Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad.
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Die V.V.O. bet die afgelope week 'n trap boer geswel in sy dreigende
houding teenoor Suid-Afrika toe die reelingskomitee van die liggaam
besluit het om S!lid-Afrika se kleurbeleid op die agenda van die Algemene
Vergadering te plaas. Ook die Franse beleid in Noord-Mrika is vir
hespreking op die agenda geplaas. In die lig van hierdie verdere inmenging
in die hinnelandse aangeleenthede van Iande is dit van helang om die Jig
'n hietjie op hierdie wereldinstelling te laat val. Daar is 'n Sterk beweging
aan die gang om steeds meer mag fn die V.V.O. te konsentreer sodat by
uiteindelik die enigste liggaam sal wees wat oor atoomwapens beskik en
'n leer in stand sal hou om wereldvrede te bewaar. Moskou is hierdie plan
baie goed gesind. En dit is verstaan haar.
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Britse Ondank

~Mpy.
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'n Paar flitse in die nuus van
die afgelope weke stem tot nadenke. Uit. New York is berig
dat die Amerikaanse regering
dertien Amerikaanse burgers
wat aan die personeel van die
V.V.O. verbonde is, ondervra bet
oor hul kommunistiese verband.
Twaalf van bulle bet geweier om
t~ antwoord op die vraag of
bulle aan die Kommunistiese
Party behoort bet, terwyl die
<lertiende, ene Ruth Crawford
erken bet dat sy lid van di~
party was.
Ruth se salaris by die v.v.o.
bet £8,200 per jaar bedra. Sy
was maar openbare skakelbeampte van die V.V.O. se kinderfonds. Die buitengewoon hoe
salarisse wat deur <lie liggaam
betaal word - en waartoe Sui<lAfrika moet hydra _ blyk uit
di'e feit dat die ondersekrehrisse
elk £12,000 per jaar ontva~g _
meer as ons Goewerneur-generaal. Nadat aangedring is op
groter besparing bet die sekretaris-generaal, Trygve Lie, verlcde week aangekondig dat hy
agt van die ondersekretarisskappe sal laat verval, wat 'n

Die ondankbaarlraid van sekere politieke leiers in Brittanje jeens Suid-Afrika vir hulp wat aan Brittanje verleen
word, was die onderwerp van 'n skerp verwyt deur mnr.
Eric Louw, minister van ekonomiese sake, voor die kongres
van die Afrikaanse Handelsinstituut verlede Maandag in
Bloemfontein.
Mnr. Louw het gese dat by
nog nooit in sy Iewe snoder
ondankbaarheid teengekom bet
as die wat die voormalige eerste
minister van Brittanje, Clement
Attlee; en lede van sy kabinet
openbaar bet nie.
,Dit was die Attlee-bewind
wat in 1949 'n beroep op die
Unie-regering gedoen bet om
Engeland te help. 1'1-fnr. Havenga
bet na Londen gegaan en goud
ter waarde van £50,000,000 per
jaar is aan Engeland gewaarborg, terwyl ek bier in die Unie
verplig was om ons invoerregulasies so te wysig dat Engeland
nog 'n bykomen.de £80;000,000
aan goud kon verdien."
Ten spyte hier.van skel Attlee
en sy party vandag op die Unieregering. Hierdie aanvalle bet

begryplikerwys 'n nadelige uitwerking op moontlike beleggers.

Waardevoller as
ons Goud
Die moontlikheid dat die
petrolfabriek, Sasol, met afvalprodukte 'n groter waarde aan
uitvoer kan verdien as ons goudproduksie is deur mnr. F. J. du
Toit, voorsitter van die Raad
vir
die
Ontwlkkeling
van
Natuurlike
Hulpbronne,
in
Bloemfontein in die vooruitsig
ge·s tel.
Hy het gese dat Sasol groot
moontlikhede skep vir die ontwikkeling van 'n chemiese nywerheid nit sy groot verskeidenhe~d afvalprodukte.

besparing van £100,000 sal mee- , uitrusting); J. Mayer (afd. voebring.
1 ding); F. Weisel (direkteur bestuursafd.).
WIE IS Hl.TLLE?
Opvoeding- en KultuurWie is die mensc wat hierdic
organisasie:
vet poste beklee en aan wie al
mcer mag oor die wereld toeA. Sommerfeld en P. Carneiro
vertrou moet word? Die Ame- (twee van die vier uitvoerende
rikaanse
koerant,
Common komiteelede); A. Sommerfeld
Sense het onlangs 'n lys name (voorsitter van die uitvoerende
bevat van die mense wat slcutcl- komitee van internas. betrekposisics binne die V.V.O.-admi- kinge); J. Eisenhardt (direk.
nistrasie beklee, en wat alma! afd. raad van heropvoeding);
Jode is. Dit toon <lat hierdie mej. Luffmann (hoof afd. opvoeorganisasie buite alle verhouding ding ) ; H. Kaplan (hoof politieke
tot die Joods'e werel<lbevolking informasieburo); C. H. Weltz
met Jode deurspek is. En nou (hoof van beheerkantoor); B.
~s dit ·~ feit dat <lit juis Jode Selsky (hoof personeelafd.); B.
1 ~ wat m byna alle Iande aan Abramski (hoof huisvesting- en
~e voorh~ede van die. konunu- reisafd.); D. A. Welsky (direkmsnre !'ev1~<l word.. D 1e atoom- teur afd. Suid-Asie).
verraa!ers m Amer1ka en EngeInternasionale Bank van
land 1s byna voor <lie voete
Heropbou:
Jode. 'n W~rel<lorganisasie van
wie <lie ad~ni~tras.ie in. die
M. M. Weldels (sekretaris);
hande van h•erd1e mense ts, is L. B. Rist (ekonomiese direk.);
·~ m~.gsins~men_t in die hand L. Chmela, E. Polass, P. Mendes,
'an . mternas\onalisme en kom- A. M. de Jong, C. M. Bernales,
D. Abramovic Oede van die raad
mumsme.
Die ,naamlys wat Common van goewerneurs).
Sense gepubliseer bet, bevat die <Vervolg op bladsy 4 kolom 4)
volgendc:
HOOFPERSONE

HONDERDPONDERS SIT VIR
NUVVE ,BLAD OORGEHAAL
Die eerste stappe tot die uitgee van 'n republikeinse weekblad wat
kan dien as mondstuk vir aile republikeine is reeds gedoen. Daar is by
die Departement van Binnelandse Sake aansoek gedoen om registrasie van
die naam Die Republikein, en sodra toestemmiug verleen is, sal met die
publikasie begin word. In die eerste week van November vergader die
verkleinde Grootraad in Pretoria wanneer besondere aspekte van die nuwe
blad bespreek en afgehandel sal word.
lntussen is kragte aan die werk om 'n groot fondsinsameling van
stapel te stuur wat in die nuwe blad verantwoord sal word. Na ons meegedeel is, word voorbereidings getref om die fonds met. etlike groot bedrae
te open en het 'n paar persone reeds aangebied om elk 'n £100 vir die
doel te skenk.
Die lesers sal onthou dat die
Laertrek in Bloemfontein op 2S
Augustus eenparig besluit bet
om 'n verkleinde Grootraad te
belas met die taij.k om onder
meer af te stuur op die skepping van 'n omvattende niepartypolitiekc republikelnse beweging en die ondersteuners
van die O.B. aan te vuur om
hulle voortaan rondom 'n republikeinse blad vir daadwerklike
ondersteuning te verenig.

