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Geregistreer aan die Hoofposkanroor as 'n Nuusbla.d. 

OPROEP VIR .. SAAMTREK 
VAN 0.8.-0FFISIERE 

Dr. F. b. du T. van Zyl bet die ltoofoffisiere van die Ossewabrand
wag in Kaapland opgeroep na 'n belangrike en huitengewone vergadering 
van die Kaaplandse Beheerraaod wat geltou sal word in die Ebcnezer~Saal, 
Voortrekkerweg, 1\laitland (Iangs N.G.- Kerk) op Saterdag, 13 Desember 
vanaf 10--uur in die oggend. 

Jrg. 12. Kaapstad, 19 November 1952. Prys Sd. Nr. I 
Die doel is om rum die offi

L &i!•re die voorgenome plan ' 'an 

=================================== 

MOET BEGIN 
REPUBLIEK 

BY 
optrede in 1953 voor te le; goed
keuring daarvoor te kry; en, 
bowen!, be!>luite te neein ten 
aansien van die uitvoering 
daarvan. 

Dit is noodsaaklik vir die wcl
slae van die doeleindes van die 
vcrgadering dat die Bcheer
raad volkome verteenwoordi
gend van die offlsierskorps van 
die Ossewabrandwag in Kaap
land sal wees. Daarom word 
benewcns die hoofgencraals, 
hoofkommandantc(s) en gene
ranis ook ander offisiere uitge
nooi. Generaals kry verlof en 
opdrag om hul hoofkomman

:Met die een1>arige uitspraak van die A}>pi>lhof' wat die insteUing I dante, assistcnt- hoofkomman
van die Hoe -Hof van die Parlement ongeldig verklam· het onder meer op dan~c. kommandant~<s> uit ~e 

d .1• f · d d. 1 · ] · . , d h d noot en saam tc brmg na d:e gron van u1e ell at te par e1nent nte >evoeg 18 o1n Ul n an t"r oe a- vergadering. 
nigheid (as hof) te doen wat lty nie by magte is om as wetgewt"nde raad In der waarh~id, sal op hier
te doen nie, bet die stryd oor die verskanste klousules v·oorlopig geeindig die ve~gadering. die voortsetti~g 
in 'n nederlaa~" vir die reaerin«. I T~n dte stryd 10 Ka_apland Vl1' 

t"' !:' !:' d1e partylose rt>pubhek beplan 
Dr. Malan het aangekondig dat by hom nou gaau beroep op die word; en dr. Van ZYI, die Kaap-

Dr. F. du T. van Zyl 

,eintlike gesag, die t"intlike soewerein bokant die parlement en die howe." Iandse Ieier, rig die ernstige 

By (lie algcmene verkiesing wat in April gehou sal word, sal die regering I veffr."~t>k ann aid die ~etrokke' Aile politteke bertgte ts geakrywe deur 

I d . lk 1 A 1 k d d" 'h . o •swre om, on er e01ge om- , • sy }) an aan lC V() v·oor e, wat !'a verst" er at Ie OWC geen toetSJllgs- ~ standigbeid die vergaderin,. by N. G. S. van der Walt en W. R. 

I • d d. lk • • ' ., Laubscher, Groote Kerk-gebou 703, reg tel n1e en at 1e vo soe~erem Is. te woon. Kaapstad 

Wat bierdie plan is, bly voorlopig die regering se 1 

gebeim. Dit is egter te hope dat die regering nie weer 
met lapmiddels voor die da.g sal kom waarmee by hom 1 
tog maar net telkens vasloop nie. Die enigste uitweg uit 
die doolhof is om 'n grondigc republikeinse omwenteling I lr 
teweeg te bring wat breek met die Britse konneksie en l. 
met 'n splinternuwe grondwet kom. 

In plaas van 'n versckering In Suid-Afrika sou hoogstens 
aan die Britsgesindes in 1948 te 'n Torch Commando in verset 
gcgee bet dnt die verkiesing nie tot stand gekom het, maar om 
oor 'n repu.blick gaan nie, mocs wat te maak? Tans gebruik 
dr. Malan sy republikeinse arm hicrdie bcweging die republi
vry gehou hct en na sy oorwin- keinse ldcaal as gogga om die 
ning uitvoering gegee het aan I Engelssprekendes op loop tc 
sy beleid van 1941 waarin hy jaag, en wei oor hul taalrcgte. 
die republickwording van Suid- 'n Republiek as Yoldonge felt, 
Afrika as toekomsbcleld van sy met erkenning van die Engelse 
party voorgehou bet. Veel groter ta.alregtt>, son aile wind uit bul 
beroering a'! wat op ekonorniese I seile geneem bet - wind wat 
t>n politielce gebied veroorsaak die regering nou in sterk mate 
is deur die blote teit van sy oor- by die volgende verkie<Jing teen 
"inning en veral a., gevolg van te kampe sal hi'. 
'IY a.an'>lag op die Yerskanstf' 'n Republikeinse omwenteling 
klousules, sou nie plaasgeYind - wegbreking van die Britse 
bet nie. Daar kon nouliks mcer konstitusionele tradisie en gesag 
geld die land uitgestuur geword - is die enigste metode om los 
bet, en met die abdikasie-gees te kom van Britse beperkinge. 
van die destydse Britse Arbei- En in 'n republikcinse staat, op 
dersbewind, wat Ierland geluk die partylose grondslag van die 
gewens bet met sy uittrede uit Transvaalse Republiek, sou daar 
die Statebond en Indie verwel- ook geen moeitc ondervlnd ge
kom bet as repubUek binne die wees het om 'n maatrcel oor 
Sta.tebond, sou ons nie juis be- kleurskciding met 'n twecdcrde
vrees boef te gewees bet vir meerderheid aangeneem te kry 
amptelike Brltse vyandskap nie. nie want partysetels sou dan nie 

Rooi ~ewind - Delg 
14 Mil j. Sjinese Uit 

1\Ieer as U miljoen Sjinese is 
reeds deur die kommunistiese 
bewind van Mao Tse-toeng om 
die lewe gebring volgens syters 
wat die Amerikaanse Federasie 
van Arbeid saamgestel bet uit 
beskilcba.re geg'ewens soos spioe
nasie-dlens, kommunistlese koe
rante en dokumente. 

Van die vermoordes was 
4,970,000 grondeienaars en lei
dende dorpstigure, 2,950,000 ,na.
sionale reaksioneres", 2,600,000 
,bandiete", 875,663 ,verrader
like handelaars", 2,127,640 slawe
arbeiders wat in die Rooi Leer 
gedruk is en bulle doodgewerk 
bet of atgemaai is in ,,mens
like see"-aanvalle. Die .res van 
die dooies bestaan uit krygsge
vangenes en 81,000 ,verdagtes 
wat verkeerdelik deur oorywe
rige kommissarisse terenestel 
is." 

op die spel gewccs het nie. 

