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Regering Plaas 
Verbod op Blad 
Die regering bet s y optrede 

teen kommunisme die afgelope 
week uitgebrei tot 'n verbod op 
die publikasie va n die weekblad 
The Guardian. Die blad bet 'n 
surkulasie va n 20,000 e n een va n 
die direk te'ure is dr. Y. M. D a
doo, wa t r eeds as kommunis 
,genoem" e n in kennis gestel is 
dat by onderhewig is aan be
perkinge wat kra gtens die wet 
op onderdrukklng van kommu
nisme toegepas kan word. 

,BELEDIG MAN WAT 
MEESTE DOEN VIR 

BRITTANJE" 
'n \Vaarskuwing dat die ' 

Engelse pers versigtiger moet 
wees in sy kri'tiek op dr. 
Malan, aangesien dr. 1\>lalan I 
mee r vir Engela nd doen as 
die a nder dominiums, i s ve r 
vat in kommentaa r in die 
Cape Times va n 20 ~lei. 

D ie blad skryf: 
,Die openba re m ening h ier 

hou n ie van die soort onin
geligte buitelandse aanvalle 
op hierdie land soos weerge
gee word in die opskrif 
waarmee die Sunday Pictorial 
die eerstc m inister van 'n 
vriendskaplike dominium te
ken as ,die mees gehatc man 
van 1952" nie. 

S.A. HET NIEi DIE VRYHEID 
, Dit i s die m a n wie se r&

gering kort gelede pragtig 
tot huJp van Brittanje in sy 
geldelike nood gekom het. E n 
hierdie felt kan gestel word 
naas hierdie berig \n die 
Londense Sunda.y Times van 
27 April: ,Indie ga.a.n wa.a.r
skynlik die voorbeeld van VAN 'N CHILl MAG ROO/ 

KONSULAAT 
NIE SLUIT 

Na aanleiding van ' n vraag bet mnr. B. J. Scboeman, minister van · 
arheid, op Betbal voorverlede week gese dat die Russiese konsulaat in wereld :-en v-eral van Columbia 

P . , . . , . D. . , . . I I - stewrg bly staan. retona , n posillewe gevaar IS. It I S egter n Internasiona e aange eent- ,Maar as Suid-Afrika die-
beid en die regering hou dit in gedagte. ~elfde sou doen, sal die wereld 

1n vlamme opgaan! 
Hierdie antwoord van die Minister strook Inet wat dr. Malan 'n 

jaar gelede aan die anti-kommunistiese aksiekomitee van die Afrikaanse 
Kerke gese bet, naamlik dat die regering die Rus'siese konsulaat in die Unie 
nie kan sluit sonder raadpleging met ander Statebondslande nie. Dr. Malan 
bet in sy brief verklaar dat die Unie verpligtinge in bierdie verhand teen
oor auder Statehondslande bet wat by moet nakom. 

Die kommentaar wat ons indertyd geopper bet, is nog in groter 
mate van toepassing vandag waar die regering teen binnelande kommu· 
niste optree terwyl by hlykbaar nog steeds deur Brittanje daarvan weerbou 
word om teen huitelandse kommunis te op te tree. DaarOJn wil ons dit 
gedeelteljk bier berbaal. DIE 0.8. bet toe geskryf: 

Unie in die koue oorlog op 
te tree nie. Hy t ree nie eens 
op teen beke nde kommuniste 
binne sy eie departem ente n ie, 
soos die oorloping van twe~ 

hoe sleutelamptenare na Mo::s· 
kou drie weke gelcd e vtr die 
soveelste maal nog weer be
wys . . . 

BOEI AAN AR~l 

Russ iese diplomatiel..e verteen
woordigers. die land uitges'it. 
borlog h e!t nie daarop gevolg 
nie, maar wei grotcr rus en 
vrede binne hul g rense. Die 
volgende jaar in l\le i bet ook 
Columbia hul voorbeeld gevolg 
en nog bet die pilare van die 

BRITI'ANJE BELET ONS 
,Die regering sal aan waar

digheid wen as hy Hewer nalaat 
om hierdie ouwyfst:Jries wat 
Br"ittanje hom in die kop prent, 
na te praat. se dan maar 
liewer net eerlik da't Brittanje 
ons belet om te doen wat in ons 
eie belang is." 

Sedert ons bostaande geskryf 
het, het daar 'n nuwe regering 
in Brittanje aan bewind gtlkom. 
Hierdie regering s.e minister 
van buitelandse salke, Anthony 
Eden, bet ' n paar weke gelede 
die beleid van Brittanje om die 
kommuni!'ltiese bewind van 
Sjina te erken, herbevestig. 
Daar kan dus nje .. verwag word· 
dat die Churchill-regering enige 
ande r ,,advies" aan Suid-Afrika 
(Vervolg op bladsy 3 kolom 3) 

• Australie en Nu-Seemnd volg 
deur die handel met Brittanje 
in te kort.' 

,,Dit is 'n pad wa.t Suid
Afrika nie gevolg he¢ nie, 
hoewel dit skyn of daar mense 
'ir. Brittanje is wat hom c-raa.g 
tot so 'n optrede wil uittart." 
Aldus die Cape Times. 

Engelse Koerant 
Die Nasionale Party gaan 

w eer 'n Engelse koerant in Jo
hannesburg uitgee - die South 
African Pictorial News. Dit sal 

' n weekblad wees e n die eers te 
uitgawe sa l glo in Oktober ver
skyn. 

Die Nasionale P a rty se laaste 
poging was die New E ra onder 
redaksie van die huidige Goe

werneu r-generaal, dr. E. G. 

Jansen. Die blad wat ook in 
J oha nnesburg uitgegee is bet 
doodgeloop. 

,Ons moes in die jongste tyd 
dikwels boor wat 'n groot ver
andering d ie Brits e State bond 
ondergaan bet, so groot dat 
d aar vandag geen beperkings 
meer op Suid-Afrika se vryh4>id 
in enige opsig is nie. Xou moet 
ons volk verneem dat die re
ger ing geen stappe ter bevei
liging van sy eie vryheid ka n 
.doen sonder ,raadpleging' va n 
a nder Statebondsla nde nie. On:; 
wil - of Hewer m oet - aan
neem dat dr. Malan die ,ander 
Statebondslande' re·ds gcraad
pleeg het, want hy hct drie jaar 
gelede die volk below-a om teen 
die kommunistiese g~va,u· op te 
tree. As hy nog nic hiE-rdie 
belang rike stap ::~.angevoo: bet 
nie, bet by sy mar.d~·at ski"Or.le
lik verwaarloos. On<; n e l' fll 

d us aan dat dergelike ,raadple
g ing' reeds geskied bet e n da t 
dit u.itgeloop bet op 'n ldink
klare ,nee.' Ors bod •lok n;e 
wild te raa i oor watter State
bond<>land S uid-Afrika van 
hierdie stap weer)lou nie. Ons 
weet dat Brittanje hom met 
oordrewe ywer aan die einde 
van 1949 gehaas het om die 
kommunistiese bewind van 
Sjina te erken saam 1net sy 
I nd ier-,susterstatc.' 

,As hierdie Statebondsboe i 
aan Suid-Af rika se regterarm 
nie ons volk s e oe oopmaak v ir 
die noodsaaklikheid van ons. re
publikeinse vry wording nie, dan 
sal ons seker m aar wag totdat 
Josef Stalin ons kom ,bevry'.'' 