GOEIE WENSE

sionale

Nr. 47.

S.A. Hulp

Die gedagte ·van so 'n blad bet
reeds simpatiek aanklank gevind in republikeinse geledere
buitekant die Ossewabrandwag
en bydraes is al ontvang van
lede van die Nasionale Party.
Intussen ontvang die sekretaris
ook goeie wense en geldelike
bydrae van verskillende kant.

lM

Prys Sd.

Mev. V. Ferguson, Kaalkrantz,
distrik Prleska, stuur £2 lOs.
.,met beste wense vir baie
intekenaars in die toekoms".
Van mnr. W. C. Victor, Blauwbospan, Pk. Wegdraai, is 'n pond
ontvang as intekengeld - en
bydrae. ,Mag die veldtog van
die Grootraad om fondse in te
same! vir die republikeinse blad

'n groot sukses wees,'' skryf hy.
'n Gesiene inwoner van Worcester bet 'n pond saam met sy
intekengeld gestuur m et die
opmerking: .,Alle sukses toegewens!" Mnr T. F. Theron,
Glassonstraat,
Koffiefontein
stuur ook 'n pond as donasie
vir die blad, terwyl mnr. S. C.
dc Jongh, Philippolis, 'n pond
stuur vir intekengeld en die res
vir die fonds.
Van mnr. N. B. Jacobs,
Griekwastad, is bchalwe sy cle
ook intckengeld vir 'n jaar op
die blad ontvang .,vir enige rcpublikein wat dit nie kan
bekostig om die blad te bekom
nic". Hy skryf voorts as volg:
,As oudgeinterneerde wat weer
van vooraf aan moes begin weet
ek hoe swaar dit is as jy nie
in staat is om jou blad wat jou
idea.al propageer, te kan bekom
nie. Dit was die wil van die
Hoer Hand da.t die O.B. as
organisasie nie op 23 Augustus
geskeur bet nie, maar dat dit
'n ander fase binnegegaan het
op die enigste pad wat die
Afrikanernasie na werklike onafbanklikheid kan lei. Die stryd
sal nog swaa.rder word, maar
Jaat ons wat saamhoort saam- i
staan."

,
WIEL DRAAI
Mnr. J. H. van Rooyen,
Amersfoort, wat intckengeld vir
twee jaar vooruit insluit, skryf:
,Ek wens julie allc sukses toe
met die poging om ons land en
volk te red uit d ie hande van
verdrukkers. Ek vertrou dat
Cod ons sal seen en ons voorspoedig maak om ons dol;!! te
b e.reik. .;Hou maar die blink kant
to. Die wiel draai stadlg maar
seker. Hierlangs was baie wat
nie van 'n republiek wou hoor
nie, maar wat nou begin se dat
'n republiek al oplossing vir ons
land is."

I

Mev. A. S. Swanepoel, weduwee van die voormalige hoofkommandant, mnr. D. A. Swanepoel, Winterton, Natal, stuur £1
met die woorde: .,Jammer dat
ek nie meer kan stuur nie, maar
die orige sjielings (na aftrek van
intekengeld) moet maar vir Die
Republikein gaan.
Mnr S. P. Nel, Sutherland, wat
£3 stuur vir die beweging, skryf:

,Ek hoop ons nader ons eindbestemming met die hulp en
genade van die Here. Ons bier
in die afgesonderde dele waardeer die blad baie en ons hoop
ons leiers sal koers hou."

•

Hoofsekretariaat:
H. C. Bloc (hoof, bewapeningsdiens); A. G<lldet (direkteurgcneraal ckonomiesc sake) ; A.
Rosenberg (ekonomiese afd.) D.
Weinstraub (direkteur afd. vir
ekonomiese
stabilisasie) ;
K.
Lachmann (hoof, finansiediens);
H. Langier (ondersekrctarisgenl. van sosiale sake); C.
Steinig (direkteur afd. verdowingsmiddele);
E.
Schwelb
(onderdirekteur afd. regte van
die mens) ; K. A. Wierchoff
(hoof afd. voogdyskap); B.
Cohen
(ondersekretaris- genl.
inligtingsdiens); I. Kerno (ondersekr.-genl. juridiese afd.);
A. K. Feller (direkteur juridiese
diens); M. Schreiber (afd. juridiese dlens); G. Sandberg (afd.
kodifikasie van volkereg); D.
Zaplodowsky
(direkteur van
drukwcrkdiens); G. Rabinovitcb
(betaaldiens); M. Abromovits
(direkteur
van
beplanningsdiens); P. C. J. Kien (hoof,
rekendiens); M. Bergman (personeelafd.); P. Radzianko (sekr.
beroepsafd.); A. Signer (mediese
klinickleier).
Inligtingsdiens:
J. Shapiro (V.V.O.-inligtingsdiens);
B. Leitgeber
(New
Delhi); H. Fast (Shangai); J.
Stawinski (Warschau).
Internasionale Arbeidsburo:
D. A. Morse (direkteur intern.
buro van die arbeid); Altmann,
D. Zellerbach, Fi~et (lede van
die raad van beheer onderskeidelik van Pole, V.S.A. en Bel·
gie) ; G. Garres (korrespondent
Ekuador); J. Rosmer (korrespondent Pole).

Moord op

Blankes
Verlede Saterdag is op een
enkele aand meer witmense in
Port Elizabeth deur oproerma-kende natureUe vermoor as wat
die geor_ganiseerde instrument
van die kommuniste in Kenla,
die Mau-1\fau, in 'n hele week
om die Iewe gebring bet.
Nadat die spoorwegpolisie
twee naturelle weens beweerde
diefstal in hegtenis geneem het,
het duisende naturelle in die
naturelledorp New Brighton, .
digby Port Elizabeth, in oproer
uitgebreek en aile witmense op
wie hulle die hande kon Ie doodgeslaan en hul eiendomme aan
die brand gesteek. Voordat die
polisie die orde kon herstel is
vier blankes, onder wie 'n vyf.tienjarige seun, om die lewe gebring en 'n blanke vrou en kind
beseer. Etlike geboue en motors
is aan die b~;and gesteek.
Die vermoordes is mnr. R.
Brandt, 'n bioskoopbestuurder,
G. Leppan, projeksie-operateur,
Kalie Bernhardt, werknemer by
'n bioskoop, en mnr. M. Laas,
'n
vragmotorbestuurder wat
naturelle-werkers gaan aflaai
het. Mev. Brandt, wat by haar
man was, is ernstig beseer,
terwyl die dertienjarige seun
van mnr. Leppan met ligter beserings daarvan afgekom het.
Sewe naturelle is doodgeskiet
en 21 gewond.
Die naturelle-uitbarsting binne
die grense van een van ons
groot stede is 'n ernstige waarskuwing teen die gevaar wat
die beleid van ekonomiese integrasie inhotL Op die duur beteken dit dat ons stede deur
miljoene swartes omsingel sal
wees, wat sonder die minste
waarskuwing
in
barbaarse
waansin kan uitbreek teen die
blankes.