REGTER SE UITSPRAA.K 
In die lig hiervan Is die 

woorde van rcgter F. P. van den 
Heever misklen van besondere 
betekenis waar hy verklaar: Die 
parlement soos gewoonlik saam
gestel bet voornsnog nie daardie 
mag (om die Kaapse sternreg te 
verander ) effektief en linaal in 
'n revolusie aangeneem nie nog 
bet die parlement in gesrunent
like sitting en met die vereiste 
meerderbeid die mag verleen • 

.,Daar is geen ander denkbare 
bron van so 'n mag nle," bet die 
Regter ges~. 

'n Republlkeinse omwenteling 
deur die volk se wettlg verkose 
verteenwoordigers is so 'n bron 
van mag. Dit bied nie aileen 'n 
oplossing ann die regering nle, 
maar dit bied 'n oplossing vir 
die volksverdeeldheid wat die 
oplossing van ons kleurvraag
stuk in aile opsigte in die weg 
staan. 

Buitendien het die Britse re
gering reeds in 1926 te kenne 
gegee dat by so 'n republikeinse 
rcvolusic sal toelaat, en bet by 
in 1949 so 'n republlkeinse revo
lusie in die geval van Ierland 
met gelukwensinge begroet. >01-·· 

,, 'Rembt'andt. 
is easy on my 

thttoat '' 

TITO GOSBI 

BESTUDEER HIERDIE FILTERKAART 

Rembrandt se Goldc.n Throat-filter met 
lagics watte tusscn 1kreukelpapier. Breck 
die filter oop en kyk self. 

Sonder die wattc tussen die lagies krcukcl
papier, sou die rook reguit deur die papierlae 
getrck word, sodat strale warm rook die 
long trcf. 

Die Golden Throat-filter wat eksklusicf deur 
Rembrandt gebruik word, gee koel, verspreide 
rook-geen tekcn van tongbrand nie ! 

Net ~em brandt het die ,Golden Throat".;.. filter 
STANDAARD GROOTTE 1/5 VIR 10. 3 /6 VIR SO. VAN RYN-GROOTTE 1/9 VIR lO 

RFA. 
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£100 MILJ. VIR MEER 
NEW BRIGHTONS ? 

Om die stedelike naturcllc van buise te voorsien sal 
die Unie jaarliks 'n bedrag van £10,000,000 kos vir die 
volgcnde tien jaar, bet dr. Meiring Naude, voorsitter van 
die Raad vir Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsing ver
lede week in Pretoria gcse. 

Daar is deur die departement van naturellesake bereken 
dat die naturelle 167,328 huise op die oomblik nodig het en 
dat 'n vcrdere 185,000 binne die volgcnde tien jaar benodig 
sal wecs. Verlede jaar is daar maar 7,911 buise vir naturelle 
in die Unie gebou, terwyl die beboefte 35,000 buise per 
jaar is. 

Die syfers wat hier~o genoem word, beboort diegene 
wat so ligteli~ van die nature! se aandeel in die blanke 
ekonomic praat, tot nadenke te stem. 'n Paar maande 
gelcdc het dr. H. F. Verwoerd, minister van naturellesake, 
in Mayfair verwys na die noodsaaklikheid van die ver
skuiwing van sekere naturellelokasies aan die Rand na 
ander plekkc in die stedelike omgewing. Op die vraag 
waarom daar nog nuwe lokasies aangele moet word, b et 
by geantwoord: , Die naturelle is bier en ons moet bulle 
dus voorsien van beplande, ordelike lokasies waar siektes 
behoorlik beheer kan word." 

As ons gebruik wil maak van die naturel se a rbeid in 
ons stede, is dit duidelik dat ons vir hom dorpe moet 
ven;kaf om in te woon. Volgens dr. Naude sal dit ons 
binne tien jaar £100,000,000 kos net aan huise. \Vat gaan 
die ander diens te in die lokasies kos - sanitasie, belig
ting, ensovoorts 't 

Van die totale aanta.l na.tureUe in die stede is, volgens 
'n amptelike opname, 47 persent nie in sta.at om huur 
te beta.al nie of self in hul noodsaaklike lewensbehoeftes 
te voorsieo oie, en kao 13 persent slegs gedeeltelik huur 
betaal. 

Die blanke belastingbetaler sal dus 60 persent 
van die uitgawe aan naturellewoonbuurtes moet beskou 
as onproduktiewe geldbesteding. 

BETER BE LEGGING 

Indien hierdie geld - wat in die volgende tien jaar 
saam met behuising en ander dienste seker ver oor die 
£100,000,000 sal beloop, aangewend sou word vir die ont
wikkeling van naturellegebiede, sou dit nie alleen 'n produk
tiewe belegging gewees bet nie, maar sou dit grootliks kon 
bygedra bet om die spanning wat tans in naturellelokasies 
teen die blankes oploop en in doodslag en brandstigting 
tot uiting kom, aansienlik te besweer. 

Is die goedkoop naturelle-arbeid inderdaad so goed
koop wanneer die blanke belastingbetaler die nyweraa.r 
se , lae" lone moet aanvul teen 'n koers van £10,000,000 
per jaar net aan behuising aileen ? 

En hoeveel van hierdio h uise en geriewe word periodiek 
deur ovroermakers afgebrand? In een naweek is in twee 
stede aileen meer as £100,000 se geboue afgebrand. 

Is ons op hierdie wyse nie besig om die naturelle
vraagstuk te subsidieer teen £10,000,000 per jaar nie? Die 
enigsto werklike oplossing is immers net algehele skeiding 
op territoriale grondslag. 

Kleurstorie Van 
V.V.O.-Liggaam 
Daar bestaan nie so iets as 'n suiwer ras nie, geen ras 

is beter as 'n ander een nie, en vermenging sal uiteindelik 
plaasvind, verklaar die V.V.O. se opvoedkundige, wetenskap
like en kulturele vereniging in 'n pamflet wat opgestel is 
vir algemene voorligtiog. 

Die psmflct vcrklaar dat die 1 voorstanders van rasscver
mense almal uit cen donker- menging is, maar dat hulJe 
velligc ras stam en dat 'n reeks I self met nougcsetheid hul 
ingewikkclde proscsse tot die Jodeskap bly handhaaf. Hier-
drle verskiJJende rasse (Negers, die pamflet is klaarblyklik' 
blankes en Mongole) gelei het. deur sulke Jode opgestcl. 
Nie die bloed nie, dog klein Soos onlangs in ons blad bc-
kerndeeltjies <genes) dra die rig, bestaan die V.V.O. sc ver
eienskappe oor op nakomelinge. eniging vir opvoedkundc, wcten
In prehistoriese tyd bet die skap en kultuur uit die volgen
genes wat vir klcur verantwoor- de Jode: A. Sommerfield en P. 
delik is verander met die ge- Carneiro .(twee van die vier uit
volg dat die kleur Iigter, don- voerende lede), met eersge
kerder of geler geword hct. noemde as voorsitter van die 
Weens afsondering van die groe_ uitvoerende komitee vir inter
pe het die lede ondertrou en so- nasionale betrekkinge; J. Eisen
doende het die huidskleur tot I hardt (direkteur van die afde
een groep beperk gebly. Van- ling heropvoeding>; mej. Luff
dag is daar nie me!'r afsonde- mann (hoof van die afdeling 
ring nie en moet dit daartoc opvoeding); H. Kaplan (hoof 
lei dat die klcurgroepe op die van die politieke inligtingsbu
ou end sa! vermeng. Tot sover ro); C. H. Weitz (hoof van die 
die pamflet. bchccrkantoor); B. Selsky (hoof 

J OODSE Th"VLOE D 

Een van die eienaardighedc 
van liberalistiese Jode is dat 
bulle gewoonlik die sterkste 

van die personeelafdcling); B. 
Abramski (hoof van die huis
vesting- en reisafdeling); D. A. 
Welsky (direkteur van die af
dcling Suid-AsHD . 

