
Geregistreer aan die lloofposkantoor as 'n Nuusblad. Is Daar Nuwe Wending In 
Regering Se Propaganda ? 

'n Paar regeringskoerante het in die afgelope wf'ek 'n nuwe soort 
propaganda begin maak_ in verband met (lie regering~I>arty se apartheids
hele id. Daar word uou vertel dat die Vereuigde Party-mense ook voor
stander~ van apartheid is - net soo~ . die Nasional~ Party-mense. En daat• 
word ook vertel dat die Verenigde Pa1·ty nie die al>artheidsmaatt·e{Hs van 
die Uegering sal herroep as hy aan b ewind kom nie. Dit sal verrassende 
nuus vir die Nasionalc Party se ondcrsteuncrs wees! 

Jrg, 11. Kaapstad, 30 ,Januarie 1952. Pry, Sd. Xr. 9. So skryf Die Volksblad: ,Die 
Vercnigdc Party se volgelingc 

I 
is troucns vir 'n groot dec! sterk 
voorstandcrs van die beleid van 
apartheid;" ~'n verder: ,AI se 
die voormanne van die Verenig-

raad, C. ,]]f. van Coller aan wat apartheid is; dat sy verset daar
in Nairobi die segrcgasic-bcleid teen net skyn is; en dat hy dit 
aangeprys hct. net opponcer omdat hy as oppo-

KONING SAL FEES SE. Die blad verklaar die .,tryd sisie-party die rcgeringsbclcid 
oor apartheid tru.!>en meri.,e wat moet opponcer. 

AGTE.RGRON D . WE.E.S 
Die bekendmaking van die datum waarop Sy :\laje~"teit, 

die Koning, die Koningin en prinses !'tlargaret in Kanpstad 
sal aankom bet aan die lig gebring dat die koninklilu~ gesel
skap in Kaapstad sal wees tydens die Van Rie'beeck-fees
Yierings. Die Koning sal op 26 1\laart in Kaapstad aankom. 
Dan sal die eerste en tweede deel van die feestelikbede in 
voile swang wees. Die Koning sal in Kaapstad n•rtoef. 

dc Party dat apartheid 'n vloek 
en uit die bose is, is hulle tog 
nic bereid om die wetgewing 
tot nict t~ maak as hulle die 
kans daartoc gcgcc sou word 
nie. Trouens, daar is van hulle 
wall die aparthcidswctgewing en 
die oogmerk daarvan oortuigend 
vcrdcdig." 

eners daaroor voel .,oo., volg: Hierdie nuwe propaganda is 
,Die oortuiging vat al met'r pos blykbaar die wuurheid want so
dut die \'erenigde Party !Kl ver- w.el d:e Nn.,ionnle Party as die 
SE't tet'n die Nasionale regering Verenigde Party annvaar die 
se nparthei<lswetgewing bloot aanbevelings \'tln die Fagan
sl,yn is vir party<lienstight'id." kommissie a., sy belt'id. Dr. 

Die blad haal dan die g~val 
van cud-speaker van die volks-

GLO WAAR 

Dis splinternuwe en verrassen
de propaganda as die regerings
k<Y.'rantc begin skryf dat die 
Verenigdc Party ten gunstc van 

As sy Majestcit se skip, die ,...._ - - - ---------
Vanguard, in die Dunean-dok 
vasgemeer word sal die Koning 
'n onbelemmerde beeld he, van
af di<:> skip, op die feesterrein 
en die skare. So word berig. 
Maar die skarc sal natuurlik 'n 
ewe onbelemmerde beeld he van 
die skip waarin die koninklike 
geselskap vcrt<Y.'f. Hulle sal bes 
moontlik selfs !cdc van die ko
niklikc gesln kan sien. Dit 
word nic berig nic. 

KONINKLIKE AGTERGRO~'D 

Die ,toevalligheid'' dat dr. D. 
F. Malan se uitnodiging aan die 
Koning dit bcwcrk h~t dat 'n 
dec! van die Van Ricbeeck
fccstelikhede sal afspecl met sy 
Majcstelt op sy skip in die ag
tergrond beklcmtoon docltref
!endcr as enigc woorde dat die 
Van Riebceck-fecs nie 'n volks
!ees gaan w~es nie. Die fees om 
die driehonderdjarige bestaan 
van ons vaderland tc gcdcnk 
sal glo nie gekcnmcrk word 
deur ,kwetsende" huldc aan di~ 
rcpublikeinsc vryhe!dstrydcrs 

HOE LANK KAN ONS BODEM 
NOG TEEN . PARTYSTELSEL 

UITHOU Die hind is · hel'lig om die stryd teen 
gt·ondvcrspoeling te verloor. Die groudvf'rlies 
t~n gevolge van verspoeling beloop nou jaarliks 
100,000 tot 200,000 morge produktiewe grond. Dit neem nog steeds toe. 
So lui die jaarverslag van dr. J, C. Ross, direkteur van die afdeling Grond
bewaring en Voorligting van die Depm·temcnt van Laudhou. Die verslag 
is aan die Parlement voorgf'le. 

Die versing maak bekend dat 
slegs voorbcrcidingsw~rk teen 
verspocling tot dusver gedoen is 
en dat daar maar pas begin is 
met die werklike arbeid op die 
grond. Hoe bcvredigend di~ 
voorbercidsels ook al was, is 
daar bcslis gecn rcde tot tevre
denheid nic, lui dit. 

WAG OP REGERING 

vla l,tes grond aankoop; en teen 
diE' u:tbuiting van hu1 grond 
deur boere wat die groots 
moontlike wins wit haul uit 
landbouprodukte waarvoor nou 
goeie pry!>e verkry kun word. 

GRONDWETTE 

En dit gaan al v;r jare &o 
nan - tt-rwyl ons wetgewers in 
die parlementhui'!e eet, drink 
en babbrl e n propaganda maak 
vir algcmenl' vf'rk:esings wat 
voorle. 

Hoe lank kan ons vaderland 
nog uithou teen d ie partystelsel? 

(Vervolg van kol. 5) 

nic - daardie b~nbrckcrs wat I Dr Ross verklaar dat die · · 
ons Jandsgrense voortdurend b · . me mccr ontbeer kan word me. 

oer~gemcenskap sc reaks1e op · · • 
vcrsit hct in hul trek agt'.)r vry- . . . . D1'! Afr1kanervolk wat ecns n 

die GrondbC\\anngswct gunstlg boercndc volk was is vinn!g -

Dis cicnaardig maar waar dat 
Suid-Afrika geen docltr-:-f!cnde 
grondwette of agraricsc wctte 
het nie. Dit is 'n bchocftc wat 

Suid-Afrika dif nic \{an bekostig 
om teen mckaar tc veg oor die 
kleurvraagstuk nic. Hull-:! moet 
~aam met mckaar vcg teen die 
klcurvraagstuk. Maar dan meet 
die politieke partye wat na me
kaar hap oor stemme ccrs ver
dwyn ~n pick maak vir 'n volks
bewcging, wat met die hele volk 
se steun, die volk sc stryd sal 

held aan. · h b kl t d t ' v._as, maar Y <' em oon a nie cens gcleidelik nie - besig 
En tog het die Eerste .Minister die wclslae van d ie hele veldtog om 'n volk van stedelikc wer

d ie slagkreet: Ons Bou 'n "asil", afhang va.n die spocd ~n doc!- kers te word. En ons boor dat 
ann die fees gegee. Klaarbl)klik t~cffcndh~Id waa~m~c die werk- duiscndc merge van ons ryk 
moet' die ~Tang gevra word: like arbeid op die grond dcur- vad~rlandsbodem jaarliks tot 
\Vatter <,oort nasie? En ewe gev~er word. . nict gaan. voer. 
klaarblyldik moet die mismoc- D1t betel(t'Jl bl~kbaar dat die 
digend41- antwoord gegee word: amptenare van <lif'. df'p.'nteme~t 
'n Nl\!>ie wat viT my party sal v:m landbou al d'e ~·oorbere•- DANKBAAR DAT BLAD AAN 
stem _ al m. oet uitnodiging'i Pn I dmgs\\:erk klaar afgehandel bet; I 
vertonings van die Koning dit dat d•e boeregt'meen.,knp ge- • 
ook bcwerkstt'llig. ret'd staan om hulp te verlt'e~; I H 0 M G E STU u R I s 

en dat slegs gewag word op d•e 

.,TOE.TlTIG" 

Berigtc In Kaapstadsc koe· 
rante oor die · Koning se besoek 
aan die stad lui voorts dat Ka
pcnaars heelwaarskynlik meer 
geleentheid as die Durbani~te sal 
he ,om tangs die strate te staan 
en toe tc juig." Die koningsman 
wat spesiaal na Suid-Afrika gc
kom het om die gcsondhcidsreis 
te reel h~t reeds aan die Dur
banietc gese dat hy hoop hullc 
sal toejui&' ,want die Koning sal 
daarvan hou." 

Nou wect die Kapcnaars ook 
wat van hullc vcrwag word. 

VRYHEIDSDAG 

'n Feit wat nie in die berigte 
oor die Koning c,e kuier ~·ermeld 
h nie, is dat tlit presies 'n 
maand na die 'iering ,·an Vry
heidsdag deur dir o ... .,ewabrand
wag sal wees wannrer die Ko
ning, op 27 Maart, in J{napstad 
nan wal stap. Dan sal dit' as van 
<lie Vryheidsvure, wnt op 27 Fe
bruarie op die bergkruine van 
hierdie , lojale" Brit"~ konlnkryk 
.,al brand, reeds koud g-eword 
bet - net soos die harte van Sy 
1\lajesteit se republikein.,ge.,inde 
onderdane. 

rt'gering om die nodigp stappe 
te dof'n sodat tot ak~;ie oorge
gnan kan .vord. 

D:s duidelik uit diP versing 
<lat direkteur Ross ,akslc" wit 
hf.. Die huidige toestand v'f'rsknf 
,gf'Cn rede tot tevredenheid nie." 
llit"rdic amptenaarbtll!ll beteken 
dat diE' toestand <iorgwekkend 
is en dat daar goeie rt'de i., om 
dif'p bekommerd daaroor te 
wres. 

VERWAARLOOS 

Een van die persone aan nie 'n· proefeksemplaar van 
Die O.B. gestuur is en nou self I>ermanent op ons blad 
ingeteken bet, spreek sy dank uit aan die Ieser n·at sy 
naam aan ons verstrek bet. Hy is mnr. Fred Hattingh, 
van Ysrerplaat, en by skryf as volg: 

,,Aangeheg viml u 'n inskry
wingsvorm op u geeerde blad. 
.Sal u ·so vriendelik Wt'es om die 
persoon van my hartlike dank 
te verwittig wat so goe<l was om 
die blad aan my te !aut stuur. 

omstandlghede vermy word. As 
u blad dit doen ontvang u my 
heclharligc steun." 

VERDERE lNTEKENARE 

Ek bet dit geniet e n waardeer Van mnr. J. H. G<Juws (gene
die eerlike m anit'r wanrop DIE raal>, Grobl~rshoop, bet ons 'n 

Grondvcrspoeling is ecn van O.B. vir sy ideaal vt'g en wil dus vaste intckenaar ontvang in die 
die crnstige probl~mc waarvoor op hoogte bly met u vordering. pcrsoon van mnr. W. H. Moller. 
ons stnnn wat jarclank gerccld ,Niemand kan die gekonkel Hy skryf dat mnr. Moller voor
deur die partypolitici vcrwaar- van die partypolitiek dicper ver- hcen 'n vurigc ondersteuner van 
loos word omdat dit nie 'n .,po- , foci as juis ek nic ~>n daarom die H.N.P. was, maar nou by 
litieke kwcssie" is waarmcc l~cs ek graag u blad. Maar ek die Osscwabrandwag aangcsluit 
bulle stcmmc kan vang nie. In- wil u graag die wcnk gee om u het. 
dicn 'n nic-partypolitiekc orga- lescrs en onderstcuners so te Van m~v. J. Theron, Koffie
nisasi~, soos bv. die Veld Trust, 1"1 dat hulle die hoe idcaal wat fontein, hct ons weer dric intc
nie daarin slaag om die volk hulle hul stel nic bcsocdel dcur kenare ontvang vir een maand. 
so wakkcr tc skud oor grond- onwaardige dinge te docn nie. AI Mnr. J. van Niekerk, Witri
bewaring dat die saak dreig om vrrfoci ons ook die partystelsel vier, bet ons ecn vaste intek~· 
die politickc party~ se stcmme bly ons nog burgers van di<> naar gcstuur. 
t~ bc-invlocd nie, •sal dr. Ross Suid-Afrikaanse staat en is dit Van mcv. :M. van Rooycn, Kaap
en sy amptenarc nog- jarelank ons hcilige plig ' om _die staat stad, hct ons ccn vaste intekc
besig bly om ,.voorbereidings- getrou tc dien ongeag wic of naar en die name van tw~e vir 
wcrk" te doen teen grondver- wattcr politieke party aan be- ses maandc ontvang. 
sp~ling. • · wind is. Om iemand in die rug Uit die Paarl het ons een ge-

Dr. Ross ht't in sy versing tc st-:ock wanneer hy van voor I rcelde Ieser ontvang. 
gewaar ... ku tt'.rn die gebru:k dat bcdrcig word, is en bly die daad Baie dankie, lcs~rs! U ywer 
indiwiduelo boere groot opper- van 'n lafaard en moet in aile sal aanstcek en vrugte !ewer. 

