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• Geregistreer aan die lfoofposkantoor as 'n Noosblad. 

SIT WEER HAND OM DIE 
NEK MET ROOI DIKTAT-OR 

Jrg. 12.. K.a.apstad, 26 November 1952. Prys 3d. Nr. 2. 

Maarskaik Tito, kommunistiese diktator van Joego-Siawie, wat oen
skynlik in kwaaivriendskap met Sta~in en sy Kominform Iewe, is deur die 
Britse regering uitgenooi om 'n weiwillendheidshesoek aan Engeland af te 
le. Hy het dit aangeneem. 'n Paar maande gelede het die Britse minister 
van huiteiandse sake, Anthony Eden, by Tito gaan kuier. Hy het die besoek 
haie geniet. Brittanje is hiykhaar op pad om net so op hoi met ,premier 
Tito" te gaan as wat by tydens die oorlogsjare en onmiddellik daarna met 
,premier Stalin" was. Daardie kommunistiese vriendskap kos ,die wereld 
vandag biljoene ponde aan hewapening. 

Atoommasjien Kan Allig 
lets Nuut Voortbring 

Dit is duidelik dat Brittan- I ONTMOEDIGE~ 

Daar sal in Switserland 'n masjien gebon word 
wat die wereld se magtigste atoomsplitser sal wees. 
Die masjien mag selfs die eeuoue droom van weten
skaplikes verwesenlik - om nuwe materie te skep 
(uit die nygelate energie van die atoom) . , 

Tien nasies - Wes-Duitsland, Swede, Frankryk, 
Italic, Noorwee, Denemarke, Belgic, Holland, Joego
Slawie en Switserland - bet 'n internasionale liggaani 
vir atoomnavorsing gestig, met laboratorioms naby 
Geneve in Switserland. Daar sal die magtige atoom
splitser geboo word. 

Die wetenskaplikes weet glad nie wat die masjien 
sal voortbring wanneer by die atoom stukkender skiet 
as wat dusver gedoen kan word nie. Die energie 
wat op hierdie wyse uit die atoom vrygelaat word 
kan selfs 'n nuwe materie skep - selfs iets wat 
tot dusver nog nooit op die aarde bestaan bet nie. 

je se politici nog nie hul les ge
leer bet nie. Hulle maak bulle 
weer klaar om die duiwel met 
BeiHsebub u;t te dryf en 
,premier Tito" sal aan die ver
slaa.fde Europese volke weer as 
net so 'n held en bevryder voor
gebou word as ,premier Stalin", 
om daarna weer die uitdager in 
Wereldoorlog Vier te word. 

In plaas van dat d:e Britse 
politici liewcr stappe doen om 
d;e anti-kommunistiese clemen
te in Europa tot 'n bondgenoot
skap saam te smce, verkies bul
le om maats tc maak met kom
muniste van wie dit nie cens 
honderd persent seker is dat hul 
vyandskap teen Stat:n cg is nie. 
Vir die hl--yfelagtige - en in 
ieder geval gevaarlike - bond
genootskap van Tito verwerp 
die Britte die bondgenootskap 
van nasionalistiese Spanje. 

OOGGETUIES GEE 
BESKRYWING VAN 

WATERSTOFBOM 
Hoewel die Amerikaanse atoomhoofde nie uit-en-uit wil erkeu dat 

die eerste waterstofatoombom 'n paar weke gelede in die Stille Oseaan 
beproef is nie, skyn nie-amptelike inligting daarop te dui dat dit wei die 
gevai was. Ampteiik is net te kenne gegee dat 'n reeks proefnemings met 
atoomwapens plaasgevind bet ,met iubegrip van proefnemings wat hetrek
king bet op navorsing na die waterstofbom." Dit is as geslaag heskrywe. 

1\laar voor hierdie aankondiging bet briewe Amerikaanse 
burgers van soldate bereik wat by die proefnemings teen
woordig was waarin realistiese beskrywings gegee word 
van die ontploffing. Die feit dat die owerbeid dissiplinere 
stappe aangekondig het teen die briefskrywers dui daarop 
dat dit bier wei gaan om juiste weergawes. Een van die 
briewe bet die volgende beskrywing van die ontploffing 
gegee soos dit op 'n afstand van nagenoeg veertig myl 
waargeneem is: 

voordat dit tot stilstand gekom 
het. Toe het dit voorgekom as
of hy weer met die hoofsuil 
verbind is deur 'n spinnerak 
van wasige damp. 

,Die opmerking van die er
vare mannc was: ,Liewe land, 
dit maak beslis van die atoom
bom 'n bakatel.' " 

EILA.l'I'D TOT NIET 
,Vroeg vanogggend het ons 

op die dek gestaan en in die 
rigting van die eiland .(Eniwe
tok) gekyk, wat ons nie kon 
sien nie. Elkeen teenwoordig 
het met gespanne aandag ge
luister hoc die luidspreker die 
minute aangekondig het, toe 
die sekonde, vier, dric, twce, 
deur die donkerbril, waarvan 
die glase so swart was dat mens 
absoluut niks daa.rdeur kon 
sien nie, 'n groot ornnjekleu
rige bal uit niks te voorskyn 

NUWE.. PARTYE. 
AANGE.KONDIG 

Twee nuwe partye is die af
gelope weke aangekondig. In 
Transvaal het mnr. H. M. du 
Plessis, 'n boer in die omgewing 
van Vereeniging, aangekondig 
dat 'n Republikeinse Party tot 
stand gekom het wat by die 
volgende verkiesing 40 setels 
sal beveg. 

In Natal het mnr. Stuart 
H elps, 'n geharde Empire-man, 
'n Federale Party gestig met 
die doel om Natal uit die Unie 
te laat afstig. 

gekom, wat groter en belderder 
geword bet totdat dit gelyk bet 
of ons geen donkerbrille opge
bad bet nie. 'n Intense warmte 
bet ons feitlik onmiddellik ge
tref, en die vuurbal bet begin 
opstyg en geleidelik sy inten
siteit verloor. Ons het ons brille 
afgehaal en gemerk dat water
damp skielik besig was om 
rondom die sui! te vorm. 

ATOOMBOl\1 VERDWERG 

'n Ander ooggetuie bet gemeld 
dat 15 minute nadat die ont
ploffing plaa.sgevind bet, die 
eiland waarop die born geplaas 
was, in belder rooi vlamme op
gegaan bet. B"nne ses uur het 
die eiland, wat <l'enmaal be
groei was met palms en klap
·perbome, uitgebrand ' tot niks. 
,,'n Eiland van 'n myl wyd bet 
in<lerdaad verdwyn.'' 

Intussen word daar gegis oor 
die krag va.n die watcrstofbom. 