Gr;;:;:i::k:~tingent ~--~=~:~:::~!:~~-~,:~ : II ~£:·~;:.~~n::.~!•i:.i;~: ~; 
Hoe groot sal die kontingent 

van die Unie-verdedigingsmag 
wees wat aanstaande jaar na 
Londen sal gaan om die pleg
tige kroning van Elizabeth die 
T~veede as Koningin van Groot
Brittanje en haar Dominiums 
en Koloni!'s by te woon? Dit is 
een van die vrac wat minister 
F. C. Erasmus sal moet beant
woord wannecr hy binnckort 
terugkccr uit Korea. Die minis
ter het besock gnan afle by 
d:c Suid-Afrikaanse Iugcskader 
wat so 'n skitlercnde aandecl 
het aan die V. V. 0.-oorlog in 
die Verre Ooste; en die minis
ter se bcsoek aan die slagv<.'Id 
bet saamgeval - ck wect nic 
of dit toevallig was nie - met 
die V.V.O. se bitsige aanvalle 
op Su!d-Afrika in New York. 

lndiese , Dapperlzeid" 

Tussen haakies. Waarom het 
niemand nog vir Pandlt Nehru, 
Eerste Minister van In diti, ges6 
om eers jong I ndilirs na die 
V.V.O. se slagveldc in Korea 
te stuur voordat b y Suld-Afrika 
so kwaadwillig in die vcillge 
raadsale van die liggaam in 
New York aanval nie? Het In
die dan nie meer belang by die 
V.V.O. se stryd teen agressie 
in die Verre Ooste as Suid
Afrika nie? E n as lndie weg
skram van die stryd teen kom
munistiese agressie op die V.V.O. 
se slagvelde watter reg bet by 
dan om gebruik te maak van 
die V.V.O. se raadsale om Suid
Attika tc beskuldig van agressie 
teen IndiCrs wat veilig en wel
varend in ons land woon? 
En is dit nie 'n bietjie (of selfs 
'n bictjic baie) vernederend vir 
Suid-Afrika om aan 'n V.V.O-. 
oorlog d!'cl te neem terwyl die 
V.V.O. op vyandige wyse Suid
Afrika nanval en beskuld!g nie? 
Ek vra maar net. 

Van 14 tot 175 

Staande Mag en van die Skiet- regmatige dccl moct vcrower. 
kommandos sal na Lon den gaan? En wannecr u van hicrdic ,ver

owering" praat het u vcral die 
Skietkommandos in gcdagte. 

U.O.T.H.'s en B.E.S .L. E k dink ek bet u vcrklarings, 
soos u dit aan Afrikaners stcl, 
billik weergegec. Maar die aanleclvcrmoe van 

die kroningskontingcnt is nog 
nie uitgeput nic. Die Iwcrantc 
bet onlangs berig da.t die kabi- Ons Rol in Brittanje 

se Oorloe net goedkcuring geheg hct aan 
die voornemc om ook oud-gc
diendes by die kontingent te 
voeg. Dit bctcken dat lcdc van ?.Iaar, mnr. Erasmus, hoc vcr-
die Suid-Afrlkaanse takke van gclyk u woorde met u dade? 
die M.O.T.H. <Memorable Order Ek wil u die pluimpic maak 
of Tin Hats> en die B.E.S.L. dat u besig is om die cwcwig 
<British Empire Service League> ten aansien van die Afrikaansc 
die getalle van die kontingent sal taal op die militere gebied tc 
aandik. hcrstel - maar ongelukkig sock 

Minister Erasmus sal ook in ek nog tevergeefs na 'n Afri
hierdie verband besondcrhcde kaansc gcsindheid op daardie 
moet verstrek. gcbied. Inteendeel ek tref daar 

Maar nog is dit nie die end 'n hindcrlike Britse gedienstig
nie. Daar is by die kabinct aan- held aan. 
sock gedocn dat n ie-blankc oud_ Die taak en die rol van die 
gcdiendes, waarskynlik Kleur- Unic sc Verdedigingsmagtc in 
Jinge en naturclle, ook as Jcdc 'n komcnde oorlog, waarby Brit
van die kron ingskon tingent na tanje betrokke mag wees, is op 
Londen gestuur word. Sovcr my Britsc Empire-konferensie be
bekend is oorweeg die kabinet paal en voorgeskryf. 
nog hierdie versoek en bet by U het self op die Empire-kon
darem nog nie sy goedkcuring fcrcnsies in Nairobi en Londen 
daaraan geheg nie. Waarskyn- die Suid-Afrikaanse magte se 
lik sal mnr. E rasmus die rege- .,swaar verpligtinge" in Afrika 
ring se beslissing moet bekend-~ en die Midde-Ooste onderneem. 
maak. Troucns dit ls u wat die Unie 

se grcnse vasgestel bet as syn

Kontingent word al 
Bonter 

Sonder die nie-bla nke Iede is 
die kontingcnt al bont genoeg; 
met (He nie-blankc Iede sal dit 
waarskyn.llk darem te bont 
word. Die kabinet sien waar
skynlik nog kans om die 
O.B.-offisier en die N.P.-groeps
Jcier, wat Iedc van die Skiet
kommando is. saam met die 
lojales van die M.O.T.H.S. en 
die B.E.S.L. vir die kronings
plegtigheid na Londen te stuur 
- maar blykbaar darem n!e om 
teruggckecrde Kl!'urling- en na
turclle-soldatc ook by die ge
selskap in te sluit nie. Ek kan 
die huiwering van die kabinet 

de die agt-en-der tigste breedte
g raad in K orea! 

So vh verwyder van huis en 
haard het selfs wyle genl. Smuts 
n ie gegaan om aan Brittanje 
se oorloe dcel te neem nie. 