Internasionale Voedingsorganisasie:
A. Mayer (ondervoorsitter); A.
P. Jacobson (verteenwoordiger
Denemarke); E. de Vries (verteenwoordiger Nederland); M.
M. Liebmann (afd. kunsmisstowwe); M. Ezekiel (hoof ekonomiese analise); B. Kardos
(afd. gemengde sake); M. A. Alle polltleke berlgte Is geskrywe deur
N. G. s. van der Walt en W. R.
Hubermann (regsafd. van sekLaubseher, Groote Kerk-geboo 703,
sie-bosbou); J. P. Kagau (afd.
Kaapstad
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HOU REPUBLIKEINSE

ARM VRY
Die republiekwording van Suid-Afrika sal ook nie by
die aanstaande verkiesing te berde gebring word nie. Op
Nylstroom het dr. Malan gese dat die verkiesing sal gaan
oor vier sake: die oppergesag van die parlement, apartheid,
lojaliteit van landsburgers en die verhouding tot die buiteland.
Wat die derde punt betref, bet dr. Malan dit teen die
Verenigde Party by wie dit aan liefde vir Suid-Afrika
ontbreek. Die laaste punt, waarby die republikeinse kwessie
eintlik ter sprake moes kom, behels nie meer as 'n standpuntstelling teenoor die V.V.O. en Indie nie. Oor ons
verhouding tot Brittanje en die Britse Statebond is niks
gese nie.
Dit is opmerklik dat hoewel nasionale partye vir die
afgelope dertig jaar en Ianger die republikeinse ideaal in die
een of ander vonn bely bet, die saak tog nooit 'n strydpunt
in 'n verkiesing gevonn bet nie. Selfs nadat die Nasionale
Party in 1919 'n afvaardiging na Europa gestuur bet om 'n
republiek te gaan vra, is die ideaal by die verkiesing die jaar
daarop uitdruklik opsy gestoot. Die party bet formeel sy
woord gegee dat 'n republiek nie tydens sy bewind uitgeroep
sal word nie. Dieselfde bet in die verkiesings van 1943 en
1948 gebeur, en die verkiesing aanstaande jaar is ook geen
uitsondering nie. Herhaalde versekerings is die afgelope tyd
deur die · N.PAeier gegee, onder andere 'n paar maande
gelede in 'n personderhoud, dat die party nie 'n republiek
sal uitroep op grond van 'n gewone verkiesingsoorwinning
nie.

•N GROOT FOUT
Waar selfs vooraanstaande ondersteuners van die
Nasionale Party tans toegee dat 'n republiek die doeltreffendste metode is om uit die sogena.amde •• konstitusionele krisis"
waa.rin die regering beland bet te kom - soos onder andere
ook deur Die Transvaler bepleit - is dit seker nie wyse
politiek om nou byvoorbaat •n republiek vir die volgende
vyf ja.ar af te sweer nie.
As die regering terwille van 'n klompie Engelse stemme
nie.tydens die verkiesing te koop willoop met die republikeinse ideaal nie, kan by dit maar net op die agtergrond hou
sonder om hom uitdruklik te bind. Die regering mag hom
in bepaalde omstandighede noodgedwonge voel om 'n republiek in die volgende vyf jaar uit te roep, maar dan moct
hy eers weer 'n ver~iesing hou met die republiek as direkte
twispunt, wat bemoeilik sal word deur al die skrikaanjaging
wat die opposisie in J3Y verset daarteen sal ophaal. Veg die
Nasionale Party egter met sy hele beginselprogram sonder
voorbehoud, maar met beklemtoning van die punte wat dr.
Malan nou na vore stoot, sal dit per slot van sake weinig
verskil aan die uitslag maak, maar die regering behou dan
'n vrye hand.
GW HOI\1 TOG NIE

Soos sake vandag staan, sal die N asionale Party wein_ig
anti-republikeinse stemme selfs met openlike verloening van
die republikeinse ideaal wen. In die partypolitiek word veel
minder gestem op grond van wat iema.nd se as op grond
van wa.t sy a.lgemene gesindheid is. AI sou die V.P. vandag
die versekering gee dat hy nie 10,000,000 Britse immigrante
sal ijtvoer nie, soos mnr. Strauss verlede week op sy kongres
in Kaapstad gedoen het, sal die oorgrote meerderheid Afrikaners hom nie glo nie. Hulle weet dat die Verenigde Party
geneig is om sy posisie met behulp van Britse immigrante
te versterk, en al belowe mnr. Strauss in hierdie verband ook
al wat, sal meeste Afrikaners terwille van sy immigrasiegesindheid teen hom stem. En wat die Na.sionale Party betref,
moet dit nie ult die oog verloor word Die dat die party se
woord' en goeie trou weens sy Kleurlingwetgewing so in
verdenking by die Engelse volksgroep gebring is dat bulle
selfs vas daarvan oortuig is dat bul taa.lregte eerlang
opgeskort ga.an word. In so •n a.tmosfeer bet enige versekering a.anga.ande die republiek geen verkiesingswaarde nie.
Dit le slegs •n morele verpligting op die Nasiona.le Party \l'at
net so lastig kan word as die morele verpligtinge wat
sommige Iede van die party twintig jaar gelede ten opsigte
van Kleurling.regte op bulle geneem bet en wat vandag die
grondslag \'an opposisie-propaganda teen die party se goeie
trou gebruik word.
Daarom is ons pleidooi dat as die regering dan nie van
die republiek 'n openlike strydpunt wil maak nie - waarvoor
daar wei iets te se is - laat die saa.k dan oop, maar moenie
die vlerke van die republikeinse duif knip in die hoop dat die
Engelse die duif vir 'n hoender sal aansien nie. Dit is nie
die Engelse wat bedrieg word nie, maar republikeine.

vd

[!~~:,:::~~~:,,:,,0~';";~1> die Esel
Deur Sybrand !
Die Wereld s e {{(1
V reemdelinge

Niemand is so blind as die
man wat nie wil sien nie, se die
spreekwoord. Dit mag waar
wees, maar ewe waar is dit dat
niemand so blind is as die man
wat deur die partypolitiek verblind is nie.
·
Daar is talle voorbcelde in
die buiteland sowel as in ons eie
land, wat onmiskenbaar dui op
die verrottenheid en uitgediendheid van die partypolitiek maar hoeveel mense sien dit
raak? Ongelukkig is daar so
bale mense - ook in ons eie
land - wat die fout begaan om
net 'n partypolitieke koerant te
lees (en nogal alles vir !'!Oatkoek
op te eet wat daarin staan).
Sulke mense is vreemdelinge in
die wereld waarin hulle leef die betekenis van gebeurtenlsse
wat rondom bulle plaasvind besef bulle hoegenaamd nie. Hulle
is die niksvermoedende stemme
van die partypolitlci.
Hulle is die mense wat deur
die partypolltiek verblind is en
wat blykbaar tevrede is om in
die · duisternis te verkeer omdat
die lig vir bulle onbekend i:::.