STATEBONDSLID .}KAN NIE 
NASIONAAL WEES: NIE 

DRUK. UITGEOE FEN 

,,Aa.n wa tter ,raadpleging' 
S uid-Afrika in die tyd van 
Britse kant onderworpe moes 
gewees he t, ka n afgclei word 
va n die f eit dat ons Nasional~ 

en a.nti-kommunis tiese regering 
' n haJfjaa.r lank gewor, tel bet 
met die vraag of by Sji.!a se 
kommunist e moos erken of nie. 
Dit was eers ses maande nadat 
BriJttanje sy e11kenning verleen 
bet da.t die eerste minister ein
d elik., na herhaalde vrae, aan
g ekondig bet dat die .-egering 
JlQ oorweging besluit bet om die 
Sjinese kommuniste nie te er
k en nie. Ons weet ook da.t 
.Britta.nje op hierdie gevurlike 
t.ydstip nog steeds by die V.V.O. 
aandring nie net op die erken
ning van Rooi Sjina nie, maar 
op die u.itlewering van die na· 
sionale Sjinese op Formo.;a aan 
die rooi bewind. 

, Dit is dus heeltemal te 
verstaan dat Londen nie sy 
toestemming sal verleen aan 
Suid-Afrika om teen Rusland 
.se veldkwartier binne dle 

Net soos min. Schoeman het 
ook dr. Malan toe verwys na 
die internasionale aspek van 
die v raagstuk van slutting van 
die konsulaat. Die v .:Jrskoning 
is naamlik dat dit ,gevaarlik" 
sou wees om die konsulaat die 
land uit te stuur omdat dit 
,gelyk staan aan 'n oorlogsv<.!r
klaring." Ons het indcrtyd te
klemtoon dat hter:Ue .soortc in
ternasiona le gevoelighe1d reeds 
lanka! i ets van die ver led e is 
- a nders kan ons tog imm E:rs 
nic van 'n ,koue oorlog" p raat 
wat op die oomblik gcvocr 
wo rd nie. Die goeie ou tyd toe 
oorlog onde nkbaar was sonder 
verbreking van diplomatieke 
betrekkinge, ultimatum en oor
logsverklaring, is afgesluit, en 
die lt.taatsman wat hom nou 
nog daarop beroep, st aau in 
gevaar om ook ,afgesluit" te 
word lank voordat by sy string 
diplomatieke tierlan.tyntj ies ag
termekaar bet. 

ANDER HET DIT GEDOEN 

Ons kan in die opsig ook 
maar net weer herhaal wat ons 
indertyd na aanleiding van d r. 
Malan se verklaring gcskryf 
het: 

,As 'n (geblokkeerde) Berlyn 
of 'n Korea nie die Russe tot 
oorlog Ikon beweeg nie, sal die 
sluiting van 'n kons.ulaat in 
Pretoria dit nog veel minder 
regkry. Rusland sal oorlog 
maak wanneer dit hom in 
Europa of Asie pas, nie net om 
Suid-Afrika te straf vir 'n ,on
diplomatieke' geb<Wr nie. Maar 
as logika bier 'n \Voord ontse 
word, kan voorbeelde darem 
seker 'die wa.arheid van ons 
stelling bewys. Brazil'le en 
Chili het in Oktober 1947 die 

Die hetekenis van immigrasie as 'n Empire-hand en -die noodsaak
likheid van Empire-eenbeid is verle de week deur lord Salisbury, Britse 
minister van . Statebondshetrekkinge, in Kanada heklemtoon. ,Die uit
werking van migrasie is van lewenshelang vir die verfrissing en bernuwing 
van die skakels tussen aile dele van die Empire,~' bet by· gese - hlykhaar 

' met 'n oog op die lae persentasie Britte wat Kanada in die jongste jare as 
immigrante opgeneem bet. Dit is naamlik hekend dat daar in die afgelope 
paar jaar veel meer immigrante van die vasteland van Europa na Kanada 
verbuis bet as Britte. Inderdaad bet die verhouding van Britse immigran
te na Kanada reeds tot so min as 18 persent gedaal. Ongelukkig kan nie 
dieselfde van Suid-Afrika ges6 word nie, waar daar nog steeds meer Britte 
die land hinnekom as Europeers. 

Lord Salisbury het gese dat 
hy hoop die Kanadese en Britse 
r egerings alles in h ul vermoE: 
sal doen om migrasie t e bevor
der . ,Ons moenie aan onssclf 
din k as burgers van die Ver
enigde K onink ryk , va n Kanarla, 
van Australie, va n Nu-Seeland, 
of van waar ook a l nie, maar as 
burgers van die Statebond," het 
hy gese. 

,.Ons moet ons lot met me

kaa r deel in tye van voor

spocd en m ekaar help wan

neer die tye moeilik is." 

POLITIEKE EENHEID 

Voortgaande het lord Salis
bury die belangrikheid · van 
politieke eensgesindheid van die 
Empire beklemtoon. ,Die poli
·t ieke opvatting van die State
bond is nie nasionaal of s.eHs 
kontinentaal nie. Dit is we
reldwyd. en die volke van die 
Statebond is almal dee~ van 'n 

groot kombinasie wat wydsbeen 
oor die aa.rde s taan. Bulle kan 
nie "isolasioniste wees nie selfs 
al wil bulle. 'Raa.dpleging, 
samewerking en wedersydse be
grip tussen lede van die Sta te
bond is lewen-snoodsa.akl.ik in
dien bulle die gang van sake 
wil rig soos bulle dit beboort 
te doen. 

, Regerings kan ba le doen om 
'n gemeenskaplike beleid t e be
paal, maar regeringsoptrede op 
sigself is maar net ' n g eraa m
te. Indien daar vleis en bloed 
moet bykom, moet <.lit gedoen 
word deur diepe en t oanemende 
meegevoel en begrip. nie net 
tussen die regeringswerktuie 
nie, maar tussen individuele 
burgers tussen aile dele van die 
Empire." Aldus die Britse 
minister van Statebondsbetrek
kinge. 

DIE BEWYS 

om te let op hierdie openha r tige 
d oelstellings va n 'n Britse mi
nister wat met die taak belas 
is om die E m pire-eenheid te 
bevorder. Tot watter mate die 
dominJ.ums nie ,isolasionistieS:' 
of ,nasionaal" of selfs , konti-· 
nentaal" kan wees nie, blyk uit 
die prak'tyk waar 'n naslonale 
regering in Suid-Afrrka hom 
na Londen moet haas om eko
non\iese hulp 'te gaan aa.nbie<J. 
en waar 'n anti-kommunistiese 
regering in Suid-Afr'ika. nie ' n 
lkommunistiese konsulaa.t mag 
s luit nie omdat dit Brittanje 
se beleid is om kommunistiese 
regerings te erken. 

En. dit is goed dat ons volk 
weet dat Britse immigrasie deu.
Bdttanje van lewensbelang be
skou word vir die .,v<!rfrissing 
en hernuwing" van die Empire
bande wat tot die vereiste 
eensgesinde politieke beleid 

Dit is goed vir republikeine J moet lei. 
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oorlog, bet hy nie as 'n partypolitikus .,oor die vloer van die ter w()('l In die Brit.se Gcmene-

Ek wll vandag 'n saak aan- N ·· .., bes Huis" g eargumenteer nie, maar as 'n staatsman hom uitge- awee t•att r rees en · 
rocr wat waarskynllk op die Onrus 

s preek oor die m ees aktuele g evaar wat die Westerse beska.- huldlgc oombllk die onderwerp Tot hul groot.ste ontsteltenis 
wing sedert die d ae van Dzjengis Khan uit die Ooste bedreig Is wat die drukstc In Afrikaner- Dan Is daar die kwessie van be&'fn bale Afrikaners agterkom 
het. By die g eleentheid b et g enl. Smuts gese: krln"'e besprcek word. Ba•·e d" 1 dat die leie rs van die Nasionale • 1e reger n&' se .,kragdadlgbeld" 

Afrikaners '--skou dlt as die ak- f t Party die Afrlkanervolk na , Die nuwe ideologic b e t sy eie tegniek van agressie 
gesmee, h eeltem al verskillend van ortodokse m etodes 
van oorlog. Deur sy nuwe uitkyk en sy gepaste nuwe 
t eg niek kan wereldmag en w ereldoorheersing sonder 
oorlog ber eik word. Dit Is die werklike ge l<-aar . . . 
N iks in ons eeu Is meer betek enlsvol nie as bierdle nuwe 
tegnlek van agressie en van vreedsame verowerlng wa t 
die plek van o rtodokse oorlogvoering geneem bet en dit 
feltllk o nnodlg en verouderd gemaak he t , behalwe a s 
'n oiterste toevlog." 