' 

)falun noem die ~a<,ionnle Par
ty se beleid apartheid ; wyle 
~enl. Smuts bet die Verenigde 
Party se beleid afsondering ge
noem. 

Die Vadcrland, mnr. Havenga 
sc koerant, skry.f in dieselfde 
trant as Die Volksblad. Hy gaan 
net 'n bietjic verder. Die blad 
~e: ,\Vaar ons nou nader na 
mckaar begin bewe<?g is dit te 
hope dat ons stcrk sal staan 
teen die versoeking om vir mo
mcntele partypoliticke voordeel 
'n kunsmatige verd~ling aan die 
gang te hou." Dit is beslis nog 
n nuwc noot in die rcgcring sc 
propaganda. Vroeer hct die re
gcringskoerante nooit tocgcgcc 
dat daar sl~gs 'n kunsmatige 
vcrdcling ,tussen die Nasionalc" 
Party en die Verenigde Party 
bestaan oor apartheid nit'. 

S~OL'E~E PARTYE 

Die Vaderland se verd<:>r: ,In 
die aangcsig van die opstapelcn
de mocilikhede en problcmc In 
ons cic land en die bekl~mmcn
de verwikkclings oorsee kan die 
blankes dit nie bekostig om 
Ianger oor die kleurvraag soos 
mouende honde oor 'n ~en te 
staan nie." Die Vaderland ge
bruik plastiese bceldspraak, 
maar die blad sou die spyker 
nog mccr op sy kop geslaan hct 
as hy gepraat hct van ,snou~nde 
politieke partye oor 'n stem." 

Die Osscwabrandwag het al so 
dikwels gese dat die blankes in 

CVcrvolg in kol. 4) 

O.B.'s Gereeld in 
Kaapstad Byeen 
Die Skiercilandsc O.B.'s het 

sedert die cindc van verledc 
jaar die ondcrling~ bande be
gin versterk deur gcreclde huis
like samekomstc te hou waar 
daar gesellig vcrkeer word. Die 
~erste byeenkoms was in die 
huis van mnr. en mcv. R. van 
Rooyen van Ystcrplaat, die 
tweede by mnr. en mev. Grob
belaar van Rondcbosch en die 
jongste ten huls'! van mnr. en 
mcv. S. Kamfft:r, Bellville. Die 
volgende samekoms word gehou 
by mev. E. Lategan van Con
stantia. Die datum sal later 
aangekondig word. 

Gewoonlik word nadat vervcr
sings verskaf is 'n gcldbussie 
rondgcgee waarin di~ gastc iets 
plaas ten beboewe van die O.B.
blad. Reeds meer as £6 Is op die 
wysc ingcsamel. 

Die Swart ,Suster" 
Die Ieier van die Verenigde 

Konv~nsie van die G<Judkus, 'n 
bcweging wat in 1948 op tou 
gc;;it is, bet aangckondig dat 
die Konvensie 'n plan hct, waar
volgcns hy werk, om dominlale 
status vir die G<Judkus tc vcr
kry. 

Die Konvensie se ideaal is om 
di<> Goudkus een van die ko
ninkryke van die Britsc State
bond te maak. 

lndien dit gebeur .,al die 
,!>tntebond'>familie" uitbrei en 
&al o.m. Suid-Afrika 'n swart 
,!>uster" ryker word. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 30 JANUARIE 1952 

IS DIE EGIPTENARE 
KOMMUNISTE? 

Van die Os op die E.sel 

Dit is hoog tyd dat die Eerste Minister, dr. D. F. 
Malan, die volk in sy vertroue neem oor die Regering se 
standpunt ten aansien van die gevaarlike toestand wat in 
Egipte aan die ontwikkel is. Gevaarlik in die sin dat dft 
dreig om in oorlog uit te bars - of miskien moet 'n mens 
praat van amptelike oorlog. Want nie-amptelik 1f.oer die 
Engelse en die Egiptenare reeds geruime tyd oorlog. 

ENGELSE DRUK 

Ernstige A.anklag teen 
Reger~ng 

In Die O.B. van voorverlede 
week was daar 'n verwysing na 
die verklaring wat 'n groep 
Stell~nbosse dosente in 1948 uit
gereik het om die volk te waar
sku teen die aanbevelings in 
die Verslag van die Naturelle
wette Kommissie, onder voor
sit~rskap van regter F agan, 
wat kort tevore gepubliseer was. 

Dit het my nuuskierigheid ge-
Die stryd het aanvanklik gegaan tussen die Engelse prikkel en ek het die Stellen-

besettingsmagte aan die Suez-kanaalgebied en die soge- bosse verklaring, wat ek des
naamde Egiptiese ,bevrydingsmagte" wat glo opgetree tyds b~waar het, opgespoor en 
het sonder die amptelike, maar met die nie-amptelike weer 'n keer noukeurig deurge
goedkeuring van die vorige Egiptiese regering - wat lees. 
koning Faroek eergisteroggend vroeg ontbind het. Die Ek het dit so interessant ge
koning se daad was die bekro'ning van die Engelse druk vind, in die Jig van ontwikkelin
wat hulle skielik verlede week in styzende mate begin ge wat sedertdien plaasgevind 

h~t, dat ek besluit het om die 
toepas het. verklaring met my lesers te be-

Die Engelse het naamlik teen die einde van verlede spreek. 
week hul stryd tot 'n nuwe hoogtepunt gevoer onder die In 1948 het die stellenbosse 
voorwendsel dat die vorige minister van binnela:ndse sake dosente die verklaring uitge
gedreig het om ,. belangrike maatreEHs" teen die Eng else reik om die volk t~ waarsku 
te tref. Hulle het onmiddellik besluit dat die betekenis I teen die aanbevelings van die 
van hierdie verklaring is dat die vorige Egiptiese regering Fagan-verslag <wat die Ver
( wat toe nog aan bewind was) voornemens is om die enigde P arty destyds as sy be
E giptiese leer bevel te gee om in die toekoms die bevry- Ieid aa~vaar het). Vanda.g is die 
dingsmagte te ondersteun in hul stryd teen die Engelse v~rkla.ru~g nog belangnker as 
- wat op amptelike oorlog neerkom. wat di.t m ~948 .was, want van

dag d1en d1t me aileen as 'n 
waarskuwing nie, maar as 'n 
ernstige aanklag teen die beleid 
wat die huidige regering besig 
is om stelselmatig uit te v~r. 

OORLOGSVOET 

Die Engelse het nie op hulle laat wag nie. l>ie Britse 
garnisoen in Egipte is dadelik op 'n grondslag van voor
bereiding vir oorlog geplaas. Britse stafoffisiere het 
verklaar dat die mees kritieke toestand bereik is sedert 
Egipte die Brits-Egiptiese verdrag verbreek het. "Die 
Britse besettingsmagte staan gereed vir geval die Egiptiese 
leer optree om die ,.bevrydingsmagte" te steun. Van B ritse 
kant is pertinent gese: ,.Ons wag dat die handskoen neer
gegooi word. As dit gebeur, glo ek nie daar sal speletjies 
wees nie." 

Dit was ook nie. 
Verlede Vrydag bet die Britse troepe die kasernes va n 

die Egiptiese troepe in Ismailia gebombardeer en 42 Egip
tiese polisiedienaars gedood en 58 gewond. 

Verlede Saterdag bet die Egiptenare in wilde onlust e 
in Kairo nitgebars. Twintig mense is gedood en ruim 
£E10,000,000 skade is aangerig. 

Eergisteroggend bet koning Far oek die regering van 
Nahas Pasha afgedank en Ali 1\laher Pash a - 'n v riend 
van die Britte - in sy plek aangestel. 

Hoewel die Britte tevrede mag wees kook en g is di t 
onder die Egiptenare. En die moontlikheid van oorlog is 
nog glad nie afgewend nie. 

SUID-AFRIKA SE HOUDING 

In 1948 het die Stellenbosse 
dosente verklaar dat bulle hul 
verklaring uitreik .,as akademiei 
wat buite die aktiewe party
stryd staan, maar nogtans as 
~rsone wat, ongeag moontlike 
verwyte, dit hul plig ag om 
voorligting in hierdie groot en 
ernstige saak te gee .• Vir ons is 
die toekoms van ons land en 
volk op die spel; ons het geen 
ander oorwegings ni~; ons dink 
ook nie aan die Iotgevalle van 
politieke partye nie." 

Dit is ook die gees waarin ek 
die saak aanhangig maak. 

K euse is tussen T otale 
Segregasie of 

Gelykstelling 
Die Stellenbosse verklaring 

lui dat diii! Fagan-Kommissie as 
uitgangspunt vir sy aanbevelings 
aanvaar dat daar ten opsigte 

--------.------- van die verhouding tussen 
Wat sal Suid-Afrika se houding in daardie geval wees ?" Blank en Nature! in Suid-Afri

Die Ee:r:ste Minister behoort 'n duidelike en ondubbelsinnige ka dri() beleidsrigtings is, nl. : 
antwoord op hierdie vraag te verstrek. Elke Suid-Afrikaanse totale scgregasie; geen rassedis
burger (wat potensiEHe soldaat is) het die reg om te weet kriminering; ~n (die rigting wat 
en bowe-al het elke republikein (wat aan die Afrikaanse die kommissie aanbeveel) die be
bevrydingsmagte behoort), die reg om te wcet waar die Ieid wat aanneem dat blan~e 
regering staan ten aansien van die Brits-Egiptiese stryd. e~ naturellegem~nskappe, oor 

Die Eerste Minister is verplig om die vraag te beant- d~e land v~rsprei soos vandag 
· · d k t h die geval Is permanent naas woord want d1e Departement van Bmtelan se sa e, wa Y k t' bl tb ta . • , k • me aar moe y voor es an, 

b~harb~, bet mmder as twee maa~de gele~e n ver larmg ekonomies ineengestrengel, en 
m tgere1k om bekend te ~aak dat die Regerm~ b y vo~rba~t dat beide as permanent .en as on
ondern eem bet om op dte vasteland van Afrika en m dte derdele van een groot masjien 
Midde-Ooste te veg in geval van oorlog. Volgens die ver- erken moet word. 
klaring sal die doel van Suid-Afrika se deelname aan die Dit is teen hierdie beleid wat 
oorlog wees om kommunistlese aggressie te stuit . die st~Ilenbosse verklaring die 

Na aanleiding van die Regering se aankondiging het volk wil waarsku. Die verkla
mnr. J. A. Smith, onderleier van die Ossewabrandwag, ring beklemtoon dat die keuse 
pertinent gevra wat dit beteken. ,.Alles en nog wat kan wat die volk ~oet maak tus~en 
op die rekening van kommunistiese aggressie geplaas word," totale segreg~s1e (of apart.heid) 
het hy gese, en toe gevra: ,Indien die Britte 'n olie-oorlog of gelykstelhng tussen Wit en 
in Persie O'ntketen; of as 'n oorlog volg op Britse weiering 
om uit Egipte of die Soedan pad te gee, sal die Regering (Vervolg van vorige kolom ) 
dan aan daardie oorlog deelneem omdat dit 'n stryd teen 
'n bepaalde vorm van aggressie sal wees ?" 

Die vraag is vandag besonder pertinent. 

HULP AAN BRITTE 

Brits-Egiptiese str yd on dub 
belsinnig u iteensit sal hy ter 
selfdertyd h eelwaarskynlik 'n 
bietjie lig kan wer p op die 
beleid van die R egering, waar-
volgens Suid-Af rika r eeds t ot 

Indien daar 'n amptelike oorlog in Egipte ontstaan deelname aan 'n oor log in 
gaan die Suid-Afrikaanse Regering troepe stuur om die Afrika en die Midde-Ooste 
B ritte t e help om Egiptenare dood te skiet? Dit is die verbind is. 
v raag wat die Eerste lUinister moet bean twoord. Volgen s Die Eerst e Minister moenic 
die verklaring wat deur die Eerste Minister se depa rtement wa g totda t daar oorlog in 
uitger eik is, sal dit wei die geval wees. Egipte uit breek om die Reg e-

Maar is die Egiptiese ,bevrydingsmagt~" ~at die Brit~ ring s e s tandpunt te verklaar 
uit Egipte wil jaag dan besig om kommumsbese aggressie 'lie. H y moet dit nou doen -
te I>leeg? Is die Egiptenare kommuniste? Of is die Br itte al breek daar ook nie oorlog 
besig om kommuniste \ 'an hulle te maal<? uit nie - s odat die Regering 

Indien die Eerste Minister hierdie vrae dui?elik bean~- ~ se oorlogsbeleid g eillustreer 
woord en die Regering se standpunt ten aansten van d1e kan word aan die hand van 

(Vervolg in volgende kolom) 'n praktiese situasie. 

