nie vry nie. Ons Afrika," sal toevoeg.
h~ nie.
En waarvandaan nie- is minder vry vandag as ooit.
lings koordineer.
mand, wat daar oppermagtlg is,
Ons boodskap as wekroep beDie taak en plig vir die nuwe
weens daardie !cit ons vryheid doe! aan alle lede van ons Volksjaar is duidelik en positief.
hier in Suid-Afrika kan skaad beweging is nie vir Of teen die
net omdat ons J:iom nie daar by dinge wat ons nie sien of nie
Die O.B. met sy Ieiding moet
voorbaat gaan doodslaan nie. kan aanraak nie. Laat ons ons hom ,uitsluitend en aktief bepaal
Mnr. E. H. Louw, minister van Ons sit vas in 'n Koreaanse slag- net bepaal by die dinge waarvan by die bereiking van sy d~l
ekonomiese sake het aangekon- yster. Ons moet daaruit.
ons weet en wat ons sien. U en stellings," soos weer deur die
dig dat mnr. C. A. Cilliers, ge1\laar net so waar is <lit dat ek weet ons is nie vry nle. Ons Grootraad bekl.emtoon, naamlik
wese voorsitter van die staats- ons vryheid om na. omstandlg· is en word minder vry. Nasiona- ,voortdurende kragtige propadlenskommissle, aangestel is _as hede te hanclel verkrag is deur lisme is ons op die afdraand.
gering van die republikein.se
Koordlnator van Voorrade. Sy by voorbaat in vrede~tyd ons onstaat," en die ,praktiese stappe
O.B.
STERK
1\IAAK
taak sal wees om die verskeie 1herroeplik vas te bind om al ons
beheermaatrel!ls te koordineer. 1bloed en goed in te stoot in 'n
U en my plig Is om te veg, te I ( (Vervolg op bladsy 6, kol. 5.)
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bondsake handel, lui dit in die
manifes: .,Ons moet die gcwoontc
ontwikkel om, net soos vennotc,
ons probleme gesamentlik te bespreek. Te dien einde mag dit
nodig wees om 'n permanente
staf van skakelamptcnare In die
lcwe te roep." En voorts lui dit:
.,Ons is voornemens om, as 'n
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In die afdeling wat oor state-
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Ons weet uit mnr. Havenga
se eie mond dat hy nle ' n uitgesproke republikein Is nie, maar
ons wil nogtans vertrou dat as '
die Britte hom pols oor die instelling van Empire-rade of
Statebondsrade (hoe onskuldig
dit ookal mag voorgestel word)
hy botweg sal verklaar dat dit
heeltemal onaanneemlik is vir
Suid-Afrika.

I

Mnr. Havenga moet ook boonop on thou dat dit ewe min geduld kan word dat Suld-Afrika
met ,onsigbare" ekonomiese kettings aan die Britse Empire en
Statebond vasgebind word. Dit
help niks om enersyds die appel
na die Geheime Raad af te skaf
en andersyds Suid-Afrika die agterland van die Londense hawe
te maak nie.
INFOR~IEEL

Die O.B. hou net niks van die
Empire·konferensies nie. Die
formele samcsprekings waarvan
in die kocrante berig word, is
meestal onskuldig, want die
Brlttc is ineesters in die propagandakuns. Maar die angel
steek alte dikwels in die informele samesprekings, onthale en
polsery. En dit bly gewoonlik
geheim totdat die Britse koei!l
deur die Afrikaanse kerk is.

DIE O.B., WOENSDAG, 9 JANUARIE 1952

BLADSY TWEE

DIE O.B., WOENSDAG, 9 JANUARIE 1952

.