,Toe bet dit binne in die ba- Dit wissel van tien tot du:sen<l 
sis van die sui! opgegaan en maal sterker as die at.oombom. 
die lug verhelder sodat mens Wetenskaplikes verklaar dat 
ontelbare tonne water die lug die reaksie by die waterstof
in kon sien voortsnel - al , bom presies dieselfde is as wat 
langs die suii, op, aangetrek I in die son plaasvind: energic 
deur daard!e geweldige onwaar- word vrygestel deur die same
neembare krag. Die suil het op smelting van vier waterstof
en op gestyg en uiteindelik soos atome tot een helium-atoom. 
'n paddastoel uitgestrek. Hierdle samevoeging kan slegs 

,Omtrent drie minute later plaasvind wa nneer die hitte 20 
bet die ontploffingslag soos miljoen 'grade Celsius is. Hier
'n nabye kanonskoot ons ge- die hittegraad word verwek 
tref, gevolg deur dowwe dreu- wanneer 'n atoombom ontplof, 
n:ngs vir etUke s·ekondcs. en daarom word laasgenoemde 
,Daa.rna het die paddastoel gebruik as die afsitter van di.e 

ontplooi tot 'n wye stralekrans waterstofbom. Da.ar vind dus 
wat met die snelheid van 'n eintlik 'n dubbele ontploffing 
tornado gegroei bet tot.dat dit 1 pla.as, eers 'n gewone atoombom 
byna oor ons skip gereik bet 1 e n dan dle waterstofbom. 

Die belangrikstc gcvolg van 
hierdie vryery met 'n tweede 
kommunistiese diktator is dat 
die anti-kommunistiese clemen-

Nog ,n Uitspraak 
Teen Regering 

te agter die Ystergordyn geheel . . 
en a! ontmocdig word en hul Die regermg bet nog 'Jl bof-
deel aan 'n stryd teen Moskou saak in verband met apartheid 
agterwee sal. laat as bulle maar verloor toe hvee van die dril' 
die cen dui~el vir 'n ander moet r?gters verlede week die rege
verruil. In die Britse hoerhuis 

1 

rmg se appel teen 'n uitspraak 
het 'n Roomse lord juis die op- van 'n magistraat in Kaapstad 
merking gemaak dat die regc- 1 verwerp bet. 
ring Tito moet versoek om gro- Die magistraat het bcvind 
ler verdraagsaamheid teenoor dat 'n nature! wat in die blan
sy kerk te openbaar voor sy I k~s se wagkamer gaan sit bet, 
besoek. me strafbaar kan wees nie om-

1 dat daar nie gclyke gcriewe in 
SAL :\IOET VEG die opsig beskikbaar gestcl is 

nie. 

Die Westerse volke het geen Die regering het aangevoer 
rede om na Tito te vry nie. In- dat 'n wetsamendement van 
dien sy breuk met Moskou eg 1949 die Spoorwee wei die reg 
is, ,sal hy dit nie kan waag om verleen om plekke vir vcrskil
neutraal te bly in 'n oorlog lende rasse af te sonder selfs 
waarin Stalin klaarblyklik die al kom dit neer op ongelyke 
hclc Europa sal beset nie. Daar 1 behandeling. Regters De Vii
sal dan met hom as verraaier tiers en Herbstein het saamgc
afgereken word voordat die 1 stem dat dit nie die bedoeling 
Weste 'n teenaanval vanaf van die wet kon gewees het om 
Joego-S!awiese grondgebied van een ·dee! van die bevolking on
stapel kan stuur. }Jet nnder regverdigcr te behandel as die 
woorde, b y sal in elk geval ver- ander nie. 
plig ""(eeS om tt>en l\foskou te Regter Hall het die regering 
veg sonder dat van hom 'n gelyk gegee en gese dat hy die 
Christen-held gemaak word soos wetsamcndement beskou as 'n 
indertyd van S'talin. I magtiging aan die spoorwegad-

Indien sy breuk met Moskou I ministrasie om die wydste dis
nie eg is nie, is enige bondge- kriminasie ~oe te pas. Die rc
nootskap met Tito niks anders gering het hom nou op die 
nie ·as 'n aaklige lokvaL Appelhof beroep. 
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DIE 
REPUBLIKEIN 

Verskyn weekliks vanaf 14 Jan. 1953 

• Die blad is heeltemal onafbanklik. Sy enigste 
doel is die bevordering van die republikeinse 
strewe van ons volk. 

• Republikeine, dit is U blad. Teken daarop in en 
werf u vriende om dieselfcle te doen. 

e l\l~enie versuim nie. Pos vandag nog bierdie 

,....................... INTEKENVORM 

1 Die Sekretaris, DIE REPUBLIKEIN, 
: Posbus 1411, KAAPSTAD. 

Beskou my asseblief as gereelde intekenaar op Die 
Republikein. 

Ek sluit ........................... in vir ............ maande 

Naam ... ! ..................................................... . .... . 

Adres .............................................................. . .-
······························································· 

i H d k . I : an te en1ng .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . : 

I Intekengeld: 15/ - per jaar; 7/ 6 per halfjaar. I 
~ ~ . .. _. ........................................................... _ ............................................................ _ .. 
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EENSTEMMIGHEID 
Mnr. J. G. N . Strauss, Ieier van d ie Verenigde P a r ty, 

bet verlede week sy party se n a t urellebeleid in Bloemfontein Ministers se Reise 
uiteengesit. Dit gaan moeilik om vas te stel in hoever dit 
nou e intlik van die Na s ionale P a rty se bele id ve rskil - Mnr. A. J. Malan van Plat-

sak, Wellington skryf aan my 
sells laasgenoemde .,e pen. e rk t>n die groot ooreenkoms, om te vra hocvccl oorsesc relsc 
hoewel bulle dit maar net as , papierbeleid" opsy wil_ skuif. die Verenigdc Party sc minis

Die tydsgewrig waarin Olll'l ons tam. be\ ind is egter tcrs ondern<'cm bet gedurendc 
\'eels te gevaarlik om enige blyke van m eningsooreenkoml'> d1e Iaastc vyf jaar van die 
tussen blankes sonder behoorlike toets ing weg te redeneer. Smuts-bewind; waarheen bulle 

Laat ons kortliks die punte van ad v. Strauss se beleid gereis bet; en hoevccl dit die 
opnoem: land gckos hot. Voor ts vcrlang 

1. Die naturellereservate moet vergroot en ontwikkel my Ieser di<>selfde informasic 
w ord sodat dit die nasionale en kulturele tuiste van die oor die r<'isc van d ie Nasionale 
naturel kan wecs, en die stroom na die b lanke gebied beperk Party S<' ministers gcdurende 
kan word. die eer.>te vyf jaar van die 

1 Deur Sybrand gadcring by te woon teen ·n 
1 koste van £11,207; die Eerste 

:=:=:=:=:=:= ' ' == = = ~iinistcr aan B rittanje en 
vrouens saamgegaan. Dit blyk Frankryk insakc d ie vredes
voorts dat die V.P.-ministers konfcrcnsie teen 'n koste van 
d it nodig gevind hct om onge- £8,797; die Minister van E ko
veer ti!'n pcrscnt mcer amptc- nomiese Ontwlkkl'ling fl,an 
narc m(•t bulle saam te neem B rittanje en E uropa om handel 
op hul rci~e as die N.P.-minis- tc bevorder teen 'n koste van 
ters. Onder die V.P. bet die rei:ill £4,634; die Minister van E kono
blykbaar gegeld dat minder mic:;e Onn\;kkcling na Brittan
vroucns en meer amptenare jc insake voedsel teen 'n koste 
saamgaan. Onder die N.P. was van £1,123. 
dit net anqersom. In 1946' het die V.P.-ministers 

Hier volg nou die bcsonder- derhalwe vier reisc onderneem 
hcdc van die reis!': t!'en 'n totale kostc van £25,761. Origens moet naturelle-arbeid beskikbaar wees in die Malan-bewind. 

blanke gebied waar nodig. Tlenp aanslcn .van die Nasio- Jlyf Rel'se r·,, 1945 
na e arty is d1e gevraagdc ge- . , . 