, 

I! --=' ' ''" '' ' ' """ '"" ' ,ij ~~.~~;::m~':,";~.;:g ·~~:''N!~~: 
swart is. Di~ sogenaamde derde 
beleid wat die Fagan-Kommis
sie aanbeveel is 'n kompromis 
wat uiteindelik na gelykstelling 
lei. 

Die verklaring lui: 
.,In werklikbeid Ie die basiese 

verskil tuss~n die twee rigtings 
daarin dat die een die uiteinde
like skeiding en die ander die 
uiteindelike volledige integrasie 
(of in~enskakeling) van Blank 
en Nature! in Suid-Afrika be
oog. Tussen hierdie twee beleids
rigtings kan daar geen k om
promis, dus ook geen derde bl}
leidsrigting, wees nie. Die ver
gelyking wat die kommissie 
moes getref het, is 'n vergely
king van, nie wat die een be
Ieid wil he (positief) en wat di.e 
ander nie wil he nie .(negatief), 
maar van wat die positiewe 
mikpunt en gevolge van elk van 
bierdie beleidsrigtings is. As die 
Kommissi~ in sy uiteensetting 
konsekwent wou gewees bet, 
dan moes hy die twee botsende 
beleidsrigtings as volg teenoor 
mekaar gestel het: dat di-e een 
(totale segregasie) hom beywer 
vir die daarstelling van twee 
aparte gebiede waarin die twe'() 
rasse onderskeidelik as perma
nente ingesetenes - met die 
daarmee gepaardgaande verant
woordelikhede en regte - be
skou moet word, in teenstelling 
met die beleid van integrasie, 
(geen rass~diskriminering) wat 
Blank en Nature! in een groot 
staatkundige eenheid permanent 
verenig wil s ien. Die verskil 
tussen die twee rigtings - en 
so mocs die Kommissie dit ge
stel en gesien bet - is derbalwe 
dat die een hom beywer vir die 
nasional.e ontwikkeling van die 
twee groepe apart van mekaar, 
terwyl die · ander hom beywer 
vir die gemeenskaplike ontwik
keling van die twee groepe binne 
dieselfde staatkundige en eko
nomiese eenbeid." 

Regering se Beleid is 
Gevaarlik 

Maar die huidige regering h<!t 
sedert sy bewindsaanvaarding 
ook die derde beleidsrigting aan
vaar, nl. dieselfde kompromis
beleid wat deur die Fagan-Kom
missie aanb~veel word. By mon
de van die Eerste Minister, dr. 
Malan, het die buidige regering 
die beleid van totale segregasie 
verw~rp omdat dit dan onprak
ties en onuitvoerbaar sou wees. 
Die regering het ook die gelyk
stellingsbeleid van geen diskri
minasie verw~rp. Derhalwe is 
die waarskuwing van die Stcl
lenbosse dosente nou ook op die 
regering van toepassing omdat 
hy 'n kompromis-beleid ten aan
sien van rasseverhoudings in ons 
land volg wat na uit~indelike 

gelykstelling lei. 

T erritoriale en Ekono
miese lntegrasie 

Die Stellenbosse verklaring lui 
verder: 

.,Omdat die Kommissie die 
k~use tussen die twee beleids
rigtings nie op hierdie wyse ge
formuleer bet nie, was dit vir 
hom · moontlik om tot die fou
tiewe gevolgtr~kking van 'n 
,derde beskouing' as alternatief 
tot die twee rigtings hierbo ge
noem, te kom. Om Iogies-konse
kwent te g~wees het, moes die 
Kommissie gcsoek het of na 'n 
Kompromis tussen u iteindelike 
skeiding en uiteindelik inte
grasie, of na een tussen diskri'
minasie en geen diskr iminasie 
in wetgewing en administrasie. 
Die sgn. ,derde beleidsrigting' 
van di-e Kommissie is dan we
sentlik ook niks anders nie as 
dat Nature! en Blank in Suid
Afrika territoriaal en ekonomies 
volkome ge-integreer moet word. 

relle in stedelike gebiede as 'n 
onveranderbare feit erken moet 
word; • dat ,di~ beleid behoort 
te wees om stabilisering van ar
beid te vergemaklik en aan te 
moedig,' en dat dit (ooreenkom
stig so 'h stabilisasie-beleid) der
halwe vir naturell~mans moont
lik gemaak moet word om hul 
vrouens en kinders saam met 
bulle na die stedelike gebiede 
te bring." 

V erwoerd voer Fagan· 
aanbevelings uit 

Dit is merkwaardig dat die 
Fagan-Kommissie S'i! beleid van 
territoriale en ekonomiese in
tegrasie van die nature! vandag 
die beleid is wat die huidige re
gering uitvoer. Die r~gering tref 
maatrelils .,vir die permanente 
vestiging van die naturelle in 
stedelike gebiede" en vir di"'! 
.,stabilisering van arbeid" -
juis die dinge waarteen die Stel
Ienbosse dosente die volk in 
1948 g~waarsku het. 

Verlede jaar in Desember
maand het dr. H. F. Verwoerd, 
die Minister van naturellesake 
'n konferensie in Pretoria bele 
om 'n Iangtermynplan uit te 
werk vir die bebuising van ste
delike naturelle. Die minister 
het verklaar dat dit .,'n streek
plan moet wees waarvolgens 
Pretoria s~ naturellebevolking 
alma! in enk~Ie groot gebiede 
saamgetrek sal wees met vol
doende ruimte vir uitbreiding 
oor 'n tydperk van vyftig jaar. 
Op hierdie grondslag sal natu
relle-woonbuurte vir aile groot 
stede van die Unie beplan word," 
het die minister gese. 

Daar het u die territoriale in
tegrasie van die naturelle. 

Die minister het voorts ver
klaar: .,Die gedagte is dat · die 
naturellewerkers dan met spoor
wegvervoer • in groot getalle, op 
ekonomiese grondslag vanuit 
bul streekg.ebiede na bul ver
skillende werksgebiede in die 
stad gebring sal word." 

Daar het u die ekonomiese in
tegrasie van die naturelle. 

Beleid van Parallelisme 
Di~ verklaring van die Stellen

bosse hosente lui voorts: 
.,Word die ekonomiese en ter

ritoriale ineenskakeling van 
Blank en Nature! as 'n onver
anderbare feit aanvaar, en word 
di~ verdere ineenskakeling tot 
staatsbeleid verhef, volg dit lo
gics (omdat integrasie nie tot 
hierdie twce terreine beperk 
kan en sal bly nie). dat voorsie
ning daarvoor g~maak moet 
word dat die Naturellebevolking 
op een of ander tydstip een of 
ander mate van medeseggen
skap in die Iandsbestuur toege
ken word. Dit is good bekend 
dat daar voorstanders van die 
integrasie-rigting is wat dit be
pleit dat die Naturelle onmid
dellik op gelyke voet met die 
Blankes gestel moet word, dat 
daar dus g~en rasse-diskrimi
nasie van owerheidswee, d.w.s. 
in wetgewing en in administra
sie, moet wees nie. Die stand
punt van die Kommissie ten op
sigte van bierdie aangel~entbeid 
word duidelik weergeg-ee in die 
volgende woorde hierbo reeds 
aangehaal: ,dat daar verskille 
tussen hulle is waarop die wet
gewing wel ag moet slaan en 
wat 'n mate van skeiding in ad
ministratiewe aangeleenthede 
nodig en raadsaam maak.' Oor
eenkomstig hierdie beginsel 
word di~ in die !ewe roeping van 
aparte of parallelle instellings 
vir Naturelle en Blankes, met 
die nodige gemeenskaplike ska
kels, aan die hand gegee.'' 

Maar hierdie beleid van paral
Ielle instellings vir naturelle wat 
die Fagan-Kommissie aanbeveel 

(Vervolg op bladsy 3, kol. 4) 
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HET DIE DUITSERS SES 
MILJOEN JODE ·vERMOOR? 

Die Duibe Bond~regerin~ h et, op aanheveling "'an d t·. Adenauer, 'n 
verklaring uitgereik wat ' u erkenning •is dat die hele Duit"'e volk sk uldig 
is aan moord op ees miljoen Jode. Vir elke nasionale Duitser is dit 'n onH~r
staanbare "·erklaring. Die verklariug - wat uie anders as 'n noodgedwon~e 
verklaring k an wees uie - dicn as hewys dat die onderdanige politit'k 
wat in Bonn bedryf wor·d !-legs ~lawepolitiek is wat in die kmam van d ie 
oorwinnaar1:0 pas. Tot die oorwinnaars van die Duitse volk heh oot'l ook 
die lode. 

Bondskanselic~r, dr·. Adenauer, en sy regeringslede weet dat die vet·· 
klaring nic waar is nie c~n dat dit bowendieu '.n dokument .in d ie vyaml se 
hande stOI) wat b y dit~ komende vredesonderhandelings 'u d um· las vir die 
Duitse "·olk sal daarstel . 

Daarom is die verklaring van 
Bonn niks minder as volksver· 
raad nie. Dit is Jaster nic aileen 
teen die huidigc geslag van die 
Duitse volk nie, maar dlt sal ns 
'n ~wige lasterlike klag dlen 
teen hul kinders en klndskln
ders. 

LAFAARDS 

Ek beskou dnt d if' , ·oornnn• 
staa nde nas ionnle lt'ie"" en po
litiei va n Duitslantl lafaard ., i 
omdat bulle n ie di<' m oed gE>ha d 
bet om die Duit!;f' volk op t E' 
r oE'p tot toornigc op,.tnnd E-n 
massa -proteste tt•<'n d iE' onbt'· 
skuamde leuen wnt dl r. wi'r eld 
inge'>tuur is nie. Danrhy i'l dit .,o 
maklik om d eur middeol va n 
Duit'>e en buitela ndsf\ s tut i'itic'>e 
gegE>wens nan die wt;rd tl di<' b<'· 
WY& te lewer dat d ie auntyging 
as sou die Duitsers """ miljoen 
Jode vermoor het, 'n lnfame 
leuen Is. 

Met ultsondering van dr. 
Otto Strasser in Kanada en dr. 
Franz Richter. 'n onafhankllkc 
lid van die Xcder-Sakslcse pnr
Jement, het geen naslonale Duit
se lid van die Huis van Verteen
woordigers opgestaan om teen 
die leuen te protesteer nle. Dit 
lyk ampcr asof selfs die int<'lli
gentsia hoop opgl'gCC hct om 
ooit die ~r van die Dult.ac volk 
te red. 

PROPAGA..,'DA-LEUE~ 

I n die huidige geestcllkc en 
materiele noodtyd wat die Dult· 
se volk deurmaak i!! -:-Ike Dult
ser wat in die buiteland woon 
se reaksie: Ons Is alma! brocrs 
en ek is my brocr se wagter. 

D ie aantyging dat die Dull· 
sers ses mlljoen J ode v'.lrmoor 
het is ' n propaganda-lcuen wo.t 
om die volg!'ndc redes versprel 
word: 

(1) Om die haat van die w6-
reld teen die Duits<J volk toe 
te spits: en <2> Om goeic ,.bu· 
siness" te doen, wat beteken dat 
die belaglike hoi.\ moordsy!cr fC· 
noem word m'Jt die doe! om 
groot bedrae nan skadevcrgoc
ding te kan els. 

