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Geregistreer aan die lloof()O.,kantoor as 'n Nuusblad. 

Blad se 
Die 

Naam sal Wees 
Repub/ikein 

Die nmH~ onafhanklike blad wat binnekort gaan ,-er:"kyn~ ~e naam ... al 
wee~ Die H.fJtmblikein. Die naam i~ deur die departement "\-' all hinneland~e 
sak e goedgekeur en geregistreer. ' n Yergadering "\-'an die ver·kleinde Gt·oot· 
l"aad wat d mu· d ie Hlocm fonte inse laertr ek met die uitgewing , ·a n Die 
U.cpu blilwin hclu!-i is~ wm·d '\'amlag in Pretoria gehou. Die datum wmu·op 
dit~ hlad ~'~Y '\'t!l't-k yn ing sal maak • . !'al ~o YroE-g moontlik afgekoudig word. 

Jrg. 11. K aapst:ul, II Sonmllt'r lD.'i2. (•r )·., 3d. ~r. 49. 
'n Een-en-tagllgjnrlge rcpu- 1 Elandskraal, George, skryf aan I sy dt•eltjlc wll bydra t ot die 

blikeln , mnr C. S . Marais van die sekrctnris dat hy ook graag republikeinse blad. Hy alult lOs. 
1 

in met <lie woorde : 

REGERINGSPARTY BESKERM
1 

·oPPOSISIE SE ROOI DADE 

.. AI is dlt min Wt>ns t>k julie 
aile s ukscs toe In die poglng 
om ons land en volk uit die 
hande van sy vcrdrukkers te 
red. Ek Is ook al hoog In my 
oml<'rdom, naamllk 81 jn(lr_, 
maar dt hoop om voa te gtaan 
by ons b(•weglng. Daa r ek ook 
ecn van die eerstes was wat 
anngeslult h et by d ie O.B., 
hoop ek om nou ook weer my 
deel te docn, want sonder my 
blad kan ek nit~ bly nie. Hou 
maar koers!" 

Een van d it! eicnaardighcdt> van }Jolitiekc partye :is da t daar ' n st illc 
"\·er!olandhouding tu:-o~en built~ he~tai'm om n ie Yer<ler te haklei a~ ' n ht'panlde 
~trcep nie . Venier a~ dmu·die l-t recp he!'k e rm bulle nu-kmu· tt'en om· die 
publiek of huitc-organi:-usic·~. Niks hring h ierdie .,~taat '\·an goeie Ju~tt·ck
kinge'' tus~cn die partye duidelikc•r u it~1ie a~ d ie manit'r waarop die Hl'itse 
Kon~E-rwaticwt~ P arty die~ konuuunisti('~C hrouwerk van die Arheider shewind 
, ·ir die puhli.-k ht'd t'k hou nie. Oic huidige r eg«>ring is e intlik aanstootlik 
teenoor buitc~~tmider~ in sy "\"olhardc•nde weiering om geen cmdt~r~oc~k toe te. 
laat u a die- omstandigh ede wat gdc~i het tot die VE-rdwyning Hill twc•c• hoog
geplaaste diplomate tydc~ns die vor·i;.:t~ hewind nic. 

T oestand Boar 
Sorg in Brittanje 
die Ol'"' 'or in g van d ie \ermiste 
umptt'n a r e. 

.. ~foes mnr. Strachey nie die 
felt van sy vriendskap met Bur
gess nan d ie parlcment geopen
baar het nie? 

Al\IPTEKARE :\IE~G L'" 

.,T«>n '>lotte is dit ' n fe lt dat 
hH't' Brit!>e amptena re na 
Frankr~k gegann h et om bulle 
in tt' m en g m t't die ondersoek 
wa t •n j oernali., na hierdie e n 
:uul«> r ~oake inge'ltt'l bet. \ \'i«> 
ht•t bulle gestuur? \\'ie het 
h 1ertlie age nte opdrag gegl'l' ·~ 
Hit i'l nog 'n '<nak wat ond«>r
.,oek ver eis. 

;\lnr. D. F . d e Swnrdt, \\'or 
C'.C!\tl'r , "kl')f dat h y r:raag se<~ 
k ollektt>lp;te wll h l\ orn r:t'ld io 
t rc .,nm «>l \ir Uit~ ltt'publikein. 
V «> rder vra by d nt 100 ek<.em 
plare vn n dill t'l'r <tte nommer op 
"Y r ek ening nan hom ge.,tuur 
m ot't w ord . .,Ek v·«>r M>k er u da t 
elke k oernnt d t' ur 'n hui.,gesin 
gelee_., , ga a n word," be.,luit hy. Tot veriNic- we-ek hd die <:hurHtiJI-hewind die .:-oluic-t· dig gdum oor 

die kommunistic-sc H~•·huud van Ma<•le~n «>n Burgess wat in :Ue i 1951 uit 
belangrik(' hNrekking~ in die dc•purtem«>nt Yan huitt'land ... e "'akc~ wegge
loop bet n a anderkant die Y~h·rgurdyn. Die onafhanklikc per!'~ lu~t met 
"\-"Crs en kapittt'l aangC'loon dat alhc>i hierdie amptenm·e heken d wus vir 
lml kommunil'ltie!!<t' gc~ .. indheid, mum· dat hulle desondanks mult~ t· dit~ Arhei
heidersbcwind in "\-t'runtwoorddike J>O!!<h•it'!!< aangestel i!'i waar bulle~ m('l die 
l10ogste gc•heime in aanraking gc•kom b et. 

N AVUAE 

Vcrskillendr nnvrae oor die 
\'er!lkyning van die blad is die 
afgelope week by die sckretaris 
gcdoen deur bultelanders. F..en 
persoon hct die opmerklng ge
maak dat hy 'n heftig,, teen
slander van die O.B. was - tot 

, Dit is \'erontrustend dat 'n so 'n mate dat hy en sy brocr , 
Konserwaticwe bewind nie be- wat 'n onders teuncr was, v ir 
r eid was om 'n koninklike onder- 'n lang tyd vervrecmd gcrnak 
BO!'k te •gelas nle, maar Hewer het van mekaar . .. :Maar lUI julie 
tocgelaat het dat 'n blad wat 'n onafhankllk e rcpuhlikelnse 
d ie menings van 'n groot lig- blad ultbrlng, sal ek ook op hom 
gaam weerspleel, anngeval word. inteken," het hy onderneem. 

'n Paar maandt' la tt' r het die Konsc-rwatiewe Pa rty aan 
bew;nd gekom en het du... die geleentht'id gehad om hul 
teenstanders aan die kaak te ~tt'l . Niks bet egtcr gebeur 
nie - en dis al meer u., ' n jaa r. Inteendeel, die onder
minister yan buiteland ... e sake, lord Rt>ading, het diegene 
wat op 'n onder.oek aan,.;t>drin r.; hr.t, ' an moed.,willigheid 
beskuldig. 

\'erlede week i., bit' rtl if'. "<'lfdt' 
minis te r tle ur ' n onafha nkl ik t' 
lid van dil' boerhuis in ' n h oek 
ge jaag m «>t inligting m 1t h~· uit 
Amerika \erkry h et mtngtumde 
)Jaelean ~ kommuni .,tli':S~ 't•r 
led e, en m oeo; by f'rk t n da t 
llaelean \OOr 'Y \ erdw) n ing uit-

houd ing van d ie Konsen\·atiewe 
regcrlng gcwys, en onder meer 
verklaar: ,.Die feltc Is duldelik: 
:\i1g di«~ r«>gering ni>g die oppo
.,i .. i«• h«> gt~cr so 'n (koninklike} 
ondf'r..OI'k . Albei .. t a an .,aam in 
h ul nunvul op t•nig i«>m a nd wat 
'n ontlen;oek Yrn. 

latings grd oen het \\ It t hom "" ,.\\'nnrom?" 
'n kommunis geopenbuur h et . 
Dit is die eerste maal dnt s o iet '! DIE I•'l<;ITE 
van r egeringsk a nt to«>gt'g~ .,T\H' C amptenarc van die de-
word. Die onalhanklik«- lid, lord parlt•mcnt van buit!'landse sake, 
Elton, bet verkla nr dnt dil• .\me- wie s e pcr:;oonlikc 1·n politiekc 
rikaan <oe .,peurdiens in bco; it i.. verlt!dt! In 'n wyc krlng bekend 
van 'n toesprnnk w n 11 r in . was as s kokkcnd, Is desondanks 
:'\laelC'an homself 'n k ommtiJli <; i nnngestcl in bdnngrike betrek
noem. • kings waar dit onvermydelik 