2. Geen bloedvermenging; volledige maatskaplike gewens slegs beskikbaar vir die 

Et•n was 'n spcsiale reis wat 
vcr!'is is dcur die pasafgelopc 
oorlog. 

apar t he id en afsonderlike naturellewoonbuurtes. jare 19'49, 1950 en 1951. Vir doe!- I n 1945 het gent. Smuts be-
3. H andhawing van di<' H ertzog-wetgewing van 1936 eindes van vcrgelykingverstrek sock afgele aan Brittanje en Agt Reis(> ;11 1950 

ten opsigte van politieke regte '.ir d ie naturellc. . ck di<' gegcwens ten aansien die V.S.A., insak<' voorbcreiding 
Na die aankondiging van dx. Malan vcrleae jaar dat van die Vcrenigdc Party vir V.V.O.-Handves teen 'n koste In 1950 hct d1c Minister van 

sy party hom nie vereenselwig met die ideaal van algehele die jare 1945, 1946 en 1947. v~n .£~·830 ; die . Min~ster van I Vcrdediging Brittanje, Europa 
of tcrritorialc apartheid nie, soos deur die kerklike kongres Gcdurt'nde die betrokke jare F manslcs _aan ~nttanJC, om al- ('n die V.S.A. bcsoek op nog 'n 
aangeneem, is daar inderdaad geen verskil tussen die tw~ bet die Vercnigde Party-minis- gem!'nc fma~stel,, sake te be~ gchcime miliUhe sending teen 
partye se naturellebelc idc soos amptelik van weerskante ters sewcntien reise ondcrncem s~rcck, ~e;n n kostc van £696 • 'n koste van £4,490; die Mlnis-

k d' · · lfd teen 'n totale koste van die Mims~er van Pos- en Tcle- ter van Finansies aan Brittan-
aadngeS on tg me. Dtese c geld ten opsigte van d ie Asiate. £107.947 ; en die Nasionale Par ty graa~wese aan Brittanje om. die jc om finansltlle samesprckings 
A ' . trau<,s verkondig r ep a triasie van die ludiers as enigste Emp1rc se .,Telc-Comlllumea- te voer teen 'n kostc van £1 070 1 · kl t d t d' tuk li se ministers het <'cn-cn-twintig 
op ossmg, en \ Cr aar \ 'OOr ~ a te vraags van J>O - rcisc onderneem teen 'n totale lions Conferene!'" by te woon, die Minister van Naturellc~ak~ 
tieke r egte aan die lndie rs hipotetie~ geword bet ween~ die koste van £95,587. (Hierdie to- teen 'n kostc van £2,293; die na Suid-Rhodesiii teen £213 . die 
lndie rs se aunhoudende bt-roe p op 'n v r eemde moondheid! taal is vcrkry dcur die koste Minister van Vervoer aan Lou- Minister van Vervoer na M'ada-

Daar bly n og net die kwessie van Kleurlingstemreg oor van die Minist<'r van Binne- rcneo Marques op 'n hofllk- gaska r op 'n wclwillendhcids
- vir dre Kleurlinge begeer adv . Strauss ook afson derlike landsc sake se besoek aan Pa- heidsbesoek teen 'n koste van besoek teen £2 488· die Mlnis
woonbuurtes soos in die geval van die ander t wee rasse. En rys in 1951 om die S(•sde sitting £42 ; die __ Minister van v~:.vocr tcr van Vcrvoc~ n~ Ceylon om 
hierby is d it goed om in gedagte te hou dat die Kleurling- van die V.V.O. by tc woon te aan Kauo, Rome,_ Venes~~ en die Brits<' Empire-konfcrensic 
stemme baie nou saamhang met die wen of verloor van beraam slegs op £11,000 - wat Athene op Wclwlllendheldsbc- van buitclandse ministers by 
'n halfdosyn parlementere setels, en as ons voorts rckening 'n bale konscrwaticwc bera- soc~ teen 'n k?ste van £127· . I te woon teen 'n kostc van 
daarmee hou dat poli tieke partye die behoud of verlies van ming isl. Die :V.P.-mimstcrs . het det- £1,641; die Minister van Eko-

halwe m 19,45 vyf re.ISC onder- I nomiese sal'<c na BrittanJ·e en 
setels so hoog aanslaan dat belangrike bcginsels en ideale k t £11 988 Duurste Reis(' nccm teen .n °~ e "an • , · Europa vir ·samesprckings met 
- soos byvoor beeld die republikeinse ideaal - dikwels deu r Een . van d1e re1~c was, na n die .Britse regering teen 'n kos-
hulle verloen word terwille van die wen van setels, kan Aan Verenigd<' Party-kant 18 Emptre-konfercnsJe en n an- te van £3 056. die Minister van 
mens gerus bier ook maar 'n oordeel agterwee hou. die grootste koste vcrbond& aan der het in vcrband gestaan met Binneland.se ~ake na die V.S.A. 

l\laar selfs al sou daar 'n wesenlike menings\ er~kil op een enkele b!'soek aangegaan die pasafgelopc oorlog. I om d(c vcrgadering van die 
hierdie punt tussen d ie partye bestaau, s kyn gesonde l-.taats - in 1947 deur dit• Minister van v .v.o. by tc woon en na Brit-
manskap tog seker tt> vereis dat mem. nie moet begin waar Ekonomiese Ontwikkeling en Ses Reis£• in 1949 tanje om die E mpire sc konfe-
daar verskille is nie, m a ar waar daar ooreenkoms is . Op Mynwesc wat d1e InternaslO- rens!e van Eerste Ministers by 
twee uit die drie a s pekte van ons kleun·raag stuk - die nale H andclskonferensie in /n 1'~949 h<'~ d·~t :\I~ Ian b<'so;.k te woon teen 'n kostt• van 
ten op!'.ig t e van naturelle en Indie r :-. - i s daar nou 'olkome Geneve gaan bywoon het. Die I aE ge _e akan f n ~nJe ornE t

1
e £11,910. 