Dt:.~TSI.A"SD 

Die Europese ... tntf! het a lma! 
- ook in die kiE'instc d orple!i 
- registrasi<'lcantore J:'<'h nd wa t 
tot vnndag noli bel'taan. D ie 
geogeowens va n hl <' rd le r t'ltistrn· 
.,lekantore lin nlll'! E uropest' 
Ia nde) verskaf 'n on\'e rvalsd e 
eon onb<'strede <.ensu!! van d ie 
betrokke lnnde toE' Chrbtt>likE'' e n 
Joodi'IE' inwoner s. 1 

So verskaf die ~M>nsus-syfers 
van Dultsland bv. die lnllgting 
dat daar in die jaar 1932 om
trent 500.000 J ode In Duitsland 
woonagtig was. Toe Hitler in 
1933 aan bewind g-:okom hrt, het 
duisende Jode uit die lnnd ge
vlug. Tot aan die t'nd vnn 1938 
het n le m inder as 350,000 Jode 
die la nd verlaat nlc. I n 1939, 
tot by die uitbreek van die oor
log, bet nog 50,000 Jod o;: .Duits· 
land ver laat. Die o6rblywende 
100.000 Jode was oor die alge
meen arm Jode wat nle die rels
geld gehad het om die land tc 
verlaat nl~. 

dnnr 200,000 Jode. Vanaf 1932 
tot In 1938 hct duisende Jode 
uit Oost<'nryk gcvlug. Dieselfde 
h 'Jt in Tsjeggo-Slowakye gebeur 

c:::~~~:::~~t:J 
Die gevolg was, dat toP die oar
log in 1939 ultgebrcck het, daar 
nog net 90,000 Jode in Oosten
ryk oorgebly het en sleg:; 
50,000 in Tsjeggo-Siowakye. 

POLE 

In Pol!' was daar in 1938 'n 
bictjie m-:-er as 3 miljocn Jode 
woonagtig. As gevolg van die 
Duits-Russlese verdrag is die 
land vcrdeel. I n die Dultse be
~ettlngsgebled het 2 miljoen 
Jodt• g"woon en in die Russiese 
besettlngsgebied een miljocn. 
Russlese koerante het in daar
die tyd bek<'nd gemaak dat meer 
as 400,000 Jode oor di<J grens 
gestap hct na die Russiese be
settlngsrebled. Gevolgllk het in 
die Duits-bl'sette Pole slegs 
1,600,000 Jode oorgebly. 

Om d l~ Jode die voordeel van 
mlgc twyfel te gee sal ek d ie 
helc een-miljoen-scs-hondcrd
duiscnd lnwoncrs as .slagoffers 
registi'C'::.r. 

FRA~RYK 

110!\(;AUYE 

In 1938 was daar 9,000 Jodc 
in Hongarye. Toe · Hitler sc 
trocpc die land In 1941 ~set het 
was daar nog 3,000 Jodc - die 
ander het alma! gcvlug. Oor
eenkomstig rci:•Jings wat die 
Hongare met die Oultsera gc
tref hct is die v'Jlllghcld van al 
die Hongaarsc Jodc gcwaarborg. 
Nogtans sal c.k die hele 3,000 
Jodc van Hongarye as slago!
f<:rs aanteken. 

Toe die Duitscrs in Den"
marke aangekom hct was die 
Jode byna alma! reeds uit die 
land gevlug. En In ::-loorwcll 
was so min Jode dat ck vir die 
twee Jande, ond'Jr andcr, die 
getal slagoffcrs op 2,000 sal stel. 
Dan stel ek dit ball' hoog. 

l\IOONTLIKE SLAGOFFERS 

Volgl'ns die berekenings wat 
ek dusver anngeteken het, h"t 
ek die moontlike getal Joodse 
slagoffers in elke land bale hoog 
gestel. Daarvolgcns mag die 
J ode hoogst -:-ns die volgcnde ge
tal slagoffers bekla: 
Pole 
Duitsland 
Oostenryk 
Tsjeggo-Siowakye 
F rankryk 
B elgie 
H olland 
Hongarye 

t,BOO,OOO 
100,000 

90,000 
ISO,OOO 
20,000 

Daar htt 150,000 Jode in' Ander 
Frankryk gewoon toe die oorlog 
uitgebreck het. Maar duisende 'I Totaal 

5,000 
8,000 
3,000 
2,000 

1,878,000 

het alrecds voor die oorlogsver
klaring na Engeland en Ma
rokko V'.lrlrck. T oe die Franse 
ll'l~r verslnnn Is, het a! die Jode 
saam mel die lei'r na die binne
lnnd getrek. Nadal F rankryk 
oorgegec het en ingevolge die 
WaP'JnStilstandsverdrag is die 
, uidellke d<'el van F rankryk n ie 
ileur die Duitsers beset nie. 
Amper al die Jode van F rank· 
ryk het rt'eds in die suidelike 
d-:-el vertocf en die meeste van 
die r<'s het onmiddellik daar
hecn gevlug. 

Maar nogtans sal ek die slag
offers • wat F rankryk se Jodc 
ann Hitler moes afstaan bale 
hoog reken. Ek SAl dit op 20,000 
stet. 

BELGit! E~ IIOLLA:II"D 

In Belgic het 15,000 Jod~ ge
woon. Daar het dlcselfde gebeur 
as in Frankryk. 'll Groot aantal 
Jodc het na die bulteland gevlug 
en die res het met die F ranse 
leer, wat in ~lglil geveg b et. 
sunmgetrck na Suld-Frankryk. 
~faar ook vir B<'lglii sal ek die 
slagoffers baie hoog aanslaan 
nl :1,000. 

In H oJJand het in 1938 net 
10,000 Jode gewoon. T oe H itler 
In Dultsland aan bcwlnd gckom 
hct, het duisende D ults" Jode 
na Holland gestroom. Maar met 
die hulp van Amerikaanse en 
Engelsc Jode is organisasles in 
HoJinnd gcstlg wat die vlugte
llngc na Amerika, • Engeland, 
Suld-Am~rika, Suid-Afrika, Aus
traliil gestuur het. 

Die J oodso JlropaJtUndn Jwt di ll 
hele wereld ondcr die indrul( ge
bring dat dl f\ llltler-bewlnd met 
die Jod <' ,,ta bula rasa" gt>maak 
het e n d a t duar gN'n enk<'l "lt>l 
oorgebly het n ie. :!\fnnr toe dleo 
oorlog verby 1'1 hct die hclt' wil
r<'ld verban''l OllJ:'t'mcrk dat du.ar 
tog nog duiN''nd ll ,Jode oorgo
bly bet in DultHluncl , l ' ole, T MJI'g 
go-Slownkye, Oo.,tcn r) k , l ' rnnk
ryk , Belgie, H olla nd en Hon~ta· 

r)'t. Dit n 11" unnlelding da t en
k E-lt per ... one .-n ,orguni .. a sie ... be
~n ondt>r<oel' instel het na dlc 
eie rutardigc klall' dnt die Duit-
cr ., ~" miljocn ,Jocleo vermoor 

h('t . 

WAARSK\"1\'I.IKE 
SLAGOJ.'FER...;; 

HuH., n .. vorslng hct aan 
die llg g<'bring dat di'.l Dult· 
sera nie mecr as die volgendc 
getalle Jode kon vrrmoor het 
nlc: 
Pol~ .. . . .. ... 1,000,000 

... ... ... 1!0,000 Duitsland 
Oostenryk 
Tsjeggo-Siowaky!' 
Frankryk 
Belgii' 
Holland 
Hongaryc 
Ander 

Totaal 

~IAKSI:\U:;\1 

6:1,000 
35,000 
10,000 

3,000 
6,000 
1,000 
1,000 

1,201,000 

SI.,\GOFFER5; 

Maar lnat ons vt'rondcrstel 
dat IliUPr met al die Jode wat 
in die betrokkc Iande gewoon 
bet !!edert 1932 .,.tabula rasa" 
gemaak hct. Sclfs dan is dlt on
moontllk om die gcUII \'an ies 
miljoen t o hereik. Die volgendc 
tabel Jewel' ell~ bcwys: 

Van die Os op die E.sel 
(Vervolg va n bladsy 2, kol. 5) 

en wat deur di e Stellenbosse 
verk la r lnr verwerp word, is pre
si'!s die beleid wat die minister 
van naturellesake besig is om 
uit te \'OCr. 

Die m inister het reeds kcnnis 
gegee dat hy tydens d ie huldige 
sitting van die parlem <Jnt 'n 
wetsontwerp sal indien oor die 
insteiJing van naturelle-rade 
met g"deeltelike selfbestuur 
In en om die st-:-de. 

Jf aarskuwing 
Bewaarheid 

Die Stellenbosse verklaring 
lui ,.dat die deu rvoering van die 
beleid wat in die verslag aanbe
vecl word daar toc sal lei ~t di~ 
meeste blankc stede u iteindelik 
bloot aanha ngsels sal word van 
die ontsag like naturellestede wat 
In die omg'1wing daarvan sal 
ontstaan, en daarmee ook hul 
karakter as blanke stcde sal in
boct." Die SteUenbosse dosente 
sil voor ts in b ul verklarixig dat 
.,ona beswaar lik die instelling 
van 'n aparte natu r-:olledorpsraad 
vir die naturelledorpe wat binne 
die munisipale grensc val as 'n 
blywcnde owossing kan beskou 
vir die v raagstukke wat voort
vloci uit die aanvaardtng van 
die naturelle as ~rmanente in
g<'setenes van ons stede." Voorts 
waarsk u h ulle da t die naturelle 
in d ie lokasie of naturelledorp 
bf onbeperkte selfbestuurl!be
vo!'gdhede of d irekte v-:orteen
woordiglng op d ie stadsraad sal 
cis." 

H ierdle waarsk uwing van die 
Stell~>nbosse dosente is Jet tcr lik 
bewaarhcid. Slegs 'n maand na
dat dr. Verwoerd dieselfde maat
reCls as regeringsbeleid aange
kondig het wat die dosente in 
l!HS, as aanbo!!velings van die 
Fagan-Kommissie verwer p het. 
Omtrent 'n week gelede moes 
die rereringskoerante aankon
dig: ,,Die voorstelle van di~ mi
nister van naturellesake in ver
band met die instelling van se
kere Ba ntoc-owerhcde In die 
stl'delikc gebicde aan wie heel
wat magte tocvert rou sal word 
om hul eic m ense se sake te 
bestuu r Is In Kaapstad onom
wondc verwer p deu r vooraan
staande !cdc van die B anto-:-
gemeens kap. H uJie eis d lrekte 
vertccnwoordlging in die blanke 
stadsrade." 

Regering het 
T eenstmulers se 
Beleid Oorgeneem 

Dit is waarlik wonder lik om 
te aanskou ho-:-dat die aanbevc
lings van die. F agan-K ommissie, 
wat deur die h uid ige reger ings
party in 1948 verdoemend ver
oordeel is, ccn na die a nder deur 

Beier 
Tabak 
maak 
Beier 
SigareHe 

di~ party (nndot hy nnn bewlnd 
gckom_ het) aanvnar word ,en 
uitgevoc,r word. Eers Is totale 
Jicgregaslc vcrwcrp en In die 
plek dnarvnn is 'n bcleid aan
vaar wat \'oorgcc om 'n kom
promis t-:J wr.f!S tussen scgre
gasie en lntegraslc, maar wat 
in wcrklikheld int<'graslc Is. 
Daarna is maatrc Cls gctrcf om 
territoriale l'n ekonomiese lnte
grasle l'J bcwerk&li'Jiig en elnde
lik gaan wrtgewlng nou lngcdlen 
word om die noodlottigc beleld 
van parallellsme ult te voer. 

Ek wit ann die Nasionaliste 
vra wat hceltcmal ter-:-g, gretlg 
was om in 1948 vir die destydsc 
opposisie party rn soos hulle 
gemeen hct, vir ,.apartheid" l l' 
stem of bulle be~f dat hul re
gerlng vnndag die Verenigde 
Party sc klcurbelcld uitvocr 
wanrteen hulle In 1948 gestem 
het. 

Dnnr is n':!t ccn ,punt van ver
skil tussen die rcgering en die 
opposisie, wat nog oorgebly hct. 
En dit geld polltiekc aparthcld 
van kleurlinge. Die regerlng wil 
hullc op apnrte klescrslystc 
p!IU\s omdat bulle gewoonlik 
teen die regeringspnrty sc kan
d :date stem: en die opposisie wil 
hulle op gesamcnUike kies~rs
lyste hou omdat hulle gewoon
lik vir dio opposlsle party se 
knndidate stem. 

Owcrigcns is daar gccn ver
skil tussen di-:J rcgcring en die 
opposlsle sc kleurbd<'id nl<'. 

Na Ct•lykstelling 

Die regcring moct die waar
skuwinr van die Stcllcnbossc 
doscnte, wat hy as opposisie 
party In 1948 V'Jrwclkom het, 
asscblief nou ter harte n~m. 

En elke Afrikaner <lnsondcr 
heid elkc Naslonalis> moct asse
bllef die StcllenboSS'.l doscnto sc 
waarskuwlng van vyf jnnr ge
lede onthou: Dlcgcne wat totalc 
segregaslc vcrwerp loop op die 
pad \\'ll.t na gclykstclllng tul!S'!n 
wit en swar t lei. 

ran&', Groote Kerk·rebou, vi r 

Radio's, Elektrieae Toestello en 

&leubell. Skryt ann ona Pos
beatelllnpafdelin&', PhU rtlorkel, 

Poabua 21!1, ltaapatad. 