Rewolusie teen die
P-a rty politiek
Neem bv. die geval van Mohammed Nagib wat besig is met verrassende sukses - om
die Egiptiese huis skoon te
maak. Wat is die betekenis van
die gebeurtenisse in Egipte?
Wat daar plaasvind is niks anders as 'n geslaagde rewolusie
teen die partypolitiek nie. Die
onttroning van koning Faroek
was maar 'n onderdeel van die
rewolusie. Na die abdikasie van
Faroek het Nagib die beroepspolitici verbyster met sy bevel
,om hul eie geledere te suiwer."
En natuurlik kon bulle dit nie
doen nie, met die gevolg dat
Na.gib self ingetree bet - ten
einde die sukses van die rewolusie te verseker.
Dit word algemeen aanvaar
in die Westerse wereld dat as
Nagib nie daarin kan slaag om
orde uit die Egiptiese chaos te
skep nie, dan sal Egipte die
kommunisme ten prooi val indien die Westerse moondhede
die land nie op een of ander
wyse beset nic.
Die waarheid is dat die Egiptiese beroepspolitici so 'n onsalige gemors gemaak het van
hulle land se sake dat hulleself,
die Egiptiese volk sowel as die
buitelandse,
waarnemers
vir
geen enkcle minuut gedroom het
dat die gemors opgeruim kan
word nie. Maar tot alma! se
verbasing het 'n volksman nie 'n partyman nie - na vore
getree en by het reeds soveel
van die gemors opgeruim dat
die hele wereld hom met eerbiedwaardige bewondering gadeslaan.

_

nie waarom daar so baie partye
moet wees nie.
Hulle moet
bulleself suiwer en saamstaan
sodat bulle 'n volksregering
kan daarstel. Dit kon bulle nie
en gevolglik het Nagib self die
regeringshoof geword.

Sy Geloofsbelydenis
Sy politieke geloofsbelydenis
is kort maar kragtig. Dit lui:
(1) Ek is maar net 'n dlenaar
van Allah, wat die ware heerser
oor Egipte is; (2) Dit help niks
om net die stert af te kap van
die slang van korrupsic nje; sy
kop moet afgekap word. (Ek
ka.n nie genoeg beklemloon hoe
roerend ek dit in hierdie verl>ancl
met Nagib eens is nie. Ltewe
deug, ek het al honderd kecr
gesil dat dit niks help om die
,kleintjics" te vervolg solank
die ,grotes" vry loop nie.)
Ten slotte lui Nagib se belydenis: (3) Die man wat meer
gcheg is aan sy rykdom as aan
sy volk verdien nie om onder
ons te leef nle.
Ek moet erken dat hierdie
standpunt van die Mohammedaan my agting vir Nagib laat
styg hct. So 'n standpunt kan
'n partypolitikus ·nooit inneem
nie.
Die fondament waarop
partye gebou word is die gehegtheid aan geld e n posisie.
Vooraanstaande mense sluit nie
by 'n party aan omdat bulle die
party of sy leiers of sy program lief bet nie. 0 , nee. Hulle
sluit aan omdat bulle agter die
geld en die posisie is wat bulle
deur middel van die party kan
verkry. En dit is van hierdie
mense wat Nagib se dat bulle
nie verdien om onder bulle volk
te !ewe nie!'

Sedelike W apenrusting

Die paar stellinge van "Nagib
wat ek aangehaal bet is die
sedelike wapenrusting waarmee
hy sy rewolus ie teen die partypolitick voer .
Die onmiddellike a anleidende
oorsaak van Nagib s e r ewolusie
om orde en sosiale geregtigheid
in Egipte te\veeg te bring is
gelee in die skandalige korrupsie ten aansien van wapenvoorsiening tydens die jongste Egiptiese ekspedisie teen die Joodse
staat, Israel. Die skelm.s en die
skurke (bekleders van vername
posisies) bet glo miljoene gemaak deur nuttelose wapens te
koop en aan die Egiptiese soldate te gee. Die soldate :rpoes
met bul lewe vir die korrupsie
betaal, en die Egiptiese leer
moes die skande van nederlaag
dra. Toe is gestig Die Vereniging van Vrye Offisiere wat 'n
ecd gesweer bet om hul land te
red uit die kloue van die
gewetenloses en die posisiesoekers. Dit is hierdie Vereniging wat die rewolusie bewerkstellig bet.
V eelseggend en
Nagib is 'n lid van die 1\fiddeBetekenisvol
stand - die stand wat in die
meeste demoktatiese Iande die
Vir diegene wat nie blfnd is belasting-pakesel van die partynie het die jongste gebeurtenisse politici is. Sy vader was 'n
in Egipte 'n betekenis, wae.rop, polisie-offisier. Hy is 'n man
minstens, ag geslaan moet word. met 'n groot werkvermoe en is
Vir geslagte het die beroeps- boog ontwikkeld. Hy kan vlot
politici in Egipte huisgehou op Engels, Italiaans, Duits en
'n korrupte wysc. Die land is Frans praat.
verrineweer, die volk is uitgeVerdere interessante Jig op sy
buit, verarm en tot die gebruik agtergrond word gewerp deur
van verdowingsmiddels gedryf. die feit dat hy alreeds een maal
Die rykes het ryker geword en aan 'n sameswering teen die
korrupsie en uitbuiting tot 'n Britte deelgeneem bet; en dat
kuns ontwikkel.
Aan hierdie sy adjunk _ Amvor El Sadat _
ellendige toestand word nou 'n gedurende die jongste wilreldend gemaak - deur middel van oorlog deur die Britte uit
'n rewolusie teen die partypoli- . Egipte verban was as gevolg van
tiek. Is dit nie veelseggend nie? sy simpatie met Duitsland.
Nagib se program is eenvoudig. Hy het begin met die ver- Partypolitiek deug nie
wydering van koning Faroek.
Toe bet hy aan die politleke
Maar daar is ook in ons eie
partye gese dat hulle doel~tel- land voorbeelde sommer
lings tog maar nagenoeg die- talle - wat aandui hoe nlksselfde is. Hy begryp deritalwe , werd die partypolitiek is. Mense

•

moet die voorbeelde net raaksien.
Sodra 'n probleem ernstig en
netelig word dan vra die partypolitic! self dat dit uit die partypolitiek gelig moet word. Waarom? Omdat die partypolitlek
nie in staat is om probjeme op
te los nie. Die partypolitiek is
'n bakleiery oor probleme - nie
daarteen nie. Sodra 'n probleem
darem regtig .,opgelos" moet
word, moet dit uit die partypolitiek gelig word. Is dit dan
nie 'n bewys - vir almal, behalwe die blindes dat die
partypolitiek nie deug nie?
Natuurlik is dit.
Die partypolitici vra alreeds
dat die kleurvraagstuk uit die
partypolitiek gelig moet word.
En daar gaan baie stemme op
dat sake soos behuising, gesondbeidsdienste, Jewensduurte, buitelandse beleid, ens. uit die
partypolitiek gelig moet word.
1\{aar dit is mos 'n erkenning
dat die partypolitiek verrot en
uitgedien is. Sal ons volk bierdie waarheid tog nie besef voordat dit te laat is nie?
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JT' aarskuwing
Ek wil waarsku. Ek lees in
die koerante dat sommige partypolitici besig is met 'n veldtog
van bewieroking van die partypolitick.
Hulle is natuurllk
bang dat die volk agter die kap
van die byl sal kom en die
partypolitiek sal los. Nou prys
hullc die euwel aan as die enigste medium waardeur die volk
s e prohleme opgelos kan word.
Die volk moet bulle nie deur
sulke propaganda-praatjies laat
mislei nie.