GELEENTHEIDSPOLITIEK
MAG NASIONALISME
NIE VERVANG NIE

I Van

die Os op die E.sel
w
;:,:;·:..~::,~.o;:; .Jil, ~e~~. !,Y,~~~:~. ~

1

I

te wcet dat jou buurman dit rocrend ecns is met jou. Daarom
het ek vcrtcl wat die O.B.-vrienmekaar afakcld gcncem hct, bet
,Die O.B. moct die volk waar- dc gescls.
ek 'n kort vakansietjie by die sku teen die nuwc Britse bclcid
sec dcu rgcbrlni. Ek bet dit ter- van integrasie van die Brltae O.B. m oet S tryd aandur/
N i<:mand weet w at die jaar 1952 in sy skoot ber e vir de{! gcnlct. Ek vcrtrou dat my Empire en Statebond wat be\Vat sal die jaar 1952 vir die
die mensdom nie. Die dinge w at sal wees is verbor ge, maar losers ook die ontspanning wat wcrkstellig word dcur nimmer- Ossewabrandwag oplewer? Dlt
vir diegen e w a t ore bet om tc hoor en oe het om te sien dlo wisscling van die jare aan eindigende Londensc kulertjies wcet niemand nle. Maar geluk·
is die dinge wat was en is geen geheim nie.
ona alma! bled, benut bet. Nou en Empire-konfercnsies. Die volk klni weet alma! wat die O.B.
In 1952 moet doen. Hy moet
Die verhanl van ons tyd is een van mislukking, teleur- kan ons weer met nuwe kragtc sc 00 moet oopgemnak word
en net die O.B. kan dlt docn - aan die werk spring; intekenarc
atelling en verydeling. Die mensdom staan rcddeloos op die nuwe jaar lngaan.
Voordat ek leta oor die n uwc vir die dwase beleid van onvoor- wert op Die O.B.; die komman·
moedverloor sc vlak. En in die modder wat stink getr ap is
jaar a~ (om In die mode te wees waardelike deelname aan 'n der- do-organisasic opknap; en sy
deur die malende voete van dwalende miljoene ploeter moet ek dit tog aekcrlik doen) de wereldoorlog saam met Amc- boodskap holder en luld verkon·
die leiers van ons tyd nog steeds rond - slegs om niks wll ck darcm cera vcrtel van rika en Brittanje wat Suld-Afrl- dli. Die O.B. moet die stryd
te bereik nie en ncrens te beland nie. Net om dieper in die my vakanslcljie by die see. Ek ka beveg omdat by nle die llbc- aandurt. Dlt Is wat by in 1952
modder te sink.
hct 'n hele aantal O.B.-vriendc rallstlcse
gclykatelllngsbcleld moct docn.
daar raakgeloop, en alma! wil tussen wit en swart wil volg
Dcrhalwe vcrwag die Ossewa·
net gesels - ot Hewer uitvra. nie."
brandwag dat elke O.B.-Iid sy
DEPRESSIE OF OORLOG
Ek vlnd dit 'n iOCie tcken en ek
Hierdie generaal bet vir my ot haar plig sal docn - dat
verwcllrom van canscr harte die gese: ,.Die Afrikanervolk hct die clkecn in die nuwe jaar sal werk
In die jare \OOr 1951 bet die m en sdom gena: Sa l daar belancstclling In die Ossewa· O.B. vandag mccr nodlg as ooit in die O.B. en vir die O.B.
oorlog wees of vred e! In 1951 is die flik.kertjie hoop wat brandwag w·at ek ondcrvind het. tevore. Maar dan moct dit nie 'n
Twee dlnge moct O.B.-lede tog
In die woord vrede geskuil b et finaal uitgedoof . En , ·andag
Die vraag wat byna clkeen aan doole O.B. wecs nle, wat agter nle docn nie.
Mocnle wag vir die ander man
lui die moedelo!Je naag: Sal daar oorlog w ees of 'n dep~sie ! my ccstel het Is die volgende: 'n politiekc party aandraf nie.
Die jaar wat verby is was die moondhede van die \Vanneor rocr ons dan w~r? Nee, dlt moet 'n lewcnskragtige om te begin werk nie en bowenW cate se bewapcningsjaar. Namate Sowjet-Rusland, die \Vannecr gaan ons weer tets O.B. wees wat selfstandig praat a! mocnle In die pad ataan van
die andcr man wat wll wcrk nie.
Ieier en aanvoerdcr van die moondhede van die Ooste die docn? Hoc lyk dlt dan, wanneer en doc:n "
Twee dinge moet O.B.-lcde be·
begin ons weer veg? As die
Ek bet met belangstelling en
atoomwapen ontwikkel het en sy tamaaie landmagte aan- O.B.-mense met wlc ek _gescls stygende waarderinit na hlerdie slis doen. Begin self werk en
gevul het met omvangryke lugmagte en 'n duikbootvloot het die gevoclens van dte res offisier van die Ossewabrandwag begin dadellk werk.
w at onrusbar end s tcrk word, het die tempo van die Weste van die lede en onderstcuners 1geluister . . . want hy Is reg,
As elkc O.B.-Iid hlerdic voor·
se bcwapening versnel totdat dit vandag ontelbare miljoene van die Ossewabrandwag ver- ~ volkomc reg.
skrlftc volg, sal 1952 - die
twecde acwende jaar van die
pondc uit die nasies se skatkiste suig. Dit het twee tolk, dan ly dit hoegenaamd
O.B. ac bestaan - ongetwyteld
gecn twyfel dat die deursnee Natuurlike
gevolge. Eerstens, inflasie en u iteindelik depressie.
die vrug-op-dle·arbcid-jaar van
J1 lk
1 ·1
Bale m ense glo dat 'n oorlog slegs die depressie sa l o.B.-lid vandag net een ding vra
en dlt Is aksie.
o ·seen teu
die O.B. word.
ultstel en dat a s 'n oorlog nie gou u itbreek n ie ' n depressie
Ek het 'n interessante gcaprek
eerste Ha l uitbreek.
Dit lll () (' l 0.8.-aksi(• u:ees gevoer met 'n O.B.-vrou. Sy Geluk m et 1951 se
vra vir my: ,Is dit die O.B. ae
Werk
WESTERSE GEBREK
Ek hct my O.B.-vriende 'n bic- , taak om volkseenheid of p8rtytjie gcterg
elntlik omdat ek eenheid te bcwerkstelllg?" Toe
Uit George het ek 'n waardeDie wer eld se senuwees is ongetwyfeld in 1951 tot wou probccr om bulle gcvoclens ek vir haar s~ dat die O.B. hoe· rendc brief van 'n Ieser ontbrcekpunt toe gespan. Trouens die wereld het op sy te toots. Op bulle navrac oor genaamd nika uit te waal bet vang, waarvoor ek · my hartlike
senuwees geleef. Wie se senuwees sal die langste hou en aksle hct ek skertsend ges~: met party-ecnhcid nie, maar dat dank uitsprcck. My Ieser skryf
.,Maar dtc H.N.P. en die A.P. hy jui.!i 'n volksbcweging is wat
die naam ,Bittercinder."
as iemand se senuwees breek wat sal die gevolge wccs? het mos nou aaamgesmelt en as geroepe is om die natuurllke onder
Sy brei! Is vcrlede jaar al geNiemand w eet n ie.
julie wil akale h~ kan julie mos eenheid van ons volk te herstcl !!kryf (16 Descmbcr) maar ongeDie ve maamste ~ebrek van die W esterse m oon dh ed e gaan maak en breek in die nuwe nadat dit deur die partystclsel lukkig bet dit my bereik nadat
bly nog s teeds •n gem eenskaplike doelwit, 'n groot~e ideaal, party." Ek was noolt teleurge· verskeur is, hct sy vir my die die Jaaste uitgawe van die jaar
waan-oor die gewone m ense Yan talle , ·olk e bereid sal wees steld nic - clke kcer hct die volgende pertinente vraag gevra: reeds ve.rskyn het. Dit is nou
betrokke O.B.-vriend die tocts .,Is dit korrck om te s~ dat met die ccrste gelecntheid wat ek
om m et fanatlek e ywer t e , ·eg.
met vliegende vaandels deur- die samesmclting van die H ..."l.P . kry om dit tc plaas. Sy brief
Die groot moondhede van die W este jaag nog steeds staan. Elke kecr as ek van en die A.P. daar ,volksecnhcid lui:
h ul eic selfsugtige doeleindes na, waardeur bulle binne die aksic in die nuwe party praat op parlementere terrein' bcrelk
.,Net waar ck met lesers van
uit wendige Oos-Wes-spanningskring 'n inwendige Westerse het my O.B.-vrlendc 'n vies trek is?" My antwoord o.an haar was Ole O.B. in aanraking kom,
spanningsk ring skep wat net so gelaai is soos die uitwen- op bul gcsigte gekry en gcs~: dat so 'n stclllng heeltemal vcr- aprcck bulle met waardering van
dige een. En dit word moontlik gem aak omdat die gew one ,Nee, wat, t•k Ia klaar met poll- keerd is. Dit Ia propaganda - die blad. In besonder word die
m ense in die Westerse Iande nie 'n gelykmakende idee hct Uckc partye. Ek wil nic aksle nle waarheid nic. Met die same· stukke van ,Ski'', ,Die Os Op
in 'n polltlckc party he nle; ek smelting van die twce politicke Die Esc!," dr. Strasser se artlwat indiwidue en volke kan saambind nie.
wll aksie In die Ossewabrand- partye is groter party-ccnhcld ltcls en nuusbrokke uit aile delo
wag M."
bercik. Die bcskrywlng van dl<• van die w~reld bale waardeer.
EKONOMIESE KREEFTEGANG
Dit is natuurllk volkome reg. partye se samesmelting 9.8 Langs hierdic weg moet die blad
Die Ossewabrandwag is 'n self- ,volkseenheid op parlement~re ultbou.
,,Ek wil julie van harte gelukDie onontbecrlike Europese eenbeid b ly nog steeds uit standigc volkspolltlcke ~rganisa- terrein': i~ nlks anders 8s 'n proas gevolg van Brittanje se tcenkanting daarteen. D it blyk sic en by moet selfstand1ge akslc p~gandtsttesc om~eiling van die wcns met die jaar 1951 se werk.
,.Bale gcsecndc Kersfees en 'n
dat die r cgeringsverandering in Brittanje gecn verandering nccm. .
.
.
mmder aanne~mhke maar kor. B "tt ·
E
b 1 id te eeggebring het nie.
Dlt 18 lawwtgheld om te dmk rekte beskrywmg, nl, party-een- itClukklge 1952. Mag dit 'n jaar
tn
n anJe se
uropesc c e
w
• 1 dat die Ossewabrandwag kan hcid
van ultbreidlng en sel!n vir die •
Brittanje weier n og steeds om Europees te d ink. H y klect voortbcataan en oolt ay doelstelT~e bet hierdie O.B.-vrou In- gcdo.gtcs van Die O.B. en sy revas aan sy Statcbond en sy Empire s~os ·~ neet aan 'n ~~· lings kan verwesenlik as sy ledc stcmmend geknlk terwyl ay daksle wees."
Die vernaamste kenmerk van die bmnelandse politick gaan werk in en vei vir 'n poll- gese het: ,Ja, dit Is reg. Ons
Dit Is vir my bale strelend om
van die Westerse moondbedc is die onmag tot ekonomies~ tlcke party. Indlen die Ossewa- hct vrocer so dikwcls gehoor te hoor dat lescn1 van Die O.B.
stabiliteit en verbetering. Inteendeel die bele Weste gaan brandwag wil voortbcstaan en dat dit die O.B. se taak is om die blad waardeer - \llllht hoc
ekonomies die krecftegang en die gewone mans, vr ouens lndlen hy die ideale wat hy bely die ,organiese" eenheld van die mcer ay lesers die blad geniet
wll berelk sal elke Icier en elke volk te bewerk.. Die O.B. moet hoe mecr Jesera sal die blad vind.
n kinders is die lydende partyc.
e
lid van die bewecing moet werk voortgaan om v1r daardle volks- En so groci 'n blad.
cn veg In die O.B. vir daardie eenheid te pleit - wat vanselfMISLUKKING
ldealc. En dit is klaarblyklik sprckend p~rtylooshcid veron· B(•keml Maak Bemind
wat die O.B.-vrlcndc met wie ek derstel."
Die ou sprcekwoord ~~: onbeJa, mislukking is die sleutelwoord van ons tyd. Die gesela het bcsef en wat bulle
kend maak onbemind. Ek dink
oorlog bet misluk. Die vrede bet misluk. Nur emberg bet gretli Ia om te docn. Daarom JJ"'eg t·an Pari)'C
dat dlt ongelukkig ook van Die
misluk. Die V.V .O. bet misluk. Konferensies misluk. P lanne vcrlang bulle akale- O.B.-aksie,
O.B. gcs~ mag word. My eie
nle party-aksle nie.
Oor
'n
koppie
tee
het
'n
ander
mieluk. R egerings misluk om te regeer . A lles misluk.
ondcrv!ndlng Is dat daar talle
O.B.-Iid aan my gC!I6:
,My en tallc Afrikaners Is wat nie
Net politieke partye misluk nie! Volgens partykoerante,
Jl
ol
k
ltet
0.8
.
nodig
liewe man, ek is O.B. en ek sal wcet van Die O.B. sc bestaan
or al in die wereld, gaan die betrokke partypolitici en b ul
O.B. stcrf. As die O.B. as O.B. nle en hoegenaamd niks weet
politieke partye altyd van krag tot krag en van sukses
Ek bet met 'n man gesels wat wil voortgaan dan gaan rlt eaam van Die O.B. se inboud nle. Praat
tot suk ees. A s dit nie so tragies gewees bet nie sou 'n 'n gcncraal In die O.B. Is. Hy met hom voort. Maar 8S die
'n mens met bulle oor Die O.B.
mens k on lag oor hier die sotte propaganda .
het vir my gese: ,Elke tydperk O.B. vir my wil terualci na 'n dan neem hulle 'n onverskillige
W atter boodskap h et die Ossewabr a ndwa g vir die volk wat 'n volk belcef, ate! sekere politlckc party, sal hy dlt nle houdlng In teenoor die blad.
else aan ay nasionallsmc. Die regkry nie. Dan is die O.B. onvan Suid-Afrika? Die O.B . bring twee boodskapp e.
Maar nou het ek ook ultgevind
dlnge waarvoor en waartcen na- trou aan homself, en kan hy, dat hlcrdle mense se houdlng
slonallamc vyf-en-twlntig jaar sover dlt my aanbetref, maar gc- hccltemal verander sodra bulle
GEEN GELEENTHEIDSPOLITIEK
gclede moes veg- selfa vyf jaar rus ontblnd." Ek het my vrlcnd met die blad kennis maak en
gelede moes veg, is nle dleselfde gerusgestel en hom verseker dat hom lcea. Dan begin bulle beEerstens. In die dolle wereld waarin ons leef moet die as die dlnge waarvoor en waar- die O.B. hom geensins wll terug- langatel en word bulle gewllllg
Afrlkanen ·olk vaster a s oolt kleef aan sy naslonallsme. teen naslonallsme vandag - in lei na politieke partye toe nle. - dlkwela aelfs gretlg - om 'n
Nou, mlnder as oolt tevore, moet naslonaUsme verrull word 1952 - moet veg nie. En akyn- Inteendeel, op ey jongate sitting gereelde Ieser van die blad te
, 1r geleent b eldspolltiek.
En onder geen omstandighede baar beaef net die Ossewabrand· bet die Grootraad die Oasewa- word. Die redc is voor die hand
wag dlt. Ole O.B. is vandag die brandw~ ceheel en al onttrek llggend. AI die koerante wat In
moet geleentbeldspolltlek deurgaan '1r naslonalisme nJe. enigate
vertolker van moderne aan die partypolltiek en hom opH ierdie boodskap dra die O.B. ook aan die regering oor Afrikaner-naslonaliame. Die O.B. gedra om die atryd teen die par- ons land beskikbaar is, is per
~Jot van sake maar voels van
om t er harte te neem.
bet 'n boodskap vir elke Afrika- tystelsel voort te sit.
vere. Die nuus wat
Tweedens. T envyl die O.B. met sy ving er wys na. die ner. Hy hot die pllg om daardic Dit i! 5008 my O.B.-vrlende, eenden~e
bulle vooralt is maar dieselfde.
slgbare en toenemende chaos, na aile kante toe, beklemtoon boodskap te vcrkondJg. Waarom wat ek op my vakanaletjlc by Die een is aoos die ander. Dis
b y die noodsaakUkheld van h ervormlng en herskepping om word daar dan so min of glad die see raakgeloop bet, gescla. finkel en koljander, dis Verenlg·
orde te bewerkstelUg. N lemand kan w elsprekender plelt niks gedocn om hlerdle bood- Ek dink ons vocl maar alma! de Party en Naslonale Party.
vir bervonnlng as die verbaa.l van ons tyd wat een Is akap aan elke Afrikaner af te net s008 bulle. Maar dlt Ia dlk·
<Vcrvolg op bls. 3, kol. 3.)
!ewer?
wels 'n riem onder die hart om
V8.ll mlelukldng, teleuntelllng en veryde11Dg nle.
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DIE MOEDIGE VOLK
VAN FINLAN-D .