Kommando 
Suid-Afrika se 

oo.;;TE~Rl'K 

Oostcnryk het in 1932 die g ctal 
\'an 400,000 Jode as lnwonc.rs 
gebad. I n Tsjcggo-Slowakyc was 

Met die uitbreek van die oar
log h<'t he<:lwat· welaf H oJJandse 
Jodc na Engeland gevlug. H ol
landsc bronne gee huJJc g'!tal 
ann as 4,000. Maar nogtans sal 
ck , ook die Joodsc slagoffers 
in HoJJand ruim berekcn, nl. 
8 ,000. 

P ole ... ... ... , .. 3,000,000 • 
~ 

.. 

~ sigarel Duitsland ... ... .. 500,000 

!Vervolg op bladsy 5, kol. 5) 



BLADSY VIER 

fAJUEl' \ IR GEKLA'-SIFISl:ERDE 
AD\"ERTE:NSil:.S: 

Hulshoud~Uke K~nnl8rew1nll: 

(Verlowlng, buwt'llk, geboorte, 
atertgeval, In memoriam, relukwen
elng, ene.) ld. per woord; minimum 
2/6 per plaalng. Voorultbetaalbaa'!". 
VIr berhallop 2:1 pereeot afolag. _ 

llandelsadvertensle.: 
Eerste plaalng 2d. per woord. Vir 

herhallnga 25 peraent afslag, 

DIE O.B., WOENSDAG, 30 JANUARIE 1952 

Ander Se Menings 

Verdoem Partypolitiek 
Briljante Mense Na 

Dit was vir my verfrissend om 
in u artikcl my cie oortuiging 
vcrtolk tc sien. Die brcll volks
massa is vcrslaaf gcraak aan 
uitgcdicndc slagkrcte - slag
krcte wnt vyftig jaar g<eledc 
reeds twyfclagtige waarde gc
had hct, word 'n halwc ecu 
daarna nog opgcdis as die 
hoogste politickc wyshcid. 

Inteken!feld op ,Die O.B." (ver
ekyn weekllks): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 maande. Voorultbetaal
baar. Sluur advertenslegeld, bestel
llngs en lnteken~eld na YOORSLAG 

I W 
Hervorming b"teken maar net 

:\lnr. T. J. Kruger, Ostend- 0 est y n I Sl.AGKRETE verwisseling van regering; Pict 
weg 59, Dellville, Germiston · d 'I · G Daar moct duisende mcnse in se onsm wor vcrrUJ vir crt 
skryf in Die Landstem, na aan- Suid-Afrika wees wat h !erdie s e oppcrvlakkigc slimmigheid .. 

• (EDYS.) BEPERK, Poabal 1U1, 
KAAP.STAD. 

DOODBERIG 
BESTER. - Die O.B.-kornmando'a 

van Naoboomsprult deurleer 'n l!lware 
alag In die heengaan van komdte. mev. 
J. J . Bester op ~'2 Januar.e 1952, In die 
ouderdom van 50 jaar en 9 maand•. 
llaar mool lewe, getroue eo ywerlse 
atrewe bly vir ona 'n troos en voor 
beeld. Die verllea Is byn"' oooorkome
!lk. - Namtns Kommando's F10A3 en 
~'10A8. 30/111 

Ieiding van 'n onderhoud wat 
die blad m et adv. Oswald Pi row trole van Suid-Afrikaanse in- Suid-Af.rik.aanse sltcppingsdrang I Ons politiekc Ieiding het gc
gehad bet oor landsake: 

1 

dustr.H! - . wetenskaplike ~estuur ?celagtJg IS,. maar soos u tereg word puur en siml)'11 agitasic 
Na meer as 50 jaar van kom- waann dt'i) wcrkers gelc1 word m u hoofa~ttkel o~lyn ,.ons bet persoonlikc beswaddering. 

promie behoort dit duidelik te om grotcr vcrantwoordclikheid onsself bUlte akste bepcrk - Van sl<eppendc leierskap is daar 
d t k ons het onss~lf so .bepcrk ?at gcen sprakc ni~>. 

wccs dat ons op die ou polltieke gcpaar me meer s~ggens ap daar geen ruunte v1r skcppmg 
wyse mooi nctjies niks ~reik tc aanvaar. is ni~." 
het nie. Die Britsc konncksie en Die partypolitiek het ten 

<Vcrvolg op bladsy 6, kol. 5> 

ALGEl\lEEN 
'fEDJ"~BJL\..~1)\\,\GTE! - · Ek moe\ 

blnneland toe (Transvaal o! Vryataat) 
verslluiC om my vrou ae ,esondhe•dJ<
ontwll. Ek Is 'n geregistrterde b"uer. 
Het u mlokien 'n bouer of 'n bou·voor
man nodlg! Skr)'f aan :\d•ert~~rdrr, 
Poebu\ Hll, Kaapstad. 30/1/18 

'n Republick het nie met mckaar spyte van die Nywerh~idsvoor
versoen nie P.n die partypolitielt sieni.ngswet geen basicse ver
is nog maar hierop gebasccr. soemng tussen wcrkgcwcrs en 

Die eu Sappe hct nie die moed werknemcrs b~>wcrkstellig nlc
om op grond van Smuts se boek met ander woorde, die partypo
,Holism and Evolution" 'n ho- litiek het in gcbreke gcbly om 
listiese staat sondcr partypoli- in Suid-~rika 'n arbcidsb<'lcid 

POLITIE.KE. PARTYE IS 
NE.S PRINSE. 

INLIGTLVG ASSEBLIEF 
KM1 enlglemand my lnllgtlng ver~kar 

omtrent bouwerk op Odendaalsru... 
asook van sllole? - Skryf aan: Ad.er
teerd~r, Posbo• Hll, Kuns>stad. 

30/ 1/18 

1\lEUBELS 
n ll:VBELS.-Beter Meubels teen bll· 

llker pryse. BAbawaenljlee, atootknrre· 
tjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte, ens., 
ook altyd Ia VO<•rraad. Oeen katalo~. 
Meld waarln u belan,;•tel. - \'1'-'-ER
l\IEVBELS, Langstraat 179, Kaap•tad. 

3/12/11 

RADIO 
LOVW EN LOUW, die Beroemde 

Radio·lngenleure, Staslrweg, l'urow, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toeatelle. Geregi.streerde ElektrlHitelte
aannemers. Fooa 9-8435. 

tick te propag..,cr nie, en die neer te le. D:e Capo Argus is onhwrede, 
glo teleurgesteld ook. 

Nasionalc Party Rcpublikeine is 
nic gewillig om 'n partylosc Rc
publiek voor te stel nie. Die 
kompromlc van 'n Afrikaans
sprckende Go<ewcrneur-gcneraal 
hct geen konstitusionele vrede 
gebring nic .... 

RENTE LAS 

Ons ekonomic en finansies is 
nog maar gekoppel aan 'n 
goudstandaard as basis en di~> 

prys van goud word nie dcur 
die goudprodusente bcpaal nic. 
Ons finansiiHe beleid maak ons 
nog maar afbanklik van buite
landse lenings en die volk as ge
hcel bntaal feitlik meer ann 
rente as aan belastings. 

KLEURSKEIDING 1 Nadat m~r. ~·. R: S\~art, mi-
\V~ ~tref die klcurskeidslyn 1 nlster van JUStlstc, m d1e volks

het die partypolitiek in gcbrcke raad voorgestel bet dnt 'n gc
gebly om aan die negatlcwe ltose komitec aangest ·I word 
houding 'n skcppendc gedagtc te wat di" posisic van mnr. S. 
knoop. Ons moet vandag aan- Kahn (naturellcvcrtcenwoordi
vaar dat ons uiteind~lik in Suid- 1 gcr, Wcs-Kaapland>. en van 
Afrika drie nasics gaan word: mnr. F. Carneson, hd van d ie 
1, Blank - die huidige rusie Kaaplandsc provinsiale raad, 
tusscn Afrikaans- en Engels- ~ kragtens die wet op die onder
sprckendes is tydclik en maar drukking van kommunisme, 
net d le geboortepync van 'n v~r- moet onders<>':'k, het dr. Colin 
enigdc nasic; 2, Kleurlinge; 3, Steyn opgestaan en namcns d lc 
Bantocs. I Verenigdc Party die voorstel on-

Gcnl H t 
. dersteun ,aangesicn dit ingedien 

. er zog sc scgregas1e- , , 
wetgew· . · h'<> dl . word volgens n bestaand~ w et. 
. mg was 10 1-.r c ng- Na aanleiding van hit>rdic 

tlng. Maar ons sal ba1e vcrder t kl d' A 
moet gaan. Dis op dit'l punt waar 5 cun a •e rgus: 
mnr. Pirow veral 'n bale rea- GROOT VLUG 

die woordc van elke man~uver 
versigtlg sal oorwceg, en gevolg
lik kan nog meer ,·an hierdie 
soort ding gcdurendc die sitting 
wat nou net begin het v~>rwag 
word." 

Die blad wil wcet of dit dan 
nou sovcr geltom bet dat die 
Vcrenigde Party dit aan mev. 
Ballinger m ocs oorlaat om ai
leen die sogenaamd'! ,beginscl" 
te s tcl wat, ten aansicn van 
mnr. Swart sc voorstel op die 
spcl sou wccs. 

NES PRINSE 
Die Argus weet tog seker dat 

die Am<?rikancrs statistickc oor 
cnige ding onder die son het. 
~ou ja. Hulle hct glo ook sta
tistleke wa t bcwys dat dit die 
land se groot politieke partyc 
ongevcer ticn tot vyfti~n jaar HORLOSIES EN BRILl.E 

II. J. STt;\:N, De \"llllersatraat 17, 
Vasco, K.P.- -VIr borlootes en brUle 
Verkoop en repareer. Persoonllke aa>n· 
datr. 19/9/TK 

ORYSHARE 

Gecn party in Suid-Afrika het 
nog ooit ekonomies-finansiC!e 
hervormings in Suid-Afrika aan
gcdurf nie. Die geldende hou
ding in Suid-Afrika is dat die 
g~ldmagnate onaantasbaar is -

GRYSHARE, l!lkllfer•, ou voorkoma, en dis hier waar 'n geestclike 
onnodtg. Oortulg u self deur GRYS- rewolusle, 'n algehclc gedagtc-

listiese standpunt bet en sy 
erkenning dat ons dric apartc 
state gaan he, is die m<>es re
wolusioncre oplossing vir bier
die vraagstuk. 

,In die groot vlug, weg van I neem om mckaar se bcginsels 
beginsels af, moet ons die be- volltome oor tc nrem. Indien die 
laglikc skouspd gadcslaan van Amcrikaansc bevinding ltorrek 
die Nasionalc Party wat wit- is sal di~> Argus cen van die 
voetji" soelt by die Engelsc en dac die Nasionalc Party moet 

HAAR\\'0'\DER, die jongste kunsma- c t 1' d' b .. titre w~reldwonder, haar- en kopvel· omw n c Ing van Ie ree 
voedlngsmtddel te gebrulk. Skadeloos, volksmassa die enigst'! uitwt>g 
kleur•totvry, ISs. per bottel, geld met · 
beateUJng.-BoereJenteemJddela, Posbu8 IS. 
•:u, lo~biUJ'. D1/ 9/49 

ANTIGR\'S herstel r;tT8hnre en baard 
tot natuurllke kleur. oeen kleurstof. 
Verwyder akllters, laat hare groel, ens. 
Qewaarborg of geld terug. IS/ 6 per 
bottel, poavry. Kontant met beatelllng. 
Die Boerevrou, Posbua 7659, Johannes
burr. E14/6/50 

ARBEID 

Die gewone burger moct sy 
vrees vir kapitalisme verloor en 
hy moct verstaan dat 'n volk 
se grootste rykdom bestaan in 
produktiewc w.•~rkcrs. In plaas I 

Om na.qies met aparte state die Verenigdc Party wat bang begin ondcrsteun en die Verenig
tc vorm Is 'n skcppende gcdagtc. is dat hy nie nasionalistics gc- de Party moet begin beveg! 
Mnr. Pirow openbaar hicrmee noeg is nie." Politiekc partyc is net soos 
di" skcppingsdrang wat essen- Die blad sc verwyt is: ,,Aan- prins~: m ens moct nie vertroue 
siecl is by enigecn wat aan 'n I gesicn die algemene verki'!Sing in hullc s tel nic. Hulle stcl jou 
samelewing of 'n staat rigting net om die hoekie is, is dit on- altyd tclcur. Hct die Argus dit 
wil gee. vermydclik dat politiclte partye nog nic ngtergekom nle? 

l\IEDISYNE van die klem op die kapitaal te 
GESONDHEID 11 u regmatlae er!en'"· le, moct ons die klem laat val 

Oortulg uself deur ons beho.nde!lngs te op die arbcid. 
gebrulk eo u kwaal te ontwortel. Skryf, Onder party-politick het dit 1 lnllgtlng crat.Ia, Boel'ell'tnetAmlddtl~, 
Pollb03 4%72, Jobanneeburr. 81/9/411 geblyk dat die werkers 6f ka-

PAD NA 
EUROPA 

DUITSLAND OP 
VERENIGDE 

Dutaende llJ ~ds van bulle kwulo pitalisme 6! kommunism" aan
beVl'J'. Talle vlnd daagliks ba.at. Waar- vaar - 'n middelwcg kan par-

• (Om; Duitse Korres}>ondent) 
om sal u Ianger ly? Skryf dadellk. t l'tl k • 1 d • D' Raadpleec Die Boerevroo, Poeb03 711!10. ypo I e nte V n me. I( 
lobanneeburr. (Nr. 3)1/ 9/411 1 middelwcg is kooperatiewe kon-

~~!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..~!!!!!!!!~!!!·!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!! 