In 'n uitgawe lank voor hier- j was dnt hullc met staatsgeheimc 
die tocgewing het I nte lligence ' In nanmerking sou kom. Mnr. 
Digc.st op hierdle c ienaardigc Maclean is aangestcl as 'n hoof 

Nuwe Name en 
Nuwe· Lesers 

X adat The ( iuard illn , die 
Kanp.,tadse Wt't'kblad wat '~ I 

maande geled e k ragtt'n., di«> Wl't 
op onderdrukking n tn kommu· 
ni<om e, in die ban g «> doen io,, 
verdwyn b et, hl>t 'n nuwe bind 
in "Y plek Vt'r<ol<~ n onder d i«
naa m Clarion. Omdat danr in 
19·18 r eeds so ' n bind ger«>gi~>tr«>«>r 

wn.,, bet di«> d «>pa rtt'ment van 
binnela ndse sake g«>weier om tllt' 
n arun t e regl o;trc~r. Die bind 
b et daarna Wt't'klik'> uitgl'l<om 
onder d ie naam P eople's \\'orld ; 
maar 'n ander koerant, P «>ople'N 
\ 'V<Pekly, het be '>WIU\r gl'mank 
teen die nanm t'n nou ~>al tile 
blad, wat n og onder dit-sl'lfde 
redak!.ie n., die voormnlige 
Guardian s taan, uitgeg~ \\'Ord 
onder die nanm Advanet>. 

Na die vt'r <,kyning van die 
blad as Clarion is aangekondlg 
dat die sirkula .. ie met duiSf'ndl' 
toegeneem bet. Binne enkt'le 
weke b et dit gestyg tot 8,000 
~r as die boogste s irkula!5ie
'lyfer van The Guardian. 

In d ie d epartcmcnt van buite
lnndsc sake; mnr. Burchess was 
a ssls tt•nt-privnauekretaris van 
' n minister van 1947 tot 1950 en 
dnnrna was hy \'erbonde ann 
d ie B r i t s e gcsantskap In 
\\'nsh ington. Dlt ls die erns 
van die sank Albci h et toe in 
ulters verontrustende omstan
digh«-dc verdwyn. 

,.Sulke aanst«-llings is aanbe
vccl , gedo<•n en bekragtig deur 
vooraanstaandc persone. \Vie is 
hulle ? Die publlek bchoort te 
wcct wie hullc is en walter 
posisiC'll hull«) tans beklee. H ulle 
Vt•rlede was nle onbekend nie. 

,.Is daar lcmand wat kan glo 
dat dicgenc wat vir so 'n crn
stige flnter verantwoordelik 
wal!, 'n onder!';oek sal verwel
kom? Kan lemand twyfel dat 
amptenare wat sulke aanstel
lings - met al die feite voor
hande - gedocn het, nle uiters 
onbckwaam was of tot 'n mate 
met die :Idees van Maclean en 
Burgo,, ~eslmpatiseer hct nie? 

I~TIE~IE "VRIE~DE 

, On" kom nou by die uitge
breide pcrsoonlike vriendska ps
bctrekkln ge van B u rgess binne 
die Arbclden~party toe by pri
vaat-sckretari.s van 'n Ar beider-

minis ter was. 'n Pt•rmant'ntt' 
amptt'nllar in die ho1•danlghcid 
\'an prlvaat-sekret.nrls h et nie 
d ikweh; lnticme vriC'nde i n Fulke 
hoo krl ngc as wat Burgess ge
had het nic. H t•t h ierd i«> h oe 
'ri«>ndt~ m et sy idetls JP;t',impati 
S«'I'r -of n ie? llt't hulh• gem<'l'n 
dnt die jong kommunl" in die 
d t' Jia r tt'ment , ·nn buitela nd"e 
sakt' nutt ig k on \\ t:e.t om n ntlt•r 
imlot'dl' ar te Wt'e r in die tle
pa r h•m ent ? llet bulle geh oop 
om die beleid .. rig ting t e bl'paal '.' 

,,Dan is danr die kwessle van 
mnr. Straehey . Burgess was op 
niendskaplikc \'Ot>t met mnr. 
Straehey. Op die ty d-.tip 
van die V t'rdw~ nin.: wa., mnr. 
:Stra<'hey diP mlnl ... t«>r wu t J:t•
th•eltelik 't'rnnt\\ oordt'lik wuo; 
vir 1\1.1.5 - t'c n VIlli dit1 Vl'lllg· 
h eidstlien '>te wnt b«>ln., wu'> mt•t 

Min Konscrwatiewes wat so 
hard vir bul party verlede janr Gi.>ld«>llke bydrae.!l wat \1 r die 
gewerk het, sou toe geglo het blad g~tuur word. sal In Die 
dnt so icts moontlik is. Bale Repubhkein v erantwoord word, 
het vir die party gewerk omdat maar intussen kan gemeld word 
hulle geglo het dat sake soos dat die afgclope week weer £10 
hierdie d cur ' n openbare hof ontvang is van mnr. C. A. Derks, 
ondersoek sou word. Die. h t'lf. Xoutc, Uppington, £5 van m n r. 
nun geleentheid laa t , ·r ae. va n J. J. \ V, van Zyl, Dr. Aar, 14s. 
w rreikende IH'Ia ng , ·ir die pu- van ml'!.' · J . T .. Muller, Cradock, 
hlit•k so\\1.'1 hier as elder s on t- , e n 7s. 6d. van mnr. F . D. Theron, 
o,taan. d istrik Oudtshoorn. 

ALBE IPARTYE 

, Dit b duidelik tint lnt<Pili- <Vervolg van vorlge l(olom) 
gNII.'e Digt>'!t knn ve rwug om 

deur alb<'i part~·e IHIIIJtl' \ nl t e 
(Ver volg In volg en de k ol.} wortl ... 

GEHEIME LEK IN 
ENGELAND UIT 
OP· 'N STREEP 

, \>\'ntler t oesta nd I» tlit waa.r 
tliegetw wnt verk et'rtlt\ nun!>~I
ling., in bt>langrike lwtn•kking'l 
d ot'n , ht'.,k erm word, l"n diegent~ 
w a t ' n ondersOI'k d nur na t'i,., 
uit gema ak word , -ir rth\ r ro,toor _ 
der'l'~ 

, \Vua r h et on ., beluntl wa nnt'er 
'owt>l Kono;erwn tiewt• a., Arbt'i
d«>rsparty die '-kUldigf's be'tk erm 
e n d ie ei<~er<. , ·an 'n onder;oek 
in die be.,kuJdig ingo,ba nk plaar;.? 

, Tot die lang ly.; lekka ... ie ... , ·an hoogs ,;eheime inligting 
uit Brittanje J;edurende di~. a fgeloiJe st>.-. jaar is nou nog een 
gevoeg. 'n \ 'olskaal-.e ondersoek is gelas na die uitlekking 
\ an besondr rbr de van nrittanje se jongste spuitmotor, die 
Conway, waanan st>lts die naam op die geheime l~·s was," 
..,kryf die Ca!l«' Time.-. in 'n 1-aofartikel. 

Die bind gaan voort deur tc 
\'erklaar dnt Frankryk sc veilig
heidsmantn•i':ls so swnk Is dat 
die Amerikannse IC'I!rowcrheld 
nie bereld Is om wapens nan hom 
te verskaf wanrvan die tegniese 
besondcrhede nie so nlgcmeen 
beken d Is nle. Maar lo'rankryk 
het 'n vcrskoning byna een
derde van die bcvolklng ls of 
kommunisties of kommunisties· 
gesind. Hiertcenoor stAan Ame
rika met sy strenge veillgheids
diens wat daartoe aanleiding 
gee dnt mcnse van hom p raat as 
'n pollsiestaat. 

,.Brittanje aan dlt' ander kant 
bet ' n middeweg tussen die t wee 
bclelde gevolg. Dlt Is nle ' n 
polisiestaat nie en ook nie 'n 
laat - maar - vaar • atnat soos 
Frankryk nie. )faar was di «> 
Britse bcleid 'n 'uk!!ell? Som
rnige mn die groot <;t4> ve ilig
beid .. Jekkasie'l ' «'tll'rt die eim1«> 

\"an die oorlog h et deur Brit
tanj~ ontstnnn - Frankryk bet 
oo r bait• min wa re \Veste rse g e
h «> ime beskik. Die .Britt.e veilig
heid,.,diens moet die ve rantwoor
d E"likbeid aanvaar vir bv. Alan 
.\Iny 1\unn en Klaus Fuchs. 