BLADSY DRIE •

AME.RIKANE.R DRE.IG
DIE. BRITT£ OOR
EUROPE.SE. E.E.NHE.ID

Die Finse volk, wat viermiljoen tel, het die wereld al meer as een
k eer bulle ore laat spits. Hulle is nie aileen goeie sportmanne en werksm en se nie maar wei ook stiptelike hetalers. Maar howe-al is bulle moedige
soldate en vryheidsliewende mense.
Ons onthou nog almal hoe die klein Finse leer teen 'n tienvoudige
oo rmag in die winter van 1940-'41 die Russiese leer verpletter het. En
i n d ie ekonomiese sfere het Finland alreeds een keer hewys dat hy in
staat is om wonders te verrig. Na die Eerste Wcreldoorlog het Finland al
sy skuld, tot op 'n pennie en 'n oortjie, betaal.

Senator Theodore F. Green, wat aan die hoof gestaan
het van 'n afvaardlging van die Verenigde State se Senaat
en Huis van Verteenwoordigers, wat onlangs die sitting
van die Europese Vergadering (of Parlement) in Straatsburg bygewoon het ·en samesprekinge met lede van die
Vergadering gevoer het, het op 'n perskonferensie In
Washington die moontlikheid bespreek van Amerikaanse
drnk op die hulpbehoewende Iande van Europa om bulle
teenoor alle ander ontmoontlik gewees het as die vir Enropese eenheid te beywer, skryf Die Volksblad se
satellietvolke. Hulle Finse vrou nie daadbereid aan. Redaktenr Buiteland.

Vandag nadat Finland deur 1voordeel
die Russe verower is belewe Russi<:!se
ons vir die tweede keer dat het 'n honderdjaar-oue ervaring
Finland dit r eggekry het om sy in die omgang met Russe. Die
reparasies amper af t e betaal
ofskoon buitelandse finansH!le
deskundiges dit as onmoontlik
beskou h et.
As ons daar aan d ink dat die
Finne vir elke duisend skeeps.
tonnemaat wat bulle vir Rus- Finne weet dat 'n mens vir die
land moet bou net 3.5 miljoen Russe all<:!s mag wys - maar
Finnmark e k ry, waar die skip nie angs nie. En die Finne het
vir hullc sdf 40 miljoen Finn. waaragtig geen angs nie.
marke kos dan bly ons ver- t So is Finland in die kring
stand staan en ons kan dit nie van satellietstate werklik 'n
begryp nie.
uitsondering. Die Finne beskou
die eie besluite wat hulle neem
WIL VAN YSTER
as 'n vryheid teenoor die Pole,
Die Finne is nie aileen 'n Hongare, RomenH!rs, Tsjegge
moedige volk nie ; bulle het ' n en Slowakke. Die Finne voel
wil van yster en die Russe het selfstandig ofskoon die Russe
nie daarin geslaag om die wil in hulle land is.
te breek n ie.
Die Finne het in die oorlog
G<Jwoonweg en m et bulle wil bai<:! gely. Daar was meer as
van yster h et hulle aan die 100,000 gesneuweldes en meer
werk gegaan. Hulle het nuwe as 30,000 swaar gewondes.
industriee opgebou en mans so. 450,000 vlugtelinge uit Karelien
wel as vr ouens aan die ma- het die land binne gestroom.
sjiene gestel ; b ulle h et dag en
SOSIALE ~ULP
nag gewerk en daardeur alles
reggekry.
Die Finse regering het aile
HARDE WERK
onmoontlike dinge moontlik ge' maak en reggekry. Finland
Ons moet die moed en die 1 het 50,000 nuw.e boereplase ter
krag van die klein volkie, naby Ibeskikking gestel. Hulse, skure
die ysmeer waara gtig bewon. 1 en masjinerie het die boere
der. Tien ja ar lank W<:!rk en saam met die plase gekry. Daar
sweet h ulle vir die vyand son- is ook 50,000 klein plasies met
der om die regte b etaling vir huise en masjinerie aan die
die werk t e kry, sond<:!r dat kleinboere afgestaan. So het
b ulle goeie en genoeg kos vir I vandag dke Fin 'n dak oor sy
bulle salar isse en lone kan kop.
koop, maar hulle we rk en bulle
Die werkers in die fabrieke
~vag vir die oomblik wanneer kry elke jaar ses weke vakan.
1
die slawerny v erby sal wees.
sie. Vir die werkers is vakan.
D:t is 'n bewonderenswaar. siedorpe met meer as 200,000
dige standvastigheid. En dit beddens opgebou.
beteken dat die Finne bale
Elke kind wat gebore word
goeie sen uwees h et om in 'n kry 'n komplete baba-uitrusting
politieke stryd, waar die vy- en 'n wiegie. In die sosiale hulp
and aile t roefk aarte in sy hand vir die volk slen die Finse rehet, npg 'n helder kop te be- gering sy hoofwapen teen die
hou.
kommunisme.

I

I

Die

GEEN ANGS
Finne h et een

En as van die Iande van Europa gepraat word, word natuurlik
vera! aan een land gedink, wat
nogal deur bale mense beskou
word as nie behorende tot Europa nie. Dit is Brittanje, wat
hom tot dusver nog konsekwent
teen die beoogde Europese federasie gekant bet en wat nou juis
groot behoefte aan Amerikaanse
gcldelike hulp het - volgens onlangse berigte in die Amerikaanse pers wil hy binne die volgende
ses maande 600 miljoen dollar
he.

BRITSE HOUDING
Green het verklaar dat hy die
indruk gekry het dat die vrye
Iande van Europa, met die uitsondering van Brittanje, tans
nader aan federasie staan as ooit
tevore. Daarop het hy laat volg
dat hy nie graag wil aanneem
dat onlangse vcrklaringe van
Britse 1eiers, ten effekte dat
Brittanje tans nie geneig is om
aan 'n Europese politieke fedeMOSKOU SE HANDLANGER rasie dee! te neem nie, Brittanje

H e rta Kuusinen is 'n uitstekende en intoelligente vrou.
Nege jaar het sy in tronke
deurgebring maar bulle het dit
nie reggekry om ook n<:!t 'n
bietjie van
haar energie te
breek nie. Twee keer was sy
getroud. Haar eerste man' was
Tuure Lehen wat 'n offisier in
die Russiese leer was. Haar
tweede man was Yrjo Leino
land se sterk man in Finland.
M.a ar Leino het in Moskou in
ongenade gcval vanwee sy
Titoisme. H<:!rta Kuusinen het
haar man vir politieke redes
Iaat vaar en is van hom geskei.
sy self bly Moskou getrou.
Ofskoon die kommunistiese
party in Finland net 3,000 lede
het beskou die Finse regering
Herta Kuusinen en die 3,000
kommuniste as 'n bale crnstigoe
DIE FINSE VROU
Maar die Finse wonder sal gevaar omdat Herta Kuusinen
gereed is om met die hulp van
die Russe deur 'n staatsgr~ep
aan die mag te kom.

sterk

STE.RK GE.BIE.D VAN
BRITSE. -INVLOE.D

In 1952 sal die finale besluit oor federasie in MiddeAfrika geneem word, het sir Godfrey Huggins, eerste
minister van Suid-Rhodesie in Salisbury verklaar.
Hy het gese dat dit nie aileen die toekoms van SuidRhodesie en die twee noordelike gebiede is wat in die
smeltkroes is nie. Elke deel van Afrika waar blank en
nie-blank besluit het om langs mekaar te leef en saam te
werk sal daardeur geraak word.
Voortgaande h et hy g ese: ,Dit
ly geen twYfel nie dat ons 'n
sterk gebied van Britse invloed
in Midde-Afrika moet opbou en
om ekonom ies sterk g enoeg te
wees om van d ie druk van buite
vry te wees, moet ons ons bevelking laat toenecm."

vennootskap - op die beoogde
federasie af te dwing, geleidelik
of andersins.

GELYKSTELLING
Daar is s te rk aanduidlngs dat
die gevestigd e blankes in d ie betrokke gebiede ten gunste is van
federasie omdat bulle hoop om
hulle leierskap daardeur te versterk of mins tens t e verleng.
Maar daar is ewe sterk aanduidings dat die B r itse regering
vasberade is om sy g elykstellings?eleid t ussen wit en swart
- d1e sogenaamd e beleid van

gepak en saamgewerk het nie.
Meer as 40 jaar gelede het die
vrou in Finland g<:!1ykberegti.
ging verkry. Sedert die tyd het
die vrou gehelp om Finland op
te bou en bulle is daarby vas.
berade om van Finland 'n
modelstaat te maak.
Finland het twee prominente
vrouens wat in die politiek van
die land 'n groot rol speel. Die
~rste
Is Tyne Leivo-Larsen
wat aan die Arbeiderparty behoort. Haar kalm en logiese
redenering het dit reggekry dat
die Arbeiderparty die grootste
vroue-organisasie in die land
het. Vrou Leivo-Larsen werk
vir die regering as hoof van
die sosiale departement.
Die ander vrou is Herta
Kuusinen. Sy is 47 jaar oud en
die Ieier van die kommunistiese party. Haar pa wat voor
die oorlog uit Finland, na Rusland, gevlug het behoort aan
die hoogst e Sowjet van Rus.
land.