II Werf lntekenare op 1! 

II~ DIE O.B. II 

Die Duitse parlement in Bonn bet met 'n Yerrassende meerderheid 
(dit- Sosiaal-Demokrate en die Kommuniste het daarteen gestem) die 
ratifikasie van die Schuman-plan goedgekeur en daarmee die eer!'Ote slap 
op die pad na Eurot>ese e-enwording gedoen. 

5! 
:I 

~i 
§! 
!! : : 
i i 
: I 
:I 

!I' : 

Stuur asseblief die O.B. aan (skryf naam en 
adres in blokletters): 

NAAM ............................................................. . 

AD RES 

* Bovermelde nuwe lc!;er het self ingeteken op Die O.B. 
* Ek laat Die O.B. op my rekening na bovermelde Ieser 

stuur. 
(* Krap uit wat nie van toepassing is nie.l 

Tydperk van intekening waarvoor betaal word is 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en bedrag wat ingesluit 

word is £ .................. : .................. s ................... d. 

Handtekening en adres van afsender: 

Intekengeld: 1216 per jaa.r of 6/3 per ha.lfja.a.r. 
Voeg asseblief kommissie by plattelandse tjek. 

u 
1: 

I 

Die stryd oor die Schuman
plan was die kwaaiste, maar sc
lter ook die skoonstc stryd wat 
sedert die bestaan van die Duit
se Bondsrepubliek in Bonn ge
\'OCr i~;. Die feit dat die Duitse 
parlemcnt as sodanig deurdr~;nk 
was van di~ crns en verantwoor-

i delilthcid waarvoor hy in die his-
1 toricsc uur gcstcl was, blyk daartl uit dnt selfs die opposisicparty 
i (S.P.D.) uitcindelik nie di<> ver-

I
: l antwoordelikheid vir die misluk! king van die plan wou aanvaar 
§ nie. Dit mag snaaks ltlink om
!~ dat die Sosiaal-Demokratiese 
iE 

1 

Party <S.P.D.> tog teen die plan 
15 gestcm het, maar Erich Ollen
i5 bauer, di" plaasvcrvangcr van 
j§ die opposi:;ieleier, dr. Schu
l§ I macher, wat op die oomblik 
IE ernstig sick is, bet sy party se 
1§ omvtlligheid om die verantwoor
ji 1 delikheid te dra, duidelik in sy 
li toespraak bcklemtoon. 

'li 11\IE VOL'\IAAK N I E 
i Hy hct gese dat die opposisie 
!5 nic soseer t<>en die. plan om 
li I Europesc eenhcid te bcwerk is 
!i ni<', as dat bulle voel dat deur 
!i ,nee" te se op die Schuman-plan, 
!i Duitsland die d'!Ur oophou vir 
~ ~ llatcre onderhandelinge waar
:: deur die rcgte en pligte van die 

;_ -----------------··-·----·----···· ··················-----·-··- ____ :.§ scs deelncmerstatc m~r ewc-
,..~·······--•••••u••••••••••• .. ••u•••••••••••••••••••••••••••n••••••• ...................... u ...................... .. 

wigtig vcrdcel sal word. 
Die voorstanders \'lUI die 

Schuman-plan bet nie ontken 
dat die plan glad nie vol.mrulk 
is nie en dat die poslsie van 
Dultsland binne die Europese 
c;taal- en steenkool-kombinasie 
voorlop·g nog s!('gter is ns dit< 
van die vyf ander dt>elnemer
stnte nie. Dit i'! as gevolg van 
die gebrek aan belegging-!'kapi
tanl en n'! gevolg van die gealli
('t"rdes se verbod op die h erstel 
van die Thysst>n-werke en die 
Reichwerke. 

:\lET ERNS BEGIN 

,Maar waar moet ons dan b-.!· 
gin as Duitsland sy rug op 
Europa keer vanwee sekere na
dele wat slegs deur Eurol)('se 
samew~'rking opgchcf kan 
word?" Toe 'n regeringsondcr
steuner hierdie ernstige vraag 
gcstel het, bet daar vir 'n paar 
oomblikke 'n drukkcnde stiltc 
In die parl~mcntsaal geheers. 

Die ,Yster Oubaas" (die Duit
sc Bondskanselier) wat gedu
rendc die twcede lcsing, wat 
negentien uur sondcr onderbr~
king gcduur het, die parle
mentshuis nooit verlaat het nie, 
het in die rigting van die kom
muniste gekyk. Sy ondeurgron
delik'! gesig het plotscling nog 

strakker en vasbcradener ge
word. \Yat hy op daardie oom
blilt gcdink bet sal sy beste 
vriendc seker ook nooit agter
kom nie. 

WARM KLANK 

1\tanr dat hy al sy kragtc (en 
di~ scs-en-scwentigc kanselier 
het nog vo!Op daarvan) in bier
die parlemcntere stryd gegooi 
hct, hct nogccns gcblyk uit die 
slotrede · wat hy op die derde en 
laastc dag van di~ debat oor die 
Scbuman-plan gclcwer bet. Sy 
stem het sklclik 'n verrassende 
warm klank gckry, wat nog 
nooit by hlerdie stugge kanse
licr gchoor was nlc. Hy bet g"!· 
praat op 'n wyse wat sclfs sy 
tccnstandcrs bekoor het. Met 'n 
meerdcrheid van 89 stemme bet 
by dan ook die oorwinning boP
baa!. 

Toe die kanselier in die ske
mcrdonker huiswaarts gekecr 
h~t na die SchA 1mburg-paleis, 
is by daar ingcwag deur 'n 
faltlteloptog van me')r as 2,000 
Duitsc kinders wat bymekaar
gckom bet om die ,Yster Ou
baas" tc bedank vir die vas
beradenheld en moed waarmce 
hy die pad na 'n v~>renigdc 
Europa bewandcl. 

r 
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Oorlog Nodig Vir Behoud 
·Van Dollar-Kapitalisme 

,Oorlog is 'n onafwendbare noodsaaklikheid; dit is 'n onvermyde
like wetmatigheid van die komende geskiedenis en geen menslike goeie 
wil kan daar iets aan -rerander nie," skryf adv. Pit·ow se Nuusbrief. Na 
aanleiding van die slakkegang van die wapenstilstand-onderhandelings in 
Korea verklaar die Nuusbrief: 

Elke keer wat die vrede in die Verre Ooste ,gedreig" het, het die 
heurs te New York ged,aal, maar die heurse op die vasteland het gestyg. 
Dit was besonder opvallend gedurende die maand Julie (van verlede 
jaar). Hierdie paradoksale beursbewegings bewys dat daar eintlik twee 
werelde in die W este onderskei behoort te word: 'n Amerikaanse en 'n 
V astelandse. Dit hewys verder dat die twee werelde deur teenoorgestelde 
helange gekenmerk word, al is hulle albei in dieselfde verdedigingsplan 
ingelyf. 

Die dalende beursbeweging te 
New York by elke teken van 
vrede bewys vir ons dat die 
Amerikaanse ekonomie 'n eko
nomie is wat bewapening en 
oorlog op hierdie stadium nie 
kan ontbeer nie. Die beursbe
wegings op die vasteland lewer 
weer die bewys dat die ekono
miese voorspoed van die Vaste
land meer in die vrede en in 'n 
vredesekonomie gelee is. Ons 
behoort ons rekenskap te gee 
van daardie teenstrydige be
lange in een en dieselfde politie
ke kamp. Slegs dan sal ons in 
staat wees om te verstaan wat 
aan die grond Ui van die steeds 
opnuut oprysende krisisse tus
sen Amerika en die Vasteland. 

NOG NIE VERSADIG 

Die ontwikkeling van die 
Amerikaanse nywerheid het sy 
boogtepunt en sy punt van ver
sadiging nog nie bereik nie en is 
steeds vi.r verdere uitbreiding 
vatbaar. Vir die V.S.A. is dit 
wellig 'n ware lewensbeboefte 
dat hierdie nywerheidsuitbrei
ding op peil gebou word en selfs 
teen 'n Sneller tempo voortgesit 
word, maar die afsnoering van 
die belfte van die Europese en 
die helc Asiatiese wereld deur 
die Russiese politick maak dit 
onmoontlik dat bierdie ontwik
keling langs die weg van gewo
nc normale vredesekonomie ge
soek en gevind kan word. Om 
daardie rede verg die vereiste 
intensifering van nywerheidsuit
breiding 'n ander uitweg. Bier
die uitweg word g~ind in die 
toespitsing op die bewapenings
industrie en voorbereiding vir 
oorlog. Vandaar dan die mas
siewe bewapening van die hele 

Weste waarby die politieke toe
stande ten voile uitgebaat word. 

OORLOG 

Om dit padlangs en sonder 
doekies te se: Vir Amerika is 
di~ oorlog 'n ekonomiese nood
saaklikheid sowel in die onmid
dellike toekoms as op lang ter
myn. Oorlog in die onmiddellike 
toekoms Is noodsaaklik om 'n 
ekonomiese ineenstorting en 'n 
langdurige ekonomiese ellendc 
te vermy wat Amerika onder 
huidige omstandighede sy we
reldposisie kan kos. Dit is ook 
vir 'n Amerikaanse langtermyn
beleid noodsaaklik, want slegs 
deur oorlog sal dit moontlik 
wees om die bele wereld weer 
oop te stel vir sy vredespro~k
sie. 

V ASTELA!II'l> 

Die Vasteland bet daarentee 
in die algemeen sy hoogste punt 
van ontwikkeling met die oog 
op normale vredesproduksie be
reik. Die gevolg hiervan is dat 
die heersende oorlogsekonomie, 
waartoe die Vasteland deur die 
politieke toestande en deur die 
dwang van Amerika verplig 
word, vir hom dubbel noodlottig 
is. In die eerste plek druk dit 
die peil van die vredesekono
mie onder 'n aanvaarbare mini
mum omlaag en word die nor
male ekonomiese lewe deur ab
normale vredesrestriksies ~

dreig. In die tweede plek kan 
die Vasteland deur 'n vredes
ekonomie, en slegs d~ur 'n 
vredesekonomie, die barde dol
lars wat by nodig het verkry. 
Die gevolg is 'dat die afge
dwonge oorlogsekonomie die die
perc oorsaak is van die blywen
de finansiele moeilikhedc van 

l
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Tien ]aar Gelede 
0.8. STAAN LOS VAN 

PARTYE 
Op 28 Januarie 1942 bet die volgende verklaring van 

die Dagbestuur van die Ossewabrandwag in Die O.B. ver
skyn: 

Die Ossewabrandwag as volks
organisasie staan heeltemal af
sydig van enige inwendige twis 
of geskil binne politieke party
kringe van die nasionaal- en 
republikeinsgesinde Afrikaner
dom. 

Op grond van sy ondervinding 
met sekere partyleiers in die 
verlede wil die Ossewabrandwag 
hom nie weer inskakel met 
enige besondere partyformasie 
deur middel van ooreenkomste 
nie, maar sal by verkiesings sy 
Iede aanraai om kandidate te 
steun wat repuhlikeins is en 
wat nie teen die Ossewabrand
wag as organisasie veg nie of sy 
Jede; aaanspoor om te bedank 
uie. 

Die Ossewabrandwag van sy 
kant bly egter bereid, soos al
tyd, om enige parlementere of 
politieke optrede ter verwesen-

liking van die vryheidsideaal te 
steun. 

Daarom verwag hy as repu
blikeinse volksbeweging van die 
kant van republikeinse part:ye 
of groepe ondersteuning en 
goeie gesindheid. So ook van 
alle republikeinsgesinde liggame 
en persone wat dieselfde doe! 
en beginsels nastreef, buite en 
binne die volksraad. 