. . . . . mptrc- on crens1e van crs e 
eens.temnngh etd. ~s mens. onthou (\·a t op dte oo~blik m besoek het £33,724 g~kos. Hy Ministers by tc woon, teen 'n In 1950 het d ie N.P.-ministers 
Kema gebeur en m ons e1e s te<le, nts daar 'n bate groot was ':'erges.cl van sy pnvaat llek- koste van £20 048 . die Minis- derhalwc agt reise onderneem 
verant woordelikheid op politici wat •11 verkiesino· wil v e" retans; dl!' voors1tter, 'n lid t a Fi ' . ' B ·t- teen 'n koste van £24,868. Een ,., ,., . . . cr v n nans1es aan n . , h 

1 
· • 

t een m ekaar oor beleid wat so eenders is dat die een d ie I e~ die tegm<'se adVIseur van tanje, Frankryk en V.S.A. om I r:ls was .weer n gc e ~e mth-
ander '>e beleid moe t ven ·als t en einde aan die kiesers 'n die R~ad ~an Handel e~ Ny- finansi(i)(' sake te bcspreek terc sendtng en. twee retsc ~as 
' 'erskil te kan aandui. werhe1d; d1c ?oof en . dru.• be- teen 'n koste van £10,303 ; die weer na Emp1rc-konferens1eS. 

Die oomblik het bes lis aangebreek dat die kleurnaag - amp~es van MdlektA~d~lmg Ek~- ~ Minist<'r van Ekonomlcse Sake I 
s tuk uit die partypolitiek gelig moet word. l\li.,l<ien sal ons ;:;,r;;~k:t:rs; a~ie e~ek;:~ri;n:~ aan die V.S.A. om die V.V.O.- Duurste Reisjaar 
d an n og groter ooreenkoms tussen bJankes ontdek, want a s senior klcrk van die Dcpartc- ~ ;er~adtn~g bJ

2 
si~- \~?onM~e~n In 1947 het die Eerste Minister 

die .,amptelike Op]>O~isie" nie eens meer kans sien om te ment van Finansies; die statis- :C ~:~ ~:ono~ie~e 1~akcm~s~ (gcnl. Smuts> na Brlttanje ge
, ·er-.kil nie, hoe groot moe t die eenbeid dan inde rdaad w ees! tikus en senior klerk van die di~ Bclgiese Kongo om die gaan om die huwelik van Prln-

KOMMUNIS-WE.E.S IS 
GE.WAAGDE. WE.RK 

Departemcnt van Doean<' en I nywcrheidskou in Elizabeth- ses Elizabeth by tc woon teen 
Aksyns; 'n professor van die v·nc tc open en a Kanada op 'n koste van £111; die E erstc 
\":'itwatersrandse Univcrsitcit; .~ wclwillendhe~sbcsock teen Minister na Belglcse Kongo op 
d1e bestuurder van die K.\V.V.; 'n gesamentlike ko.stc van 'n hoflikheidsbcsoek teen 'n 
die voorsittcr van die Sitrus- £1,530 ; die 1\finistcr van Ver- kostc van £2; die Minister van 

I 
raad en die direkteur van die d d · • h · b k Ekonomiese Ontwikkeling na c lgtng op n gc e1mc esoe 

Om \ir die kommunisme t e w erk is min of meer iets hveedree.nigde Kamer van Nywer- aan Brittanje, Europa en Arne- Brittanje en Switserland om 
'k t • k t £9 475 die Internasionalc Handelskon-i'>OOrtgeJyks as die man in die ou Chri .. te nve rhale wat "Y n a ccn n os <' van • · 

Aan Nasionale P arty-kant is Die N.P.-ministcrs hct der- f<•rensie in Geneva by te woon 
s iel aan die duiwel verkoo]> vir korts tondige rykdom en d. g t t k t b d Je roo:; l' os e ver on e halwc in 1949 ses rcise onder- teen 'n koste van £33,724; die 
eer : Die likwide ringswaard han g s oos 'n <>-ewisse vergeldht" aan een cnkcle besock aa g ' ·!(! · t Ek · o t "' "' n e- neem teen 'n kostc van £44,186. "' ms er van onom1ese n -
bokant sy kop. Dit het die een kommun is tiese Ieier na die gaan in 1949 deur di<• Eerste Een rcis was na 'n Empirt>· wikkeling na Brittanje en 
ander agter die Ys t e r gordyn reeds uitgt>\-ind. Minister wat die Empire-kon- konfcrcnsie en 'n andcr was 'n V.S.A. en Kuba om die Int<'r-

Ecn van die groot kommu- in kongrc.ssitting was, hct die ferensic van Eerste Ministers geheim<' militere sending. nasionale Handelskonferenslc 
in Lond<'n gaan bywoon hct. in H ava.na by t<• woon teen 'n 

nistiesc base van die satelllet- sekretaris-generaal, Ljubodrag D' b 
1e esock hct £20,048 gekos. J' · R · · 1946 kostc van £111,667; die Minister Jande was Clemcntis, minister DJ'u rie sy kamerade die lcs ge- H I rer erse Ul 
Y was vergese van sy vrou; 1 van E konomicsc Ontwikkeling 

van buitelandse sake van lees oor scdclike gedrag. i\laar twec privaat sekretarisse; 'n In 1946 het gent Smuts be- na Brittanjl' en Europa vir han-
Tsjcggo-Siowakyc, na die einde Djurie bet dlt eintlik bt'dot•l us regsadviseur; .die rcdakteur van sock afgele aan Brittanje en 
van die oorlog. Verlede week 'n onreg'!treek se te regwysing Die Volksblad,· di<' redakteur d t'e V-S.A. om 'n V.V.O.-"cr- Iii: v 1 bet Ciementis saam met twaalf uan ,,kameraad P etar Stumbo- · • I'!.· < ervo g 0 P bl. 3 kolom 2l van Dh• Burger; en die sekre- __ _ ___ __ _ 
andcr politic! in P raag verskyn lie, premi!'r , -an Serbie, met wie taris van Buitelandse Sake. 
op aanklag van spioenasic en by ' n appeltjie te skil gehad hct 
.,Titolsmc en T rotskyismc". oor sy vrou. Sy valse be<ikuldi-

Met al die afwykende kom- gings uan die adres van die J1 rouen s gaan SlJOIIl 

munistiese strominge word dit kongres in die algemeen was te 
heeltemal 'n gevaarlike spel na veel \'ir <,Orrunige afge, ·aardig- Dit blyk ook dat die Ver
dic een of die ander kant om des en bulle bet tu'><,t>nwerpsels enigde Party sc ministers dit 
vandag kommunis te we<'S. Ter- begin maak. Dit bet Djuric op- makliker gevind het om bulle 
wyl Clemenlls in Praag op vcr- j gewonde laat ui troe p : .,Aange- vroucns by die huis te laat as 
hoor gewag het, weens .,Tito- s i-en julie my nie wil tot'laat om die Nasionale Party se minis
isme", het 'n ander gcsicne voort t l' gaan nie, hl'skuldig ek ters .. Slegs _0 P dric van die sc
kommunis in Bclgrado in oneer nou vir kamera.ad l't'tar Starn- wentlen relsc hct ~le vrouens 
verval weens Kominformisme'' bolie da t by my vrou gesteel van die V.P.-mimstcrs hul 
(aanhanger v~~ Stalin sc soort bet !" mans :vergesel. Ma~r . op tien 
kommunisme). Hoe maklik I Die kongres was vcrstom en 1 van ~~e een-cn-twmttg relse 
hierdie ongcskrewe en onbe- kameraad Pctar het versteend van die N.P.-mmister.s bet hul 
paalde wet van afwykcndhcid op die vcrhoog gesit. Toe g ryp 
oortrcc kan word, blyk ult laas- Tito ln. Hy beloof 'n deeglike (Vcrvolg van vorige kolom> 
genoemdc geval. ondcrsock na die bcskuldigings, 

I maar hy glo dat die ondersoek 
SEDELIKHEID wei sal aantoon dat kameraad 

I 
Djurie 'n Kominform-agent is. 