Afrikaners moet rort 

Maar om terug te kecr tot baie gocd verstaan. 
die vraag wat mnr. Erasmus j 

En u, mnr. Erasmus, is die 
man wat bevel gcgec het dat 
lede van die Skietkommandos, 
wat in volle uniform is, rou
bande moet dra toe die Britse 
koning gesterf het! Op die ma
nier sal die Afrikaner ongetwy
feld nie sy regmatige de€'1 van 
die militerc terrcin verowcr nic; 
inteendcel, hy sal self op daar
die terrein verower word. En 
dit is mos nie wat u en ek wil 
he nie. Nie waar nic? 

moet bcantwoord. Dit het nodig Ek gesels rnet mmr. 
geword omdat die aantal offi-
siere en manskappc van die Ak- Erasrnus Koning-t•erering 
tiewe Burgermag, wat dec! van 
die kontlngent sal wees, in die 
tydperk van 21 dae aangegroci 
bet van 44 tot 175. En as dit so 
moct aanhou tot aanstaande 
jaar toe dan sal al die gewa
pende magte vari Suid-Afrika 
waarskynlik vir die kroning na 
die Empire se hoofstad gaan! 

Op 15 Oktober vanjaar het die 
koerante berig dat mnr. Eras
mus op Moorrecsburg verklaar 
het dat 'n kontingcnt van die 
Unie-verdedigingsmag, bestaan
de u:t 142 lede, vir die kroning 
na Londen. sal gaan! Die minis
ter bet toe gese dat die Staandc 
Mag 12 offisiere en 42 onderge
skiktes sal stuur ; die Aktlewc 
Burgermag en die Skietkom
mandos elk 8 offisiere en 36 on
dergeskik tes. Daarbencwens sal 
37 lede van die S.A. P olisiemag 
by die kontingent gevoeg word. 

Die Kontingent teel aan 

Let wei. Op 15 Oktober sou 
44 lcde van die Aktiewe Bur
germag na Londen gaan. 

Op 5 November 1952 het die 
hoof van die Generale Staf, 
luit-genl. C. L. de Wet du Toit 
in Durban verklaar dat die Ak
tiewc Burgermag 175 Iedc na 
Londcn sal stuur vir die kro
ning. Gclukkig bet hy darem by
gcvocg dat dlt die graotste groep 
van die Suid-Afrikaanse kon
tlngen t sal wces. Maar die vraag 
Is nou: Hoeveel Jede van die 

Nou wil ek graag 'n bietjic 
gcscls met mnr. Era.llmus -
van man tot man; Afrikaner 
tot Afrikaner: 

?.Inr. Erasmus, wanncC'r u na
sionale Afrikaners op die pla
teland of elders toespreek vcr
duidelik u dat die Afrikaners 
van ons geslag, op militW"c gc
bied, 'n agterstand bet wat in
gchaal moet word. Die rocm
ryke militere prestasies van die 
voorouers sou by voorbaat 
reeds 'n ere-plek tocgekcn bet 
aan hul nageslag in die Unie se 
Verdcdigingsmag. U wil graag 
tocsic{l dat die Afrikaners daar
die pick volstaan. 

V erowering van Britse 
Vesting 

Boonop wil u nou verteC'n
woordigers van die nasionale 
Afrikaners in die Skictkom
mandos stuur om die kronings
plegtighcid in Londcn te gaan 
bywoon. Waarom wil u dit . 
doen? Waarom moet die Afri
kaner se deelname op die mili
tere gebied op d:e grondslag 
van koning-verering geskied? 
Dink u nie, mnr. Erasmus, dat 
duiscndc Afrikaners ontuis sal 
vocl ' in u Verdedigingsmag, as 
dit die gcsindheid is wat u ver
wag dat hulle daar moet open
baar nic? 

Ek is bly dat die Afrikaanse 
taal tot 'n mate tot sy reg kom 
in die Verdedigingsmagte van 
die Unic maar ek is bitter spyt 
dat die Afrikaanse gesindheid 
ook nie daar tot reg kom nie. 
Net soos die mens die duiwel 

U verduideEk voorts dat die In enige taal kan dien - net 
Afrikaners die Unie se Verde- so kan die Afrikaner d ie Brit
d lgingsmag vermy bet, hoofsaak- se Empire oftewel die Britse 
lik om politieke redes, want statebond ook in Afrikaans 
hulle insicns was die mag in die dien. En juls hlerteen - boweal 
verlcde misbruik om.Brittanje sc hicrtccn moct Afrikaners in 
oorloi' te help voer. Dit het tot hul pasoppens bly. 
gevolg $'<'had dat die Mag eintlik l ndicn die Afrlkaanse gesind
afgesondcr is vir Engelstaliges en held op die militere gebied nie 
Engelstalig geword het. Soveel tot openbaring kom nie sal daar 
so dat die Nasionaalgesinde hoegenaamd niks tereg kom van 
Afrikaner hom 'n vreemdeli.ng die vcrowering van nog 'n Brit
daarin gcvocl hct. U wil nou die se vesting dcur die Afrikaner 
ewewlg herstel, so beduie u, ook nie. 
ten aanslen van die Afrikaanse Laat ons maar rcguit praat, 
taal en die Afrikaner tot sy reg mnr. Erasmus: U woorde is 
Iaat kom op die militere gebied.j nasionaal, maar u dade is B rits, 
U stel dit voor asof daardie ge- nie waar nie? 
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V.S.A.- VERKIESING BlED 
TWEE LESSE AAN S.A. 
Twee Afrikaanse koerante hou die uitslag van die Amerikaanse 

verkiesing voor as 'n les vir Suid-Afrika. Die een heklemtoon die fe it 
dat geen party hlywend in die kussings hly nie, en die ander die grootmoe
digbeid waarm.ee die teenstanders mekaar na die .verkiesing hejeen bet in 
belang van die gemeenskaplike vaderland. Dagbreek verklaar in 'n boof
artikel dat die Demokrate 'n skouspelagtige kandidaat gehad bet, maar 
dat die deurslaggewende faktor teen hom die feit was dat sy party reeds 
twintig jaar regeer bet. Die blad verklaar voorts: 

,Die les moet dan 'n tweede rik dat die bevolking geen twy
tulsbring. Dit is dat 'n regering fel daarorn.trent voel nie. Al
in 'n demokratiese )and altyd leen op die basis is kiesers 
so te werk moet gaan dat by werklik geestelik vry, in teen
gerus kan voel dat sy teenstan- stelling met vreesgebonde, om 
ders eendag dieselfde kan doen volgens oortuiging te kies tus
sonder dat die staat se politie- sen die beleid van een party en 

. ke stabiliteit ondermyn, of ba- die ander. 
s iese eienskappe van die same- , .,Ons se 'n regering moet sorg 
Iewing aangetas word. 