Nou is dit darem sek er 'n e lementere f eit dat as j ou 
vyand 'n nuwe t egniek van v erowering teen jou in werking 
stel wa.t die , ortodokse" manier van veg verouderd ma.a.k, 
jy ook van 'n nuwe a.fweermetode g ebruik sal m oet maak of 
j y gaan onder. Die pogfng van die regering in die afgelope 
weke om die kommunlstiese gevaar in Suid-Afrika in bande 
te le by wyse van ingrypende beperkings o p m ense wat van 
kommunls tle&e neigings beskuldlg wo rd, moet in hierdie Ug 
gesien word. Geen regering wa t sy sout werd is, durf stil sit 
en t oekyk hoe die fundamente van ons staat en s amelewing 
s t elselmatig ondergrawe word d eur 'n t egniek w a t daarop 
ber ek en is om presies dieselfde uitwerking t e he a s 'n ver 
oweringsoorlog nie; en d a t die huidige bewind tot hierdie 
optredc oorgegaan h et in die aangesig van 'n breedgeskouerde 
opposis ie, strek hom tot eer . Diegene wat so h eftig tekere 
g aan teen die maatreels van min. Swart sal eers ~oet se 
w atter doeltreffende nuwe m et od es bulle aan die hand kan 
doen teen 'n nuwe tegniek va n oorlogvoering voordat bulle 
die reg ering van ,ondem okratiese" en ,.diktatoria le" optred e 
besku ldig. 

GROTER BEROERING 

En tog wil dit voorkom of die geneesmiddel 'n stra wwer 
uitwerking gaan he ns die kwaal. Onder aanblasing van die 
opposisieparty en sy pers word die georganiseerde a rbeid nou 
in die stryd gestoot teen die r egering, en die indruk van on 
bcstendigheid wnt Suid-Afrika reeds in die oog van die buite
wereld maak weens sy partypolitieke en rassestryd sal deur 
hierdie lawaai nog verder versterk word. Die tegniek van 
die komm unism c om die regering voor te stel as ,.onderdruk
kcrs van die nic-blnnkes" - waarin hulle so skitterend byge
staan w ord d eur die partypolitieke opposisie - kry nou 
nog 'n nuwe handvatsel met die beskuldiging dat die r ege· 
ring onder drukkers van die arbeiders en h ul vakbonde is. 

In die omstan dighede wor d dit du idelik d a t ons la nd 
afstuur op 'n toestand van binnelandse spanning wat te 
magtig knn word vir ons weerstandsvermoe, en wat Of in 
chaos Of in d ie oorwinning van vyandelike m agte gaan eindig. 
In die oog van die buiteland sal ons nog verd ere aansien en 
simpa tie v erloor, wat die handhawing van die witm an se 
posis ie in Afrika baie n adelig moet t ref. 

BETAALDE OPPOSISIE 

On!-> is nie ber~id om die regering hiervoor te verwyt nie, 
soos die Vt>rtnigde Party doen, en solank die regering aan 
mnr . .J. G. N. Strauss £2,800 per jaar betaal om hom te oppo
neer io alles nat by doen, is ons ook nie bereid om mnr. 
Strauss en HY .,amptelike oppo-.isie-party" nr die toe-.tand te 
, ·enY)'t nie, soos die Nasiona le Party doen. Ons weet dat die 
Brit'-oe pnrtystelsel vereis dat daar twee partye moet w~ om 
~kaar t to: be\ eg en dat die opposisie die regeringsepter kan 
, ·enverf indien by vernuftig en , ·olhardend genoeg is om die 
regering in a lles te verydel, en daarom dinge eis wa.t by .,elf 
nie bereid is om te doen nie of dinge veroor deel wat hy self 
bereid f.. om te doen a.s by aan bewind sou wees. Net soos dr. 
Malan se party in 1942 by wyse van formele voorst el van 
genl. Sm uts in die parlement geeis bet om 'n r ep ubliek uit 
te roep w at dr. Malan self nie bereid w as om in 1948 t e 
d oen nic n et so is die V er enigde Party ook nou luidrugtig 
t een regeringsbeleid wat h y in die grond van sy hart aan
vaar. 

En daar steek g een nut in om aan hierdie spel deel t e 
neem nie. Ons kan maar net waar sku dat die maatreels wa t 
n odig is om Suid-Afrika. te r ed, van so diepgaande aard moet 
wee-. da.t dit onmoont llk met wels lae deurgevoer kan word in 'n 
sta.at waar die een b elfte van die volk in verset daarteen 
georgan iseer en mislei l\IOET wo rd. Daar is genoeg natuur
like opposis ie in ons land dat dit h eeltemal oorbodig is om 
nog betaalde en a mptelike opposis ies aan te b oo wat on s 
optrede teen k ommunlsm e en a nder vraagstukke moet w eer
.,taan met elke mlddel wat 'n verkiesingsoorwinnlng kan be
~order. 

Daarom m een ons dat die Nasionale Party by die ver
keerde punt begin bet. Die eerste taak wat die regering In 
1948 moes gedoen bet was om die regering telsel te verander 
-.oda.t ons \-"Olksregering in pla.as van party-regering kon kry . 
D at daar groot lawaai op so 'n stap sou g evolg b et, betwis ons 

(Vervolg in volgende kolom.) 

...., - o ver raagde kragdadlgheld. 6 
tueels te polltleke vraagstuk Die lelers van die Naslonalc n rens lei nie. Die vraag is: 
waarvoor die Afrlkanervolk Party bcroem bulle graag op Moct daar nie Afrikanerleiers 
vandag s taan. Die onderwerp hierdle elenskap van bulle be- ~pstaan wat die volk darem 
kan In die vorm van 'n vraag wind om te lllustreer dat hulle rens-hcen, hopelik na sy be
a-estel word, nl. : Waarheen lei 'n .,sterk" regerlng daargestel stemming sal lei nie? Ons volk 
die Naslonale Party se lelers die bet - wat ulteraard 'n bate vir staan weer op die krulspad, net 
Afrlkanervolk ? Lei die Na.sio- die volk Is. Maar ongelukklg soos hy ook eenmaal In 1912 ge
nale Party sc lelers die Afri- bet die praktyk aangetoon da t s taan het. Toe h et 'n Hertzog 
kanervolk na oorwlnnlng en .,kragdadJgheld" op die wortel na vore getree en op die pad 
selfverwesel"\llklna- of na neder- van .,oulikheid" die nawetl van van Suid-Afrika geloop; die 
Ia•.,. en fr"•traale ~. Dlt l·s die I volk bet in sy duuende agter - - vrees en onrus aat ontsprult by h 
vrae wat denkende Afrikaners alma! wat nie vertrouellnce van om aan gestreep. Vandag wag 
dwarsdeur die land aan hulle.self die leie rs van die Naslonale die volk op 'n H ertzog om 
en aan bulle vriende stel. En Party is nie. vorentoe te tree. En 'n volk 
dlt is die antwoorde wat op hier- wag noolt tevergcefs nie. 
die vrae vers trek word wat ver- En nou reeds se bale Afnks-
antwoordellk Is vir die onnutig- ners dat die man wat 'n s lim 
held en vertwytellng wat dees- politiku. is nie noodwendi&" 'n 
dae die gemo('('lsrus van 80 bale goeie regeerder is nle. 'n S lim 
Afrikaners v<'rateur. politlkwr wat -sy tecnatanden 

Wannecr daar •n balansstaat verbyster en op hulle tande laat 
opgctrek word van die Afrika- kners van verleentheld Is m ecst
nervolk ae bate en la.ste sedert al nle 'n goeie rcg<'e rdcr wat 
die Naslonale Party se Jeiers die ver t roue en welwillendhcld kan 
regerln&' van die land oorge- verwek nie. 
neem het dan blyk dit dat die 
wcrkllkl' ba tes maar skraal ls Woestyn van Wantroue 
In vergelyklng met die laste. 