I

UNIE SE BELANGE
Die kleurbcleid van 'n sterk
en bevolkingsryke gebied aan sy
noordergrens is 'n saak van aktuele belang vir Suid-Afrika. Die
toepassing van die Londense
gelykstellingsbeleid tussen wit
en swart in Afrika of in belangrike dele van Afrika bots met
die lewensbelange van SuidAfrika.
Dit is derhalwe elke Suid-Afrikaanse regering se plig om onomwonde te verklaar wanneer
en onder watter omstandighede
die Unie se belange in Afrika bedreig word. En om op te tree
teen sodanige bedrelging.

se finale houding weergee nie.
GEEN HULP
Voortgaande het hy egter
daarop gewYs dat die Verenigde
State se Wet op Onderlinge
Veiligheid wat vir die verlening
van militere en ekonomiese hulp
aan die Iande van Europa voorsiening maak, uitdruklik ben,aal
dat die geld wat toegestaan
word, gebruik moet word om
die ekonomiese en politleke fede.rasie van Europa te bevorder.
,As enige Europese land \\o'at
nou Amerikaanse hulp ontvan«,
onwillig is om stappe te doen om
Europese ekonomiese en politieke federasie te bevorder," aldus
sen. Green, ,kan van die Ver-enigde State nie venvag word
om daarmee voort te gaa.n om
hom te help nie. Daar kan heel
tereg geargumenteer word dat
die regering eenvoudig nie die
reg bet om so 'n land verder te
help nie, met die oog op die uitdruklike doelstelling in die betrokke wet.''

Betel' Tabak •
maak Beier Sigaretle

...

'

GESLEPE DIPLOMAAT
Hierdie moontlikheid wora
bevorder deur die ontslag van
die Russies<:! ge.sant-generaal in
Finland, Savonenkov. In sy
plek is Lebedew aangestel. Gesant Savonenkov was wei 'n
Streng offisier <:!n amptenaar
maar hy was geen vyand van
die Finne nie. Sy opvolger
Lebedew is 'n gesle~ diplomaat
en word met spesiale instruksies na die Iande gestuur waar
di<:! Russe dit vir noodsaaklik
hou dat die Iande meer ,,pro.
Russies" sal wees.

Van die Os op die E.se/
(Vervolg van bls. 2, kol. 5.)
Die O.B., egter, is anders. Die
blad laat 'n nuwe geluid boor.
Sy andersoortlgheid is aantrekIik en interessant. Die blad Is
uitgesproke en derhi.Iwe altyd
prlkkelend. Wie hom lees is vir
hom of t~en hom.
Die lesers van Die O.B. moet
derhalwe help om die blad bekend te maak, te versprei, intekenare te werf. Want die omgekeerde van die spreekwoord, wat
ek aangehaal het, is gelukkig
ook waar van Die O.B., nl.: bekend maak bemind.

•

Suid·Afrika se
·,~~
~

*

sigarel

Die Vervaardigers van Kommando is die grootste verbruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak.
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TAJUEF VIR GEKLASSIFISEE.nDE ADVEBTENSIES:

Ander Se Menings

HuJaboudellke Keon.tsgewlngs:

(Verlowlng, buwellk, geboorte, sterfgeval, in memoriam, gelukwenslng,
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. VIr
berballngs 25 persent afslag.
Handelaadvertenslea:
Eerste plaslng 2d. per "ford. VIr berhallngs 25 persent afslag.
lntekenceld op ,.Die O.B." (1rerskyn weekllks): 12/6 per jaar of 6/3 per
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestellinga en !ntekengeld
Dill VOOBSLAG (ED!IIS.) BPK., l'osbus Hll, Kaapstad,
DOODBERIG
MEEDINO.-Verhuia na sy Hemelse
wonlng op 24 Desember 1951, ons gellef·
de vader en grootvader, Hendrik Pleter
Waruleh, na •n lang lydlng waarvan
die laaste dae onbeskryfllk smafl.'tllk
was. Daar's bemlndes In die Heme!.
-Die bedroe!de klnders, T. en J.
Theron en gestn. Kofflefonteln. 9/1/52

RADIO
LOU\V EN LOUW, die Beroemde
Radlo·lngenieurs, Staslewe.r, Parow,
verkoop en berate! Radio's en Elektrleae
Toestelle. Oeregistreerde Elektrlaltelts·
aannemers. Foon 9·S.35.

MEDISYNE
Verwyder die wortel van u kwaal of
alekte en herstel u regmatlge ertenls
GESONDHEID. Ons beskik oor die
m!ddels en bebandel aile slektes. Skry!,
MEUBELS
inllgtlng gratis. - BOEBEOENEES1\IEUBELS.- Beter Meubels teen bll· llfiDDELS,
Poabus UU, Joba.nne~~burg.
llker pryae. Babawaentjles, atootkarreA1/9/49
tjles, drlew!ele, nnoleums, tapyte, ens.,
ook altyd In voorraad. Geen katalogus.
Dulseode is reeds \'an bulle kwule
Meld waarln u belangstel. - VlSSER- bevry. Talle vlnd daagllka ba.at. Waar·
MEUBELS, Langstraat D 9, Kaapstad. om sal u Ianger ly? Skryf dadellk.
3/12/11 Raadpleeg Dle Boerevrou, Poabus ?llll9,
Johannesburg.
(Nr. 3)1/9/49
GRYSHARE
berate!, altllten nr·
wyder, b&recroel bevorder, joncvoorkoma veraeker, dlt wu.rborc OBySIIAABWONDJ:B, die Joncate I<UDI·
mlftlge wt(eldwonder b&ar- en l<opvel
voedlngsmlddool u, al<adelooe, kleuratofvry, lit- per bottel celd met butelllnJ.
GBYSJIABS

-.rec-UIJ<ldela,

Peellu

~obanneabarlr•

flU,
C/1/ 8/49

•

Samewerking 1n Afrika
In 'n kragtige pleidooi vir
samewer king in Af rika sk ryf
Die Volksgenoot , d ie en igste
Afrikaan se k oeran t in S uidRhodesie o.m . soos 'Volg:
, I n 'n oorlog tussen Rusland en
sy volgeling~ en die Weste, sou
E uropa en die Statebond min
kragte te spaar he om Afrika te
help. E ngeland, Frankryk, Belgie en die res van W"2s-Europa,
sal elke spier moet span om die
tuislande te verdedig en sal
moontlik swaar g~tref word
deur die stryd. Amerika, Kanada en sodanige hulpkragte as
wat huliP. kan monster, sal hul
uiterste moet docn om die vyand te keer waar sy aanslag
die hewigste is en sal waarskynlik min kan doen om voedsel, nywerheidsware of ander
hulp te verskaf aan Iande wat
hul bes moontlik be.skou in die
Jig w aarin ons 'n klein SuidAmerikaanse staat sien.

ANTIGBl'S berate! CJ'Y&bare en baard
ON RUS ST OOK
tot natuurllke kleur. Oeen kleurstof.
Verwyder skllfera, laat bare groel, ens.
of geld terug. 5/6 per
,,Die omvang van die RussieBetloek on1 Tak In die Wandel- aewaarborg
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. se vloot ~n vera! van die duikBoerevrou, Poebus '7M9, JohaDnesp.n~, Groote Kerk-eebou, vir Die
EH/6/50 bootvloot wek die vrees dat
burg.
Radio's, Elektriese Toestelle en
oorsese handel weer soos in die
HORLOSmS EN BRILLE
afgelope oorlog - of moontlik
Meubels. Skryf aan ons Posn. J . STEYN, De Vllliersatraat n. W"'!en s die atoombom tot 'n vee!
beltelllnpafdelinc, Phil Morkel, Vasco, K.P.-VIr horlosles en brille.
t
t
b d
Verkoop en repareer. Peraoonllke a.aon· 1 gro er rna e - aan an e geP~bua 2Ul, Kaapstad.
dag.
19/9/TK le sal word. Die Rhodesies
moet dus op die moontlikheid
bedag wees dat hulle feitlik geheel afgesny kan raak van die
wereld buite Afrika.
,Tegelyk sou 'n oorlog teen
Bring u oogarts se voorskrift~ vir br'ille na ous.
Rusland waarskynlik in die
GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE .
W-esterse wereld vyfde kolonne
te voorskyn roep op 'n skaal
GEHOORAPPARAAT
wat nog nie te vore geken is
OOK IN' VOORRAAD
nie. In Afrika is dit te wagte
dat die grootste moontlike mato12
van onrus en opstandigheid onder die naturelle gestook sal
Kerklaan, KAAPSTAD
word.

I

BRILLE ·

Die Voortrekker.-Apteek
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN
B esoek ons of skryf om besonderb.ede
: : : : : : : : : ; : =: =: =:=: =
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op DIE. 0.8.!

Sold-Afrika is vanda: 'n Koninkryk onder 'n Brit.e konine:
DIE O.B. vee vir 'n Republlek onder 'n Afrikaanee President.

DIE O.B.

e

Verwerp d ie Partys tellel wat die volk verdeel en vee vir die
P&rt710M Eeaheldataat.

e

Verwerp verteenwoordiging deur handlancen van polttieke
partye en vee vir reeering deur vrye volksverteenwoordlcers
en delkundlce beroepsverteenwoordlcen.

e

Verwerp die KapltaliiDM en veg vir 'n
ekoaomle.

e

Verwerp die politleke, maatskapllke en ekonomiese intecrule
van die nle-blanke en vee vir territoriale apartheid.

Afrikaner-volka-

DIE O.B. wll 'n vrye, eensgesinde, en welvarende B.A. bou. .
DIE O.B. ae ideaal is ook u ideaal. Help om dlt te verwes enlik.

VRIENDSKAP
, Ook ten opsigte van sy binnelands".! vraagstukke sal Sentraal-Afrika op eie kragte
moet steun of moet staat maak
op die hulp wat binne Afrika
ver kry is.
,Die moontlikheid
en
klaarblyklik is oorlog: t~en Rusland geen vergesogte moontlikheid ilie - dat Sentraal-Afrika
in hierdie moeilike posisie kan
b".!land, vereis die grootste bereikbare mate van vriendskap
en samewerking in Afrika.
, E endragtigheid t-en opsigte
van ekonomiese ontwikkeling
en militere voorbereidsels is onontbeerlik m~t die oog op die
onsekere toekoms. Die blankes
van Afrika moet mekaar vind
wat betref hul beleid ten opsigte van die nie-blankes - beleid
wat in aile geval meer in woord
as in w~rklikheid verskil."