1

1 dat daardie sekuriteitsgevoel by 
Met ander woorde, daar is 'n bevolking nie onderrn.yn word 

fundamentele dinge waarvan nie. Maar dit is eweseer die 
die bestendigheid nooit afhan- opposisie-party o{ -partye se 
kelik moet wees van regerings- plig om te waak teen sulke on
veranderings nie. En dis belang_ dermyning. Propaganda wat, 

VADERLANDLOSE 
OPSTOKER GAAN 

NA ENGELAND 

net terwille van partyvoordeel, 
' die indruk probeer verwek dat 
die grondveste van die staat be
dreig word, beveg nie net die 
teenparty nie maar ondermyn 
die staat omdat dit die gemeen
skap se geloof in sy eie stabili
teit vernietig." 

. MANl\IOEDIGHEID 

Britse Iande. Weens die duide
like skeiding tussen wetgewen
de en uitvoerende gesag is die 
mag en dissipline van die poE
tieke party daar vee! geringer 
as in die Britse partystelsel 
waar die oor.winnende party 'n 
alleenheerser word met algehele 
misken~ing en uitsluit:ng van 
die opposisieparty. Hier is op
posisieskap 'n beginsel. 'n doe! 
op s igself, wat nagestreef word 
ook na die verkiesing, terwyl 
dit in Amerika boofsaaklik be
perk word tot kandidaatstelling. 

Na die verkiesing staan die 
president onafhanklik va n enige 
party-koukus en kan by enige 
burger, lid of nie-lid van sy 
party, in sy kabinet benoem. In 
die we tgewende raad kan by 
ondersteuning van sy teenpar
ty net so maklik verwag en ont
vang as wat by teenstand van 
lede van sy eie party op die lyt 
kan loop. 

"' KANADA LE HOM TOE 
I 

OP EUROPEANE 
l{anada neem nog steeds twee keer soveel immigrante 

uit Europese Jande in as uit Brittanje, volgens die jongste 
syfers wat deur die staat openbaar gemaak is. Vir die 
eerste nege maande van die jaar bet daar meer as 60,000 
immigrante uit Duitsland, Holland en Italie die land binne
gekom teenoor 33,000 Britte. 

Altesame 23,000 Duitsers, 20,000 I K I S / 
Hollanders en 17,000 Italiane het ragsentra e a 
na Kanada in d:e tyd ge-emi- A ( B d 
greer. Die Duitsers gaan hoof- tOOmStO ran 
saaklik as plaaswerkers, huis
bediendes en geskoolde werkers. 
Di~ Italiane wat na die plat

teland gestuur is vLr plaaswerk, 
was nie 'n sukses nie. Hulle kan 
bulle nie aanpas by die vreem
de boerdery-metodes n:e, maar 
die geskoolde werkers in die 
stede aard goed, word berig. 

ERFPORS/f VIR 
ffRW. SCOTT 
'n Britse verpleegster wat self

m oord gepleeg bet, Gertrude 
Webster, bet 'n erfenis van 
meer as £6,000 nagelaat aan 
eerw. Michael Scott, ,ten einde 
'n beter verhouding tussen die 
blanke en nie-blanke rasse te 
bevorder." Sy bet haar testa
ment 'n paar dae voor haar 
dood opgestel. 

Brittanje is voornemens om 
die eerste atoomkragsentrale in 
die wereld op te rig. Die planne 
is reeds gereed en sal aansluit 
by bestaande kragsentrales. 

Uraan 235 sal gebruik word en 
elke atoomoond sal minstens 
30 jaar neem voordat dit weer 
van brandstof voorsien boef te 
word. Plutonium sal · as newe
produk geproduseer word. 

Hoewel daar nie verwag word 
dat dit die prys van elektrisiteit 
sal verlaag nie, sal dit 'n groat 
boeveelheid steenkool vrystel vir 
uitvoerdoeleindes. 

Uit Washington word berig 
dat die V.S.A. met soortgelyke 
onderneming besig is. 

Braaivleisaand 
Op Brackenfel 

Die landlose kommunis, Si
mon Zukas, wat e nige maande 
gelede deur die Rhodesiese ge
regsbof beveel is om gedepor
teer te word omdat sy gedrag 
nie bevorderlik is vir die vrede 
en orde van die gebied nie, sal 
Brittanje as nuwe vaderland 
ontvang. Die Britse regering 
bet geen beswaar om hom te 
neem nie. 

Die Vaderland wys op die 
vaderlandsliewende houding van 
die verslae kandidaat, en ver
klaar: .,Die eerste Amerikaner 
wat E isenhower met sy oorwin
ning gelukgewens bet, was sy 
teenstander, Adlai Stevenson, 
wat hoflik verklaar bet: ,Die 
volk bet sy uitspraak gegee en 
ek aanvaar dit'. Op die Ameri
kaanse volk het by 'n beroep 
gedoen om die nuwe President 
al die steun te gee wat by no
dig bet vir sy taak. 

GRAFSTEEN VIR HELD 
VAN SPIOENKOP 

'n Braaivleisaand word op 
Saterdag, 6 Desember, gehou 
op die plaas van mnr. Sarel 
Maree, Eikendal, Bra.ckenfel, 
Kaapstad. 

Die funksie begin om 4-uur 
en die opbrengs gaan vir die 
republikeinse blad. Almal is 
welkom. 

Zukas, wat die blanke on(!er
leier van die Noord-Rhodesiese 
African Congress was, sal waar
skynlik heeltemal tuis voel in 
sy aangebode vaderland. Sy 
geesgenote sal hy in die boon
ste rakke van die politieke 
bestuurlike en maatskaplike !ewe 
aantref. 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
llul.aboudellke KennD~ewtnga: 

(Verlowlng, buwellk, geboorte, 
atertgeval, in memoriam, gelukwen
aing, ens.) ld. per woord; minimum 
2/6 per plaalng. Vooruitbetaa.lba.aor. 
VIr llerbalings 2:i peraent afslag. 

llandelsadvertenstee: 
Eerste pla.alng 2d. per woord. VIr 

berhallngs 25 persent atslag. 

lntekengeld op ,Die O.B." (ver
akyn weekllks): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 maande. Vooruttbeta.e.l
ba.e.r. Stuur adverteDBiegeld, bestel
Hnga en lntekengeld na VOOBSLAO 
(:EDMS.> BEP:EBK, Posbus 1411, 
KAAPST&D. 

BETREKKING V AKANT 
Jllotorwerktulgkundlges gevra. Skryf 

aan: VERMAAK SE MOTORHA WE, 
Posbus 64, Pateusie, K.P. 5/ll/4B 

t\IEUBELS 
M.EUBELS.-Beter Meubels teen bil

tiker pryse. Babawaentjles, stootkarre
LJles, drlewlele, linoteums, tapyte, ens., 
ook altyd in voorraad. Oeen katalogus. 
Meld wa.arao u belaogstel. - VISS:ER
MEl~BEL:S, Lan&'atra.at 179, Kaap8ta.d. 

3/12/11 

RADIO 
l,QUW EN LOmV, die Beroemde 

Radlo·lngenieura, Stasteweg, Parow, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle Gereglstreerde Elektrlalteits
!lanoemera. Foon 9·8435. 