,Daar is nog ander ernstige 
gr.vallc waarvan die Conway-ge
vnl die jongs t e is. Na elke 
vorlgc bekende geheimverklap
plng was daar 'n deegllke 
ondersoek en is gate toegestop, 
maar &onder , -eel welslae tot 
dU'i\er. Die V.S.A. is kwalik 
geneem omdat hy n ie sy a toom
gPhelme met Brittanje wou d eel 
nie, maar n ou n il die Britse 
atoomontploffing w ord 'n hersle
ning van Ame r ikaanse beleld 
VOOnJpel. Brittanje sal daarom 
J:«>en tyd Jmn hwt verlore ~n 
om hierdie ilt'i>l \-&n sy bois in 
orde te bring nle." Aldus d ie 
Cape Times. 

, J)Je b ele aangeleentbeid ic 
ultt'r'! l.'rn<;tig «> n weerspieel ,'n 
onge.,ontle t OI' . .,tnnd," be.,luit tlie 
bln<l. 

'n Mens wit vra : Hou die 
,.goeie bctrekklngc" wat tussen 
partye gehandhaaf word ook ln 
dnt hulle mekan.r sc foute en 
wanprak tykc tydcns hul bewind 
bcdek moet hou net soos h ulle 
met hul .,afpnrlngsbeleid " die 
regeren de par ty h elp om ann 
bewind te bly? W ord d it in die 
parlemen U! r e stelsel as 'n ,.hou 
onder die b elt" bcskou om e r n
stlge foute van 'n voor mnllge 
partybewlnd aan die kaalt tc 
stet ? 

Tee-Aand 
Die te«>-aund vcrled e Vrydag

aand in die Vriendskapsentr um 
wat d eur mej. H. Rctlcf aan 
gebied is, was gO<'d btgcwoon 
en 'n b<'draggle van £2 7s. Is , ·ir 
die fondse van die blad bygedra. 

• 
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INDIE IS ONS VOOR 
[!~::~~:'""0;~5 ' ~-;;·:~=~~~] 
Dis n ie ons Leefwyse nie I I Deur Sybrand ! voogdy en geleidelike uitskakei ling van die nie-blanke uit die Die Indiese radio in New Delhi sal vroeg aanstaande 

jaar begin met 'n daaglikse uitsending na Oos-Afrika. in 
Swahili. 

,As ek elke dag die nuus van ekonomie van die blanke ge-
wat oral in ons land gebeur in dan sal die barbaar die beska- meenskap. 
die koerante lees dan kry ek wing' vernietig. Dit is 'n waar- ,Hierdie ideologiese verskille 

Vir die Unie-regering is dit 'n ernstige aanman ing op waarlik 'n nog groter renons in heid wat nie ontken kan word oorsny die partypolitieke inde
hierdie gebied. Suid-Afrika se posisie is dermate aan die partystelsel as wat ek reeds nic. Hoe meer daar verskoning ling. Ons kry die gesindhede 
gebeurtenisse en beleid in die res van Afrika blootgestel hct," skryf een van my lesers gesoek word vir die moordenaars (a) en (b) by die Verenigde 
dat nasionale koerante selfs in Brittanje se ,abdikasie" ten uit Kaapstad. ,Ek wil amper en vernielers hoe meer word Party en die gesindhede (b) en 
opsigte van sy kolonies in Afrika beskou as 'n bedreiging se dat die partypolitieke demo- hulle aangespoor om weer te (c) by die Nasionale Party. 'n 
vir Suid-Afrika se toekoms. Die wereldwye propaganda krasie vir ons 'n vloek geword moor en te vernicl. Die taal Besonder eienaardige ontwikke-

het wat die masjiengeweer praat is ling is cgter dat daar in die 
teen die Unie word met bakore opgevang in die gebiede ten ,As 'n mens elke dag in jou die taal wat die barbaar ver- geledere van die V.P. 'n toe-
noorde van die Limpopo en 'n vyandskap wor d gekweek wat koerante lees van moord en staan en met daardie taal moet nemende aantal, vera! Engels
enige toekomstige optrede van die Unie by voorbaat reeds doodslag en twis en tweedrag, gepraat word met die barbaar sprekendes, gevind word wat 
torpedeer. Om maar vlak voor ons deur te kyk: Ons s it met en verkragting en roof en dief- wat moor en verkrag en verniel. rigting (c) begin ondersteun. Of 
die vraagstuk van die oor dr ag van die P rotektorate. Die stal, en so a! meer, dan moet jy As dit nie die taal van die party- miskien is dit nie so eienaardig 
B ritse ampt elike standpu nt, soos dit van tyd tot tyd deur darem - selfs teen jou sin en politicke demokrasie is nie, dan nie. Die gedagte van totale 
verskillende regerin gs gedra word, is eenvoudig dat die wil - tot die oortuiging kom moet daardie soort demokrasie segregasie het vee! wat aanlok
n aturelle binn e die P rotek torate eers hul toestemming moet dat die dissiplinering van a! die verdwyn. Ek sien duisendmaal lik is vir mense wat aanhangers 
gee voordat oorhandiging kan plaasvind. Dit is hulle ver- mends~ in odns ladnd -kl:'kan bo adf Hewer daardie demokrasic gaan van 'n meer deurdagte liberalis-

. . . . so rmgen noo saa 1 gewor as die blanke en sy bcskawing. me is, 'n liberalisme wat nic 
tolkmg van. die voor bchoud dat r~adpleg~ng me~ dlc n~turelle het dat dit nie Ianger uitgestel soseer in terme van die regte 
moet gesk1ed. Watter hoop .1et emge SUld-Afnkaanse mag word nie. Die soort party- Afrik a-Kongres van indiwidue dink nie as in 
regering .wat d~e bree gro.ndslac van afsonde~in~ as b~leid 1 politieke dcmokrasie wat dan terme van mondige en weerbare 
aanvaar om omt 'n gunstlge antwoord van dLe mboorhnge I kastig ons ,way of life' sal .,Die naturelleprobleem is 'n persoonlikhede. 
van daardie gebiede tc kry wanneer alles wat hulle hoor wees, se aard is om Gods water Afrika-probleem en as sodanig 
en lees om t r ent Suid-Afrika en sy beleid, belaai is met oor Gods altker te laat loop. Die moet dit aangepak word indien V S k. 

t IT k 1 · onn van amewer Jn,,. kwaadwillige voorstellings en vyandskap? Selfs dr. Nkrumah par YP0 1 .1e .e elers . van ons ons gelukkige verhoudings tus- 0 

van die Goudkus is ons voor op die gebied van propaganda- 18:nd IS ~~e 1~ staa~ me en ook sen wit en swart wil verkry. 
al. sou hy uitsluitend gebruik maak van 'n riemtelegraaf- gnolcoig~~ee,1~va~; ~u~lee:sen:a:gald!~ Waarom neem die regering nie 
d die voortou om 'n Afrika-
~. M~~g~~~~~ 

,Die Verenigde Party kan uit 
die aard van sy samestelling 
nooit die oplossing (c) as be
leid aanvaar nie. Daarvoor is 
die groep (a) onder sy leidende 
persoonlikhede veels te sterk en 
te wakker. Die Nasionale Party 
het hom ten volle vercenselwig 
met rigting {b) en het met na
druk verklaar dat hy die derde 
oplossing as onwenslik en on
moontlik beskou." 