V<

Deskundigheid
Ek lees in 'n Engelse koerant
van 'n Oos-Kaaplandse boer wat
sy menirig oor die oorsaak van
gronderosie m et groot stelligheid uitgespreek bet op 'n byeenkoms waar ' n grondbewaringsdeskundige
die
sa a k
behandel bet.
,.Ek verskil
h eeltemal van die spreker," bet
hy gese.
, Die oorsaak van
gronderosie is nie oorbeweiding
nie,· maar die ouderdom van die
aarde. Ek skat die ouderdom
van die aarde op 4,000 jaar, en
omdat by so oud is, is sy kors
besig om oop t e bars. Dit glo
ek is die oorsaak van gronderosie."
Hierdie uitlating, wat seker
heelwat vermaak aan die blad
se lesers besorg bet, bet my laat
dink aan die wyse waarop 'n
ou boer eendag in my teenwoordigheid 'n Skot geterg het. Met
'n doodernstige gesig bet by _aan
die Skot vertel: ,,'n Klompie
kinders in Skotland het een
maal ' n sakhorlosie in die pad
opgetel. Die vonds bet heelwat
opspraak verwek in die omgewing, daar niemand kon vasstel
wat se voorwerp dit is nie. Uiteindelik bet bulle die horlosie
na die oudste Skot gebring, waar
by in sy leuningstoel sit. Nadat
die ou man die tikkende voorwerp aandagtig beskou bet, bet
by met groot stelligheid verklaar: ,Julie moet hom doodslaan; dis hy wat die aartappels
vreet.' ··
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Stalin Spreek Sy
Rysmiere Toe
In 'n toespraak voor die kommunistiese kongres in Moskou
het Josef Stalin Russlese steun
aan aile kommuniste buite die
Sowjet beloof in hul stryd om
,bevryd!ng".
Stalin het aan die geraamde30 miljoen kommuniste buiteRusland gese dat Rusland hul
steun nodig het en bulle ook
sal help ,om vir vrede en bevryding te veg".
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Die partypotitiek bet in die afgelope tyd taamlik onder paar setels. Dat die land van
skoot gekom in die nuusblaaie. I n sommige gevalle wonl wee bierdie botsende partybebriewe met aanvalle op die partypolitiek onder d ruk . I n die 1 lange in 'n krisi.s beland, l& van
Diamond Fields Advertiser skryf iemand met die skuilnaam minder belang! As Suid-Afrika
Ons Volk" onder meer as volg:
sy probleme wi1 oplOf!, sal by
"
moet uitskei met bierdie inge,Ons volk beteken ons volk. ting tot sy uiterste net soos die voerde en noodlottige partystelDaarom se ek na die hoenders Afrikaanse koerante bul cbau- seL"
met die partypolitiek. Dlt was vinisme tot die uiterste dryf.
BESTE MANNE
nog noolt van enige nut in ons Sowel redakteurs as joernaliste
In Die Landstem het 'n bele
dee! van Afrika nie. Die enlgste van albei seksies van die Suidgoele regering wat Suid-Afrlka Afrikaanse pers skyn aile sin aantal lesers hul instemmin~
sedert 1910 gebad bet was die vir verbouding, billikbeid, eer- betulg met 'n brief van 'n
koallsle tussen Hertzog en likheid en ordentllkbeid te ver- Ieser wat teen die partystelsel
Smuts.
loor bet, en slen in die ander te velde trek. A. M. Serfontein,
U se, h uUe se, ek se: Lig nie- groep niks anders as dulwels, Fouriesburg, stel voor dat die
blanke sake uit die partypoll- oneerlikbeid en kwaai bedoel- volgende
verkiesing
sqnder
tiek, maar waarom nie ook lngs. En al wat tel is hoe die partye moet geskied. ,Ons nomigrondbewarinl', minerale pro- man in die straat aangevuur kan neer die paar beste manne In
duksie, voedsel, behuisin«, die word om in die ander groep van elke kiesatdellng. Met stemdag
voorreg van arbeid, eerbare die gemeenskap sy ..aartsvyand word vir die beste man gestem.
aftreding - en waarom nie ook te sicn. Hierdie partygees bet Na die verkleslng kom gekose
onll volk nie!
die nie-denkende dec! van die lede bymekaar, kies die eerste
,Ek het tot die gevolgtrekklng bevolkfng so gedemorallseer dat minister en stel 'n beleid vir die
gekom dat ons alma! mal Is om die volgelinge van die een party regering op uit die beleide van
na die partypolltleke getwis van nou voor die voet alles veroor- die vorige politieke partye.
gister-vandag te luister, maar dee! wat die ander party doen, Hulle gaan dan voort om ons
met die hulp van die Here nie beoog of nalaat. En op bierdie land op die bes moontlike wyse
ook more nle! Die een organisa- wyse hoop bulle om die ernstige te regeer. Na vyf jaar vind ons
sie se by staan vir dit, daardle vraagstukke van ons land op te ons alma! in C<'n kamp as een
party s~ by staan vir dat. Maar los!
Suid-Afrikaanse wit nasie."
H. J. de Klerk, Pk. Bethal,
waaroor gaan dlt alles? Niks
,_,Arme land wat gebruik word skryf dat die verdeeldheid ons
anders as seksionalisme nie.
Hierdie land kan nie sedellk as 'n politleke voetbalveld dE'ur tot ondergang lei en dit is nodig
twee politieke partye wat net dat ons kerk- en volksleiers byof geldelik enlge vorm van .seksionalisme bekostig nie. Ons kan dan met mekaar saamstem wan- mekaar kom en die verskilpunte
neer bulle verteenwoordigers in met mekaar bespreek en oornet ons volk bekostlg."
die parlement vir bulle"elf brug.
salari!Wf'rhogings st~m - waarVOETBALVELD
,Oudsoldaat",
Randfontein,
In 'n brief aan die Daily Mail, mee die algehele verrotheid van verklaar dat by ,honderd perwat egter publlkasie ontse is, on.<> gepl'f'se demokrasie nan die sent saamstem om weg te doen
skryf Veritas van Kroonstad na kaak gestel word."
met die partypolitiek. Partyaanleiding van die blad se bepolitick veroorsaak net rasseWORTEL VAN KWAAD
swaar teen die Nasionallste se
baat en volksverswakking."
In
Dagbreek
skryf
C.
J.
beskuldiging dat die Engelse
pers die wetsverbreklng van nie- Heibner, Ripon, Yorkshire: ,Die
blankes aanmoedlg, as volg: partypolltiek is die wortel van
,,Vir 'n ou man wat sowel Die alle kwaad. Partybelang kom
Burger as die Daily Mail lees altyd eerste. Aile verstand, tyd
skyn die Nasionaliste se steek en in!iponning word aangewend
nie heeltemal onvanpas te wees om die regerende party aan dit'
Twec wetenskapllkcs, van
nie. Die Engelse koerante as bewind te hou, of die opposisiewic een die blinde dr. Friz
gebeel volg sy jlngoistlese rig- party uan bewind te kry. 'n
Mens verstaan dat dlt vir die
Guggi is, is besig met proefNasionale Party van groot bencmings om kunsmatlge oe
lang is om die Kaapse Kleuraan blindes te verskat wat
GEKLASSIFISEERDE linge as kicsers uit te skakel, 1 bulle in staat sal stel om te
want anders verloor bulle missien. Die oe sal met elektriese
ADVERTENSIES
kien 'n paar setels. ~lens verbatteryc werk, en bulle vcrTARIEF:
staan ook dat dit die Verenigde
wag dat bulle binne enkele
BullloaMI!b ~:
Party van groot belang is om
jare sal slaag. Deskundiges
(Verlow~.
huwellll.,
I'~
die Kleurllnge op die kieserslys
verklaar dat die idee teore1tvtcnaJ. ID memoriam, plulnren·
•lnl'. ena.) lcl. per wooed; miDlmum te bou, want dan wen bulle 'n tles wel moontlik is.