Cole\....di~o.....d?'(l:b.cltr"''<!s

Fascisme
Wen Veld

Intekenvorm
Neem CJ,Siteblief my naam. op CJ,S intekenaar op ,,Die
O.B." tot ek u in kenni.! ltteZ om toe~tending te stu.ak.
Hierby

inge~tluit

t>ind u die bedrog t1tJta.. ........ ......... ..

........................ vir die e#Jf'ate .................... tnGGtade.

'·
NAAJI ....... .......... ....... ...... ... ......... ... .... .............. .

In 'n oorsig van die jaar 1951
verklaar adv. Oswald Pir ow in
sy Nuusbr ie f o.m. dat dit ' n slegte jaar was wat die binnelandse
a.a.ngeleenthede van die West~rse
volke en veral van die d em okraties-bestuurde ' 'olke bet ref. H y

se:

,Die wereld het in die afgelope
jaar tog weer meer en meer fascistiese geword. Die harde noodPOSADRES ...... ........... ... . ~ .................... ............saak bring 'n algemene heroplewing van die fascistiese idee
mee. In Duitsland en ItaW~ het
· ~ · ·· ·
dit baie vin nig gegaan omdat
d it hier moontlik was om 'n rcsente verlede te vergelyk met 'n
alar merende hede. Die klin kende oorwlnning wat Peron in
Argentinie behaal het ten spyte
Hondteketaing.
van die operette-rewolusie wat
Amer ika op die vooraand van
die verltiesings daar aan die
Jntekengeld: 1!/ 8 per jaar of 8/ S per halfjaar.
gang gesit het, en die neerlaag
Yoec . . .bllet Komml.Rle bJ plattelud" tjeka.
van d ie liberales in die FilippynE'
.,.~..!J~».::~'\».::!JJ'"'\:ll~ll""i:».:!P"'Wo.::!P""'i::~"P""i)lo.<!?"illloc!),.....,;».::~i:IY• bet die gemoedsrus van die
(Naam en Adrea in Bloklettera)

..........

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

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

V.S.A. en Australia blykbaar a.angevoor is," skryf mnr. C. J.
danig verstcur en dit is harde J . d u Toit, die \Veerprofeet van
neute vir die demokratiese ide- Andalu sia in Di.e Landstem. Hy
ale wat 'n vyf jaar gelede so vervolg:
seker van hulle triomf was. Die
,Die tyd "'!n tmergic van die
fascistiese regimes van Portu- briljantste brcins van ons tyd
gal, Spanje en Joegoslawie moet word verbeusel om die bcwemct teensin maar kragdadig ver- gings van Jugmassas, fronte
sterk word ter wille van kol- ens., op die kaart in grafiekc
lektiewe veiligheid."
t~ stel en die afgelope week
Voo:ts skryf. adv. Pirow dat se weersgebeure die volgende
daar m 1951 v1r Rusland geen 1 week aan die boer op te disaanmerklike verliesposte aan tc 1 wanne~r sy kalf reeds verdrink
teken is nie. Hy verklaar:
is.
,Skynbaar onverskillig vir
enigicts wat buite sy eie direkte
WEET NIKS
invloedsfere aangaan, het Rusland onverstoord voortgegaan
,Van die oorsake agter daarmet sy ondermyningswerk in die die gebeure (uiteindelike of
Westerse wereld. Die mees in fundamentele
oorsak~)
weet
die oog springende resultaat van , ons niks; en die ad hoc weerhierdie ondermyningswerk is die Ikundiges, hoe briljant ook al,
aansienlike uitbreiding van die kan in hierdie rigting nie die
neutraliteitsgedagte in die Euro- I nodige aandag in hul studi"?
pese Iande. Neutraliteit sal in gee nie, omdat bulle met
die praktyk neerkom op 'n be- I duisend-en-een benullighedc oorleid om op die oomblik van laai en stiefmoederlik bcjeen
agressie geen verdedigcnde ak- word-en hulle dag ook maar
sic te ncem nie en dan aile be- 24 uur tel.
skikbare mensekragte saam te
trek vir 'n latere bevryding. In
CINDERELJ,A
vorige jare was dit byna net in
Duitsland waar die houding in- I ,Feit is dat Suid-Afrika, wat
gcneenr is veral deur Duitse sol- meer dan enige ander land tcr
date. In die loop van hierdie ~ereld, van die WC'?r afhanklik
jaar het daar 'n roerende eens- •s, nog die betekenis nog die
gesindheid in Frankryk ontstaan waarde van 'n behoorlik geortussen die sterk aanwassende ganiseerde W"?erkundige diens
Petaingedagte en die van sy besef.
teenstrewe, De Gaulle, met be,Soos die landbou_ en veetrekking tot neutraliteit en die tecltbedryf
geslagtelank
die
nutteloosheid van verdediging. verwaarloosde Cinderella van
Dat dit kon gebeur in die Jande hicrdie land was, so bly die
en in hierdie jaar waarin die ge- weerkundige diens dit nog
talsterkte van die kommunistie- steeds; en bly die boeregemcense partye so geweldig geslink skap, wat die proviandmeeshet, bewys dat daar nog andcr ters van die volk is, aan die
invloede en oorwegings in aksie weerkundige front blootgestel
is behalwe die Russiese.
aan 'n gevaar wat onverbiddelik sy dood gaan meebring tensy di".! Staat tydig ingryp.

I

I

I

Weerkunde
Verouderd

DROOGTE

,,Daar word geweeklaag dat
die platteland ontvolk, dat die
bocresamelcwing tot 'n benul, Ons w ord telkens en w.-er lige 25 persent van die volks~
m eteorolog ies op die verkeerde getal geslonke is, maar die travoet gqvan g. Ons weerkundige giese oorsaak agter hierdie beber ekenin gs word gebaseer op weging, nl. droogtet"?istering,
en ingepa s by ' n stelsel wat 1 word of nie gesien nie of gedrie-, vierhon derd jaar gelede ignoreer."

LOF VIR HOUDING VAN
GROOTRAAD
Mnr. F. N. Verm aak , Ermelo

-·····----- ------~
skryf:
Ek voel verplig om my dankbaarhcid uit te spreek oor die
houding wat di~ Grootraad van
die Ossewabrandwag inneem
onder die huidige omstandig- ~-·· ·
hede.
O.B.-stryders moenie verslapo
Daar was 'n tyd dat ek be- nie. Hou aan om te :veg vir
vrees was dat ek all".!en gaan wat reg f.!n edel is. Ons stryd
agterbly na die samesmelting moet en sal beloon word. Ons
van die H.N.P. en die A.P. , het die jar& wat verby is deur
Maar .ek is bly dat die O.B. bly gestry. Ons sal die nuwe jaar
staan soos hy begin het en dat ! ook deur veg.
niks hom kan akskrik of laat
verander van kocrs nie.
Wat vir my so treffend is, is
dat elke ou kameraad wat ek
teekom ~n met wic ek praat
nog net so rotsvas .staan soos
ek hulle geleer ken het. Ek Mnr. T. P. Erasmus, Heidelpraat natuurlik nie van diegene berg, Tvl. skryf:
wat net in mooiw~ertyd by ons
Dit is 'n uitstekende plan om
staan nie; ek het hulle in die nuwe intekenare vir ons blad te
afgelope oorlog al leer ken.
werf, want daardeur sal die
O.B. se partylose staatst~lsel
baie doeltreffender gepropageer
kan word. Dit kom dikwels onder my aandag hoe oningelig
di~ meeste mense nog omtrent
die O.B. is. As elke O.B.-lid ten
Mnr. F . Ackerm an v a n E lders
minste een intekcnaar werf sal
skryf:
die resultaat 'n verdubbeling
As Ieser val\ u blad en as re- van die O.B.-sirkulasie mecpublikein stuur ek u £1. Ge- bring. En dit kan maklik gebruik dit om die republiek te doen word.
propageer - die republiek wat
Ingesluit vind u my tjek
afgesk~i
is van die Britse
Statebond want die kan .en mag (13/-) as intekengeld op Die
O.B. vir 'n nuwe les~r.
ek nie aanvaar nie.

I

Soos Ons Lesersl

Dit Sien

········· ··- · --

Werf Nuwe
lntekenare

Wil Stryd
Voortsit

•
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TRIEST SLAGOFFER VAN
DIE WERELDPOLITIEK
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die weskant rol die Engelse en Amerikaanse pantserwaens op maneuver.
triestig en eentonig met 'n baie moderne maar helaas uitgestorwe hawe.
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Triest, wat vroeer die middelpunt van die helc handel tussen
Scntraal-Europe en die Nabyc en
Middc-Ooste was, bet tot 1918
aan die Oostcnryksc Donoumonargie behoort, wat die stad
tot cykdom en wolvaart gevoer
het. Deur die Itallaanse vredesverdrag van September 1947 is
Triest <saam met die skiereiland
van IstriiD van Italic atgeskei en
tot 'n vrye gebied verklaar (die
skiereiland van Istrie is aan
Tito oorhandigl. Maar hierdie
vryheid het die vcrregaande verarming van Trlest teweeggebring. Twee tot drie handelskepe per maand is al wat oorgebly
bet van die ccrtydsc luisterryke
lewe in die hawe van Triest.
Triest bet sonder t\\'Yfel die
slagoffer geword van die verskeuring van Europa en .van die
verskeuring van sy cie lewensgebied. Tricst bestaan tans uit
twce gcblcdc. Gebied A Is 222
vierkantc kilometer groot met
ongevcer 320,000 inwoners en dit
staan onder Engels-Amerikaanse milit~rc bestuur. Gebied B is
516 vicrkante kilometer groot

I

Duisende 0.8.-L~de Wag op
'die Bevel: Voorwaarts!
se Randse Generaal

L'''ALSPOORT

I.·

In 'n tocspraak bet Bcria, lid
van die Sowjet-Russics~ Politburo, vcrklaar dat die Russicsc
bevolking nou 207 miljocn is.
Die bevolkfng verm~rdcr clke
jaar met 3 miljoen mensc.

I

(Vervolg van kol. 5.>
VOORWAARTS
Genl. Van Niekerk bet ver.
klanr dat etlike duisende O.B.lt'de vandag die pas mnrkcer.
Bulle wag vir een van twee bevele- Verdaag of Voorwaarts!
Van verdaag is daar nie sprake
nle want die roeping en taak
vnn die O.B. is ' daar om vervul
te word.
Namens die vcrgadering bet
hy dr. De Jager bedank en alle
sukses in sy nuw~ werkkring
toegewens.