,.Graag sou ons hierdie raad
gewings wou vasspyker waar 
ons Opposisie dit daagliks on
der oe kan kry. Want anders 
as die verslane Demokratiese 
kandidaat weier die United 
Front nog volstandig om die 
demokratiese verkiesingsuitslag 
van 1948 as die uitspraak van 
die volk te aanvaar. 

,,In 'n tyd waar ons al die 
wysheid, verdraagsaamheid en 
genade nodig bet om ons be
sondere vraagstukke die hoof 
te bied, ·gaan ons Opposisie uit 
sy pad om die openbare mening 
bier en oorsee teen die wettig
verkose landsgesag psigologies 
te vergiftig." 

,Mannetaal in die uur van 
nederlaag soos die van goewer
neur Stevenson veronderst~ 

vaderlandsliefde en 'n suiwerc 
begrip van burgerskap. Sou dit 
ydel wecs om te hoop dat bier
die navolgenswaardige voor
beeld uit die Verenigde State 
die Verenigde Party in die aan
gesig van ons aandonkerende 
omstandighede nie sal ontglip 
nie?'' 

Mnr. P. G. Kilian, Middelburg, 
Tvl. skryf: 

Op of ongeveer 2 Februarie 
1953, die sterfdag van ons on
vergetc held en kameraad, kap
tein H. F. Slegtkamp (in !ewe 
boofgeneraal van die O.B.) sal 
die onthulling van sy grafsteen 
in die Middelburgse begraaf
plaas plaasvind. 

Bewonderaars en belangstel
lendes het 'n mooi bedraggle by
mekaar gebring om die koste 
van die grafsteen te dek, maar 
dit is egter nie voldoende vi.r 
die doel wat die komitee be-oo& 
nie, en graag wil ons ·n beroep 
doen, nie allen op ons O.B.
kamerade nie, maar op alma! 
wat die Held van Spioenkop 
ge-eer bet, alma! wat hom as 
'n groot Afrikaner ge-ecr het, 
om nog 'n bedraggie te ~tuur 
om die fonds stywer te maak. 

Verdere reelings in verband 
met die onthulling sal later be
k( nd gemaak word, en intus
sen kan belangstellendes wat 
dit wil bywoon, voorsiening 
maak vir die bywoning daarvan. 

PARTYPOLITIEKE 
BELOFTE NIE 

NAGEKOM 
DIE WARE REDE Winston Churchill, wat ty-

Die ,navolgenswaardige voor- dens sy verkiesingsveldtog 'n 
beeld" wat Die Vaderland voor- jaar gelede beloof het om hom 
hou, vind sy oorsprong nie in ' n te beywer vir 'n persoonlike ont_ 
beter onderlinge gesindheid by moeting met Josef Stalin in be
die Amerikaners as in Britse lang van wereldvrede, is ver
lande nie; dit vind: sy grond in . lede week in die parlement voor 

HORLOSIES EN BRILLE I die verskil van regeringstel- si.ngsbelofte nie nagekom bet 
H. ,J, sTEYN. De vnuersstraat 17• sel. In Amerika speel die party me. . 

V MM. K.P.-Vlr hortosies en brUle. 'n baie ondergeskikte rol ver- Op dte vraag of by a! stappe 
r:;koop en repare~r. Persooni~~~~~~~K geleke met sy teenvoeter in gedoen het_ om 'n .samespreking 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... ~ tuss~n hom, die Amerikaa.nse preSident en Stalin te r eel, bet 

0 B JAARGANGE hy verwys na sy vorige ant-
• • woord verlede maand, naamlik 

JAARGANG 1950--1951 dat die geleentheid vir so'n 
sam k' I Nou verkrygbaar teen £1 5·s. elk. het. espre mg ver ore gegaan 

PRAGTIG INGEBIND : Op die vraag of die eerste 

· VOORRA.A.D BA.IE BEPERK ' m~uster en sy party nie baie 
: dmsende stemme op grond van 
: BESTEL DUS DADELIK BY: sy ~lof~e gekry bet nie en of 

I VOORSLAG (EDMS ) BPK 
hy sal se wat 'n paar weke na 

• • sy ampsaanvaarding hom van 
sienswyse laat verander bet, bet 

Groote Kerk-geboo 703 - Kaapstad Churchill m et ' k rte " n o ,nee 

• • • •• • • • • • • • • • • •• ••• •• • • • • • •• • ••• • • •• • • • •• •• geantwoord. 

•!• _a_a_a_a_a_a_a_a_ a_•!• 

Soos Ons Lesers 
Dit Sien 

·:·.-0- II _ D_ U_D_D_Q_G_G_ a:• 

Aile bydraes en navrae moet 
asseblief gerig word aan mnr. 
H. C. Luitingh, Markstraat 32, 
Middclburg, Transvaal. 

RUBBERSTEMPEL VAN 
BRITSE KONNEKSIE 

BRA DUUR 
Die koste om Australie se 

goewerneur-generaal te onder
hou bet geweldig gestyg. 

Die jaarverslag van die oudi
teurgeneraal meld dat die 
totale koste verbonde aan die 
kantoor van die goewerneur
generaal vir die jaar wat op 30 
Junie geeindig het, £82,000 was 1 
in vergelyking met £56,000 die 
vorige jaar. 

Die goewerneur-gcneraal se 
salaris van £10,000 per jaar bet 
vir die afgelope 50 jaar onveran
derd gebly. 

~t\NLL\~ Jgc 
A 

BlED UITKOMS 

AAN ELKEEN 

Dit is in tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense soek 

Dit is 10 tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense vind 

by 

SAN LAM 
die grootste A/rikaanse 

Lewensversekeringsmaatskappy 

HOOFKANTOOR: 
WAALSTRAAT 28 ••. KAAPSTAD. 

fakk• en ogm1t-8kappe deur die hele 

Suhklike Afrika. 

$/ALGI 

Beier 
maak 

Tabak 
Beter Sigarelle 
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Naturelle is Bereikbaar 
Met Radiosendings 

lnstemming met die standpunt wat Die 0.8. ' n paar weke gele-de 
ge~tel h et in -vt>rhand met bearbeiding van die naturelle in Afrika deur 
middcl van radio~Sending~, word deur die rubriekskrywe r van die Cape 
Times, Man on the Spot, betuig. Hy ' 'erwys mt>l in~Stemming na ons hoof
artikel en heklcmtoon die feit da! naturelle gretige lui~Steraars is. Ter 
stawing van sy hewering plaas hy 'n foto van naturellekindcrs by ' n skool 
in Kenia wat roudom 'n radiostel aandagtig na 'n nuusuitsending sit en 
luister. 

,Dil' rcisiger wat per motor 
deur die Transkl'i ry word ge
trt'f d!'ur die aantal windlaaiers 
by nn.tureUebui'>t' wat aandui 
dat daa r 'n battery-radiostt'l 
binne in aan dit> W('rk is," ,·er
Jdaar die skrywer en vervolg: 
,.In Noord-Rbodesie en Kenia 
h t>t die Brihe regl'ring ,pan
radios' op groot skaal teen lae 
pr~·.,e aan die naturelle beskik
baar gesteJ. 