!nde
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ook

rry-

Dansmusiek Vir
Die Kerk

Moderne dansmusiek sal die
nagmaalgangers van 'n EngelsKatolieke kerk In Londen voortaan begelei solank die mis
bedien word. Dit sal deur klaviere, 'n ghitaar en moontlik 'n
fluit verskat word, boewel die
regte ding elntlik 'n dansorkes
sou wees, volgens die komponis,
eerw. Geoffrey Beaumont, kapelaan van Trinity College, Cambridge, wat die muslek vir die
mis gekomponeer het.
Hy bet ges~ dat dit sy idee
is dat die mense wat gewoond
is om na dansmusiek te luister bierdie soort musiek in
verband met bul kerk moet
bring.
.
.
.
Een van d1e pred1kers by d1e
Tbomas-kerk, waar dit aanstaande maand ~ng~voer ~n
wor~, h;t .verd~!dchk dat d1e
mus1ek n Jazz-ntme het. Sommige is op 'n ,fox-trot"-maat
en ander op 'n walsmaat, bet
by gese.
Die berig meld nie of die
idee ook by die kerklclers pos•! - · - · - ·
·· · - · - · - · - · -·~· gevat het om ,Super Man" en
ander Amerikaanse prente-rillers in die kerk te lees sodat
•
•
mense wat daaraan gewoond Is
,sulke leesstof in verband met
··· - ~ - · - · - · - · - · - · - •• •- ~ hul kerk kan bring" nie.
net daarop gemik is om die
V.P. afbreuk te doen.
Met die deurdryf van daardle
wet bet dr. Malan tew.ens sy
kans verspcel In sake die protektorate. Watter garansie bet
Engeland dat dr. Malan die
skepsels in die Protektorate
beter sal bebandel as die Kleurlinge?
Dis bra na'ief van dr. Malan
om dit nog te vra, want daar
Is nie die minste moontlikheid
dat die Malan-bewind ooit die
Protektorate sal kry nie.

T amatieplant H oer ·
as Huis
Uit Port Elizabeth word berlg
van 'n tamatieplant by die huis
van mnr. J. T. McNish wat meer
as twaalf voet hoog is en veertien voet wyd strek. Meer as
100 ryp tamaties is al gepluk
en daar is nog 90. Die plant het
gegroei uit 'n tamatlewortel wat
mnr. McNish in April In skraal
grond ontdek bet. Nadat hy die
grond bewerk bet, het dlt uitgeloop en rank nou al oor die
buis se dak.
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1\lnr. Leon Kooyker, Lu.<>aka,

·

skryf·
Daar is niks bekend van 'n
(JU)JIU.) ~. ~'eN.- uu,
offlsiele poging om die Nasio~AD.
nate Party en V.P te oorreed
om die kleurvraagstuk uit die
MEUBELS
partypolitiek te Jig nie. Dis
Ml!:VBELS.-Beter Meubela teeD bll· waar, talle leiers bet daarvan
Wier Pr'JI&. Babaw&eDtjtea, •tootk&rre·
IJlel, drlewtele, llnoleUJD.S, tapyte, en~., ,gepraat", op 'n vae manier,
ook &1t7d In voorraa4. ~ k&talocue. en sonder enige verantwoordeMeld waarln u belanptel. - Vl88£&.
Mltt!BJJ:L8, Laooptna& lTI, llaape&IWI. likheld. Nou dat die N.P. praat
1/12/11 van ,bankrotskap aan 'n kleurbeleid by die V .P." en hoop dat
RADIO
die ,V.P. oor die kleurvraagstuk
LOVW EN LOOW, die Beroemde sal skeur", sluit dit ook so 'n
Jtadlo-IDcenteun.
8a..Mewec,
ranw,
Yerkoop en ber1t~ Ra.dto'• eD Elelttrteoe moontlikheid uit.
T.,..t.Ue. Oereptrurde EJelttrllttelll·
Dr. Malan .span die perd agter
&&DDemen. FooD 9·8436.
die wa. So 'n voorstel sou
misklen kans van slaag gebad
BORLOSIES EN BRU..LI::
R. I. 8TEY.N, De Vllllerutnat 11. bet, as dit sou gekom bet voor
y....,., &.P.-VIr borloalea en brllle. by die Kleurlinge op 'n aparte
Verkoop en repareer . PeraooDUke &aa•
dac.
19/9/TK kieserslys wou plaas, wat tog
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Wondermetaal
Volop in S.A.
Suid-Atrlka staan op die punt
om die produsent van nog 'n
gesogte metaal te word wat
nuwe rykdomme naas goud en
uraan na ons land kan bring.
Dit is die nuwe ,.wondermetaal,"
titaan, wat llgter as staal is,
sterker as aluminium, roesvry
en met 'n bale hoer smeltpunt as
staal. Met die nuwe tydperk
van spuitaangedrewe vaartuie
word 'n wedloop om besit van
bierdie uiters geskikte metaal
vir die nuwe soort masjiene verwag, en Suid-Atrika bet groot
rykdomme htervan veral in die
Transvaalse bosveld waar dit in
die vorm van magnetiese ystererts voorkom.
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Die stelting is meermale in ons blad gemaak dat die
beleid van afsondering of apartheid groter steun van die
nie-blankes sal genlet indien -dit so toegepas word dat dlt
doidelik is dat daar ook aa.n bulle belange gedink word.
Daar om bet Die O .B. fout gevlnd met die wyse waarop
trein apartheid in Kaapstad toegepas is deur dat dit net
sekere eersteklaswaens vir blankes reserveer, maar die nieblankes nie ook teen blanke indrlnging beskerm nie. Blank~
kan na willekeur in nie-gereserveerde waens tussen nieblankes gaan ry.
Bierdie soort aparthe-id ver- te laat berleef nie. Dit beteken
werk wrewel by die nie-blankes ook nle dat bulle ontevrede Is
en sk ep die indruk dat die omdat bulle die rolprent ,Sound
witman net daarop ult I!! om Barrier' nie in die Colosseum
homself ten koste 'Van die nie- kon sien nie. Inteendeel, bulle
blankes te bevoorreg met sy is beeltemal tevrede om dit in
aparth eid.
die Star- of Gem-bioskoop te
In 'n brief aan die Cape sien, solank bulle dit maar net
Times gee 'n nie-blanke ultdruk- ook kan 'Slen.
klng aan hierdie opvatting. Hy
,Wat ek duidelik wil maak is
verklaar dat bale blankes heel- dat die nie-blankes biUikheid en
temal onder verkeerde indruk regverdigheid verlang en nie
verkeer aangaande die nie- maatskaplike gelykbeld of lets
blankes se bouding teenoor dergeliks nie .•• Die nie-blanke
apartheid. ,Wanneer n!e-blankes is ontevrede omdat dlt altyd lyk
teen onregverdige wette protes- of by die slegste belfte ontvang
teer deur apartbeidsmaatreels - indien hy soveel as dit ontte tree. is bulle bcdoellng vang."
geensins om die eensbestaande
,voorreg' om in dieselfde eersteklaswa tangs die blanke te sit