T erwyl die Joego-Slawiesc 
Kommunistiesc Par ty van Tito (Vervolg in volgcnde kolom) 

En ~oo was dit. Voor verdaging 
,·an die kongrt'., is kameraad 
Djurie formt-el aangekla ' 'an 
nfwyking en ult die party gc
<ik op. 

. 

BRAAIVLEISFUNKSIE 
sal gehou word oy die nlaas 

EIKEN D AL 
(van mnr. Sarel Maree) by 

BRAC KENFEL 
SATEUDAG, 6 

op 

DESEl\fBER 
vanaf 4-uur nm. 

1952 

Van Kaap.stad af le die plaas aan die linkerkant, langs 
die Naslonale Pad, ongeveer twee myl van die brug oor 

die Nasionale P ad by Bellville. 
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Pluk V t V BRITTE VIES VIR R . bl. k H t rug e an , VREEMDELINGE" epu !e e .... e Beste· 
gehad , Politieke T • Britse immigrante in Au .. tra- Stelselln Wereld 

WI S ~!~:t b:e r:~=r~lc~0~.~~:ea.:-

Die opstuwende gety onder die gekleurde rasse moes 
ons maar net verwag bet. Die dwaasbeid word bier gewreek 
aan sy kinders. Dit is die oordeel wat Die Kerkbode uit-
spreek oor die binnelandse poliUeke stryd in sy uitgawe 
van 19 November. Die blad handel oor die aaneenskakeling 
van oproerige gebeurtenisse in Afrika, en skryf onder meer: 
,\Vat ons eie land betref, moes ons hierdie dinge maar net 
verwag. Die opstuwende gety onder die gekeurde rasse 
moes hom oJ• een of ander tyd Jaat geld en bet nou in die 
kommunisme 'n gevaarlike vorm gevind en 'n verkeerde 
koers g~neem. En daar is volot• aanleiding. 

,,Nie aileen bet die Russiest> I gistende atmosfeer waarin ag
bolsje\Visme bomself opgewerp tt>rdog- en bunt teen die blanke 
as 'n vriend van ,verdruktc-.' 11'1 sodunig noodwendig moet 
nie, maar die binnclandse po- groei. As d :e gekleurde bevol
litiek e stryd wat nou al 'ir king in ons land die h elfte 
150 jnar die blanke be,•olking m OE't glo van die d ;nge wat ons 
in ons land in twee strydende blankt><> va n m ekaar in koeran
kampe bou, \'ersknf daardie t e en van die openbare verboog 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
Ra.lalacnulellke ~a: 

(Verlo..ntlg, buwellk. JeboOrte, 
aterfgeval, ln memoriam, &llulr.w.n
otn&, ens.) 14. per woord; ml.Dimum 
2/8 per plulllg. Vooruttbe\&IJbaar. 
VIr herbaliDga ~ perHnt atalag. 

Jlalldelaa4venea.aJel: 
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Jntt*...,.eld op .,Die o.B." (nr
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ook altyd Ill voorra&d. oeeo k&talolfWI. 
Meld waarln u belangatel. - VlSSI':B
KECBELS, ........ traat 111, KaaP8tad. 

3/12/11 

daaglik'l sil, dan Iron bulle van 
on., en on., soort geen heil ver
wag nie. Dink maar ann die 
kokende propaganda rondom 
t>lk~> ·.'item bus, waarby die nie
blanke element maar altyd as 
bondgt>noot pf teen!>t:tnder by
getulal word - m eestal mis
bruik word :t!> 'n magsfaktor 
vir dit> t>en blanke t~en die 

: muler. 
FOUTE 

,Hier word die dwaasheid 
gewrcek aan sy kindcrs, en 
steeds meer wil die gevoel ons 
oormcestcr dat ons, in die Jig 
van alles wat binnc en buitc' 
l)ns land .plaasvind, maar net 
moet verwag wat nou gcbeur
cn niks andcrs nic. Immers, 
nie aileen is ons optrede in 
mccr as een opsig verkcerd nie; 
ook die veronderstellings waar
van ons uitgaan ten opsigtc 
van die inboorling is uiters 
aanvegbaar, om die minste 
maar tc sc. Aan d ie een kant i::; 
daar diegene wat van die Ban
toe en Kleurling die hoogste 

delinge" gebui!.veo; i., in die 
t ehuise v;r immigrnn~. Hulle 
bet geweier om lo'lie'l te betaal 
t>n b t>t betoging-., ~~~ die .,traat 
gt>bou. 

Hulle verklaar dat hullc bc
swaar hct om saam tc eet m~·t 
,.vreemdelinge" en dat die Ita
liane na. Britse meisies kyk. 
Die Australi<>Se reg<'ring skryf 
die moeil!khcid toe aan kom
munistiese opruling. 

Australiii het hom in die afgc
lopc jare toegelc op grootskaalsc 
immigrasie uit nie-Britsc Jande, 
en blykbaar is d!c Britte van 
Home gebelg hicroor en word 
hul ontevredenhcid ultgebuit 
deur kommunisticse agitators. 

,Die Boere-republieke in die noorde wa., nie aileen rue 
t rotl>e skepping van 'n eie nasie nie, maar vir rue tydsgewrig 
waarin bulle bestaan bet, so doeltreffend dat die groot 
Britse kenner van konstitusionele reg, lord Bryce, bulle 
beskryf bet, wat bulle aard, samestelling en werking betref, 
as die interessantste en beste van aile staatkundige vorms 
wat hy in die geskiedenis van die wereld se volke teegekom 
het," bet mnr. J. G. Strydom, minister van Iande, in Johan· 
nesburg gese toe hy as feesredenaar OJ)getree bet by 
geleenthcid van die herdenking van die Ossewatrek deur 
die A.T.K.V. in 1938. 