NET 'N PAAR ITEMS

Aile Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit
bestelling

VYFTIEN PARTYE
Die tweede fase in die stryd
.
~gin met die totstandkoming
s~l u betaal om u volgende
Vyftien verskillende partye van die vrye republickc, en
by ons te plaas.
twis op die oombllk in Triest word in 1902 beeindig toe dieself oor hoc die probleme van sclfdc vyand die rcpubllck'!! hul
die stad opgelos moot word. On- vryheid ontneem bet.
geveer vier-vyfdes van die inwoHERWINNING
11 Groote Kerkgebou S22, KAAPSTAD
ners van die stad is Italianers
en die res Ul Slowene. Die meer- 1 Tans bel~we ons 'n fase ll'ap,<wc l . :g._;;¥
ceo
La---.-#
;;

I

18 JANUARIE
Die volgende vergndcring van
die O.B. in Johanne~tburg word
~hou op die annd Ynn 18 Januarie
2e Laan 21, Linden,
wanneer 'n no~ groter opkoms .
verwag word.
'

te

Heelwat bekende gesigtc is opgemerk by ' n vergadering van 0.8.offisiere e n brandwagte wat die aand van 6 Descmher in Johannesburg
gebou is. Vir geruime tyd al is daar weer roeringe in 0.8.-kringe in
Johannesburg te hespeur, en onder Ieiding van genl. M. S. van Niekerk is
'n sterk reorganisasieprogram aan die gang gesit.

Maar daar is nog 'n andcr en
nic minder belangrikc redo nie
waarom die vrystad Tricst vir
M:oskou so 'n groot bckoring het.
Die vrystad is 'n maklikc lnvals- ~ Nadat mnr. Purliu die verga- waarin die Afrikaner weer stry te rus is mag en middele nodig.
poort na Wes-Europa. Vanaf dering met 'n kragtige geb<>d vir die herwinning van vcrlore Ekonomicse krag Is noodsaakHongacyc tot by die laagvlakte geopen bet, bet dr. C. L. de vryhcid. In hierdie stryd is nie
lik. As ons wil veg, moet ons
van bo-Italie sal vir die rooi Jager, eertydse hoof van die slogs Transvaal <Cn die Vrystaat
pantserwaens net 'n been-en- O.B. in di,.. Q V.S. die vergade- gcwlkkel nie, maar ook Natal t'!!n eerste sorg dat die magsweertjic wees. Hierdie bedoe- ring tocgcsprcek.
en die Kaapkolonie. Die kar- middele daar is. Waar u vanling blyk duidclik. uit die jongs~e I
_
dinale punt van ons bcstaan en dag in die O.B. staan sal u
Sowjet-nota waartn troucns ,.dte 1
DRIE FASES
stryd is dus die herwlnnlng van moet veg. In die stryd mag ons
oprulming van die onregmatige
Hy bet gcs~ dat die stryd vryheid. All<C pogings Is daarop nie sommige ultsluit nie en
Brits-Amerikaansc militere en van die Afrikaner in 'n aantal toegespits.
moet ons van enlg'!! vegmiddel
vlootbasies in Tricst" gceis word. fascs ingedecl kan word.
STRYD
gebruik maak.
'n Triest onder die gcsag van
Die -cerate fase strek van dte
Italie of van Tito sou 'n erger- landing van Jan van Riebeeck
<Vervolg In kol. 1.>
Om ons vir hicrdic stryd toe
like hindernis vir die Sowjet- aan die Kaap tot die Groot
planne woes, soos die ontwi~ke- Trek. Gcdurende die fase trcf 1111'
ling van die afgclope aantal Jare 1 ons 'n groep m<Cnse aan wat
duidelik Iaat blyk het. Want so- l graag 'n bestaan wou maak en
wei Italie as Tito bet, ten spyte 1vir die doe! die vreemde lngeom u in staat te stel om ons pryse te vergelyk
van die Sowjet se pogings, 'n · trek hct om 'n land te vind
negatiewe houding teenoor hom waar hul die bestaan kon maak.
Boston Potlood-skerpmakers ... .. . ... ... ... @ 16/· elk
ingeneem en bulle sal hierdie Hl"!rdle mense bet bulle aan 'n
Mercury Draadheg-masjicne . .. . . . ... .. . .. . @ 29/6 elk "''
houding
voorlopig . sky_nbaar elc gcsagsorde onderwerp. Heel
Dubbelc Glaa-Inkpotte ... ... ... ... ... ... ... ... @ 6/ 9 elk
handhaaf. Met hlerdte fe1t hou gou hot •n vreemde moondheid
Afrolpapler, 13 dm. x 8 dm. . .. ... ... ... @ 7/ - per Rlem
Moskou deegllk rekening en dit egt<lr gekom en bulle van die , Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... ... @ 7/8 per Riem
is ongetwyfeld die rede waarom bodem wat bulle met: bloed ge. 11· Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. ... ... ... ... 0 6/'1 per Riem
die onlangse Russlese nota oor koop bet verdryf.
Losblad Grootboeke - alle groottes In voorraad,
'n vcy Trlest In die geallieerde
'
pcyse vanaf f:t/ 6/·
bricwebus beland bet.
VRYHEID ONTNEEl\1

Russiese Bevolking
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Deur die onhcrbcrgsame hcuwelland van Opicina loop die
grens tusscn Oos- en Wes-Europa. Tot con van die indrukwekkendstc grcnsmerke aan die
\Ves"Europcsc kant behoort die
mccr as clfhonderd bout kruisc
- 'n Duitse soldaU!kerkhof ult
die jaar 1945. Hier le mccr as
drichondcrd Duitse soldatc in
massagraftc, sonder rang en
selfs sondcr naam. Die rampspocdigc wysc waarop hicrdic
soldate tbcn die end van April
1945 'n afskuwelike dood gevind
bet, is bekend. Hulle is deur 'n
onmcnslike Joego-Slawicsc soldatcgrocp en hul partisaneaanhang ontwapen en lewcndig
in die diep skeure van Oplcina
gcgooi. Heelwat later, vcels te
laat om elke soldaat nog tc kon
idcntifiseer, is bulle stoflike oorskot in die massagraftc van
Opicnia ter aarde bcstcl; Op
die bout kruise staa.n slogs vermeld: Sestig Duitsc sold ate,
1945 of sewentig Duitsc soldate,
1945. Dit is al.
VRYSTAD
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President Harry S. Truman skoon regering tc bewerkstcllig.
Daarcnteen voer die leiers van
het sy vakansie onderbreek en
'n week voor die bestemde tyd die Republikeinse Party aan dat
na Washington teruggekeer om die Demokratiese bewind kormet ongeveer 70,000 inwoncrs en ' derheid van die bevolking ver- persoonlik die saak te hantccr.
rupt is; dat Truman sy bes gedit staan onder die miliU!rc be- lang gevolglik aansluiting by
doen het om die skuldlges te be1Italie. 'n Ander groep voer ekostuur van Tito.
skerm ten eindc vcrleentheid te
01\IKOOPGELD
nomiese beswarc daartcen aan.
vermy; en dat dit slegs die ontAl\IERIKAANSE HULP
Bcwccr word dat talle bcamp- hullings voor die kongressionele
Hulle redenccr dat ekonomiese
tes
van
die
departemcnt
van
Scdert 1945 bet Trlcst cnorme hulp beswaarlik van Italie verkomitee is wat die Trumaninkomste
groot regering gedwing bet om op te
mllitere steun van Amerika ont- wag kan word. Die land is op binnclandse
vang; soveel as 62 dollar per die oomblik armer as ooit te- sommc aan omkoopgcld en an- tree. Voorts s~ die Republikeine
hoof van die bevolking en daar- vorc; elkc jaar styg die bevol- dcr ,.gunste" ontvang bet van dat Truman slegs optree teen 'n
bcnewens is die hawe, wat deur king met 450,000 mense; en pcrsonc wat verneuk bet met die skuldige amptcnaar as by weet
oorlogsverwoesting swaar gctref jaarliks nccm die aanbod van opgawe en betaling van inkom- dat sy tcenstandcrs daardie
is, met Amerikaansc geld, tot arbeidskragtc toe met 250,000 stebclasting. Sodanlgc pcrsone, amptenaar sc skuld kan bewys.
wat bulle aan die gcvaar van
ecn van die modcrnstc hawcns werknemers.
EISENHOWER
van Europa opgcbou. Ten spyte
Byna nicmand begeer aanslui- gercgtelike stappe blootgestel
hct, betaal om straf vir bulle
van al die hulp kon nie regge- ting by Joego-Slawie nie.
Die Vercnlgde State van Amevcrneukery vry te spring.
kry word om Tricst op sy eie
rika is die leler van die demoIIOOJ.<'BREKE:SS
In 1951 is honderd-en-dertien kratiesc volkc van die Weste.
bene te laat staan nie. Wat leamptenare
van
die
dcpartcment
wensnoodsaaklik vir Tricst bly
Dit was sckcr nie die bedoeling
En die gebcurtcnisse wat tans
is 'n agterland. Daarsondcr kan van Moskou om die Weste attent ontslaan. In die afgclope vier in die land afspeel, doen niks
Triest as die middelpunt van die te maak op die sorgwekkende maande is 62 in die pad gestcek. om die vcrtroue In die V.S.A. en
skeepsverkccr tusscn Suidwes- toestand waarin die vrystad Meeste is slcutel-amptcnare. Die in die demokrasle te vergroot
Europa en die Balkanlande nie Triest, op die grens tussen Oos- ondersoek duur nog steeds voort nie.
,
bestaan nic. Maar tussen Wes- cn \Vcs-Europa hom bevind nic; en nog meer afdankings is in
Die naam van Dwight EisenEuropa en die Balkanlande bet ook nie om in hul nota duidclik die vooruitsig gestcl. Heelwat hower, Amcrikaanse held en
Sowjct-Rusland die ystergordyn tc maak walter strategicsc bctc- vriende en bcskcrmllnge van opperbevclhcbber van die Wesneergelaat; Oostcnryk verkies kenis 'n vrye Triest vir hul president Truman is betrokke terse magtc, word a! meer en
vandag die goedkoper Duitse agrcssiewc bedoelings bet nic. en die president Is erg in die meer gcnocm as 'n moontlikc
verkeerswci\; en Tito bet intus- Maar blykbaar bet bulle dit tog verleentheid.
kandidaat by die aanstaandc
sen in Fiumc 'n cie modernc met die meergenoemde nota bcpresidentsverkiesing. Die geneTRIDIAN KA.." VAL
rcik.
hawe laat bou.
raal bet nog steeds 'n baic korLuidens berigte uit Parys het
Die korrupsic- en omkopery- 1rekte stilswye oor sy• voornedie Amerikaners daarln gcslaag skandale sal ongctwyfeld 'n bale mens bcwaar. .,Ike" bet sy
LATENTE SPA...~ING
om Tito en Italie te oorrccd om belangrike rol spec! by die aan- planne dig gehou. 'n Paar wekc
Die ou glans van Triest is ver- samesprekings oor die Tricst- staande prcsidcntsverkicsing. Dit gelede, cgter, bet by in Rome 'n
dof. In die stad bet dit stil en problcem te voer. Dit is juis kan maklik die val van Truman toespraak gehou wat dour koeop die kaai van die hawe bet dit wat die Russe wou vcrhoed hot. en van die Dcmokratiese party rantmanne bestempel is as sy
byna doodstil geword. En tog Dit sal cgter nog hcelwat hoof- veroorsaak. Truman en ander 1 .,ccrstc tocspraak as kan.dldaat
Triest moot vry en neutraal bly brekcns kos voordat 'n ckono- leiers van die ·party voer aan vir die presidentskap." Of dit
het die Sowjet nog enkele weke mlese en politiekc uitweg vir dat bulle lanka! bcsig is om die so Is, weet niemand nog met
gelede in ' n nota gellis. Die ro- Triest se problcme gevind word. skuldiges te straf ten einde sekerhcld nie.
gering in Moskou weet waarom
Triest nog gcheel nog gedecltclik nan Italie teruggegee of by
Joego-Slawii.i gevoeg mag word.
Dat die vrystad Triest onmoontlik in sy cie Jc\vensbehoeftes kan
voorsicn en alreeds in 1945 sonder Amerikaansc hulp sou verhongcr het, interessecr die
Kremlin glad nie. AI wat belangrlk vir die Sowjet is, is dat
die latente spanning tusscn Italie en Tito moet voortbestaan en
daartoe bled die vrystad Tricsl
die allerbeste kanse.