Die tee·aand verlede Donderdagaand by mnr. en mev. S. J.
Swanepoel, Dulwekop (ongelukkig is die adres in DIE O.B.
verkeerdelik as Vredehoek aangegee), was besonder geselllg en
'n bedrag van £3 ISs. Is ten behoewe van die blad lngesamel.
Mej. Retief, van die Vrlendskapsentrum, sal die volgende
gasvrou wees.
Dlt vind plaas op 31 Oktober
in die Vrlendskapsentrum.
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V.P. KAN IN VERKEERDE
KOERS GEDWING WORD

Geregis

14 Oeste l ewer Meer as
22 van Selfde Grond

Groenbeme..ting kan die ~emiddeld jaarlik-.e opbrengs
van mieliela nde met m rer a., vyf .,ak l)er morg 'erhoog en
die produksiekoste \ a n mielies \erlaag, al nord die land
· n Ple idooi dat die Nasionale P arty moet h elp om die natm·ellevraag· wa t groenbeme-. word minder dikneb ge-o~. \olgt'ns proef!"tuk uit die partypolitiek gelig te kry, m et die waarl"kuwing da t indien nemings wat in Rhode--it> gedoen 1-;.

die Ver enigd e P a rty gedwing word om ' n teenoorge!,telde hele id te fon nu- V) ftig- sak m t"er mieli«>., i'l in
l eer, die k an!'!C vir a parte ontwikkelling waar sk ynlik onmoontlik gemaak l 'n proet oor 22 Jaar va n 'n land
gaan wo rd, i~ vervat in die weeklikse politiek e oor·sig van W. vun H eer- \'erkry wat net~· oe!;~ m lelie-.
d
· D b
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k f
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•l ·
gelewer h et en mtu'i!>t"n ~rroe-n en 111 ag rt•(• ·•
nr. an eer en s ry na aa n et rug van te u•t atmg berne& i" as ,,8 11 'n land wat t"l ke
van min. J. G. Strydom, Transvaalse Ieie r van die N.P ., d ut die kle u1·vraug- jaar van die 22 onder mit"lie-"
stuk nie uit die partypoltiek gelig kan word nie omdat slegs die regering was. Hlerdic ~roc> f, wat In The
die vraagstuk deur wetgewing en administrutiewe ~tappe ' kun o plos, en Rhodes1a Agr1cultural .J ourna!
d d' y
• d p
al
d
• d'
h d'
.
h id aangehaal word, Is op d1 cp r001
at u • erentg e arty s ver wyn In 1en y I C reger1ng se a part e
grond by die Snlisbury-proetsteun, , want h y ib van rassehaat afhanklik vi r sy hestaun."
plaas uitgevoer, maar goeie ultMnr. Van H eerden merk op
dat nle ccn van m in. Strydom
sc redes afdo~nde klink n ie.
, As d ie \'e renigde P arty na ' n
ooreencek om e n at.ionale kleurbeleld HY bestaanfiiba&ito moet.
\'t'rloor , laat hom. H oekom n le!
E n terwyl dit , ·olkomt" wa.ar Is
dat net d ie regerinr 'an die dag
'll oplossinc met wetcewi.nc en
adrninistrat lewe stappe kan bevorder, 11prt'ek dit ook \'aru;elf
dat by d it bt'ter, kon~ekwen~r
en be!itendi(er kan d oen met die
n&81e agter h om as met net een
party agter h om.
,,Dit is waar wat die Min ister
s6 dat die Verenigde Party op
' die oomblik gccn kleurbelcid bet
nie. Juis d ie atgelopo week hct
nogcens lo.o.t alen wattcr harrcwar van s tcmme daar opgaan
vanult die geledere van die rcgering se teenstandere. Die een
se konsulteer' · andere bcplelt
'n ',n u w e b~naderlng•; nog
andere begee r ekonomlcse integrasle maar m~takapllke ae&Tegasle,' wat al hlcrdlc ultdrukkings ookal mag bcteken Maar
naas hlerdles Is daar ·n · aterk
en ek dink toenemende, &Toe~
wat s6 dat d ie c.-nigste we rkllke
- - - - - '_
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,.Dit is inderdaad ook di e
enigste werklike beleid ( naas
totale apartheid ) wat die Verenigde Party as alternatlef
kan stel teeno?r die apartheid
va~ die regermg.
,.D 1t het hulle sover ni e gcdoen nie, In die eerstc instanslc
omdat dlt op die oo~bl!k nog
noodlottlg sal ~ees v1r ." verkleslng, en In d1e twcede mstan·ale omdat 'n ~root pe_rsentaslc
V.P .-lede, inslu1tendc lc1ers, nlks
van so leta wil weet nic.
,.Die Vereni~de Party het dus.
op die oombltk, geen alternaUewe kleurbeleid waarmee hy
na d~e land kan gaan nie. Gevolglik sal hy een van twee wet!
moet volg: of met die Nasionale
Party probee r ooreenkom tot 'n
tweeparty-gedragslyn, soos die
Amerikane gedoen h et met bultelandse beleid, of ' n a lt ernatiewe beleid vl nd.
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,.Eerscenoemde wee k a n n et
gevolc word as die Nnsionale
P a rty va n sy kant ook - help.
Ek '~r aan dat dit no« cedaan
kan word s onder 'n bt'cln.selk ompromisse omrede van wa t ek
hierbo «ese b et: ek glo nl. da t
di e croot mee rderbeld V.P.1 ondt'rsteonel'!l dlt in bft'e becln1St"l eens is met a pa r t h e-Id. E n
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oplossing' is om ,terug t e keer
na die ou Kaapse liberalc tradisie' en oor te slaan na 'n beleid van ,gelyke regte vir aile
beskaafde mense.' H ulle erken
dat die natuurllke verloop hh•rvan sal wees dat die blank"' uitei.ndelik sy seggens kap sal m Oi't
prysgee, maar voer daart~enoor
aan dat daar eenvoudig geen
an der morele en tegelykPrtyd
praktiese uitweg is n ie.