~IOET GRONDSLAG L £ 

kong res te bele nie? Daar kan 
gevat word hulle bier, daar en besluit word om Afrika te ver
elders 'n klompie stcmme mag dee! tussen wit en swart. Laat 
verloor in die volgende verkie-

Sonder om ver~er op besonderhede in te gaan kan ons 
net daarop wys dat indien die paar miljoen blankes in 
Afrika, wat hoofsaaklik in Suid-Afrika saamgetrek is, hoop 

sing. En daarom ontwikkel toe
stande, sonder rein of beheer, 
tot bandeloosheid. 

om hul posisie blywend op hierdie vasteland te verseker, Dissipline is nodig 
hulle heeltemal afhanklik is van die mate van vertroue en 
welwillendheid wat hulle van die kant van die byna 200 ,Is daar dan nie •n gesonde 
miljoen naturelle gaan kry. En die grondsJae van daardie kern in ons volk wat besef hoe 
vertroue moet nou gele word. Dog dit on tbreek geheel en 1 noodsaaklik dissiplinering ge
a l sover dit die natureJle buite ons g r ense betref. Binne on s word het terwille van die be
gr ense is sulke goeie g rondslae gele deur m a nne · soos houd van daardie waardes en 
Andries Pretorius en Paul Kruger dat ten spyte van kommu- beskouinge wat onontbeerlik is 
nis tiese ondergr awin g en Jibera listiese op swep in g daar v~r? 'n fatsoenlike s~me~ewing 
van dag n og 'n ster k kern onder die Bant oe-volke van die me · . En wat be rei~ 1~ om · · · · · I openhk daarvoor te ple1t me? 
Ume IS .wat. bulle teen die African ~abonal Con gress. ver set. ,Dit is een van die pragtige 
Maar .h1er~1e k ern word .steed;'> .klemer, wan t v~n du~ k an t doelstellings wat die ossewa
van die Witman wor d b a1e w e1m g gedoen om die bose pro- brandwag byha vcrwescnlik het; 
p aganda t een t e spreek. Daar voor is a lmal te b esig om die ongelukkig het die partypoli
volgende verkiesing te wen m et beskuldigings en t eenbeskul- tieke ondermyning van die 
digings oor onderdruk king van of v erbroedering met die Osscwabrandwag hierdie seen 
naturelle. van ons volk afgeweer. Maar 

die doc! moct steeds nagestreef 
In plaas dus van die veld na ouite voor te berei vir word. Ek meen ons moet begin 

die grater Afrika-taak wat daar op ons blankes rus, is die by die geestelike regimentering 
veld onder ons voete besig om te krimp. Honderd jaar van ons jeug. Ons kinders en 
gelede kon genl. Pretorius nog sy kierie aan 'n opperhoof ons jongmense moet geleer word 
stuur as blyk van welwillendheid, maar vandag is daar ander om. opnuut wn:arde te ,heg aan 
h 1 'dd 1 d' · dh 'd lk t 1 · D d begmsels en !deale. n Mens 

d~ pm; led s. omd Ie ~esm eti I' van vo d~ el p om. wd~rs eur sonder beginsels en ideale is soos 
Ie ~ere IS aar n wors e mg. oor Ie ug aan I.e gang 'n motor sonder •n stuur. Sy 

om die gees van volke. Agter d1e Ystergordyn kettmg een uiteinde is vernietiging. 
ononderbroke stroom propaganda uit na aile werelddele en 
die radio-uitsendings van die Weste word van agter die Oeroue K raalgewoontes 
Ystergordyn teen 'n koste van miljoene ponde aanhoudend 
belemmer. So woed die stryd om die menslike gees voort. 

INDI~ SE DROOM 

Die afgelope jare het dit duidelik geword dat lndie 
dr ome droom oor Afrika. Hy soek 'n aflaaiplek vir sy hon
derdmiljoene. Deeglik bewus van die mag van die r adio 
b et Indie besluit om sy pad in Afrika deur die lug t e baan. 
A s b y sy g r ense wil uit brei, w eet by, moet by betyds die 
grondslae daarvoor le. Daarmee begin b y aanstaan de jaar·. 

Wat doen Suid-Af rika om hierdie u itdaging te beant
woord ? Sedert 1951 het daar 'n sogenaamde Afrika-sender 
in werking gekom wat radio-pr~gramme binne die Unie oor 
die hele vasteland stuur. Dit was 'n groot stap vooruit. 
D aarmee bereik ons minstens 'n groepie blankes met 'n 
bietjie neutrale ontspanningsprogramme. ~1aar wat va n die 
miljoene Ban toes? A an bulle word so min gedink dat wan
neer die binnelandse Ba ntoe-progr amme uitgesaai word oor 
die Afrikaanse en E ngelse senders, die Afrika-sende r afge
skakel word! 

Miskien word gemeen dat die Bantoes in die noorde nie 
opvangtoestelle het nie en dat dit d us nuttelose uitgawe is 
om hulle oor die lug te bearbei. Maar is daa r a l ondersook 
ingestel hierna ? R eeds enk ele jar e gelede het die Britse 
per s gemeld van 'n geslaagde skema om goedkoop 
radio's aan naturelle in Britse gebiede te verskaf. En as 
N ew D elhi dit nuttig ag om uitsendings te doen in Swahili, 
sal Jry wei die oog op meer as net 'n klompie Mopani-bome 
he. 

,Maar boweal is die regimen
tering van die glad nie of half
ontwikkelde nature! absoluut 
noodsaaklik. Die alternatief is 
vernietiging, nie aileen van die 
nature! self nie, maar ook van 
die blanke. 

,Dit word tog immers aan
vaar. dat die nature! nog glad 
nie die ontwikkeling van die 
gewone Westerse mens bereik 
het nie. Troucns sodra die so
genaamde beskaafde nature! 
maar net weer sy kop by die 
bekende stroois insteek, dan keer 
die oeroue kraalgewoontes terug. 
Die klere van beskawing word 
afgegooi sowcl as die taal van 
die beskawing - en hy verstaan 
en praat net een taal, die taal 
van wreedheid. 

,Siedaar, die bloedige en af
gryslike tonele oor ons hele land. 
Die gebeurtenisse in Port Eli
zabeth onlangs bied 'n afskuwe
like voorbeeld: om twee diewe 
te beskerm het die naturelle hul 
weldoeners vermoor, hul ver
maaklikheidsplekke afgebrand
in 'n vlugge oomblik was hulle 
honderd jaar terug in hul bar
baarse element. 

Barbaar verstaan 
Geweld 

die nature! terugkeer vanwaar 
hy kom - na sy eie land, en laat 
hom daar op sy eie manier ont
wikkel onder Ieiding desnoods 
van blankes, totdat by ryp is vir 
die beskawing. En laat die 
proses van rypwording geskied 
met behulp van strenge tug en 
dissipline. Dit is die weg van 
verstand. 'n Jakkals sal- nooit 
'n skaap word solank hy onge
hinderd toegclaat word om on
der die skape te Jeef en net so 
vee! van hulle op te vreet soos 
hy wil nie! 

Praat tog Mi·nder en 
Doen Meer 

,Die regcring moet besluit op 
strengc, hardhandige optrede 
teen die moordenaars en wet
brekcrs of hulle moet chaos laat 
intree. En die blankes moet 
besluit op opofferings of onder
gang. 

,.Maar die blankes kan geen 
besluit neem solank hulle van 
mckaar vervreem is in politieke 
partye nie. En die regering kan 
nie streng optree solank die op
posisie hom dit verwyt nie. 

,My advies aan die regering 
is: Moet tog nie so baie praat 
en praat oor apartheid en red
ding van die blanke beskawing 
nie. Se liewer minder, sommer 
baie minder, maar doen asse
blief meer, sommcr baie meer. 
En die eerste daad om te doen 
is om die kleurvraagstuk uit 
die partypolitiek te haal. Daar
deur sal die blankes ophou om 
onder mekaar te babbel-baklei 
oor die vraagstuk en kan 'n 
begin gemaak word met 'n ge
samentlike oplossing van die 
vraagstuk." 

Drie 0 plossings 

Ten slotte verklaar die Nuus
brief: 

,.Wat nou oorbly is dat die 
persone wat algehele segregasie 
in beginscl ondersteun, afgesien 
van hulle gebondenheid aan taal
of partygroepe een of ander 
vorm van samewerking moet 
vind, vera! met die oog op pro
paganda vir hierdie gedagte wat 
per slot van rekening die enig
ste verstandige en billike op
lossing is van Suid-Afrika se 
hoofprobleem." 

Is ek Nat o f is ek Sap ? 

Ek het onlangs 'n briefie in 
Die Burger, mondstuk van 'n 
politieke party, gelees waaroor 
ek lag gekry het. En tog . . . 
ek wonder of ek nie liewer daar
oor moes huil nie. Dit is 'n ge
tuienis van die verwarring waar
in die partypolitiek sommige 
Afrikaners laat beland. Die 
skrywer van die briefie (iemand 
uit Stellenbosch) weet nou g-lad 
nie meer wat die verskil is tus
sen sy party en die party wat hy 
beveg nie! En blykbaar hinder 
dit hom. Hy skryf: ,Toe ek in 
Die Burger van 15 Oktober die 
verslag oor die Kaaplandse Sap
kongres lees, het. ek begin won
der of die ~appe dan nou Nat 
word en of ek Sap word. Hulle 
is nou skielik nie teen apartheid 
nie, en ek was dan onder die 
indruk dat hulle dit tydens die 
jongste parlementsitting heftig 
beveg het; maar miskien bet ek 
onder 'n wanindruk verkeer." 