,Die foto is van naturellckln
ders by 'n scndingskool - alma! 
lede van die Klkuyu-stam -
wat inluister na 'n uitsending 
oor ,sake van die dag'. \Vatter 
soort ,sake van die dag' boor 
bulle in Su'd-Afrika ?" Tot 
sovcr die Cape Times. 

B.B.C. IIELP lUOSKOU 

Die naturelle in Afrika sal 
wei die gelecntheid he om ccrs
daags na die Indiese sender in 
New Delhi tc !ulster in hul e:e 
taal. Intusscn word dicgcnc van 
bulle wat Engels magtig is -
en daarvoor sorg die sending
skole - deur die British Broad
casting Company getraktcer op 
uitsendings wat aan 'n medc
wcrkcr van die Daily Telegraph 
die volgende opmcrking ontlok: 

.,In die afgelope maande 
het ek verskeie keer die aan
dag gevestig op B.B.C.-uit
scndings in verband met 
Sjina en Korea wat die Kom
munismc in 'n Jig voorstel 
wat alles bchalwe ongunstig 
is." 

PROPAGA..'-'DA 

drag van £250,000. Maar die bt'"-

Tee-Aand 
.stelling is in Engl'land geplaas, 
en die beloftl' is dnt die eerste I 
el'n cers oor twee jaar afge)(•-
wt'"r sal word. Die ondervinding 'n T d 1 d v d 
\'lln die Spoorwee met Brit"" ee-aan . ver e e ry ag-
bestelling'! is, dat noodsankJike aand by meJ. Aletta . Clocte, 
goedere so lank as drit' jaar 1 kommandante van Bellville, het 
na die bl'loofde afleweringsda- ~ie m~oi bedraggle van £5 1s.6~. 
tum nog nit1 u fgl'lewer word nit'.lmgcbrmg ten behoewc van d1e 
Dit is dus nog 'n ope vraag of blad. 
dle eerstt'" sender oor tw(•e of Die lee-aand by mnr. Kotze 
selfs dril' jaar bier sal woos. van Algoaweg, l'.!ilnerton, vind 
Die agt.-r,tand van S. A. op plaas op VryJag, 21 November, 
hit>rdie gebied skyn b)'·kans, on- en nie op Donderdag soos voor-
inbaalbaar te wees. heen anngekondig nie. 

SKOUER AAN WIE.L VIR 
DIE. REPUBLIKE.IN 

, Dis met blydskap dat ek verneem dat ons nou 'n 
uit en uit republikeinse blad gaan lees, en ek verlang om 
my deel by te dra en skouer aau die wiel te s it om die 
volkswa die boogtes uit t-e kry," skryf mnr. A. S. Visser, 
Bloemfontein. 

.,YVaarom kan ons nie som- en sy sic! hunker na wat ecn
mer nou uit die staanspoor 'n maal sy eie was. 
Republikeinse Bond stig nie," .,Ek wil nic protect speel nic, 
lui die brief verdcr. ,.Daar is maar as 'n republikelnse bond 
tienduisende Afrikaners wat tot :;tand moet kom, sal dit die 
dit sal verwelkom. Dit sal die saak wees waarmee rekening 
geleentheid skep vir sclfs En- gchou sal moet word. Dit sal 
gelse vriende wat die Afrikaner ons volkslewe bestendig en die 
goed gesind is. Maar nog meer, slappe kniee weer oprig vir die 
dit sal aile Afrikaners, Sap en stryd en die gees van 1938 laat 
Nat, wat uitsien na ons repu- herleef." 
bllek, saamsnoer in een begte Mnr. Visser sluit £3 by sy 
bond, want dit is die bindende brief in as donasie aan Die Rc
faktor van eenheid dwarsdeur publikein. 
die Afrikanervolk. Die tere ge- 'n Donasie van £5 is ook ont
dagte aan sy verlore republiek van van mnr. A. P. Stemmct, 
en sy gcliefde Vierkleur vul die Wakkerstroom-Wes, Robertson, 
hart van elke doclbewuste volks. I £10 van mcv. M:. M. Theron, 
gcnoot; die verlies daarvan vulj Tulbagh, en £2 van mnr. D. G. 
hom met weemoed en heimwec, Steyn, Dullstroom. 

Partystelsel In 
Stadsraad Wek 

Misnoee· 
Die partypolitiek het hom onla.ngs in die K.aapsta.dse 

stadsraad gaan vestig - en nie al die lede van die stads
raad hou daarvan nie. 

'n 1\leerderbeid van die lede van die raad bet bulleself 
georganiseer in 'n ,Burgerlike Groep," en wei na.dat bulle 
verkies is. Die lede van die Groep sal hul eie private nie
amptelike vergaderings bou (die be ken de koukusvergaderings 
van die partypolitiek) waar bulle sal ooreenkom oor die 
standpunt wat bulle op die amptelike vergaderings van die 
stadsraad sal inneem. En omdat die lede van die Groep 
die meerderbeid in die stadsraad is, sal d ie besluite wat 
bulle privaat op bulle nie-amptelike vergaderings neem, 
outomaties die beleid van die stadsraad word. 

Tl't'n hierdie ontwikkeling ill 
danr skt>rp tt>enkanting van die 
stad!!raadslede wat nie aan die 
Burgerlike Grot'"p beboort nie -
en w<"l omdat bulle hi<"rdeur vir 
aile praktiese doeleindes van 
me-d('!.t'"ggenskap in die bt'
paling van die .. tadsraad se be
lt>id beroof word. 

As gevolg van die invoering 
van die partypolltiek en sy 
skaduwee, die private koulws
vcrgaderings, in die stadsb('
stuur word die stadsraad vir 
allc praktiesc doclcindes slegs 
'n rubberstcmpel. Die amptclike 
stadsraadsvergadcrings s a I 
voortaan net die stempel van 
wettigheid moct druk op die be
sluite wat die koukusvergadcr
ing van die mccrderheidsgrocp 
in die privaat neem. 

Die stadsraad van Kaap
stad word hierdeur gelykgc
ska.kel met die Unie se Volks_ 
raad en Senaat wat ook maar 
net die besluite wettig wat die 
koukus van die meerderheids
party prlvaat geneem het. 

VERSET 

Wat vera! interessant is in 
verband met hierdie ontwikke
ling in die Kaapstsdse stadsraad 
is die tccnstand wat deur so 
baie ledc openbaar word teen 
die invocring van die party
politick in die stadsbcstuur. 
Daar word o.a. aangevoer dat 

hlcrdie ontwikkcling die stad 
onder diktatoriale bestuur plaas 
van 'n geslote groep en dat die 
dcmokratiese seggcnskap van al 
die verkose vertcenwoordigcrs 
van die stadsburgers in die be
paling van die stadsraad sc be
lcid daardeur omscil word. 