Die Ossewabrandwag bind nie 
sy lede tot lidmaatskap van een 
bepaalde republikeinse groep of 
partyformasie nie en bet as 
volksbeweging niks te doen met 
groepsgeskille binne partykriuge 
nie. Die Ossewabrandwag wil 
nie veg teen diegene wat hom as 
organi'sasie goedgesind is en 
wat nie saam met die imperia.
liste en 01masionale elemente 
teen die voortbestaa.n van die 
Ossewabrandwag te velde trek 
nie. 

die Vastcland. Kortom, oorlogs
ekonomie beteken v ir Europa 'n 
lae Iewenspeil en 'n finansHile 
gebreklikheid. En daarom daal 
die beurs in New-York en styg 
dit in Parys elke keer as daar 
'n illusie van Koreaanse vrede 
ann die hemel verskyn. 

PREWENTIEF 

Uit daardi-e beursbewegings 
kan ons egter nog 'n ander, en 
'n bale minder verkwiklike les 
leer. Dit is dat oorlog onver
mydelik is eh dat dit 'n pre
wentiew-e oorlog sal moet wees. 
Dit is nie · van Russiese kant 
wat die sinjaal daarvoor gegee 
sal word nie. Vir Rusland is 
daar voorlopig nie die minste 
voordeel uit 'n oorlog te haal 
nie. Die teendeel is waar: Rus
land speel in die genoemde eko
nomiese speletjie glad nie saam 
nie; hy vorm met sy sataliete 
'n geslote -ekonomiese wereld. 
Solank Rusland op vrede kan 
reken, kan by sy ekonomiese 
potcnsieel ongestoord uitbou. 
Die ~konomiese ontwikke!ing 
van die Russies<C wereld het nog 
lank nie sy versadigingspunt be
reik nie en by kan voorlopig 
op voldoende afsetgebied reken. 
Bowendi:en . beskik Rusland oor 
'n regime wat net soos die Na
sionaal-sosialistiese in die jare 
1933 tot 1939 - maar onder on
eindig gunstiger "'ekonomiese 
voorwaardes - vry is van die 
gewone wette van die geld- ~n 
wereldhandel. Dat Duitsland in 
daardie posisie verkeer het, was 
reeds die vernaamste red-e van 
die tweede wereldoorlog! 

BEDREIGING 

Vir Rusland Ie die heil in die 
vrede. Vir die res van die we
reid egter beteken 'n vredes
toestand dat d ie bedreiging wat 
Rusland vorm, steeds groter en 
groter word. Gestel dat Rus
land vir vyftie:n jaar lank on
der vredestoestande sou kon 
ontwikkel en intussen daarin 
sou kon slaag om die Sjinese 
wtlreld ekonomies en industri'eel 
te konsolideer en uit te bou, dan 
sou geen mag ter wereld meer 
in staat wees om die Russiese 
ekspansie die hoof te bied nie. 
Om hierdie rede is die opsply
ting van die Russiese blok en 
die fnuik!ng van sy mag 'n on
afwendbare noodsaaklikheid vir 
die ekonomiese toekoms van die 
Verenigde State. Dit is ewegoed 
'n conditio sine qua non vir die 
Europese Vasteland. Sonder 
oorlog is daardie opsplyting en 
fnuiking nie denkbaar nie. Oor
log is dus 'n onafwendbare 
noodsaaklikheid; dit is 'n onver
mydelike wetmatigheid van die 
komende geskiedenis en geen 
menslike goeie wil kan daar iets 
aan verander nie. 

Nuwe Bybe/ 
Die hersiene uitgawe van die 

Bybel in Afrikaans sal waar
skynlik teen die einde van vol
gende jaar beskikbaar wees, vol
gens 'n verklaring van ds. H. P. 
Steyn, hoofsekretaris van die 
Britse Efn Buitelandse Bybclge
nootskap . 

SEGREGASIE IS 
AFRIKA-BELEID 

Die blanke beskawing in Afrika is tot ondergang 
gedoem as 'n beleid van segregasie nie in aile gebiede waar 
blankes en nie-blankes woon konsekwent toegepas word nie. 

Dit is die oortuiging wat mnr. E. L. Smith, 'n vooraan· 
staande boer van Thomson's Falls in Kenia, wat op besoek 
in die Unie is, aan 'n verteenwoordiger van die regerings
koerante uitgespreek het. 

Mnr. Smith is bale pessimis
ties oor die moontlikheid dat 
Kenia lank blank sal bly. 

Mnr. Smith is hecltemal reg. 
Segregasie is 'n Afrika-beleid. 
Maar dan moet dit vanselfspre
kend total~ segregasie wees 
waarvolgens die vasteland van 
Afrika verdecl sal word in 
blanke en nie-blanke gebiede. 
Dit is die enigste beleid wat 
die blanke beskawing in Afrika 
(ook in Suid-Afrika) sal ,,red". 

ONDER!\IYN 

Solank die Britse en ander ge
biede in Afrika gelykst~lling 

tussen wit en swart as beleid 
handhaaf en solank as wat 
Suid-Afrika se regering die terri
toriale en ekonomiese intergra-

sie van die swart-man deur wet
gewing bevorder, word die blan· 
ke beskawing in Afrika en Suid
Afrika nie gered nie, maar stel
selmatig ondermyn. 

Daarom dat die Ossewabrand
wag voortdurend daarvoor pleit 
dat die hoeksteen van elke Suid
Afrikaanse r~gering se buite
landse beleid moet wees: totale 
segregasie in Afrika. Dit is le
wensbelangrik vir die witman 
in Suid-Afrika. Dit is die red
ding van die blanke beskawing. 

Die Ossewabrandwag eis selfs 
dat die Amerikaners en die 
Engelse hierdie primere Suid
Afrikaanse strewe moet steun 
indien hulle Suid-Afrikaanse 
deelname nan 'n toekomstige 
wereldoorlog wil verseker . 

BEVOLKINGSYFERS 
Die totale bevolkingsyfer van die Unie op 8 Mei verlede 

jaar, toe die sensus gehou is, was 12,646,375 mense, volgens 
hersiene voorlopige syfers wat deur die Buro van Sensus 
en Sta.tistiek vrygestel is. 

Van hierdie aantal is 2,643,187 1 Pretoria se bevolkingsyfer bet 
blankcs. 8,535,341 naturelle. gestaan op 283,148 van wie 
1,038,766 Kleurlinge en 365,524 150,657 blankes, 120,563 naturelle, 
Asiate. 5,891 Asiate -en 5,674 Kleurlinge 

Gedurende die afgelope vyf was. 
jaar het die bevolking (aile ras·- Die bevolkingsyfer van Ger
se) met 1,228,026 vanaf 11,418 miston - 149,982 - was groter 
in 1946 tot die huidige syfer van as die van Bloemfontein 
12,646,375 aangewas. Gedurende (109,130), Pietermari t z burg 
bierdie tydperk bet die blankes (74,399), Kimberley (62,212) en 
met 270,497 aangewas en die 'tia- Oos-Londen (90,978). 
turell~ met 703,426. 

Die digsbevolkte provinsic I HET DIE DUITSERS SES 
verlede jaar was Transvaal met .1\IILJOEN JODE VER!\IOOR? 
'n totale bevolking van 4,802,405 
mense, van wie 1,205,458 blan- , (Vervolg van bladsy 3, kol. 3) 
kes en 3,802,405 naturelle was. )ostenryk . . . . . . . . . 400,000 

Kaapland het 'n bevolking van 'sjeggo-Slowakye . . . 200,000 
4,417,330 van wie 935,674 blankes, Frankryk ... ... ... 150,000 
2,483,652 naturelle, 64,542 Kaapse r.elgie . . . . . . . . . . . . 15,000 
Maleiers, 923,914 ander Kleur- , iolland . . . . . . . .. 10,000 
linge is. 'iongarye .. . . . . .. . 7,000 

Natal wa$ derde op die lys Ander · ·· · · · · · · · ·· 4,000 
met 'n bevolking van 2,408,433 1 
- 274,468 blankes, 299,068 Asi- Totaal · · · · · · 
ate en 1,803,347 naturelle. I 

4,286,000 

. 
7 

. . 1 Die Russiese en Baltiese Jodc 
Van die 1,018,20 r;ense m die word nie in ~rekening gebring 

Vrystaat was 227,58 blankes en nie omdat bulle, op bevel van 
775,702 naturelle. Stalin, met die terug:trekkendc 

Johannesburg en voorstede het Russiese leers moes saamtrek 
'n bevolkingsyfer van 880,014 na die binneland van Rusland. 
gehad. Hiervan was 359,539 blan- Die Roemeense Jode bet onder 
kes en 461,410 naturelle. beskerming van die Roemeense 

Johannesburg is nog di~ groot- regering gestaan en Himmler 
ste stad in die Unie. Kaapstad is en sy S.S.-troepe het in daardie 
tweede met 'n bevolking van land niks te se g~had nie. In-
571,638 mense - 247,446 blankes, dicn daar in Roemenie 'n Jood 
4,677 Maleiers, 220,061 Klcurlinge gedood is, is hy nie deur 'n 
en 49,351 naturellc, en Durban j Duitser gedood nie. 
derde met 'n bevolking van Aldus ·blyk die Joodse propa-
475,026 - 150,826 blankcs, ganda oor die ses miljoen Jode 
160,231 Asiate en 146,911 naturel- 1 wat die Doitsers sou vermoor 
le. · bet 'n groot leuen te wees. 

\9~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
--BEPERK-

KERKSTRAAT 275- PRETORIA 
Takke: Johannesburg, Germiston, Benoni, Vereeniging, Kaapsta{] 
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BLADSY SES DIE O:B., WOENSDAG, 30 J ANUARIE 1952 

WAT VAN 
VRYHEIDSDAG 1 • 

Sedert sy ontstaan in 1938 het die Ossewabrandwag 
nog elke jaar op 27 Februarie die lede van die beweging -
trouens aile r~publikeinsgesinde Afrikaners - opgeroep om, 
onder beskerming van die plaaslike kommando's van die 
beweging, Vryheidsdag te vier. Die staa·nde oproep lui dat 
elke kommando Vryheidsdag moet vier - die groot kom
mando's sowel as die kleintjies, die ywerige kommando's 
sowel as die ander. 

Die Ossewabrandwag verlang da t daar elke jaar, op 
elke clorp en stad in ons land - as dit kan - groot 
of k lein byeenkomste van Afrikaners sal wees, wat bulle 
opnuut gesamentlik en indiwidueel sal verbind om te streef 
na die volkome onafbanklik heid van hul volk. 

Vanjaar gaan die oproep weer uit na elke kommando 
van die Ossewabrandwag. En elke generaal en kommandant 
in die eerste instansie en elke O.B.-lid in die Iaaste instansie 
word dringend versoek om geboor te gee aan die oproep. 

Die vraag mag gcstel word: Is die ins telling en viering 
van 'n jaarlikse vryheidsdag nodig? Daarop moet ongetwy
feld bevestigend geantwoord word. 

HISTORIESE HEniWEE 

In die eerste plek is dit nodig om daarop te wys dat 
daar baie min Afrikaners vandag nog lewe wat aan die 
heroi'se vryheidstryde van ons volk deelgeneem bet. Die 
Afrikaners wat in die Tweede Vryheidsoorlog en in die 
Rebellie geveg bet is stadigaan besig om uit te sterwe. Die 
opvolgende Afrikanergeslagte bet nie die Repu bliek geken 
n ie en bet ook nie vir hul volk se vrybeid geveg nie. Holle 
is Of in 'n Britse kolonie. Of in 'n Britse dominium, Of in 
'n Britse koninkryk gebore. Ilulle ken net die Britse vry
heid en geleideJik is bulle besig om so gewoond daaraan 
te raak dat die hunkering na Afrikaanse volksvryheid 
stadigaan vervaag tot historiese beimwee. 

Daar moet voortdurend gewaak en ernstig gewaarsku 
word teen hierdie berusting in Brits-skap wat vir die voort
bestaan en ontwikkeling van die eiesoortige A_frikanervolk 
noodlottig is. 

Daarom moet die vryheidstryd steeds heraanvaar word 
- nie net af en toe per toeval nie - maar gereeld elke 
jaar. So sal die vryheid, as aktuele ideaal, bly lewe in die 
harte van Afrikaners van geslag tot geslag totdat dit 
bereik is. 

Die Ossewabrandwag is h istor ies aangewese om die 
Afrikaners op te roep tot die gereelde beraanvaarding van 
die vryheidstryd omdat by dle omvattende volksbeweging 
verteenwoordig wat brandwag staan oor die koers en die 
strewe van die Afrikanervolk. Boonop bet die Ossewa
brandwag die voorreg verdien omdat by die vrybeidstryders 
van hierdie geslag gelewer en gehuldig bet. 