Nee, die briefskrywer in Die 
Die ciplossing wat my Ieser Burger het nie onder 'n wan

aanbied word ook in adv. Pirow indruk verkeer nie; hy het maar 
se Nuusbrief bepleit. Die Nuus- net vergeet dat hy met politieke 
brief skryf dat daar vandag in partye te doen het. Want al is 
ons land oplossings aangebied die Opposisie ook ten gunste van 
word in drie rigtings: apartheid (of afsondering, soos 

{a) ,Die sogenaamd liberalis- hulle dit noem) dan moet hulle 
tiese rigting (wat baie nou aan- nog die regering se apartheids
knoop by die kommunistiese wat maatreels in die parlement be
sy onmiddellike oogmerk betref) veg - want hulle is die opposi
met die gedagte van •n ver- . sieparty en dit is hulle taak om 
lenging van politieke, ekonomie- die regeringsparty te opponeer. 
se en sosiale gelykstelling van As 'n mens hierdie feit onthou 
blank en nie-blank; (b) die dan verstaan jy volkome die 
apartheidsrigting met die ge- skynbare teenstrydighede van 
dagte aan sosiale en politieke die partypolitiek. 
skeiding van blank en nie-blank Maar juis omdat die partypoli
gepaard met 'n toenemEmde in- tiek onnodige stryd en verwy
tegrasie van die nie-blankes in dering tussen wesentlik eners
die ekonomie van die blanke denkende lede van 'n volk 
gemeenskap; (c) die segregasie- teweegbring, daarom is die par-

Waarom bly die Unie agter? Sou dit w ees omdat geen 
partybewind dit kan waag om in die aangesig van opposis ie
kritiek geld vir die doel aan te wend nie ? Of omdat die 
waarde van die uitsendings tog weens partypolitieke bewa
king tot nuttelose vennaaklikheidsprogramme beperk s al 
wees? 

~laar dan Ie die fout nie by New Delhi of by 1\loskou nie. 

, {ndien die beskawing n ie met rigting met die gedagte van die typolitiek 'n las van tweedrag 
die nature! praat in die taal afskeiding van die nie-blankes wat elke volk van hom moet 
wat die barbaar verstaan nie, , in aparte state onder blanke afskud. 
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Rustiger Bu ite 
Gebiede 

Naturelle 
Britse 

Onder dieselfde datum (3 Oktober) bet Die Burger 
en die Cape Times verwysings bevat na die bantering van 
naturelle in ons nie-Britse buurstate in Afrika. Albei was 
in boofsaak eens dat daar strenger teen die naturel opgetree 
word as in die Unie en dat daar groter rus is. 

Die Burger skryf onder meer: 
,Wie na die Belgiese en Portugese gebiede in Afrika 

kyk, sal al dadelik opmerk dat dinge daar in vergelyking 
met die Britse gebiede, of die gebiede waar die Britse invloed 
sterk is, opvallend rustig is . 

sienswyse dat die nature! die 
\Tyheid moet h e om bomseJf en 
sy ras te vernietig nie. HuJle 
buldig nie die opvatting dat dis-
sipline verdrukking is nie. Die 
nature! wat hom aan dissipline 
nie onderwerp nie, word gedis
siplineer totdat hy tot beter 
insigte kom. Die blanke agi-

,In Portugees- Oos -Afrika, 
waar apartheid nie 'n amptelike 
beleid is nie, WQrd geen werk
lose nature] toegelaat om in die 
stede te bly nie. Sodra by geen 
werk bet om te doen nie, word 
by onmiddellik teruggestuur na 
die ,bundu.' 

,Toe ek bierdie dinge verlede 
jaar daar aanskou bet as 'n be
seeker, bet niks my meer getref 
nie as die strenge beheer en be
waking van die Portugese wer
kende na.tureJ." 

Kandidaat Hou 
400 Toesprake 

,Dat in daardie dele meer vir 
die nature! gedoen word as in 
die Unie en in Brits-Afrika, is 
net nie waar nie. Die verkla
ring moet elders gesoek word. 
Eintlik hoef dit . nie gesoek te 
v.ord nie; dit Ie voor die hand. 
In Belgiese en Portugese gebiede 
word agitators, en vera! blanke 
agitators, eenvoudig vir geen 
oomblik geduld nie. Hierdie 
Iande onderskryf nie die Britse 

tator word. uit die land geweer1 . • 
of anders sonder seremonie eers Tydens d1e Amenkaanse ver-

Telepatiese Hulp 
By Eksamen 

'n Britse tweeling wat 'n ek
samen in biologic moes afle het 
hul boeke tussen hulle verdeel 
sodat elkeen ses gelees het wat 
die ander nie onder . oe gehad 
bet nie. Die meeste vrae was 
uit een boek, maar die suster 
wat daardie boek nie gelees het 
nie, het haar vrae volledig be
antwoord, maar dit bet dermate 
met die van haar suster ooreen
gestem dat die eksaminatore 
hulle van oneerlikheid verdink 
het. Ondersoek het egter ge
openbaar dat geen afkyking 
moontlik was nie en dat dit 'n 
geval van telepatie was. Die 
verhaal word vertel deur prof. 
Hilda Lloyd van die Birming
hamse universiteit. 

gestraf en dan gedeporteer. kiesingsveldtog om die presi
Daardie mense is nog ortodoks dentskap wat Maandagaand ten 
gcnoeg om te glo dat die kind einde geloop het, het genl. Eisen
beskerm moet word, nie aileen hower 228 toesprake gehou teen
teen homself nie, maar ook oor 107 van sy teenstander, 
tee!l kwade invloede van buite." goewerneur Stevenson. Die 

Demokratiese Party se kandi
daat vir die onderpresidentskap, 
sen John Sparkman, het egter 
ver die meeste toesprake gehou 
- 400 waarvoor hy 36,000 my! 
afgele het. 

BEAAM 

Die Cape Times se rubriek
skrywer verwys na die eise wat 
deur die Mau-Mau gestel word 
met die opmcrking dat dit groot
liks ooreenstem met die eise van 
die African National Congress, 
en verklaar vervolgens: 

,Spring Portugees-Oos-Afrika 
a! hierdie onrus vry? Ons hoor 
min van wat in hierdie aan
grensende gebied aangaan. Maar 
my gedagtes h et daarheen terug
gegaan toe ek die berigte gelees 
het dat Port Elizabeth besorg is 
oor die groot getalle naturelle 
in daardie stad wat geen werk 
skyn te he nie dog genoeg tyd 
om deel te neem aan die oor
treding van sogenaamde ,onreg
verdige wette.' 

Diere 
op 

Verdwyn 
Plase 

Blanke Arbeid 
op Tabakplase 
Die Suid-Rhodesiese regering 

bet ingewillig om 'n proef
neming m et blanke arbeid op 
tabakplase te doen in same
werking met die Rhodesicse 
tabakvereniging. 

Indien die proefneming met 
welslae bekroon word, is dit 
waarskylik dat blanke arbeid 
in hierdie bedryf 'n algemen e 
beleid sal word a s 'n teenvoeter 
vir die toenemende skaarste aan 
naturelle-arbeid, ·word verklaar. 

lORING VAN BABEL VORDER 
NIKS 

1\lnr. J. D. Theron, D e Rust, 
distrik Oudtsboorn, skr yf: 

Ek wil graag mnr. M. C. 
Joubert, Mariba, Rayton, Tv!., 
van harte bedank vir die waar
skuwings en wekroep in Die 
O.B. van 27 Augustus. Mag daar 
meer sulke wekroepe kom om 
die skape terug te bring na die 
wet en die getuienis. Blaas hard 
die basuin, Wllont ons het 'n 
vasslapende Jona! Ek is dit eens 
met hom. Die O.B.-pad is die 
regte pad as God die Ieier is, 
en nie Mammon nie. Die Aller
hoogste het die O.B. afgeskeur 
van die partypolitiek en ons van 
tweedrag bewaar op die jongste 
Iaertrek. Dankie, mnr. J. A. 
Smith en die ander leiers! Die 
persoon wat probeer om die 
O.B. in die partypolitiek in te 
lyf is blind of onkundig of geen 
Afrikaner nie. 