,Hi~.rdie republieke bet onge- , 
lukkig die Britse imper;alismc 

KERKLOOS 

t>n bebsug ten prooi gevul, 1 .,Met diepe telcurstelling sal 
maar ek is daarvan oortuig dat on.:~ moet rapportccr dat ons 
di~ r epublikeinse staatsvorm volk wat feitlik in sy gehccl 'n 
soo'l die simboliese Feniks een- godsdienstige volk was, met die 
tlag weer uit die as van die kerk en all<'s wat kcrk beteken 

(vervolg van vorige koloml I verlede sal verrys met die no- hct as middclpunt van ons 
prestasic aan arbeid en toewy- dige veranderings om aan te volkslcwe, dit vandag nie meer 
ding verwag en terselfdertyd pas by die ,·eranderdt> omstan- ~ in diesclfde mate die geval is 
hom behandcl soos 'n absolute dight'de van ons land. nie. Dit i!> 'n uit~r, gt>vaarlike. 
minderwaardigc; aan die andcr ,Maar dan sal dit wat dit sim- ver!!k;rnsel \'ir on., Afrikaner., 
kant weer word hy behang met boliscer nie meer net die trotse 1 omdat die o'ndervinding gcl~r 
al die voorrcgtt~ en vryhed<' van bcsitting wees van ons, die bet dat verreweg dit> mt>t>ste 
'n ceue-oue \Vestersc en in Afrikaanssprckendes nie, maar gevallc waar Afrikant:'r'l bull!' 
wese Christdikc bcskawing, van die helc blankedom in van bul god~>dien.,tige en ktrk
terwyl vergeet word dat :;y wa- Suid-Afrika. I like ankeN lo.,gemaak b~>t t>n 
re wcse daarmcc nog ni<' ver- ,.Aan die voorgeslagte kan ons daarom in daardie vt>rband 
ander word nic; met uitwcn-~ rapporteer dat in teenstelling bulle van buUt• volk lo.,gemaak 
dige bchangsels, ontlccn aan 'n met lord Milner se doelstelling bet, ook langsamt>rhand op an
Christelikc bcskawing, word en verwagtings die Afrikaner- der tt>rreinc vt>rlort> geraak hct 
hy getooi, tcrwyl in sy hart die volk en sy taal nie na 1902 ver- sodat bulle uit<>indrlik ht>rlt~>
heiden voortlew('. Die dicpgry- nictig geraak het nie maar in- mal los t>n vervrt•em stuan. 
pendc cis wat Jesus cenmaal tc-cndccl gcweldig in krag toc
aan Nikodemis gest<'l hct, dat gcnecm bet. Dat ons ekonomies 
hy eers weer gcbore moct word op aile terreinc geweldig ont
as hy die koninkryk van God wikkcl het en dat hy ook bcsig 
wil sien, word nlc mccr nodig is om sy pick in te neem in 
geag vir die geklcurde m<>ns die handels-, nywcrhcids- en 
van die twintigstc ccu nie: hy I bcroepswereld en nie h.saak
word beskuufd muur nie ge- lik tot boerdcry beperk ts soos 
k erSten nie; !IY bor;, word grdP- die geval eers was nie. 
korcer, maar "Y inbors word 
nie geadel nie; di~> nout> pad 
van dit> Chri'!temlom word ver-
my t>n die brre weg ,;an 'n uit
wendigc be!.kawing 1\'< '\'erlo"
singsweg aangewys." 

,.Ons voorgcslagtc stuur aan 
ons die rocpstem ult die graf 
om gctrou to bly aan di<' !deale 
waarmce bulle besicl was en 
waarvoor bulle hul lewcns gc
gec het om dfe godsdicnstigc 
fondamcntc tc handhaaf en tc 
hou." 

RADio ~ r . - K ~ . 
~!:ge~;,..~u~~~~:c.se~o:r':!~ l c;.mp•re- on1 erens1es 
verkoop en berate! Radio'• en Elektrteae 
Toeateno. Geregtatrterde Elekl.rtlttefta· (Vervolg van bl. 2 kolom 5 l 
aannemera. Foon ll· Sf:J!j. l 

E dcls-:;amesprekings. Hy word ' om die Empire-konf<'rt•nsic van 
:.o~~~:~ DeE~uu!!!~ n, vcrgescl van die Minister van ckonomicse, ministers ·by tc 

, ·aeeo. K.P.-Vtr borloafea eo brllle. Landbou en Bosbou. Hul gesa- woon teen n kostc van .£3,038; 
Verkoop en rep&roer. Ptreoonllke ae<~· mcntlikc koste is £1263· die die Minister van Binnelandse 
4ac. 11l/ll/ TK • ' 

Minister V$n Justisic na die Sake na Frankryk om die scsde 
-- - V.S.A. om die V.V.O.-vergade- ~itting van die V.V.O. in Pa.rys 

~
'ANI A~ ring by tc woon teen 'n kostc by tc woon teen 'n bcraamde 
J.1 Ll-1 van £19,061; en die Minister kostc van .£11,000; di<' Minister 

- ..... van Justisic na Australie om van Vcrdcdiging na Brittanjc 

I die vredeskonfcrensic in Can- om die Empirc-konferensic van 
berra. by tc woon teen 'n kostc vcrdcdigingsministera in Lon-
van .£370. den by tc woon teen 'n kostc 

BlED UITKOMS 

AAN ELKEEN 

Dit b in tyd , ·an nood 
dat ' n me11.> jou eie mense soel.. 

Die V.P.-ministers hct der- van £3,750; die Minister van I 
halwe in 1947 agt reise onder- Verdediging na Kcnia om die 
nccm teen 'n koste van £70,198. Empirc-konfercnsic oor vcrde
Ecn was 'n spesiale reis wat diging in Nairobi by te woon 1 

vereis is deur die pasafgelope teen ' n kostc van £3,750; die 
oorlog en twee was na spesiale :Minister van V crvoer na Ken Ia 
handelskonferensies en het ge- om die Empire-konferensie oor 
snmcntlik amper £50,000 gekos. Verdcdiging in Nairobi by te 

Dit 1s :n tyd van nood 
dat 'n mens jou eie men~e vind 

by 

SAN LAM 

Empin .. J\.onferensies 
•·olop 

In 1951 bet die Minister van 
Arbcid Brittanje, Europa en 

die groot.He Ajril..aatzsc I Eg;pte bcsoek in verband met 
Lewensl·ersl.'keringsmaatskappr arbcidsaangelecnthcdc teen 'n 

HOOI'II.ANTOOR: kosle van £3,515; die Minister 
1\AALSTRAAl 28 .. . MAPSlAD. van Landbou aan Australie 
/nkke en GJff'utskapfH' Jeur Ji~ /.,./, , Om die jUbiJeum-fCeSViCringS 

Suide/il<e Afrika. 

1 

by te woon teen 'n koste 
van £1,183; die Minister van 

>/AL<;I Ekonomicsc Sake a.an Britt(tnjc 

&RILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir br'ille na ons. 

GOEIE WERK TEEN BU.LIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan. KAAPST AD 

l\laitlandstraat. BLOEMFONTEIN 
.Besoek ona of 8kryf om besonderb.ecle 

woon teen 'n koste van £297. 
In 1951 bet die N.P.-minis

ters derhalwc scwc reise ondcr
neem teen 'n koste van £26,533. 
Vier van die rcise was na Em-
pirc-konfcrensies. 

Seu:e teen Een- in die 
Guns von die N.P. 