Bai(• , Oulik" en ,Slim" 
Die rcgcrlng het ongetwyfc:d 

daarin geslaag om dlt> oortul· 
ging by vrit>nd en vyand te laat 
posvat dat hy .. slim" en ,.oulik · 
1 ~. Nlcmand twyfel vanda6 
mccr nlc dat daar leiers van die 
Nnslonale Party in die kabinct 
Is wat uiters bedrewc is In die 
kuns van die partypolitlek en 
wat 'n handige slag het om hulle 
tecnst.andcrs uit te oorl~. Die 
lclcrs van die Nasionale Party 
is waarskynlik die ultgeslaapste 
politic! In ons land. 

En omdat hullc die regeerders 
van die dag en die vcrtecnwoor
digcrs van dic Afrikanervolk is 
moet hullc ,oullkheid" en ,.uit
g('slaaptheld" sck('r gereken 
word onder dic batC'!I van die 
Afrlltanervolk. 

Maar Is hlcrdlc bate 'n onge
mengde seen? 

Die skadukant van hierdie 
bate is die aantelendc wantroue 
wat dit vcroorsaAk. E n elke 
Afrikaner vocl die gevolge van 
die wantroue wat .. sy" regering 
veroorsaak hct. En dlt hinder 
bale Afrikaners dnt hul Engels
llprekende mcde·burgers, a! die 
nie-blankes In Afrika en die 
wcreld sowel as ampcr die hele 
blanke buitew~reld nie meer 
bulle g()('ie trou aanvaar nie en 
al hul ~doellngs met agterdog 
en vyandskap bt'jei>n. En bier· 
teen wecg die twyfelagtige ge
not oor die .,oullkheid" van die 
regering om dlt of da t op 'n 
hofprocf-wyse te doen - tot 
verbysterlng van sy teenstan
ders - darem nle op nie. 

(V ervolg van vorige k ol.) 

nie, maar vee! g roter as wat 
dit w as en nou op die oomblik 
is, sou dit nie gew ees h e t nie. 
Die b ellsam e gevolge daarvan 
sou egter baie gou a ile eerllke 
teen stand laa.t bedaar h et. so
dat d ie regerlng vandag enlge 
g root naagstuk die h oof kan 
gebled bet met s legs die teen
stand van egte oortuiglng om 
m ee r ek enlng te b oo. E n dat 
die uld-A frlkaanse bevolking 
vir tagtig na negentlg persen t 
eerlik teen die k ornmunisme 
I.,, sal meeste waam e m ers toe
gee. 

Dit Is hierdie dlnge wat baie 
Afrikaners laat vra: \Vaarheen 
lei die leiers van die Naslonale 
P arty die Afrikancrvolk? Klaar
blyklik is die antwoord dat hulle 
die Afrikanervolk wegvoer na 'n 
woestyn waar dlc volk omrlng 
sal wees van die vyandskap en 
die wantroue van almal wat nie 
Afrikaners is nle. Die nadele 
wat aan !<O 'n toestand van 
moedswillige i!<oiiL5ie verbonde 
is, is voor die hand liggend. 
Indien die nadt'le <'gter opweeg 
teen die voordele Is daar iet.s 
vir die regering !le Ieiding te 
se. Maar wceg dlt op? 

Die vraag wat bale Afrikaners 
besig hou i!'l: Het die Afrikaner
volk enige hoop om die mag wat 
hy in 1948 verower het te behou 
en te bestendlg a.s die leiers van 
die Nasionale P arty aan wle 
daardic mag toevert rou is voort
gaan om dit aan te wend soos 
in die afgelopc paar jaar? Gaan 
die optredc van die lei<'rs van 
die Na.slonale Party nic juis 
verantwoordelik wees vir die 
spocdige verlies van die mag 
waaroor die Afrikaners vandag 
beskik nle ? Dit Afrikanervolk, 
in isolasle, ma$r met mag" bt"!· 
klee Is 'n faktor waarm('(l die 
hele wereld, gewillig of onwllllg, 
rekening moet bou: maar die 
Afrikanervolk, in lsolasle, son
der mag, is 'n onbenulligc tak
tor waarmee niemand hoef rc· 
kening te bou nie. 

Die Pad na Nerem. 
As een van die voordclc, wat 

moet opweeg teen die bale na
dele van die regering se optrcdc, 
die verwcsenliking van lan&'(e· 
kocsterde Afrikanerldeale Is, 
dan sal Afrikaners waarskynllk 
blymoedig die wantroue en 
vyandskap van 'n Ieder en 'n 
elk verduur. Maar selfs dlt Is 
nie die geval nie. N bg op eko
nomieS(! gebled, nbg op polltleke 
gebied, nog op klcurgebled Is 
die Afrikaner beslg om sy baas
skap en sy toekoms tc verseker. 
Enersyds stroom die uitlander 
se kapitaal ons land blnne en 
andersyd.s stroom duisende na
turelle na die wltman se dorpe 
en stede om die uitlander se 
kapitaal te ontgln. En om alles 
te kroon trap die Ieie r& van die 
Na.sionale P arty die Empire sc 
drumpel in Londcn af , wanneer 
bulle die een Empire-konferen-

K oali.sie met die 
T eenstander 

Tot dusver het ek die saak be
.spreek vanult die standpunt van 
die Afrikanervolk. Maar laat 
ons nou dle saak betrag uit die 
s tandpunt va n die Naslonale 
Party aa polltleke party. Die 
Party kan tog nlc 'n toekom
stlge nederlaag en magtelose 
lsolasle met gelatenheid tege
m()('t gaan nie. E n by doen dit 
ook nie. Dlt Is reeds oorvloedig 
duidclik waarh£~n die leiers van 
die Naslonale Party besig ;s om 
hul party te lei. Dit is na 
koallsiC' met die teenstanders. 
Di<' lclC'r van die Nasionale 
Party h<'t onlangs in die parle
ment ges4 dat sy party sal kan 
saamwerk met die ,.regter
vleuel" van die Verenigdc Party. 
wat volgen~ dr. Malan, gelei 
word dcur dr. Colin Steyn, 
uniale voorsitter van die Ver
cnlgde Party. En 'n groot Afri
kaansc koerant in ons land het 
rC'eds voorspt'l dat Colin Steyn 
en sy volgclinge in die parle
mC'nt 'n Steyn-groep gaan afstig 
uit die Verenigde Party, wat 
dan as 'n llelfstandige groep 'n 
koallsle met die Nasionalc Par
ty sal aangaan. Die nuwe koa
llsic sal dan gt>samentlik die 
volg(•nde verkiesing vocr. Mense 
wnt voorgee dat hullc gocd in
gelig Is vcrklaar rceds dat die 
nuw(• koalisle gelci sal word 
deur mnr. N. C. Havcnga wat 
bcskou word Ntt>r as dr. Malan 
In staat •e WC('S om .,Sappe" te 
vnng. 

Beproefde Uiddel 

Koallsie is die beproefde mid
del wat die politic! van aile 
politleke partye maar steeds 
aanwend om die wetmatlge ge
volge van hul dade vir 'n tyd
lank uit te stel. En dit is die 
eerste middel waarna gewone 
mense &'ryp wannecr hul'o> be· 
kommerd word oor die mc•Jnt
llke nawee van 'n politieke par
ty se dade. 