En onder, aan die spits van die Adriatiese See le Triest -

B.

,c ltke
yf

V.S.A. IN REP EN ·ROER OOR
KORRUPSIE- SKANDALE

Die binnelandse politiek in die Verenigde State van
Amerika word op die oombllk geheel en al oorheers deur
bewerings en gerugte van omkopery en korrupsie in die
( Ons Duitse Korrespondent)
departement van die Amerikaanse Ontvanger van Inkomste.
'n Kongressionele komitee is besig om ondersoek in te stel
8inne twee uur is die trein van VenesH! (ltalie) in Triest - aan na die hele aangeleentheid en die getuienis wat voor die
die grens tussen Oos- en Wes-Europa. Nog een kilometer ooswaarts, agter komitee gelewer is bet 'n skokkende toedrag van sake
die kaal h euwels van Opicina, en daar staan die grensposte van Tito. Aan blootgel~. Die land se pers is in rep en roer.
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BLADSY SES

NATURELLE WIL
WETTE OORTREE

CHURCHILL ·IN AMERIKA
OM NOG HULP TE VRA

Teen die middel ~·an Desember 1951 bet die African
National Congress, wat in Bloemfontein vergader het,
besluit om in 1952 'n massa-veldtog te loods met dle oog
Winston Churchill, eerste minieter van Brittanje, h et verlede op opt rede om ,.die regverdige en wettige griewe van die
Saterdag in die Verenigde State van Amerika a angekom om samespre· meerderheid v a n die Suid-Afrilcaanse volk" uit die weg te
kings te voer met }>resident Harry S. Truman . Die samesprekinge b et ruim.

Maandagoggend formeel begin. Verklaar wo rd dat dit die belangrikste
gebeurtenis is wat sedert lang tyd in ·d ie wester se wereld plaasgevind b et.
Groot verwagtings word gekoester.

Die optrede wat in die vooruit- J van Afrika is klaarblyklik die
sig gestcl word sal die vorm ann- beleid van ulgeh ele sk eiding tusneem van ,.oortreding van se- o;('n wit e n swart. Daardeur sal
kerc uitgesoekte wette en rcgu· tlit> witman baas bly in sy eie
Daar is ccrs in die pers aan- betaal om bulle handclsverplig- ke strategic bchoort die Ver- lasies wat ondemokraties en on- lurul t•n "al die swartman in sy
gekondig dat Truman nie danig tinge in Europa na tc kom .->O· cnigde volke te volg vir gcval regvcrdig is, wat diskriminecr op l'ie gebiede kan ontwikkel, v oor·
ingcnome Is met Churchill se we! as 'n bcdrag van 300 mil- die wapenstilstandsgcsprekkc in grond van ras en wat onvcr- a.,nog onder die Ieiding e n m et
enigbaar is met die mensllke die hulp van die witman.
b esoek nie. Die president het joen dollar vir bewapcningsdoel- Korea slaag of misluk?
Laat die naturelleleiers Hewers
dit cgtcr ontken en aangekon- eindes.
Truman verla n g glo dat, n et regte. Liewer as om bulle ann
(3) Hoe kan die Noord-Atlan- soos Amerika, ook J apan di e hierdie onregverdige wcttc te rcallsties wees instede van asdig dat die Britse eerste minister bale wclkom is.
tiese organisasic vcrbcter word Sjinese n asion alistlese r egerin g onderwerp, sal diegcnc. wat aan trantc else te stel en dreigemcnten eindc daaraan sneller beslis· op Formosa moet uke n. D ie die massa-veldtog dcclneem, hul- tc tc maak; en laat bulle in aile
ATOO:\IAA..~VALLE
singsreg en groter slaankrag te Britte erken tlie k ommunistiese lc opsetlik en op gcorganisccrde erns en met welnemendheid
wyse t rotseer en bulle sal bcrcld hierdie belcid beproef in oorleg
Sovcr vasgcstel kan word is verleen? \Vatter Iande behoort regerin g van S jina.
(5) Watter gcsamentlikc beleid wccs om die straf te dra."
met welwillende blankes. Dit
'n taamll k losse agenda vir die Noord-Atlantiese Verdragskomis die wcg van WYSheid.
sam csprekin gs opgcst el. Daar- mandemente te kry wat nog nie behoort Amcrika en Brittanje tc
EIS GELYK STELUNO
gevul is nic, en hoe moet die volg met betrekking tot die onon der Is die volgen de:
( 1 ) Die on derskeie verant- kommandementcraamwerk geor- rus in PersH! en die kanaalDie African National Congress
woordcli khcdc wat Brittan je en ganisccr word.
gebied van Seuz?
het besluit dat as dio rcgcring
D it word ver wag dat Truman
Dit bet ek en oen~kJ nlik dat in gebreke bly om hierdic wettc
Amcrika sal m oet d r a indien d ie
lugmag van die V.S.A., dcur vir Churchill sal a anspreek oor Churchill · vir Trumnn gaan vra te herroep, nie later as 29 Fcopcrasics vanaf Britse vlicgvel- die B r itte se onwilligh eid om die om die Brit <w> imper ialisme in bruarie 1952 nic, sal die Kongres
Nadat die politiekc komltee
dc, atoomaanvalle op B rittanje eenheid van E uropa te h elp be- die l\litlde-Oo.,t(' te onderskryf. verplig wccs om die massa-veld·
van die V.V.O. bcslult hct dat
(6) Wat kan gcdocn word om tog te loods.
ultlok in 'n toekomstige oorlog. vor der. Daartccnoor sal Chu rch·
Vcrn eem word dat Churchill ill glo cis dat 'n Brit bevelvoer- die Britsc tckort aan staal en I In sy openingsrcde het die ·n komitee van dric !cdc bcnocm
vcrlang dat die Amerikaansc dcr in die Midde-Ooste moet ander grondstowwc aan te vul , voorsitter van die Kongres, dr. moet word om Suid-Afrika, Palugmag geen operasies ondcr- wees en dat die Amcrikaanse en die wapcnpr oduksie op te J. S. Moroka, vcrklaar. ,On:. is kistan en Indie tc help met d,le
ber eid om Srulm t(' \Wrk met die onderhandcllngs oor die posisie
neem sonder medewete en gocd- bevelhcbber van die W esterse vocr?
(7) Wat is die wcnslikste en blankes, <lie In<l ier~t en die van Indicrs in Suid-Afrika bet
kcurin g van die B ritse regering vloot in die Atlantiese oseaan
maar sleg<> op die Suid-Afrikaansc regcring ben le. D it het reeds uitgelck dat gcen gesag moet voer oor die die mccs praktiesc soort same- Kl~urlin gt' Truman bereid is om aan hicrdic Britse hawens en die toegang wcrking tusscn Brittanje, K ana- grondslug va n gelyk e vennoot- kend gemaak dat hy nic d ie be·
daarhecn nic.
da en Amerika ten opsigte van sk a p. E nige gr ondslag wat be- sluit kan aanvaar nic.
els te voldoen .
die studic en ontwikkelings van rek en is om on s in 'n mirulerSJL~ESE XASIOXALISTE
EUROPESE EENHEID
atoomwapcns?
waar <lige posisie te plaa.s verag
(4) Wattcr militere en politicon., en sal ons vasberu<le ver (2) Amerikaa n se dollarhulp
AT OO:\IGEHEDIE
\Wrp. Ons i., Suid-Afrikaners en
aan B r ittanje. Verlede week Is
o ·c rcgcring bet 'n lasgewing
r eeds in W a shin gt on aangckonBerigte lui dat mnr. Churchill on'! vra d ie politieke status van
teen ecrw. Michael Scott uitged ig dat d ie Amer ikaners 40 milht"elt(•mal bewus il; va n die poli- Suid-Afrikaner !>."
rcik in November van verlede
joen dollars aan die Britte sal
tit"ke m oeilikhede in Truman ~e
DWAASHEID
jaar waarkragtens hy vcrbied
pad om Am erikaanse a toom geKlaarblyklik eis die naturellc- word om Suid-Afrika binn e te
he ime nan B rittanje rqee te deel.
'n T weede omler soek n a die En hierdie m oeilikhede is be- teicrs gclykheid tussen wit en kom. Solank die lasgcwing van
krag bly moct hy aansoek doen
moontlikhede om die na turclle- '!Omler gr oot , want die meeste swart en om bulle eis te ondergebiede ekon omies te on t wikkt>l, Am erika n ers glo dat Stalin m ore stcun is bulle bcreid om 'n groot- om die land ingelaat te word en
is deur d ie l\linist er van Natu- aJl<'s weet wnt m ens vandag v ir skaalsc vcldtog van wetsverbre- dit kan gcwcicr of tocgestaan
king tc loods. Dit is die weg word volgens die diskresie van
Verlede Vrydagaand h et die relle!>ake gelas.
Britta nje vertel. In ruil vir
van dwaasheid. Die naturelle- die minister.
Van Riebeeck-fet"svierings ampDie Komitee sal moet nagaan Amerikaanse
geheime
bled
Scott is ' n Anglikaanse predileicrs behoort te besef dat die
telik aangevang In Ohrig!'> ta d toe of dit wenslik is dat met staats- ~ Churchill glo al die geheimc van
gclykstellingseis wat bulle stel kant wat bcrugtheid in Suid·
die eerste po'!k oeh ;, voorloper geld 'n korporasie gcstig word die Britse Empire en Statebond
die onderwerping beteken van Afrika vcrwerf het weens sy
van baie ander uit ander d ele vir die verskaffing van kapitaal aan. Dit is nie bckend wat dit
die witman aan die meerdcr- ng•tnslcs teen die land voor die
van die land op sy l an g r eis n a aan nywerhede in of naby die mag wees nie.
heidswil van die. swartman. Dit v.v.o.
Kaapstad vertrek h et .
naturellereservate.
P ASOP
kan en sal die witman vansclfDie feesvierings sal op 6 April
Dit sou dan 'n soortgelykc in·
Volgens die agenda is dit dui- sprckcnd nooit duld nie.
in Kaa pstad sy hoogtcpunt be· stelling wees as die bestaande
Die naturelleleiers kan niks
delik
waarom Churchill vcrplig
r eik .
Nywerheidsontwikkelingskorpowas
om
homself
uit
te
nooi
na
bcreik
deur 'n onmoontlikc en
Die eerste minist er, dr. D. F . rasic, wat aan nywerhedc in die
Mala n , het die fecsvicring amp- I a lgemecn kapitaal vcrska!. Die Amerika. H y gaan om tc ont- onrealistiese boieid .met grootVcrlede Saterdag het ses VIle·
telik van stapcl gestuur in komitec sal aan die hand moet vang, nie om tc gee nie, want skaalse w.etsve~brekmg te pronicrs van die Suid-Afrikaanse
Ohrigstad. Om 9 nm. het hy die doen watter soorte nywcrhcdc in Brittanje bet oenskynlik niks om I beer afdwmg me.
Lugmag vanaf Palmietfonteln
ALOEHELE SKE IDL'OG
teken aan die Voortrekkcrs en of naby naturcllcrcscrvate sal aan te bied nie - bchalwe misper vlicgtuig na Korea vertrek
die Boy Scouts gegee om die aard, op wattcr plckkc hullc ge- kien sy (Brittanjc se) StateDit" grondslag van -.amewer- waar bulle by twee eskaders sal
v reugdevurc te laat opvlam en vestig bchoort tc word, hoe die bond. Indicn die rcgerings van
k ing tu ssen \\i t en swart in
oral die wckro(!1) van kerkklokke stigting aangemocdig bchoor t te die koninkryke van die Britse Suid-A!rika en op die \a~tt'laml aansluit.
t e laat boor. Die fees bet toe word en hoc vervocr en krag Statebond nie kccr nic, mag
bulle soewereinitcit waal.
begin.
verskaf behoort tc word.
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Komitee
Benoem