:\lens wond<"r of die teenstan
ders besef <lat wat bulle t>intlik 
teenstaan niks anders is a., die 
partystelsel nie. En as die party
stelsel nie dNJg vir stadsbestuur 
nie, dan dt'"ug dit oolc nit' vir 
die landsbestuur nie. En as die 
koukusdiktatuur vir 'n .. tad af
gekeur word dan moet dit ook 
vir die land afgekeur word. 

Indien die partypolitiek hom 
in die stadsbesture gaan vcstig, 
dan volg dit soos die dag op 
die nag dat daar binnekort oral 
in ons land se dorpe en stede 'n 
,.Burgemcester" en 'n ,.Leier van 
die burgcmeester se opposisie" 
sal wecs. Mag ons asseblief van 
so 'n ramp bewaar word . 

memo oor 
persoonlike 
keurigheid 

Hy gaan dan voort om te ver
klaar dat Peter Abrahams, die 
Suid-Afrikaanse Klcurlingskry
wer in Engeland, op 11 Augus
tus 'n praatjie oor die B.B.C.
radio gchou bet .,wat nic on
vanpas oor die Moskouse radio 
sou gewees het nle." ONDERVVYSER AGTER YSTERGORDYN 

Daarin bet by onder meer 
vertel van 'n ,.pelgrimsreis" 
wat by meegemaak bet met 
Jomo Kenyatt:~. en opperboof 
Koinange, leiers van die l'llau
Mau wa.t onlangs in begtenl'l 
gt'"neem is. By het aangehaal 
van laasgenoemde se gebed ,,aan 
die God van Abroham en Isak" 
om die witman beeltemal uit die 
hooglande van Kenia. te laat wyk. 

By hierdie &oort propagan
<la van die B.B.C. sa.l New 
Delhi aanstaande jaar aan
&luit om die naturelle-gemoe
dere in Afrika. teen die blan
kes op te sweep. Gaan Suid
Afrika lets doen om dit met 
'n eie radio-diens tee te werk? 

NOG JARE WAG? 

Of die bestaande senders (by
voorbeeld die Afrika-sender) vir 
so 'n speslale diens gebrulk sal 
kan word, is 'n vraag, maar as 
dit nie kan nie dan Is Suid
Afrika heeltcmal laat. Daar is 
onlangs aangekondig dat die 
Uitsaalkorporasie nege krag
tige senders bestel bet vi r 'n be-

VERKEERDE NAAM 

Weens 'n drukfout Is die 
naam van die Sabra-referent 
oor die Indier-vraagstuk, waar
van daar 'n opsomming verle
de week in Die O.B. verskyn 
bet, verkeerdelik aangegee as 
Coet.zee. Dit moet wees prof. 

HET OMVANGRYKE PLIGTE 
In Suid-Afrika (en elders) is 

dit gewoonllk die liberaliste en 
die kommunisticse mede-reisi
gers wat die luiddrugstigste kla 
oor onderwyscrs wat aan die 
politick sou deelncem. Sodanlge 
onderwyscrs sou dan hul lccr
linge ,indoktrineer" met hul 
eie (moontlik verkeerde) poli
tleke sienswyse - tot groot 
skade van die begin.'lel van 
akademiese vrydenkery. Maar 
in die Iande agter die ystergor
dyn verplig die kommuniste die 
onderwyser om nie net lcerkrag 
te wees nle, maar ook propa
gandis vir die kommunisme. 

I n News F rom Behind The 
Iron Curtain wat deur die Raad 
vir 'n Vrye Europa uitgegee 
word het 'n onderwyser - 'n 
vlugteling van agter die yster
gordyn - 'n oorsig gegee van 
sy dacliksc bedrywighedc gedu
rende 'n gemiddelde week van 
sy lewc as · onderwyscr in 'n 
kommunlstiese satellictland. 

Op Saterdae, M:aandae, D ins
dae, Woensdae en Donderdae, 
het hy skoolgehou vanaf 8-uur 
in die oggend tot 12-uur op die 
eersgcnoemde twce dac en daar
na tot 1-uur, 2-uur en 3-uur on-

f .,DIE O.B." 'II'Ord ged.rul< deu.r Pro 
Eceleala-Drul<kery, Blrc!Jotraat. Btel
lenboach, vir die elenaara en uJtce· 
wera, Vooralag (Edma.) Beperlt, 
Groote Kerkgebou 703, Poabua 14.11, 
Kerkpleln, Kaapetad. 

derskeidclik. Vrydae het by 
die hele dag met die kinders op 
die omliggcnde landerye gewerk 
- om te skoffel, te ocs, ens. 

Die hcle Maandagmiddag moes 
hy die vergadering van die Re
woluslon6re Vakbonde bywoon 
om hulp en advies te vcrleen. 

Dinsdagmiddae en -anode 
moes hy wy ann die vergade
ring van die plaasllke takk~ 
van die Kommunlstiese Party 
se verskillende organisasies so
wei as aan die vergaderings 
van die Bond vir Vriendskap 
met die Sowjet-Unic. 

"Voensdagmiddae moes deur
gebring word in di.e kantoor 
van die Prinsipaal van wie op
dragtc In besonderhede ontvang 
is oor take wat gedurende die 
res van die week onderneem 
mocs word. Hicrdle take moet 
hulpverlening wecs aan die 
Kommunistiese Party of aan die 
plaaslike owerhedc, en kon b.v. 
insluit kantoorwerk of 'n op
name van die lewende hawc, 
ens. 

Donderdagmiddag en -aand Is 
dit weer ondcrwysers-konfe
rensie. Daar word besluit watter 
landboutaak clke onderwyser en 
sy lecrlinge moet verrig, waar 
dit gedoen moct word, hoe lank 
daaraan gewerk moet word, ens. 
Op hierdie konferensies word 
ook die rantsoen-kaartjies ult
gedeel - vir klere ens. 

Saterdagmiddae geskied die 
verpllgte insameling van afval
matcriaal en in die aande moet 
die materiaal gewecg, gesorteer 
en opgeskryf word vir die ower
hede sc rekords. 

Sondae moet die onderwyser 
hulsbesoek doen. Hy moet van 
buls tot buis stap om toe te 
sien dat elke huisgesin goeic en 
tevrede kommuniste is. Hy Is 
dan pleitbesorger en propagan
dls vir die kommunisme. Op 
hierdic dag relH hy ook om le
sings te doen op sentrale plekke 

waar by die lof van die kom
muntsme in die openbaar moet 
sing. 

Die onderwysers agter die ys
tergordyn het hul bande blyk
baar maar vol. 

Produkte van Su1d-Afralu. 

Enl,ste OIStnbuurdtrs In Su•d·Afrtka: 

H. J. Nithaus (Edms.) Btpork 

Posbus 488). loh•nnubur& 

Posbus 2108. Kupsud 
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