Ons h ct reeds gcnoem dat die 
pa rtypolltlcl na koalisie met die 
Steyn-grocp van die Verenigde 
Party street. En ons ka..1 rok 
n'"~em dat daar reeds 'n politi.'ke 
part> In wording is - die Koali
siP Party - waarin gewone 
mensc street om 'n kOd.!isie 
t u;·srn die Nasionale Party ~n 
,i le Verenlgde Party tot stand 
te brine . 

In die Jig van voorgaanJe is 
l.lit verstaanbaar waarom den
kcnde en ingeligte Afri:<aners 
~l.ommerd Is en waarom in so 
bal~ a-eselskappe gevra wcrd : 
~ef daar 'n Hertzog onde~ ons? 
! nd.en wei, dan is dit nou tyd 
d.\t by opstaan en na VOPC tree. 

' 
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Britse Diplomaat Si-t 
N ou .Aileen In · Sjina 

Die Britse departement van huitelandse sake bet verlede week 
bekend gemaak dat die Britse sake-ondernemings in Sjina hul regering 
versoek bet om Sjina in k ennis te ste~ dat bulle hesluit bet om aile sake 
daar te sluit. • 

Hierdie hesluit van Britse sakemanne werp 'n . eienaardige lig op 
Brittanje se pro-kommunistiese huitelandse heleid. In dieselfde asem dat 
bierdie aankondiging gedoen is, bet die regering heklemtoon dat dit nie 
sy diplomatieke hetrekkinge met kommunistiese Sjina raak nie. 

Aan die einde van 1949, toe 
die kommunistiese hordes oor 
Sjina gestroom en die nasionale 
regering van T sjiang Kaisjek 
na Formosa verdryf bet, was 
Brittanje die heel eerste - en 
feitlik enigste - land van d1e 
Weste wat hom gehaas bet om 
die kommunistiese bewind van 
Mso· Tsetoeng te erken. Hie1 ... 
d~e erkenning bet geskied son
der wedersyds.e erkenning van 
Brittanje deur rooi S jiua. Tot 
op va.ndag bet Sjina. n.og nie 'n 
gesant in Londen aangestel 
Die, en die Britse verteenwoor
diger in Peldng is ook nog nooit 
sedert sy aankoms daar, t.wce
en-'n-balf jaar gelede, deur die 
Sjinese regerin.g ontvang nie! 
Ten spyte van hierdie opeulike 
vern.edering bet Brittan.ie nie 
aileen volgehou om sy betrek
kinge met SJina te banrlhnaf 
nie, maar b y bet konsekwent 
hom be:ywer vir 'n set~l vir 

GEK.LASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
BabhoocleUke KellJllapwtnp: 

(Verlowtng, huwellk, geboorte, 
stertgeval. In memoriam, gelultwen
alng, ens.) 1d. per woord; minimum 
2/6 per pla.slng. Vooruitbetaalbaar. 
VIr herhallnga 2'5 peraent atalag. 

Banddaadverteoale.: 
Eerate plaslng 2d. per woord. VIr 

herhallnga 25 peraent atslag. 

lntekeot~;eld op ,Dio O.B." (ver
akyn weekUks): 12/6 per jaar of 
6/ 3 per 6 mu.nde. Voorultbetu.l
ba.ar. Stuur advertenslegeld, beatel
llngs en lntekengeld na VOOBSLAO 
(EDMS.) BEPEBK, Poeboa Ull, 
KAAPSTAD. 

GEBOORTE 
LAAS.-Aan Hannes en Miem (Geb. 

Smlt), Wellington, 'n frls seun op 
die 19de. Dank aan die Goeie Gewer. 

28/5/1 

MEUBELS 
1.\IEUBEU'!.-Beter Meubels teen bll

lll<er pryse Babawaentjles, stootltarre
tjles, drle~lele, llnoleums, tapyte, ens., 
ook altyd In voorraad. Geen katalogus. 
Meld waarln u belangstel. - VISS.E.&
MEUBELS, Lanptra.at 179, Kaapstad. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo·lngenleura, Staolewec, Parow, 
verkoop en herstel Radio's en Elellltrleae 
Toestene. Geretlstreerde Elektrlaltelt.
a&nnemers. Foon 11·8435. 

HORLOSIES EN BRILLE 
H • .J. STEYN, De Vllllenotra.at 17, 

Vasco, K.P.-VIr borloales en brllle. 
Verkoop en r,epareer. PerJOOnlike a!Ml
dag. 19/9/TK 

IUa.o Tsetoeng in die Veiligbeids
raad van die V.V.O. en die uit
skopping van Tsjiang Kaisjek 
se vertee11!woordiger uit die 
V.V.O. - wat nog steeds deur 
Amerika en die ander beskaaf
de Iande as Sjina se wettige 
regering erken word. 

HANDELSOORWEGING 

Daar 'is indertyd dcur Die 
O.B. daarop gewys dat Brittan
je hierdie dwase en gevaarlike 
beleid gevolg bet net terwille 
van die £300 miljoen [;etdelike 
belange wat hy in Sjina bet. 
Maar die kommuniste het (iie 
Britse regering nie net vir die 
gek gehou op diplomati<!ke ge
bied nie, maar so vernietigend 
teen die Britse han<ielsonder
nemings in Sjina opgetree dat 
bulle nou besluit bet om bulle 
deure toe te sluit. Onderwyl 
Brittanje rubber, olie en ander 
oorlogsmateriaal met sy skepe 
la.aJt aanry het na Sjina. waar
mee Britse en Amerikaanse 
seuns in Korea doodgeskiet kon 
word, bet die deur Brittanje 
e11kende Sjinese regering so sy 
bes gedoen om d ie Britse han
del te vernietig dat d1e sekre
taris van die ,China Associa
tion" (vereniging van Britse 
handelaars), G. E. Mitchell, nou 
a..'l.n sy eie regering moes gaan 
se dat 11ie geduld van Britse 
handelaars uitgeput is eh 1lat 
bulle eenparig besluit bet om 
hul • bates t~ fikwideer en die 
land te verlaat. 

'n Meer beskaamde posisie vir 
'n regering is nouliks te be
dink. Sy ongenooide diploma
tieke verteenwoordiger SR.! nog 
'in Peking sit en wag op ont
vangs deur die kommunistiesE! 
regering wanneer die laaste 
Britse handelaar sy winkE'l toe
sluit. 

S.A. RET .NIE VRYHEID 

<Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

sal gee omtrent sluiting van die 
kommunistiese konsulaat nie. 

Vir Suid-Alrika is daar net 
een pad oop en dit is om sy eie 
onafhanklike koers te gaan en 
die leibar.d van Brlttanje t.e 
1~. 

Terwyl daa.r aan republikeinl' 
gese word dat ons , vryer as 
die Republieke" is, ma.g Suid
Afrika darem nie sy eie buite
landse beleid bepaal nie weens 
,verpligtinge teenoor ander 
Sta'tebondslande." Ook die 
eerste minister van Indie, wat 
glo reeds 'n ,republiek" binne 
die Empire is, het verlede week 
erken dat die Britse Statebond 
sy buitelandse beleid gesament
lik bepaal deur onderlinge 
raadpleging. 

Dit is daarom clat clie Osse
wabrandwag hom v ir ware re
publike'inse vryh eid beywer, en 
deurkapping van die Britse 
konneksie bepleit as die enigste 
stap na ware vrybeid. 