•!• _o_a_ o_ o_o_ o_ o_ a_ u _•~• 

ISoos Ons Lesers 
Dit Sien 

-~·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- .. :· 
osse vir byna -twee jaar by die 
redakteur van Die O.B. in die 
kraal staan ('n bydrae vir die 
blad van ses bladsye in verband 
met veertien sinnebceldige 
osse, wat ons indertyd nie ge
plaas het nie, - Red.) 

Alles dui daarop: ons volk het 
die Beliamsweg ingeslaan en ons 
jaag na. die skatte en eer van 
koning Balak. Vandaar die toorn 
van God oor ons volk. Laat ons 
opstaan en vra n~ die ou pad: 
wandel daarin en julie sal rus 
he vir julie siele (Jer. 6:16.). 
Vir ons bcweging geld ook: soek 
eers die koninkryk van God, 
anders sal daar vir ' ons volk 
geen daeraad wees nie. Daarom 
roep die Here ons deur sy 
strawwende hand terug na die 
ou paaie, want ons kan nie twee 
here dien nie. 

Geen Behoefte Aan 
Moderne Geriewe 

Daar is nog ecn plek binne 
nie, sal daar geen daeraad wees bereik van die beskawing waar 
nie (Jesaja 8:20). die mense verkies om te !ewe op 

Die tweede is die partypoli- 'n wyse wat die lewensko~te ~n . 
tiek. Partye is besig met die sy opwaartse vaart a~ns1enhk 
toring van Babel. Die een party ~oet dwarsboom. Die 5,000 
vra klei, die ander gee ouklip; mwoners v.an die Achill-eiland 
kom die een bo, breek hy af wat <wat ;an dlC Wes-Ierlandse kus 
die ander gebou het, en begin ~eur n waterstrook van slegs 
op dicselfde manier te bou met n ~aar honderd tree breed ge
net ' n ander troffel. Nou is daar s~el word) leef ten spyte van 
nog Afrikaners in albei partye dle naderende atoomeeu nog 
wat onvermoeid aanhou om klei steeds soos hul vaders en 
en klip aan te dra ;,_a die toring I moeders in die itegentiende eeu. 

Daar is drie dinge wat my 
hinder. Die ecrste is d ie leerstel
linge van ons kerk wat deur 
menslikc opinies verwater word. 
Ons staan saam op 'n wye 
vlakte in die mistige weer en 
elkeen roep dat by hom meer lig 
is as by die ander, maar hier 
is nou die wekroep: Terug na 
die Wet en die. getuienis. As die 
volk nie na Gods Woord Iuister 

van Babel, en my mede-Afrika- 'n Paar maande gelede is 
ncr, ek kan u verseker dat die kragdrade na die eiland aangele 
toring nog net so hoog of Iaag deur die elektrisiteitsvoorsien
staan as veertig jaar gelede. ingsraad in die verwagting dat 

Die derde ding wat ek nie mee die inwoners met blydskap die 
eens voel nie is dat my veertien hande sal reik na moderne ge-

riewe soos elektriese ligte en 
GEKLASSIFISEERDE 

ADVERTENSIES 
TARIEF: 
Bulabondellke Ken.nJarewiop: 

(Verlowlng, buweJik, geboorte, 
ater!geval, In memoriam, gelukwen
a!ng, ens.)' ld. per woord; minimum 
2/6 per plaalng. Voorultbetaalba81r. 

Toenemende meganiscring van 
Suid-Afrikaanse plase het in die 
afgelope vyf jaar geskied. 
Teenoor 53,548 trekkers en vrag
motors wat boere in 1947 besit 
het, loop daar vandag 79,731 op 
ons plase. Van die meer as 
100,000 -piaasvoertuie · wat vyf 
jaar gelede deur diere getrek is, 
het nog net 72,000 oorgebly. Na 
verklaar word, het produksie in 
sommige gevalle soveel as vcr
driedubbel nadat meganisering 
toegepas is. 

Water aan l{an Dalk 
Dorre Dele S.A . • 1n 

stowe, draadlose en televisie. 
Niemand het egter aansoek ge
doen om by die kragvoorsiening 
aan t e skakel nie, selfs nie lnge
volge die beste pogings van 
werwers om hulle oor te haal 

VIr berballnga 2:1 peraent &!slag. 

Bandm&d•-•~M: 

ilerate plaalng 2d. per woord. VIr 
berb&llnga 2:> persent aratag. 

lntek~eld op ,Die O.B.'' (ver
akyn weekltka): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 maande. Voorultbeta&l· 
baar. Stuur &dvertenalegeld, beetet
llnga en lntekengeld na. VOOBSLAO 
(EDMS.) BEPEBK, P"boa lUl, 
KAAPSTAD. 

BETREKKING V AKANT 
l\lotorwerktulgkundlges geVTa, Skryf 

aa.n: VERMAAK SE MOTORHAWE, 
Posbus 54, Patensie, K.P. l>/11/48 

MEUBELS 
MEVBELS.-Beter Meubels teen bll· 

Uker pryse. Babawaentjiea, stootkarre
tjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte, ens., 
ook altyd, in voorraad. Geen katalogus, 
Meld waarin u belangstel. - VISSER
MEUBELS, Laoptra.at 179, Kaapatad. 

• 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOU\V, die Beroemde 

Radlo·lngenteura, Staaleweg, Parow, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlaitelta
aannemera. Foon 11·843:>. 

HORLOSIES EN BRU..LE 
B. J . STEYN, De VllUeraatraat 17, 

Vueo, K.P.- VIr horloalea en brllle. 
Verkoop en repareer. Persoonllke aa<n
dag 19/9/TK 

Kind Kry Nuwe 
Bors 

Bors en ribbebene is op 'n 
pasgebore kind oorgeplant wat 
gedeeltelik sonder bors met die 
hart buitekant, in Chicago ge
bore is. Dr. S. Mackler het die 
operasie gedoen met d ie bors
en ribbebene van 'n doodgebore 
kind. Die ver\vydering daarvan 
aileen bet hom twee uur gencem. 
Of die operasie geslaagd is, sal 
eers oor 'n maand en miskien 
nog 'n jaar bepaal kan word. 
Die oorgeplante bene groei nie 
self nie, maar dien as raamwerk 
wat deur die liggaam met sy 
eie been vervang sal word. 

O.B. 
~ 

VRIENDSKAPSENTRUM ~ 
Vir 

Groote Kerkgebou· 604, Kaapstad 

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

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

Bring 
Geweldige moontlikbede vir 

ontwikkeling van droe en ag
terlike gebiede in Suid-Afirka. 
word ingebou in stappe vir 
die varsmaak van seewater 
waaraan tans in die Unie ge
dink word en wat die belang
stelling van die Raad vir We
tenskaplike en Nywerbeids
navorsing gaande gemaak bet. 

Na· berig word, word planne 
beraam vir proefnemings in die 
Unie vir die varsmaak van see
water volgens prosesse wat 
reeds in Holland en die Ver-

VROUE WIL OOK 
lETS BRING 

Op die vroue-vergadering in 
die Groote Kerkgebou, verlede 
Woensdag, is besluit om v,oort
aan op die gereelde byeenkom
ste, elke Iaaste W oensdag van 
die maand (om 10.30 vm.), ook 
'n verkoping in die Vriendskap
sentrum te hou van gebak, hand
werk of plaasprodukte wat be
skikbaar fs. 

Die bedoeling is nie dat daar 
groot gewerk of georganiseer 
moet word vir die dag nie, 
maar dat elkeen maar ):>ring wat 
hy het, en dat dit 'n gewoonte 
sal word dat daar op die dag 
die een en ander in die Sentrum 
aangebied word. 

Die vergaderings sal dan nog 
soos in die verlede gehou word 
afgesien van die verkoping maar 
in die O.B.-kantoor in plaas van 
die komlteekamer. 

enigde State beproef word. Die 
prosesse bestaan daarin dat see
water vloei oor geelektrifiseerde 
sintctiese wee!sels wat dan die 
soute in die water laat neer
slaan. 