Van Riebeecl<-fees
Het Begin

Vlii~niers

na

Korea

Eisenhower

KLIMAKS
IN 1952

'N PARTY TEEN DIE
PARTYPOLITIEI{ ?

Benoem

Gcnl. Dwight Eisenhower Is
,.Die m oontlik heitl tlnt 'n ldi- voorgcstel as kandidaat vir die
maks in 1952 in Su i<l·Afrika be- prcsidentsverkiesing wat Nor eik k an word in die verh ou- vembermaand plaasvind dcur se1dings tussf'n blan k t"n ni<'·blank nator Henry C .. Lodge, 'n In·
het sterk geword toe die A!ricrut vloedryke lid van die Republi·
.
,
.
. Xational Congrefis op 17 De~em- kcinse party. In Parys hct genl.
ln sy jongste N uushrief h et adv. Oswald Pu·ow n vraelyb gepuh1•· ber 1951 d ie hi.,torie'>e besluit Eisenhower geweier om cn lge
seer wat deur die lesert~ heantwoord moet word. Die eer~te vr aag lui: geneem het om 'n '~l<ltog vau kommentaar te lewcr.
Is daar behoefte aan ' n derde sterk politieke party in Suid-Afrika ?" 1 ydedli~e t verst e ~. dkm1~""t1~ur. kdie
·
'
• d'
'
d
h' d'
an m e s e, " r) t •e m s- XASIOXALIS:\IE ...•
''
Heelwat
toevalhg h et n n yweraar 1n Ie p ers n antwoor op 1er Ie vraag gesinde Londt-nsfl wet'kblad, Xew <Vervolg van bls. 1. kol. 4.>
verstrek deur aan die h and te doen da t ' n gem a tigdc party gestig word Statesma n a n d Nation.
t d' I ds aa ..,.~ tukke huitekant die partypolitiek kan oplos.
,.Die vc~sncld~ temp? van ras- doen tot verwesenlikin~ dAarwa Ie an vr ~!S
scwctgewmg; d!C groe•ende oor- ,·an" wat rt>eds bekend gemaak
Die stigting van 'n ,.Sentralc
POLITIEKE ~ItJNT
van gcleidelikc cvolusie van die tuiging van die Suid-Afrikaanse is.
nature!. So 'n party sal kapitaal regering dat bulle kan maak
BEGIX VAX AKSIE
P arty," saamgestel uit di~ gc.
Elk'! party is volgens hom be- Ul•t d'I" b Ul•te 1an d 1ok en sa1 •n net soos h u II e WI'I me t b c t re k m at igdes van aile partye, met
Dit is nie Ianger toekoms·
·
· b e1e•'d
k an k'mg t o t d'IC b egccr t es van d'"'
insluiting va n d ie Arbcidsparty vrccs om 'n sterk standpunt ten s t er k
1mm1gras•elv !deale wat u voorgehou word
word n a amlik bepleit dcur mnr. opsigtc van die welsyn van die uitvoer.
nie-blankc volke van Suid-Afri· nie, maar daadwerklike stappe.
A. A. Menkin, 'n voormaligc nature! in te neem, uit vrces
ka - sondcr om bulle tc steur
Vryh<'itl.,dug
27 Februarie
V.P . L~ GEBRE KE
aan die wcrcldmening of die moct die begln van OilS aksi~
voor sitter va n di~ Tra n svaalsc dat di'.! ander politieke munt
daaruit kan slaan deur 'n be~·
V0
d'IO, OPS1·,.,.;.
1 e voor- wees, v ir d ie vrymakin g van
Kamer van N ywer hedc.
v • • ·; en
o•e l'k
rocp op die rassegevoelens van
Mnr.
Menkin verklaar dat bcreidings vir die herdenking bande wat ons bind rum slagSPEELBAL
die blankes te doen en so stem- hocwel hy die huidige Regering van Van Rlcbecck se koms na pall' van impt'rialism e.
l\l0t'ni6 wt-er agterryers van
H y spreek die mening uit dat m~ te verkry. Die gcvolg is dat in bale opsigte gekritiseer het, die Kaap, 300 jaar geledc - dit
so bale aangelecnthcd" die die nature! 'n ~peclbal in die die Vcrenigde P arty hoege- s a~mal voorbeclde van die Nasio- antler op dit' pad L onden toe
speelbal van die partypolitlek stryd tussen d1e twcc groot naamd geen rede tot selfvol- nahstc sc onversoe~like gees .wat word nie. l\lllllk die volk los,
daanhcid bet ni<>. Wat het bier. skynbaar bereken IS om moeilik- vry om op eit• bene op 'n Boeregeword bet d at dit n et nodig Is partye gcword het.
SE:I\'TRALE PARTY
die Party bv. gedoen toe hy aan held tc sock." Dit is wat die repuhlikein"e grond:.lag te staan.
vir die ~n party om lets voor
bcwind was om die naturellc-~ blad voorts te se bet.
Mag u alma! weer soos v roeer
te st el om die kragtigste teenMnr. Menkin m~n dat aileen vraagstuk tot ' n punt tc voer? ·
en tot h lertoe so besiel word
sta nd van die andcr party uit
DIE O.B." word gedruk deur Pro met die wil tot vryheid dat u d!e
t e lok afgesien van die m~riete 'n sentrale party verantwoordc- Dit .sou in die stadium . vee! • ..Eccle•ta-Drukkery,
Stenenbosch, vtr
.
die elenaara en ultgewers: vooralag mocd en krag vlnd om d1e daad
van die saak. Mnr. Menkin likheid sal kan aanvaar vir makhk~r gewees bet om d1t bo
naturell'!behuising,
die
onder
die
par
typolitiek
te
verhef.
(Edma.)
Beperk,
Groote
Kerkgebou
by
die
woord
te
voeg,
is my
noem as voorbeeld die soge.
wys van naturelle en 'n beleid Maar bulle het nie.
, ~~ci. Poabua 1411' Kerkpleto. Kaap· l wens vir die nuwe jaar.
naamde naturcllcvr aagst uk .
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