Ongu:t;tstige Reaksie· 
In Eie l{ring 

'n Aanduiding dat die ,konstitusionele krisis" in 
nasionale geledere nie algemeen die uitwerking het a~ wat 
die regeringsparty blykbaar gehoop het nie, blyk nie net 
uit briewe wat deur die Nasionale koerante geweier is nie, 
maar ook uit briewe wat sulke nasionaalgesindes a.an die 
opposisie-pers gerig het - besmoontlik na.dat plaasruimte 
aan hul standpunt in die N.P.-pers ontse was. So skryf 
,Republikein/' Kimberley, onder meer as volg aan die 
Cape Times: 

,Nadat ek dr. Malan se Por
terville-toespraak gelees het, wil 
ek dit baie duidelik stel waarom 
ek by die volgende verkiesing 
teen die Nasionale Pahy gaan 
stem. Ek behoort nie aan die 
Verenigde Party of enige ander 
party nie. Ek is nie 'n lid van 
die Torch Commando nie . . . 

,Verder, indien dr. Malan na 
die volk gegaan en gevra bet vir 
die twee-derdemeerderheid wat 

GRYSHARE by nodig het om die Kleurlinge 

hots soos dit in 1910 opgestel is 
en in 1931 bekragtig is, dan rus 
die blaam op die parlement en 
nie op die Appelhof nie. Nou 
oorweeg dr. Malan om die Appel
bof te straf en hom van een van 
sy belangrikste funksies (naam
lik om die wette van die konsti
tusie toe te pas) te beroof net 
omdat die parlement dwaselik 'n 
wet aangeneem bet wat bots 
met bestaande wetgewing. Die 
nuwe parlementere hof is niks 
anders as 'n gedrog nie. GRYSBARE berstel. skllfera verwy- op die afsonderlike kieserslys te 

der, baregroel bevorder, jong voorkoms plaas sou ek sonder aarseling 
verseker, dlt waarborg ORYSIIAAB- . ' . . 
WONDER. die jongate kUDJimatJge VIr sy bele1d gestem bet. Ind1en 
wereldwonder haar- en kopvelvoedlngs- 'n referendum vandag oor 'n re-
mlddel u. Skadeloos, kleurstofvry, IS/" • ' 
per bottet, geld met bestelllng. BOERE- pubhek gehou sou word, sou ek 
OENEESliUDDELS, Poeboa uu, sonder die minste aarseling vir 
.Joban.De.burc. Cl/9/U 'n republiek stem . (Ek is oor-

~ - l»aar4 bl:llne een ma&Dd 
tot natuurlll<e kleur berate! of geld 
terug, yry van klelll'lltot. Bevorder 
llaregroel, verwyder aklltera. 6/6 per 
bOttel, poevry. K.onta.nt met beateUlnc. 
Die ~. PNIIU ,lit, ~ ........... 
b~. 014/6/60 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

alekte en herstel u regmatlge erfenla 
GESONDHEID. Onll beaklk oor die 
mlddels en bebandel aile slektea. Skryt, 
lnllgtlng gratia. - BOEREOENEES· 
MIDDEU'!, PO.bua 427%, lobanneeborg. 

Al/9/49 

SIEKTES en Kwale verban! Opera
ales vermy en gesondheld berate!. 
Waarom dan sal u Ianger Jy? SkrYf, 
meld be~Jonderbede, raadpleeg Die Boere
vroo, Poeboa ,ll69, .Jobanne.borg. 

(Nr. 2)1/9/49 

tuig dat dit die beste oplossing 
vir ons konstitusionele krisis sou 
woos, aangesien so 'n verand~ 
ring sou meegebring het dat 'n 
nuwe gron.dwet .opgestel m oes 
word.)" 

En dan noem die skrywer 'n 
aantal redes waarom by nou 
teen die regering wil stem: 

REDES 

.,Die funksie van die parlement 
is om wette te maak, en die 
funksie van die geregshowe is 
om wette te verklaar en toe te 
pas. Indien Wet 46 van 1951 
met die verskanste klousules 

,.Voor die aanname van die 
Statuut van West,minster bet ons 
Unie-regering uitdruklik ver
klaar dat die Britse wet nie op 
die verskanste klousules inbreuk 
moes maak nie. Op daardie tyd
stip bet ons 'n regering gehad 
wat saamgestel was uit Nasiona
listc en Arbeiders. Indien dr. 
Malan, mnr. Swart en ander Na
sionale leiers hul opinie in die 
afgelope twintig jaar verander 
bet, kan ek dit heeltemal ver
staan. H ulle kon geredeneer 
het: ,Destyds het ons net aan 
die verskanste taalregte gedink, 
of ,Ons standpunt is deur die 
Arbeiders belnvloed en ons wil 
dit nou herstel.' Dit alles sou 
verstaanbaar gewees bet. Maar 
hoe bulle nou kan redeneer dat 
die Statuut van Westminster die 
verskanste klousules laat verval 
bet, slaan my' dronk." 

~ 

PARLEMENTERE 'HOF MAAK 
S.A. BELAGLIK 

Mnr. Fred Hattingh, Ysterplaat, 
skryf: 

As adv. A. H. Broeksma Q.C. 
ooit 'n spyker netjies op sy kop 
geslaan bet, dan bet hy dit in 
sy brief oor die ,Hoer Hof" 
van ons parlement gedoen. Die 
advokaat bet volgens sy brief 
in die pers die sogenaamde Hoer 
Hof as 'n klug en. bedrog be
stempel, en die verona~saming 
van die beginsels wat vir al ons 
beroemde leiers 'n saak van <:er 
was, in onomwonde taa.l ver
oordeel en by bet 'n beroep ge
doen op regskape mense buite
kant die partypolitiek om bulle 
te verset teen die wetgewing. 

Die advokaat het dit taamlik 
kras gestel, maar as hy met 
verset, bedoel, konstitusionele 
verset, hoe! by nouliks 'n Le
roep te doen, want enigiemand 
wat gesond kan dink en die 
reg bet om volgens eie oortui
glng te handel, kan ma:1nc e1• 
vroue buitekant party-verband 
niks anders doen as om so 'n 
kwaaivrug van gesa,g-mal party
politici te verwerp nie. D1P 

argument wat in die praathuis 
met oor en weer skeldt~al ge
besig word, dat as volksra.ads
lede 'n wet kan maak, bulle 
ook geskik is om dlt te beoor
deel, klink vir my na die taal 
van verstandelik siekmense. 
Niemand sal beweer dat volks
raadslede verstandelik onbevoeg 
is om as regters op te tr<!'! nie, 
hoewel talle van bulle nie oot 
regsbevoegdheid beskik nie en 

ISoos Ons Lesers 
.:.._.- ·- · - ·-·-~-·- ·-·- .1 .. 

Dit Sien ! 

.1.-·-·-·-·-·-·-·-·--:· 
daar ook onder bulle is wat 
kwalik as besonder intelHgent 
beskou kan word; maar die 
dierbare mense is party-politici, 
en as sodanig is bulle absoluut 
onbevoeg om onpartydig te oor
deel. 'n Party-politikus is nika 
anders as 'n masjien waarvan 
die aandrywende ratwerk deur 
die party-koukus beh"er word 
en as individu bet by aile be
tekenis verloor. Nee, daar 
stem ek ook heelhartig saam 
met adv. B roeksma, so 'n ,Boer 
Hof" wat niks anders as 'n 
kwaaivrug van gesag:.mal 
party-politic! is nie, kan reg
tig nie iets anders as 'n klug 
en gedrog wees nie. Ek voel 
regtlg jammer vir ons volks
raad, want dat hierdie wetge
wing ons" belaglik in die oe van 
die wereld maak, staan soos 'n 
paal bo water. Buitendien, bet 
die volk nie 'n mandaat gt>gee 
om ons konstitusie te verkrag 
nie, daarvoor bet die deursnee 
Suid-Afrikaner te vecl respek 
vir wet en orde. Ons wil dus· 
maar vertrou dat ons regering 
~al insien dat dit nie ;n skande 
1s om 'n verkeerde sta.p reg 
te maak nie en die hele konsti
tusionele verskil aan die volk 
voor te le voor dat hierdi~ 

Hoer Hof-wet in werking tree. 