Gcdurcndc die dric jarc waar
oor ck gcgcwens verstrck het, 
hct die V.P.-minlsters sewen
tien rcise ondernccm ccn na 
'n Empirc-konfcrcnsic; drie in 
vcrband mel di<' pasafg<>lope 
oorlog; twee na wcrcld-handcls
konferensics en die re-s gewonc 
amptclikc reise. 
~durendc die vcrgclykendc 

drie jare van die Malan-bcwlnd 
hct N.P.-ministers een-cn
twintig reise onderneem- scwc 
na Empire-konferensies; twec 
op geheimc mHiterc scndings 
en die ander gewonc amptclikc 
reise. 

Nou moct my Ieser uit Wel
lington vir my skryf om tc se 
wa.t sy reaksie Is oor die gegc
wcns wat ek verstrek bet. 61 •J09/ & 
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STALIN SE PAD LE NOG 
OOP IN EUROPA 

OPROEP AAN 
REPUBLIKEINE 

Die ineenstorting van die mooi prentehuis met al die bonte uni Dit is noodsaaklik dat ellw I U, ja u, word derha.lwe 
fonns daarin wat die Westerse moondhede in LI"ssal>on met soveel fanfat·e· Republikein onmiddellik begin dringend opgeroep om deel te • en voortgaan om intekenare te neem aa.n die veldtog van inte-
musiek opgerig het, word tans algemeen erken. Die prentehuisies was werf op Die Republikein. kenaarswerwing. 
maar net nit papierbeloftes saamgestel en die bontheid van k1eur kon nie Dit is 'n ereplig teenoor die Skryf aan Die Sekretaris, 

d 
Republiek wat elkcen - son- Die Republikein, Posbus 1411, 

vergoe vir die gebrek aan fondament nie. der uitsondering - moet na- Kaa.pstad, vir intekenvorms, 
Op 29 Augustus het die U.S. News & World Report- 'n koerant kom. en- woel! 

wat digby die Pentagon staan - sy alarmistiese artikel onder die opskrif: 

S d E I 
(Vcrvolg van vorige kolom) party en dus elke regcring wat 

uit die partye voortvloei, 'n 
lisensie van die besettingsmag
te moet lie. Stel jou die toe
stand voor wanneer daar nie 
500,000 swaar gewapende beset
tingstroepe staan nie en die 
Duitsc volk werklik self sy be
stuur kan aanwys. Die geslepe 
verkiesingswette van Bonn, 
Rome en Parys mag daarin 
slaag om die Amerikaanse poli
tiei sand in die oe te strooi, 
maar hulle sal nie die Ameri
kaanse •generaals help om die 
ontbrekende divisies tevoorskyn 
te tower nie. En hierdie divisies 
sal ontbreek solank die nasio
nale clemente in daardie laude 
onderdruk: word. 

, tort ie uropa· eer in Duie?" bevat. En selfs die onsydige Weltwoche 

Z · h 15 en doeltreffender as vier ja~r 
van urtc moes op Augustus toegee: ,Eisenhower se grootste triomf gclede. Die morele oorwinnaars 
sedert die einde van die oorlog, die konferensie van Lissabon, openhaar in die jongste vcrkiesing was 
hom nou as 'n mislukking. die Monargiste en die MSI (die 

Ital!aanse Sosiale Volksbewe-
net daaraan herinner dat die- ging). Die toekoms van Italic 

Deur 
,Maar van al hierdie skone 

beloftes hct so goed as niks 
tereg gekom nie . . Sy opvolger 
aan w;e hy die voleinding van 
'n ondankbare opdrag- oorgelaat 
bet, moes homself daarmee te
vrede stel om nuwe planne te 
bedink en om d:e bydrae vir die 
Atlantiese Leer af te ding, 
waarvan mens op sy beste nog 
maar net kan sc dat dit in 

selfde gesag wat ecns onder is onseker. Daar bestaan 'n 
Ieiding van die ,goeie Euro -groot gevaar van 'n geleidelike 
peer" Spaak deur middel van beweging in die rigting van 

dr. OttO Strasser revolusie oor die konserwatiewe kommunistiese beheer. Indien 
clemente getriomfeer het, die dit gebeur, sal dit allerbelang
algemene d:ensplig afgeskaf het, rikste strategiese planne in ge

rikaanse buitelandse beleid aan en dat die Hollandse leer by va.ar stel, en 'n eersterangse 
geleentheid van 'n parade ter oorwiuning vir Rusland WE'es. 

wording is. Omtrent nerens in 
Europa word daar voorasnog 
ernstig gewerk nan d'e organi
~ring van strydmagte uie, en 
dit Jyk steeds meer asof men 
in die volgende maande niks 
meer kan verwag as hoogstens 
die afhandelin-g van nuwe kon
ferensies waar ook nie verder 
as woorde gevorder ~al word 
nie.'' 

Dit alles het ons voorspel 
reeds by ontvangs van die eer
ste berigte oor die Lissabon
konferensie - en daarvoor was 
geen profetiese gawe nodig nie, 
dog slegs 'n duidelike insig in 
die feite. \Vant die ineenstor
ting van d · e Atlantiese Verbond 
is maar net die gevolg van die 
()nrealistiese beleid wat Wash
ingt{)n sedert die oorlog in 
Europa gevolg het, waar die 
kaar ..ebuis uit Amerikaanse 
dollars saamgestel is wat ge
stut is deur Amerikaanse di
visit's ~n Amerikaanse oorlogs
materiaal. 

BROSE Pll..ARE 

Iedere nugtere betragting 
van d:e drie Europese pilare 
van die Atlantiese Verbond -
Frankryk, Italie en die Bene
lux-laude - sowel as die tans 
aanvaarde vierde pilaar, Wes
Duitsland, toon dat hierdie pi
lare bros en verrot is en dat 
enige bouwerk daarop gevolg
lik in duie moet stort sodra die 
eerste stamp kom. Laat mens 
jou maar net enige van hierdie 
Iande voorstel sonder die ingc
pompte Amerikaanse dollars 
en, vera! wat Duitsland betref, 
die aanwesighe'd van honderd
duisende Amerikaanse en ander 
vreemde troepe! Dit stel dade
lilt die broosheid van die Arne-

Werwers vir 

die kaak ten spyte van die pro
paganda van 'n dienst:ge pers. 