ek dink nle dit bt'hoet enic tbetoo« wat daarme-e bt'r eik kn n
" onl n ie. Laat my cgter net
twc!' oorweglngs noem:
,.Din k IUln dl«> effek 1\ll buite
wat d it -.a l h ~ as die huidi«e
<ik) n ' l'r-.kil ' er n m c kan word
Ol('t d ie f elt 'an oorwegende
blanke eenhr ld in die 'U'nie wat
hit> rd le saak btt N'f ; en dink aan
die onde-n.keid wat dit 1>11l maak
mi nl!t~r Ve rwoerd by die
a a n voon,·erk, d ie gr ond11lae Yir
a parte ontwlkkellng waaraan by
met ltOYeel e-ner(ie en rt'ed~ m et
b et>h nat \\ t"l'!lAe " eric. dle s teon
van 'rywel die h ele blnnke be,·olking k a n kry lns tede van om
t e kumpe te h~ met partypolitiek e vlttt'l'), e n in die wiele
ge ry te word de ur m en se wat
dit In boofHnuk f'ens is m et sy
rig tinJI',

a..,

la nd waarop gr ocnbemesting
t oegcpu is, hct in d ie 22 jaar
11!6.9 sak gclewer in in H oest e
<17.9 sak per morg gcmiddeld
per jaarl. DtH\rby k os dit minde r om 'n la nd onde r groenbem csllng t e s it as om dit vir
m tcllcs t c b<'wcrk. D it h et dus
m lnde-r gek os orn d ie 186.9 sak
in 14 oeste te k r y a& wat dit
gt>k o., bet om die 182.2 <;ak in
slae m et groenbemestlng Is ook 22 ~"tf' t~ kr~.
op ander proefpl asc in die k olonie behaal.
Die proefland wa t van 1913 tot
1928 m ielle-oeste gedra het, h<·t
' n afname in produksie begin
Die J c>r celdc maandellkse vertoon. Dit is t oe in t wee ve-rdeel
en op die ee n h elfte is voort~e gadc.-rlng van O.B .-vroue in die
gaan m et mielies jaar na jaar, O.B - kantoor, Groote Ke rkgebou
tcrwyl op die ande r elke "d crde 703, Kaap11tad, \'ind op Woensjaar ' n groenbcmcsllngsgewas dagoa-~end, 29 Oktober om 10.30
gesaai en ingeploeg is. ~lyke soos c cwoonllk plaas.
'n Punt wat onder m eer behoeveelhede fosfaat is op d ie
s prcek sal word, la d ie vorm wat
twee Iande toegedien.
In die 22 jaar sedert 1928 h ct die vroue se bedrywigheid moet
die dee! sonder groenbemestlng lnncem met bet r ekking tot
132.2 sak mlelies gelewcr < ~c fondsinl!ameling vir die republimiddeld 12.6 sak per morg). Die keinae blad.

Vroue Byeen

)ode in
<Vervol~

lnte r na.siona le

GEVAAR
, As die Vcrcn lgde Party op die
ander weg moct te rugval en
uitelndcllk wei ' n konkretc a!tematlewe beleld moet formuleer en aanbied vrees ek kan en
gaan dlt n iks' anders as die
meer~csc.-cde ou Kaapse ,gelyke
r egte vir beskaafde me nse' In
een gemtegreerde samelewing
wees nle. Invlocdryke elemente
onder hulle staan dlt reeds voor.
Dlt sal hulle aanvanklik bale
11te un laat verloor. \'lr d.it' ~a
~oolonale P a rty ~oat dlt t)·dellk,
1>0la nk '" ' aile andf' r dinge n ormaal b l), groot , ·oordeel bt'tt-k en. -'laa r ek \ ·rees d at a11
on11 een maal hle r twee p artye
k ry wa t ultgellproke veordeel Is
op die ba11h1 ' 'an apartheid t een
c elykbeld, en m et wtlreldopinle,
oplnJe In die r es , ·an Afrika. e n
<llf' c ewl« "''" die b ele nJebla nke
btlvolklng van die U nle in dlt"
11kaal tt"en l'er sgt' nOI'mde, dio
k nnse v ir a p urte onh\ikkelin«
e lndeiOO!> bt'moeillk, lndlen rue
onmoontllk remaak gaan word
nle.''

Suid-Afrika. t.e ny werheid.,pro dukJ.ie bet in die twee jaar
t.edert l!M9 bykans verdubbel,
h et d r . H. J . va n Eek. voor !4itter
va n die Nywerheidsontwikkelingo,k orponu.i e, verlede week in
Johan nesburg ce<oe.
Hie rdie geweldlge nywerheldsrevolusie bet eers na die oorlog
begin. Tydens die oorloa-ajare
h et daar geen nywerheidsontwikkeling plaasgevind nle. In
1939 was die nywerheidsproduksie van dle land .£200,000,000. I n
1949 was dit .£675,000,000 in 19150
.£875,000,000 en verlede jaar
.£1,000,000,000 of vyf m aal mcer
as in 1939.
Dr. Va n Eek bet ges6 dat
Suid-Afrika. 25 Jaar c elede ' n
armbla nke vraagstuk ge had h et.
Vanda.g h et by dit nle m eer nle.
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J. Goldmann, P. Mend~s Oedo
van die .raad van coewerneurs,
onderske1dellk van Tsjcggo-Siowakye en F rankryk ); C. Gutt
(voors. raad van dlrekteure,
Belgic) ; L. Rasminsky (dlrek .
van K a n ada); W. Kaster <onderdirek . van. Nederl~nd ); N . Altman (asstste nt dlrektf'ur) ; E .
l't{. Bernstein (dlrekteur van navorslngsdiens); J . Gold en L.
Leventhal (raadslede).
Inte rnasionale \1ugtellnceorpnlusie :

lntera.sionalt" llandelsor ganJ&a Mie:
M. Scutens <vooraltter).
lntem al!ionale Unie van
T elek ommunikasles:
F . C. de Wolf Clld van raad
van behcer ) ; Garry C. Gross
<ondersekretaris-genU ; H. B.
Rantzen <direkteur van telckommunlkaslediena>.
I nter ruulonale 0fi1Ule '\o'llD
Burcerlike Lur'&&rl:
A. C. Berg (hoof ).
~mencde

DleDfiit e:

A . C. Katzin <V.V.O.-verteen-

I

Mayer Cohen (direk.-gcnl. 'lfd.
voorsorg en g esondhcld>; P .
Jacobson, R. J . Youdln Conderk ld Ilk di r ek.- cnl. en dlrek.
s e e
g
afd. repatrU!ring>.
W~reldgeson dheidsrtu«l:

woordlger In Korea) ; G. Movahon (V.V.O.-ver teenwoordiger,
ln llgtlngsof flaler, K orea); E. A.
Grosa (vcrteenwoordl~er V.S.A..);
L Lubi.n <ekonomiese kommisaie); Jul. Katz Souchy (ver teenwoordlgcr van Pole); Alex
Bebler <vcrtcenwoordlcer van

z. Deutschman (hoof te, nolog. Joea-oslawi ~).
afd.). G. Mayer (hoof vcr taui• ,J>D.D 0.8." WoN EeClrUit deur Pro
.
•
.
llleCie.l&·~. Blrd.wtra&t. l tetd1ens ) ; ~- S1egel (dlrekteur bcd'- .._ , . . wtceBepmc.
beer en fmansles); N . Goodman
Groot. )[........_ '701, Pollbua U ll,
(dirckteur-genl. afd. CWrnrgld.
:rr.-Q ielll, JC.upeta4.
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Om met 'n mauser te korrel en grootwtld te skiet,
om ' n De Wet-mes te vat en rugbiltong tc sny . . •
dit is die Afrikaanse lewenswyse. Maar of jy nou
leeus gaan jag of net bokl..c gaan sktet, Rembrandt
word altyd \erkies. D ie sigaret gemaak van die
room van die oes ... ook dit is tipies Afrikaans.

O.B. JAARGANGE
JAARGANG JJNSO-:uNSl
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