Dit is moontlik dat die proses 
minder sal kos as om water te 
distilleer. Seewater word reeds 
aan die kus van Suidwes-Mrika 
waar dit besonder droog is, ge
distilleer. Daar moet nog gesien 
word of die nuwe proses beta
lend genoeg sal wees om be
sproeiing moontlik te maak. 

nie. 

Die inwoners verkies om nog 
soos in vorige eeue te '!Verk so
lank die son skyn en daarna 
in die kombuis rondom 'n turf
vuur op die es hul aande met die 
vertel van stories deur te bring 
en hul aartappels te eet. 

Aan 'n verteenwoordiger wat 
daarop gewys bet dat dit maar 
£6 sal kos vir die elektriese in
stallasie, het 'n vrou geant
woord: ,.Ek sal nie soveel olie 
uitbrand in 'n jaar van Sondae 
nie." 

Beier 
maak 

Tabak 
Beter Sigarette 

~ 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 5 NOVEMBER 1952 

BEVESTIG ADDIS ABEBA 
AS ROOI NES 

Die kommtmisti~s~ ,nes" in Afrika vanwaar die .~aad ~oos sum·deeg 
na die omliggcude gehiede deurwerk is hckendgemaak in 'n op!-~ienbarende 
vt•a·klaring wat nan Die Jl aderland gedocu is-,uit 'n ln·on wat om hega·n .. 
like redes nie ontlml kan word nie," aldus die hlad. Die ,nes" word Yer
hloem deur 'n ho,;pitaal of sanitorium wat deur Sowjet-Um;]and opgerig is 
net huitekant Addis Aheha, hoofstad van Abessinie, en wat hedien wot'd 
deur 300 geskoolde kommuniste uit die Sowjet se hoog!-~le rakke. 

Dit hevestig die herig wat ons indertyd by eli~ oprigting van hierdie 
hospitaal in Die 0.8. geplaas bet. Behalwe hierdie "'crhloemde .,ne~," i!-> 
dit hekend dat Sowjet-Rusland 'n gesantskap in Addi!oo Aheha onderhou 
met 'n geweldigc groot personeel-huite aile verhouding tot die per:-;oncel 
l\ at ~'o 'n ge::-ant~kap onder nol'lnalc omstandighede sou nodig he. 

Die verklaring van D ie Vad er- al - <>en van die wat onder nii! sc grcnse wat daar b<•hun
Iand lui dat kort n nd at H aile kontra k van Rusland uitgebring d eling ontvang - dus ook van 
Selassie as keiser van Abcssi- is - 'n aantreldike ltalianer van Kcnia. 
nW herstel is, het Sowjet- Rus- Addis Abcba ontmoet. 'n Ver- I>ie metode sou dan w~~., 
land 'n aanbod gcmaak om net houding het ontstaan en die om die pasient \'an di~ all~r-
buitekant Addis Abeba 'n paartjic hct trouplanne gemaak, be-.te behandf'ling t~ Kf'f' en 
sanatorium op te rig .,as 'n maar alvorens die huwelik kon "'0 lank as wat die bc•hand~ling 
gebaar van die Sowjet-regering plaasvind, mocs die verplcegster ,·oortduur, word nan hom be-
teenoor die volk van Abessinie van haar vcrpligtinge jeens die r duie dat Afrika eli~ land ,·an 
omdat hulle so swaar gl'ly bet." hospitaal onthef word. ,.. die swartman is, dnt by gereg_ 

Die aanbod is m et groot dank- Sy is herinncr aan haar kon- tig is op sy vrylwde - inder-
baarhc:d deur Selassic aanvaar trak en dl'ur die politickc polisie daad, hy worcl m~t dje leer 
en vandag pryk datu net buite- belet om selfs die stad te be- van die kommunbme ewe 
kant Addis Abeba. 'n geweldige sock. U1teindelik betsy en hnar 1 ... terk en sterk~r gedokter as 
sanatorium, van die modernste minnaar egter met die hulp van I met die medisyne ,·ir sy k\vaal. 
denkbaar. 'n Abessynse prins-familie van . OOREEXKO:\lS 
PERSOJ\'EEL UIT RUSLAJ\'D I Sl'iassc - het bulle veiligheid Op,·allend i., dit dat die 

. . oor die grens bereik. 
D•e sanato~mm moes egter In Nairobi het die paartjic manier wanrop die !\lau-:\lau 

met g~k\valfr<,e~rde person~el huisv<>sting gekry by die per- optree teen !tY slagoffers juis 
voor<,if'n wore] en ook bier bet soon wat die bron is van blerdie 'n eienaardige ooreenkoms 
die Rowjet-regf'ring aangebied inligting. toon met die wyse waarop die 
om dip Ia<; te dra. 'n Personeel GE'-.''KOOLDE N.K.V.D. van ,ongewenste" 

" K0:\11\IUNISTE t 1 k van nag~noeg SOO dokters, ver- persone on s IW rna . 
pleegsters, en ho'!pitaalbeampte<; Uit die vertellinge van die Ten slotte word hicrdie ,.sana-
is van Ruo;land af gebring om vcrpleegster blyk dit dat die 300 

1 

torium" dcur die voormalige 
onder kontrak di~ns te doen in personccllcdc van die hospitaal verpleegster bi'Skryf as 'n kom
die nuwe ho'!pitaal. geskoolde kommuniste is uit die munistiese nes vanwaar die saad 

Die hospitaal is 'n reuse- Sowjet se hoogste rakke. Omdat I soos suurdeeg in die omliggende 
sukscs. Nie aileen burgers van die hospitaa1 pasiente van hcin- gebiedc dcurwerk. 
Abessinii; nic maar selfs van de en· vcrrc lok is daar ook Aldus die verklaring aan Die 
omliggendc geb:cde word daar soms persone van bultc Abessi- Vaderland. 
verpleeg volgcns die aller-
modernste wetenskaplike teg
nick. 

VERPLEEGSTER Ol't.'TS~AP 

Bctrckllk onlangs egtcr hct 'n 
Vl'rpleegster van die hospitaal 

99 Persent van Volk In 
V.S.A. Glo Min ofMeer in God 

Hoe gelowig is die Amerikaanse ,·olk? Volgens 'n 
opname van die ,Catholic Digest" glo 99 persent '·an die 
Amerikaners tot een of ander mate in die bestaan van God. 
Dit blyk egter ook dat 'n aan'Sienlike aantal mense wa.t 
hulself as lidmate van 'n kerk beskou nie eens hierdie (wat 
in teologiese taal beskryf word as) historiese geloof besit nie. 

ISRAEL I{OM VERBY 
MET SABBATSJAAR 

Die Joodse Sabbatsjaar bet aan die bt>gin ,·an verlede 
maand tot sy einde gekom, en 'n verlics van slegs £30,000 
aan produksie veroorsaak, volgens amptelike berekening. 

Vir die eerste maal in baie I grocnte van nli'-Joodse venters 
eeue het die Jodc die sewende gekoop. 
jaar in hul jaartelling weer Na bcrig word, was dit eint
ondcrhou soos in Lcvitikus 25 lik maar 'n betreklikc klein aan
vers 3 en 4 voorgcskryf word, tal Jodc wat die Sabbatsjaar 
nnamlik om aile Iande en volgcns voorskrif onderbou bet. 
wingerdc te laat rus. Die meer- en die totale verlies aan produk_ 
derheid in Israel Is cgter nie sic word slegs op £30,000 deur 
mecr ortodokse Jode nic en die I die stnat bereken. 
rabbyne moes 'n uitweg sock 
tussen die handhawing van die 
rusjaar op ortodokse wyse en UN I f. V f. RS KAF 
die opvattings va~ die modcrne WAPE.NS 
Joodsc mcerd<'l'he1d. 

· Die oplossing is daarin ge
vind dat die hele Joodsc 
grondgebied in Israel op pleg
tige wyse op die berg Sion 
,verkoop" is nan 'n Arabier 
met die naam Mahmoud. Laas
genocmdc het die rabbyne 
volmag gegee om die grond 
weer aan hulleself terug tc 
verkoop nan die eindc van die 
sabbatsjaar. 

KON VOORTGAA.~ 

Aangesien aile Iandbougrond I 
dus vir die jaar nie aan Jodc 
nie, maar aan 'n heiden ,be
boort" het, het dit geen saak gc
maak nic dat die Joodsc Iand
bouers :;oos gewoonlik voort
gaan met hul saaiery <>n 
oestery. 