1\ULJARD DOLLAR PER 
DIVISIE 

1\'liliter blyk dit dat dieselfde 
Fra.nkryk wat - soos die be
kende Britse militere skrywer 
Biddell Hart in sy pasverskene 
boek ,The Other side of the 
Hill" tydig aantoon - in 1939 
teen Hitler 110 slagvaardige di
visies gemobiliseer bet, tan~, 
volgens U.S. News and World 
Report, ,vyf gedeeltelik toege
ruste divisies" vir die verde
diging van Europa teen Stalin 
op die been gebriug het! Aan
gesien Frankryk sedert die 
einde van die oorlog aileen 
meer as 6~ miljard dollar van 
Amerika outvang het, kos elk
een van h'erdie vyf divisies dus 
die Amerikaanse volk 1l mil
jard dollar. Aan Italie word 
deur dieselfde blad vier ,ge
deeltelik toegeruste'' divisies 
toegeskryf, wat beteken dat 
elke Italiaanse divisie die Ame
rikaanse belastingbetalers on
geveer een miljard dollar ge
kos het. Die Benelux-laude, 
Belgie, Holland en Luxemburg 
(laasgenoemde met sy bevol
king so groot soos die helfte 
van die st.ad Miincben) het vol
gens die Amerikaanse blad, drie 
divisies, wat ,gedeeltel k toege
rus en opgelei" is, wat beteken 
dat elke d :visie U miljard dol
lar gekos het om op te rig. Vir 
die een divisie waarmee Noor
wee en Denemarke gekred:teer 
word as bydrae tot die Europa
leer, moes die Amerikaanse 
volk byna. 2 miljard dollar be-
taal. 

SONDER 1\fORAAL 

Nog belangriker is die poli
tieke en morele toestand van 
hierdle Iande. Ons kan maar 

DIE REPUBLIKEIN 
Die Republikein wil graag een of meer 

amptelike intekenaarwerwers he in elke 

dorp en distrik. Persone wat bereid is om 

hierdie nooosaaklike diens te verrig, moet 

asseblief dadelik met ·Die Republikein, 
Posbus 1411, Kaapstad, in verbinding tree 

vir die nodige magtiging. 

'n Kommissie van 2s. 6d. sal betool 
word ten opsigte van elke inteke11aar wat 
vir 'n jaar ( volopbetaal) gewerf word. 

Hier is 'n kans vir studente om 'n hele 

paar pond sakgeld te verdien! 

SKRYF DADELIK! 

TEEN NASIONALISME ere van Eisenhower gemuit en 
sy Hollandse bevelhebber uit 
gelag het, sodat die parade op Intelligence Digest wys daar
gebreek is. Die binnelaudse po op d.at die regerings van Rome 
litieke en morele toestand van en Parys die konserwatiewe 
die Benelu.x-lande maak dit on clemente van die volk in hul 
waarskynlik dat daar 'n mobi stryd belemmer indien nie be
lisering deurgevoer sal kan veg nie. Hier le die grond vir 
word en maak dit gewis dat die innerlike swakheid van die 
Holland en Belgie in so 'n ge hele Europese beleid van Wash
val nie 'n dag Ianger teen Sta ington: dat Washington hom 
lin sal uithou as wat hulle tee1 bewus teen die nasionale mag
Hitler geveg het nie. (Die Hol te stel, sowel in Span~e as in 
Iandse leer het op die vyfde en Frankryk en Italie, en rege
die Belgiese leer op die sewen rings ondersteun wie se ge
tiende dag oorgegee.) dweeheid teenoor Washington 

net so groot is as wat hul aan
FRANKRYK 'N GEBROKE sien in die oe van hul eie volke 

Beeoek ona Tak in die Wandel
&'aD&', Groote Kerk-gebou, vir 
Radio's, Elektriese Toea~le eu 
Meubeltl. Skryf aan ODI Poa
be•telllnpafdelin~, PhU Morkel, 

RIET gering is. 
Dit geld bowe-al vir Duits

In verband met die toest~:~.nd land, waar elke koerant, elke 
in Frankryk bet daar intussen 

POtJbus Z?tl, Kaapatad. 

so 'n insiggewende berig van 
goedingeligte kant gekom dat 
mens dit maar net kan aanhaal 
In d!e September-uitgawe van 
die beroemde Engels-Ameri 
kaanse blad Intelligence Digest 
word die ware toestand in 
Frankryk vir die eerste maal 
geteken. Die blad skryf woor 
deliks: 

,Ongelukkig is daar sterk 
magte binne Frankryk aan die 
werk wat ernstige bedenkinge 
aangaande sy toekomstige rol 
laat onstaan. Daar kan nie op 
hom gereken word as 'n hegte 
lid van die . Atlantiese Vcrbond 
uie. Baie mag dit beskou as 'n 
oordrewe stelling, dog die waar 
heid is dat indien die Atlan 
tiese Verbond ooit tot aksie 
opgeroep word, ons 'n heelte 
mal ander Frankryk sal sien as 
die wie se teenwoordigheid ons 
nou so waardcer in ons rade 
waar die besprekings net oor 
teoret:ese sake gaan Die 
slotsom hiervan is dat Brit 
tanje en Amerika, wat 'n groot 
voorliefde vir Frankryk het nie 
moet toelaat dat daardie gevoel 
hul oordeel en militere bcplan 
ning laat blnvloed nic. Die mi 
litere vermoe van Frankryk is 
feitlik nul, en dit is uiters on 
waarSkynlik dat d;t ooit weer 
tot ie.s sal kom . • . Intussen 
sal dit 'n fout wees om aan 
te neem dat 50 of selfs 20 
Franse divisies ooit tussen die 
beskawing en slawerny sal 
staan, want bulle sal eenvoudig 
nie daar wees nie." 

ITALit!: DALK ROOI 

Wat Italie betref, gee hierdie 
beste inligtingsbron in die we
reid die volgende weergawe: 
,Ten regte of ten onregte, ver
troue In De Gasperi het ge
kW)rn . . . D:e Kommuniste is 
sterker as wat hulle voorkom. 
Togliatti se masjien is stcrker 

<Vervolg in kolom 4) 

t ,.DIB O.B.'' word gedruk deur Pro 
Eeeleala-Druklcery, Bird.otraat. Stel· 
Ienboach, vir dla elaaa.ara en ultga
wers, Vooralag ( Ertma.l Beperk. 
Groote KeT~abou 703, Poebua Ull, 
Kerkplelo, Kaapstad. 

Het u al gedink aan 'n mooi 

KERSGESKENK ? 
W ATTER GESKENK L£ DIE NAASTE AAN 

ELKE AFRIKANER SE HART? 

Bo alle ander dinge 
DIE REPVBLIEK 

V anjaar kan U dit aan 
vriend SKENK 

LEES HIER 7))))--+ 

'n 

Vanaf 14 Janua.rie 1953 sal Die Republikein, voor
loper van die Republiek, weekliks verskyn. Dis 'n 
ona.fhanklike koerant wa.t slegs die strewe van elke 
republikeinse Afrikaner sal bevorder. Intekengeld 
net 15/- per jaa.r of 7/6 vir ses maande. 

Vul NOU meegaande opdrag in en skenk hierdie 
Kersfees die Republiek aan u vriende. 

.OPD~AG 

Die Sekretaris, DIE REPUBLIKEIN, 
Posbus 1411, KAAPSTAD. 

Ek sluit .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. in om 

Die Republikein vir .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . maande te 
stuur aan: 
Naam .............................................................. . 

Ad res 

.. , ............................................................ . 

Pos kwitansie aan bogenoemde en beg netjiese 
kaartjie aan om te se dat dit 'n Kersgeskenk is 
van my. 

Naamtekening 

Gereg~ 

Jrg. 12. 
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