• Beier Tabak * 
maak Beier Sigarelle 

~
~ ~-----~ ~ ~---~--~ _..:..:r-

·~-/r A~-: · £7 ~-· ------

mmanoo, 
Said-Afrika 

~ 
sigaret 

$Die Vervaardigers van Kommando is die grootste ver
bruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
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ONS HELP HULLE WAT ONS HELP. DIE 
ADVERTEERDERS HELP ONS. 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 28 MEl 1952 

Beskerm Rooies 
Nog Steeds 

Dr. Coli.n Steyn bet tydens die bespreking van mnr. 
Sam Kahn ~e posisie as kommunis in die parlement s y bes 
probeer om te verhoed dat mnr. Kahn uit die volks raad 
gesit word. Dit was by wat voorgestel bet dat die volks
raad mnre. Kahn en Carneson nie as kommuniste kragtens 
die wet moet aanwys en bulle moet uitsit nie. Hy is in 
sy standpunt gesteun deur sy politieke broer, mnr. Arthur 
Barlow, wat, volgens die Cape Times, ,i.n die Iaaste sta
diums van die debat met 'n swart hoed wat met veragti.ng 
oor ~">Y oe getrek was, op sy kop gesit het." 

Die standpunt van hierdie 
m ense was dat .,ek versk il van 
jou <die kommunlsl maar ek sal 
tot die dood toe veg vir jou reg 
om jou s~ te se." 

Daar was 'n t yd tot d r. Colin 
Steyn nie nodig geh a d het om 
.,tot die dood toe" te veg vir 
m ensc se r t!gte om h ul s~ te se 
n ie: Hy kon h uJle m aar n et 
toegelaat bet om b ulle se t e se. 
Dlt was In die da e toe hy minis
ter van jus tlsie was en toe hon
derde Afrikaners sonder verhoor, 
nie uit d ie volks ra ad n le, maar 
uit hul werk geskop is tot agter 
die dorlngdraad vir d inge wat 
bulle gese het - nie vir wa t bul
le g cdoen het nle! 

het daar op 21 J a n uarie in The 
Guardian m eer besonderh ed e 
verskyn. Volgens die blad he t 
'n afvaardiging van die Kommu
nistiese Party m in. Steyn ga.an 
spreek oor die polis ie-optrede 
teenoor die party en laasgen oem
de h et beloof ,.om persoonl ik 
onders oek in te stel'' na die klag. 
Kort daarna is bekend g emaak 
dat hy ere-president van die 
Vriende van die Sowjet is. 

Sl'IUTS SE E R KENNING 
Maar dieselfde week wsar in 

dr. Steyn hierdie afvaardiging te 
woord gestaan bet, bet ook genl. 
Smu ts 'n afvaa.rdiging on tvang 
van die Christenra.ad wat op 
m eer regte vir die naturelle aan-

V.S.A.-Regering 
Moet Optree 

Teen S.A. -, 
Die Amerikaanse pers pro

beer sy regering aanpvr om 
stappe teen Suid-Afriku te 
doen oor sy kleurbeleiJ. In 
'n hoofartikel verlede week 
skryf die New York Times dat 
dit aanvaar kan word da~ die 
m inister van buitelandsc sake, 
Dean Acheson, vies en bekom
mcr is oor wat in Suid-Afrika 
.,onder die rasscho.ter-bewind 
van dr. Malan" aan die gang 
is, maar die vraag is of hy iets 
daaraan mag !'n kan docn. 

Die b lad betoog dat die A me
rikaanse reger ing S uid-Af rikn 
in die verlede nog a lty d in sy 
b ui telandse beleid verwaarloos 
het as 'n soort ,,swart vaste
land," m aar dit i<> 'n f eit dat 
hierdie vergete vastE'land van 
net soveel beslis'lende belang 
vir AmerUm. of die \V clSte ls as 
enige ander. W eens die groot 
aantal vraagstukke waarmee 
die Ame rlk aanse minister van 
buitelandse sa ke t e doen h ct , 
kan hy n ie d ie aandag aan 
Suid-Afrl ka gee wa~ hy beh oort 
te d oen n ie. ,.Miskie n het ons 
twee of drie m inister s van bui
t elandse sake nodig, of die 
ekwivale nt daarvan ," a ldus die 
blad. 

PARTYPOLITIKUS SE 
VREES DAT GEVOEL 

KAN BEDAAR 
, Ons sal die volgende verki~ing wen, mit-. ons bereid 

is om te organiseer en op te offe r, en ~IITS ONS DIE 
GEVOEL VYFTIEN OF AGTTIEN MAA~1DE AAN DIE 
GANG KAN HOU," bet die Ieier van die Verenigde Party 
in Natal, mnr. Douglas 1\litchell, op 'n J>ll.rtyvergadering 
te Bowick verklaar. 

Mnr. Mitchell het gese dat ge- Di!' felt dat hierdie partyleier 
voelens in Natal hocr loop a3 sy volgelinge moet m aan om die 
in ander provinsies, ,maar <lit gevoel gaande te h ou, hou die 
moet aan d ie gang gl'hou word. vcrdere erkenn lng in dat daar
As julle nie vasbeslote bly ni<>, dif' ge voel in gevaar staan om te 
gaan ons d ie verkiesing ver- bedaar indit'n dit n ie m et bebulp 
loor." I vnn organisnsie en propaganda 

N iks wat ons t een die party- ngtl~n ~aande lank aanJestook 
lT k . wor rue. 

po 1 le e ops we pmg van rasse- !\let a nder woorde: neem die 
gevoel ~esk~yf h et . ka':' die noodsuaklikbeid weg d a$ poli-
kunsmab gheld va n h1erd1C op- t' k t te •----. . 1e e pur y e en me.........- ver-
sweprng t erw!lle van ve rkie- ki 1 MOET h dat d ' 
· gs · 1 d 'kk e-. ng ou om 1e 

sm oorwmn n~s . 1 ~r on - Br itse reger ingstelsel vereis dnt 
derstreep as h1erd1e Ul~latlng Hanr Mnjeste it 1.n opposisie so-
van 'n partyvoorman m e. . • 

I n die eerste plaas hou sy uit
lating die e rkenning in dat daar 
' n gevoel m oet wees om 'n ver
kiesing te kan hou. In die t wce
de plaas erken hy prontuit da t 
daardie gevoel aan die gang ge
hou moet w ord selfs vir s ola nk 
a s 18 maande! 

wei as ' n regermg m oet be, en 
daar sal rus en vr ede intree -
die .,gevoel" sal b inne 18 ID&all

de bedaar. 

(V cr volg van vorlge kolom) 

word dat sy w ens vervul is. 

KONSEKWENT gedring bet. Aan bulle bet genl. 
Smuts op 18 J a nuarie gese: MODERNE BARBARISM£ 

Dlt is ' n beskamende ironic 
dat op ' n tydstip dat die Oo3-
terse h eidendom s y kragte teen 
die Chrls t ellke W este mobili
seer, die Ieiding v a n laas ge
noemde in die hande moet w ees 
v a n ' n jazz-vers uf t e volk wat 
deur sY aanbidding van die 
llberalisme die vast igheid van 
gees reeds so ondermyn h et dat 
sy i ntellek tuele jeug op die 
voorpunt staan in die aanslag 
op die behoudende begrippe 
van fatsoen en waard igheid. 