GEDURIGE AANSPORING 

In die tweede plek is dit ·nodig om daaraan te herinner 
dat die vryheidstryd van ons volk nog glad nie volstry is nie. 
Die Afrikan,ervolk moet die vryheidstryd nog wen - op 
verskillende terreine. Daarom is gedurige aansporing nodig 
om nie te verslap nie, maar om volhoudend te stry. 

Trouens, dubbele aansporing is nodig omdat die politieke 
party& van die Afrikanervolk die aanmatigende neiging 
openbaar om die Yolk tot strydloosheid en berustiug te sus 
deur aanhoudend te spog dat hulle reeds alles verkry het 
waarna die volk gestreef het, maar . . . dat dit nie nodig 
is om te vat wat kastig verkry sou wees nie omdat die voll• 
baie goed daarsonder klaarkom. 

Derbalwe moet die volk op Vryheidsdag geleer word 
om nie net te veg vir sy vrybeid nie, maar om boweal die 
vryhede wat gewen word ten volle te. aanvaar. \Vat baat 
dit die bobbejaan om die tou, wat hom aan die paal bind 
af te kou as hy daarna nog steeds op die paal bly sit? Dit 
gebeur as die wil tot vryheid ontbreek. \Vat help dit die 
A frikanervolk om die reg te wen om 'n republiek nit te 
roep as hul politieke party, wat die mag in die hande het, 
beslis weier om <laardie reg uit te oefen? 

I~TERPRETASIE VAN STRYD 

Onvanpas 
Om Britse 

Vir , Volksleier" 
Eer Te Verdien 

Die regeringskoerante berig dat 'n groot eer dr. D. F. Malan, Eerste 
Minister van Suid-Afrika, te beurt sal val indien sy parlementere pligte hom 
toelaat om •die eer skomende Empire·konferensie van eer ste ministers van 
die Britse Statehood in Londen by t e woon. 

lndien dit gebeur - so het die l.ord Mayor van Louden aangekon
dig - sal dr. Malan die vryheid van die stad Londen ontvang. Wyle genl. 
Smuts h et in sy leeftyd ook die vryheid van Londen, sowel as van ander 
Britse stede, ontvang. 

Di'i! regeringskoerante weet 
ongelukkig nog nie of dr. Malan 
self na Londen sal gaan nie. 
V erlede keer het hy 'n plaasvcr
vanger gestuur. 

GROOT DIENSTE 

blywende manier waarop die 
Britte 'n Suid-Afrikaner kan 
vereer, wat uitstekend-e dienste 
aan bulle gelewer het, blykbaar 
om hom die vryheid van 'n 
Britse stad aan te bied. 1\:laar 
dit beteken dat as dit nie ver -
bied was nie, sou die Britte on
getwyfeld aan,gebied bet om dr. 
MaJan 'n tael te gee. In daar 
die geval kan bulle maklik die 
paslike nuwe naam van Lord 
Danie Malan van Allesverloren 

genoeg om elkeen te oortuig 
dat dit n ie die taak van 'n Ieier 
van die Afrikaner volk is om die 
vryheid van 'n Britse stad te 
verdien nie. 

Kommunis Oor 
Kapitalisme 

Die vryheid van die stad 
Louden word slegs toegeken aan 
diegene wat Jojale onderdane 
van Sy Majesteit is en wat uit
muntende dienste aan die Britse 
Empire of aan d:e Britse State
bond gelewer bet. Dr. Malan val 
blykbaar, net soos wyle genl. 
Smuts, ook nou in hierdie kate
gorie. 

(sy geboorteplaas) aan hom ge- , lndien die Amerikaanse ka
gee bet. pitaliste nog 'n wereldoorlog 

Die 'blote gedagte aan so 'n · ontke!en mag die eiJ_Ide .van 
stuitige handvatsel is gelukkig daardt~ oorl~g . ook dte emde 

van <he kapttalisme wees," bet 
Pospelov, hoof van <lie !Uarx

ONV~'PAS 

Aangesien Suid-Afrikaners, as 
gcvolg van 'n wet wat wyle genl. 
Hertzog laat aanne'i!m het, nie 
Britse titels of handvatsels mag I 
aanvaar nie, is die enigste oor-

J ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesia·Drukkery, Stenenboscb, vir 
die eienaars en ultgewers: Voorslag 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbus 1411, Kerkplein. Kaap· 
stad. 

BILJOENE DOLLARS VIR 
BE.WAPE.NING 

President Harry Truman het verlede week die presiden
siele begrotingsr ede voor die Amerika.anse Kongres gelewer. 
Die begroting maak voorsiening vir 'n rekord-vredestydse 
uitgawe van 85,400,000,000 dollars (sowat £28,500,000,000). 

Dit is 14,500,000,000 dollars 
meer as die uitgawe in die hui
dige boekjaar. 

Uitgawe vir militere, -ekono
miese en tegniese hulp vir die 
boekjaar 1953 word op 
10,500,000,000 dollars geraam in 
vergelyking met die 6,900,000,000 
dollars in die huidige boekjaar. 
Dit sal hoofsaaklik vir die bou 
van verd-edigingstellings aange
wcnd word. 

ATOOl\INYWERHEID 

Die manne van die atoomkrag
kommissie is in der waarheid 
die magt igste mensewesens wat 
nog ooit geleef het want hulle 
hou die gevaarlikste pistool, 
wat 'di-:! wetenskaplike vernuf 
kon bedink, teen die hoof van 
die hele mensdom. 

En hul doen en late is 'n duis
tere geheim - moet dit wees -
omdat die ,vyand" dit nie mag 
agt~rkom nie. 

GEWAPENDE 1\:IAGTE 

Uit . Washing_ton. word berig I In sy begrotingsrede het Pre
dat d1e Veremgde state voor- sident T ruman beloof dat die 
nc~ens is o:n di~ atoomn_ywe~- 1 voorsiening van krygtuig aan 
hC!d ont~a.ghk utt te bre1. D1e l die Verenigde State se gealli
vervaardtgmg van atoombomme eerdes besp<>P.dig sal word. Hy 
en selfs wat-erstofbomme gaan het gese dat Wes-Europa binne 
op so 'n reuseskaal aangepak twaalf maande oor 'n kompakte 
word dat geen ander land - verdedigingsmag sal beskik wat 
insluitende Rusland· - naasteby teen enige aanval sterk weer
die Amerikaanse produksie sal stand sal kan bi-ed. 
kan ewenaar nie. In die begroting word voor-

Nuwe uranium-bronne is in siening gemaak vir groter ver
~oord-Am'i!nka ontdek e~ bier- I dedigingsmagte as wat 'n jaar 
d1e bronne, tesame met d1e Ka- gelede beplan is. Dit omvat 'n 
n~dese_ bro?-~e, maak ~ie gewel- Iugmag van 143 groepe, 'n leer 
d1ge Ultbretdmg van dte atoom- van 21 divisies 'n vloot met 408 
nywerheid moontlik. J groot slagskep~ en s'i!stien vlieg-

te word. En die nywerheid is 

Engels-Lenin Instituut verklaar 
toe hy 'n toespraak gelewer het 
in 1\-:loskou by geleentheid van 
die jaarlikse herdenkingspleg
tigheid aan Lenin. 

Hoogwaardigheidsbek I e de r s 
van die Sowjet, waaronder 
Stalin, het na hom geluister. 
Pospelov is •n voormalige re
dakteur van Provda. 

Die afgelope tw-ee wereldoor
loe was oorwinnings vir die so
sialisme (lees kommunisme), 
het Pospelov gese. Voortgaande 
het hy verklaar dat die kapita
lisme in Amerika vandag ge
heel ~n al baseer is op 'n oor
logsekonomie. Sonder die bewa
peningswedloop sal die hele ka
pitalistiese stelsel in Amerika in 
duie stort, het hy gese. 

Ander se Menings 

(Vervolg van bladsy 4, kol. 5) 

BRILJANTE BREINS 
Ek veronderstel daar is baie 

mens-e soos adv. P irow in Suid
Afrika. Indien u blad daarin kan 
slaag om hierdie soort mense 
nader aan mekaar te bring, dan 
sal u die Suid-Afrikaanse sa
melewlng 'n diens bewys. 

Die partypolitiek het al glad 
te v~el briljante Afrikaanse 
breins na die woestyn verdoem. 
Indien u hierdie mense kan te
rugbring in volksdiens sal die 
nageslag u dankbaar wees. 

Indien u wil help om doelbe
wuste hervorming aan te pak, 
indien u wil help om die ware 
hervormers bymekaar te bring, 
indien u die Afrikaanse breins 
wat vandag sluimerend -en nut
teloos le, wil help om Suid
Afrika te dien, dan het u elke 
weldenkende se seen. 

Die _A:neri~aanse. atoomkra~- tuigdraer-groepe, 'n kusmag van 
kommtsst-e ts bcstg om dte I drie divisies en ondersteunende 
grootste Amerikaanse nywerheid eenhede vir hicrdie dienst-e. 

in die loop van 'n paar kort jare ---------------------------
opgebou. Vandag reeds is die 
Kommissie, met 'n kapitaalbe-

In die d erde insta nsie moet beklemtoo'n word dat elke legging van 2,174,000,000 dollars 
geslag van ons volk nie eenderse bydraes tot die deur- 'n groter nyw-erheid as General 
lopende vryheidstryd kan lewer nie. En die rede is eenvou- Motors Korporasie en na die 
dig omdat die stryd op verskillende tye verskillende vorms uitbreiding wat beoog word 
aanneem, verskillende eise stel en verskillende opofferi'ngs waarby 'n addisionele beleg-

h · dst d gingskapitaal van minstens ses 

NOG NIE I{NIE 
GEBUIG 

Dit blyk da t al die parlementslede van die Na sionale 
Party darem nog nie die knie voor die vreemde Baal gebuig 
het nie. So vertel die politieke }{olomskrywer van Die Burger 
dat ,nie aile nasionale volksraads lede m et die opening van 
die Parlement in die Senaatsaal was nie." 

verg. Daar was 'n tyd toe die Afrikaanse vry el ry er biljoen dollars betrokke sal wees, 
hoofsaaklik die Mauser moes hanteer en daar was 'n ander sal die Kommissie die grootst-e 
tyd toe hy hoofsaaklik die Afrikaanse taal moes handhaaf. nywerheid in die Verenigde 

So moderniseer die vryheidstryd homself altyddeur. Dit State kontroleer, selfs groter as 
is die taak van die aangewese leiers - trouens dit is bulle die huidige baasreus, nl. die Daar is glo twee van bulle, J Kemp en dr. A. J. Stals. 
plig teenoor die volk - om van tyd tot tyd en van geslag Bell Tel-ephone System. I wat lanka! parlementslid is, wat Blykbaar is daar dus darem 
tot geslag die nyheidstryd te interpreteer. Shlegshop fhierclide DUISTERE GEHEIJ.\:1 hnotg n?oitEdie ohpetning kb

1
ygewodont naksion~Ie . vol~srad~dsle~teh ~at 

wyse kan die kontinuiteit van die stryd ge and aa wor . . . . e ~te. ~n e ver aar a oo. v1es 1s v1~ 1e ut . eem~e 
deur die wisselinge been van tyd en omstandighede. ~1e ~1enaad1~Ste _·van dte hele hy d1e op-enmg sal ~ywoon w~n- Bntse praal waarm-ee SUld-Afrt-

J l'k v h 'd dag-feesvierings voorsien die beson- affere 1s dat h1erd1e reus onder neer ,ons eendag n repubhek ka se parlement geopen word. 
aar 

1 
se ·. ry el .s . . lk r eld te onderri I die nywerhed~ heelt-emal in die het." Hulle behoort die Ossewabrand-

dere ~eleenthe1d aan die l~lers om dle v~ ge e . . g geheim opereer - en dit in die · wag te help om die partystelsel 
oor d1e moderne vorm, e1se en opoffermgs wat dte vryheld- land van verblindende publisi- ~ Volgens die rubriekskrywer tot niet te maak en daa~;mee 
stryd verg. teit. Geen Amerikan-er weet of was en is daar verskeie nasio- di-e hele parlementere gedoente 

Hierdie onderrig moet en sal op 27 Februarie 1952 weer die astronomiese gctalle dollars nale volksraadslede wat om ver- met sy uitheemse praal en in-
gegec word. wat sy land aan die nywerheid skill.,nde redes van die opening he-emse koukusgeknoei te om-

Daarom moet die vr yheidsfeest e gereel word en die bestee ekonomies uitgegee word I weggebly het en nog wegbly. skep tot 'n ware Raad van die 
vryheidsvure oral aangesteek wor d. -en of dit dalk vermors w.ord nie. On~er hulle was genl. Jan Volk. 

I 
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