Alle ortodokse Jode het egter 
nie met die plan genoee gencem 
nie. Die opregte gelowiges het 
hulself verplig geag om hul 
boordc en Iande tc laat rus. Dit 
hct bctrekking gchad op 'n gc
ringe aantal nedersettings wat 
liewer die vrugte aan die borne 
sien afval bet as om dit af te 
pluk en te eet. Jodc wat nic 
kans gesicn het om net van 
vleis te !ewe nie, het vrugte en 

Duitse Tegnici 
Allig Nie Meer 
Na Buiteland 

Die Wes-Duitse rcgering is 
voornemens om die cmigrasie 

Die Unie-regering het onder
ncem om 'n aansicnlikc hoe
veclhcid wapens en ammunisie 
ann Kenia te verskaf, word uit 
Nairobi berig. Die cerste besen
ding hct reeds daar aangekom. 

Vcrklaar word dat dit die 
strategiese belangrikheid van 
die Unie ondcrstrcep as 'n voor
radebasis in tyd van oorlog of 
ander onluste in Afrika. 

I 00 Moorde AI 
Aangemeld 

Die Mau-Mau ruik na die 
kommunisme en hct sy ont
staan nie uit ekonomicse vraag
stukke nie, dog is anti-blank en 
anti-Christelik, het Oliver Lyt
telton, Britse minister van 
kolonies in Kenia. ges~. Ekono
miese griewe word slegs as dek
mantel gebruik. 

Verlede week is bcrig dat 
die aantal moorde deur die 
Mau-Mau wat amptelik be
kend is, op 100 vir die afgelope 
jaar gestcl '¥Ord. Daar word 
egter geme~n dat 'n baie groot 
getal moorde onder naturelle 
nooit aangcmeld word nie. 

Die beweging het eintlik eers 
die afgelope paar ma.ande groot 
bedrywigheid aan die dag gele. 

Mcer as 6,000 naturelle is die 
afgelope weke dcur die polisle 
en leer aangekecr vir ondervra
ging en aanhouding. 

87 Persent is ,.beeltemal 
seker" dat daar 'n God is, 10 
persent is ,taamlik scker", en 
2 persent ,nie so seker nic". 

van tegniei en geskoolde wer
kers na die buiteland stop te 
sit na uit Londen bcrig word. 

lidmate van die Roomse ker~ f>ie Duitse regering voel dat 
beskou: is 92 persent ,sckcr hocwel daar nog aansienlikc 
van d1c bestaan van God, 7 kl h 'd · Wcs-Duitsland 

Aile polltleke buil{te ls geskrywe deur 
N. G. S. van der Walt en W. R. 
Laubsch~r. Groote Kerk·gebou 703, 
Kaap•tad 

BlED UITKOMS . 

AAN ELKEEN 

Dit is m tyd van nood 
dat 'n mens jou eic mcn~e soek 

Dit is in tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mcnse vind 

by 

S AN LAM 
die grootste o'lfrikaanse 

Lewensn!rukeringsmaatskappy 

HOO~I\A'< fOOR : 
\\ AAl.STRAA T 28 • ••• KAAPSTAD. 

fokk.e en OJtt-111•/..aJ'~ deur dif' hele 
Suid~llke A.friJ.e. 

S/ALGI 

..,..tz- r: 

Die vroue glo byna sonder uit
sondering, tcrwyl 98 persent van 
die mans glo. In die hoer skole 

I 
glo 99 persent maar aan die 
universiteite glo net 94 persent. 

Van diegene wat hulself as 

Miljoen Sjinese 
Veg Teen V. V.O. 
Die stcrkte van die Sjinese 

Iandmagtc in Korea word deur 
die Britse minister van vcrde
diging, burggraaf Alexander, op 
1,000,000 gestel. Hy het ges~ dat 
die kommunistc nog steeds hul 
magte uit Sjina kan aanvul. 

t ta l'k k .. 1 wer oos e1 m 
persen ". am 1 se er . ('n . I heers, die land van sy beste 
persent me so seker nil'. DIC 1 'de werkcrs verloor 
onderskeie syfers vir die ander opge e• · 

t ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eeeleala-Drukkery, Birdlltraat, Btel
lenbosch, vir die elenaars en ultge
wera. Vooralag (Ed.ms.) Beperk, 
Groote Kerkgebou 703, Poabu.e lUI, 
Kerkpleln. Kaapatad. 

kerkgcnootskappe is: Baptiste 
93, 6 en 1; Mctho<;listc 86, 11, 2, 
<met ecn persent wat sterk twy
fcl of nie glo nie) ; Lutherse 
80, 17, 2 en 1; Congrcgasionalistc 
72, 20, 8; ander Protestante 89, 
9, 2; ander kcrke of geen kerk 
(met uitsluiting van Jodc> 55, 
21, 7, 17. Behalwe laasgenoC'mde 
groep, wat ook die nie-kcrklikes 
insluit, is die grootstc persen
tasie ongelowiges onder die 
Jodc, naamlik 3 perscnt teen
oor 70 wat seker is, 18 persent 
wat taamlik sckcr Is en 9 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I. O.B;2!~.!_~GE 
N ou verkrygbaar teen f1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

JIOORRAAD BAl E BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 708 Ka&pstad 

persent wat nie so Sl'ker Is nie. • • • • •••••• • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Nie-Biankes Lees 
Graag Afrikaans 

Gl
·an°mt Np00u~ood~tusker:p~maksteer~s ~.m .. ~p~~~~~lyk wo ,, 

By die nic-blanke lesers in die 
Elite Draadhegmasjiene ... ... ... ··· ... S8/0 I Skiereiland, Wes-Kaapland, is 'n 
Dubbele Glas lnkpotte .. · .. · · · · .. · .. · ... ·· · 10/9 steeds groeiende vraag na Afri-
Afrolpapicr 13 dm. x 8 dm. ... ··· ... · · ··· ··· 10/Z kaanse boeke merkbaar, het 
Tikpapier 13 dm. x 8 dm. ... . .... · ··· · ·· ··· ··· .. 12/0 I mnr. Peter- Blum, toesighouer 

DAMES·, 
MANS- en 
KINDER
UlTRUSTERS 
SNYERS 

Tikpapicr 10 dm. x 8 dm. ... ... .. . ... .. . ... ... ... 9/0 van die huidige biblioteekplan 
Losblad Grootboeke-alle groottes in voorraad vanaf 88/0 vir nie-blnnkes, in Kaapstad 

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om rt volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Keeromstraat 95, KAAPSTAD T elefoon 2-1011 

verklaar. In die afgelope vier 
jaar hct die getal Afrikaansc 
boeke in die boekcrye byna ver
vierdubbel en was daar 'n sterk 
tocnamc in die omset van Afri
kaanse boeke. 

Die biblioteekplan se omsct 
van boekc het van 8,000 in 1948 

UNIEWINKELS 
- - BEPERK--

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
tot 67,000 in 1951 <vanjaar na Takke: J ohannesburg, Germiston, Benoni, Vereeruging, Kaapstad 
berekening 78,000) gestyg. 

Geregi~ 

Het 

Vlr die 
Na'!lonall 
is, bet 
df'nking
revolusie 
sulnat nJ 
gewoonlij 
uitgenooi 
led~ Vrl 
&aam me 
tieke vel 
r t>grrings 
egter oPj 
releenthe 
\·an bui~ 
hoe amp, 

KERSI 
IN 

Soos i1 
blad va~ 
me oops 
deur ons 
skappe 1 
familie 1 
skappe ~ 
verskyn 1 
kantoor 1 
rel.k. D:e 
boodskap 
indien m1 

Wou 
Met 

Eerw. 
Engelsc P' 
ka wat a 
naturcll<' ~ 
die V.V.O 
as een vat 
rektorskal 
versltelt ' 
het egter 
321 stem~ 
burggranf 

Dwight 
voormallge 
van die 11 
tiese Verb1 
dag tot pt' 
enigd~ Stt~ 
k'e~. Hy !>I 
lngesweer 
~·an vier j1 
Amerikane 
jOE'n - h~ 
sing geste1 
ongt>veer 
stemme as 

Vir die e 
jaar sal d'E 
weer in J 
party het 
sowel in < 
huis van v 

Hoewe19 
ty in naam 
bewind wal 
durendc di1 
tyd behou 
Konscrwat! 
Republ'kch 
lisle wat v 
so dikwels 
het- wan 
liberale vt 
Eisenhowe1 
van die kt 