Dr. Steyn handel egter h eelte- .,Da.ar is 'n golf van o nrus deur 
m al konsekwent nog. In daa rdie d ie land. Een ding is dat d ie Tot watter lu.agtepunt die 
dae toe hy honderde Afrikane rs kommunistiese invloed in on s sedelike beset reeds in d ie Ver 
laat opsluit het t erwille van hul land op taarnlik groot skaal a.un enigde State gedaal het, kan 
O.B.-skap het hy konsekwcnt ge- die wer k is. E k se dit met volle afgelei word van die sogenaam 
weier om kommuniste te vcr- kenn is van die feite/' de .,onde.,klf'rc-k lopjagte" wat 
volg. Selfs toe die polisie <lie se- As d r . Steyn nege jaar gelede in die jong&te t yd aan univer
kretaris van die KommunistieS(' selfs teen die waaksaamheid van siteite deur man-.tudente uit
Part~ nan gt-keer het, he t dr. sy eie Ieier optrede teen kom- g evoer word op dnmeshos telle. 
SU>yn opdmg gege-e om hom te mun ist e nie gedoog het n ie, is dit Verlede we<>k mo!'s die polisie 
laat loop. Dit was in Januarie natuurlik veE!l van hom geverg twce uur lank veg om 1,000 
1943 dat die polisic die Natu- om nou stappc teen h ulle goed studenteman:; van Coiumbia
relle-sekretaris van die Kommu- te 'keur wat gedoen word deur universiteit in New York • te 
nistiese Party, Moses K otane, op sy teenstanders. Hy was immers vcrhinder om 'n dameshostel 
grond van oortreding van die deur die Vriende van die Sowjet binne tc g::~an op jag na damcs
noodregulasics in hegtcnis ge- as ere-president van die organi- onderklerc. Sommige het 
ncem h<.t. Dr. Steyn hct opdrag sasie benoem. daa.rin g<>slaag om deur te brc~:k 
aan die polisie geg<>e om Kotane Die antwoord destyds van en onderklerc In hande te kry. 
te laat loop. gent. Smuts is terselfdertyd ook In ander gevalle het van die 

In die volksraad het dr. Steyn 'n antwoord aan dr. Steyn se meisies hut onderklerc na die 
later verduidelik dat hy dit op handlanger, mnr. Barlow, wat mans toe afg!'gooi. By ' n an
aandrang van lede van die Kom- beweer dat die Kommunistiese der univcrsit('it moes die poliJiC 
muni~t!ese Party ,.en andere" ge- Party in Suid-Afrika ,.'n grap" 3,000 studente met brancJslange 
doen het. Van hierdie aandrang is. van 'n damcl!hostel te~ug l1ou. 

------------------~-------

VIR TOEGEWING 'N SI{OP? 
Die opposieskap van die partys tt>lst>l is vir die gewone 

verstand iets eienaardigs. Toe dr. Mala n in die afgelope jare 
dit as beleid, voorgehou bet dat by die Na turelleverteenwoor
digers in die volksraad wil afskaf, het die opposisie en sy 
pers teenoor hierdie ,woordverbreking" t e kere gegaan en 
beduie dat bulle hul met aile mag daarteen sa l verset. Ver
lede week bet dr. 1\l alan aangekondig dat by van bierdie 
,·oomeme a.fgesien bet. Nou neem hierdie selfde pers hom 
lrn'alik oor sy inkonsekwentbeid en gebrek aan beginsel! 

Aan ' n h ele reeks universiteite 
h et sulke perverse strooptogte 
plaasgevind. 

D ie sedelike begrip hnt m 
daard ie lan d r eeds so agteruit 
gegaan dat een perl:'oon in b) 

t estament bepaal het dat 'tl 

lewensgroot bronsbeeld van 'n 
naakte vrou op sY graf geplaas 
moet word. Hy het onlangs in 
'n vliegtuigongeluk omgekom, en 
'n paar weke terug kon berig 

(Vervolg in volgende kolom> 

Statebond vir 
Indie 'n Hulp 

Die Britse Sta tt"bond ;, vir 
Indie 'n hulpmiddel in ,y -.tryd 
t-een die beha ndt>ling van In
dier s in die twee Sta t ebonds
l~nde, Suid-Afrika en Ceylon, h<>t 
P a ndit N ehru, lndiese eerste

minister, verlede week ann la nd
ge note gese wat d a arop aan
dring dat Indie die Statt-bond 
moet verlaat. , Ons u ittrede uit 
die Statebond sal nie h elp ni(' 

dog eerder ons saak belemmer ," 
bet b y verklaar e n daaraan toe-

1 ,.DIE O.B." word gedrul< deur Pro 
Ecclula-Drukkery, Stellenboacb, vtr 
die eleoaare en wtgewers: Voorslag 
(Edma.) Beperk, Oroote Kerkgebou 
703, ~11.1 1411, Kerkple!n. Ka.ap
eta4. I 

D I E 

VAN 

S TEMPEL 

UITKOMS 

WANT BY 

SAN LAM 

I S UITKOMS 

VIR ELKEEN 
Beeoek ons T&k In dle Wandel-
11U1&', Groote Kerk-cebou. vir 
Badio'-. E lektriese Toeatelle en 
llenbela. Skryf aan on• Pos
belltelllnpafdellnc, P h ll Morkel, 

Po.bus %1!1, Kaapstad. 

Nadat die Cape Times in 'n I pclturige .,volkswil" wat dr. gevoeg: , Ons bet invloed uitge
sarkastiese artikel oor die wis- Malan na gocddunke wysig, uit- oef en op 'n d oeltre ffe nder wy<;e 

Oil is in tyd van nood 
dat 'n mens na jou eie 
mensa soek .•• 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir brille na ou.s. 

GOEIE WERK TEEN BU J.JKE PRYSE. 

' GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN 

gewei hct, gaan die blad voort: a s wat ons ande rsins &ou reg-

,Dr ie of vier jasr gelede het gekry bet ." 

X ehru betook beklemtoon dat dr. Malan nog 'n beginsel neer
gele: ,Natu relle in blanke ge
biede kan gecn aanspraak op d ie Statebondsled e , , ·an tyd tot 
politieke regtc maak nie. Ge- t yd byeenkom om beleid t e be
volglik moet die huidlge ver - paal." 
teenwoordigin g van naturelle in 
die volksraad atgeskaf word .' 

.. 

Oil is in tyd van nood 
dal 'n mens jou eie mense 
vmd - by Sa n lam 

Muk voorsorg vir uit
koms by SAN L AM 

2* ~ 
Ma~r m nr. Havenga s~ ,nee,' en 
die volkswil, net soos die k roon, 
blyk deelbaar te wees. Dr. Ma- NET 'N PAAR ITEMS 
lan kondig aan dat d ie, volk s-
wil' s y s t a ndpunt vc ra nder h et 
vir die gcleentheid Ons 

~~~~~~§§~~~~§§~~~~~~~~~~~§§~~§§E-~ sien min tockom s vir Suid-Afr i
ka onder h lerd le w is pelturige 
en ongedlssiplineerde v olkswil." 

Besoek ons ot skryf om besonderb.ede 

om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Giant P otloodsk erpmakers . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. 24/ S 
Elite Draadhegmasjien e . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. SS/ 0 
Dubbele Glas Inkpotte .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... . . . . . . lG/ 9 
Afrolpapier 13 dm. x 8 d m . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... 10/2 
Tikpap1er 13 d m . x 8 dm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H /0 
Tikpapier 10 dm. x 8 dm. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9/ 0 
Losblad Grootbocke- a lle groottes in voorraad vanaf 88/ 0 

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRU M 

Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 
Vir 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies: Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse-<lie billikste Ons diens-die beste 

Hoe kan In so ' n v itterige at
m osfeer verw ag word dat 'n re
gering onbevange sa l optree in 

• wat hy beskou die landsbelange 
is? As jy jou van lemand laat 
oorreed om dan d eur h om ge
skop te word d aarvoor, sal daar 
gee n k a ns vir oorreding wees 
nie. En tog is die verskoning 
vir die partystels el dat daar 

I kritlek moet wees om die rege-

'--------------· --------------1 ring re' t e hou! 

A.lle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaa.. 

SOLIS VAN NIEKERI (EDIS.) BPI. 
Keeromstraat 95, KAAPST AD Telefoon !-1011 
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