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TWEE MENINGS OOR 
REPUBLIEK 

In Londen bet dr. A. L. Geyer, 
die Unie se Hoe Kommissa.ris, in 
'n verklaring aan joernaliste 
van die Britse Statebond, op 'n 
vraag oor rcpublikeinse neiginge 
in Suid-Afrika, gese: 

,Die republikeinse beleid is 
nie 'n saak van praktiese poli
tick op die huidige oomblik 
nie. 

GESKIKTE TYD 

In Kaapstad bet dr. F. D. du 
T. van Zyl, Kaaplandse Ieier van 
die Ossewabrandwag, nog in 
verband met die republiek gese: 

,Dit is my oorwoe mening dat 
die huidige so 'n geskikte tyd is 
as wat ons ooit kan verlang om 
die Republiek te verwesenlik. 
Aan die een kant is daar geen 
gevaar dat die toestroming van 
kapita.a.l na S.A. weens 'n Repu-

bliek gestaak sal word nie, so
lank ons 'n stabiele en progres
s'iewe regering het. Aan die 
ander kant is die internasionale 
toestand tans so vertroebeld dat 
ons niks te vrese het van die 
Westerse volke wat ons grond
stowwe, ons werkkragte en ons 
spoorwel! en hawens nodig het 
vir die komende wereldstryd 
nie. 

,Ook moet daarop gelet word 
dat in die aangesig van die 
Kommunistiese gevaar daat· m 
S.A. vandag in groter mate die 
neiging tot eenhcid is dan vir 
baie jare die geval was en in 
die toekoms mag wees. Dit wil 
my voorkom asof ons ons bloot
stel aan die bcskuldi,ging van 
'n gebrek aan visie as ons nie 
gebruik maak van die geleent
heid wat hom nou bled om die 
daad by die woord te sit nie." 

~ 

PAKISTAN 
WEG 

WYS 
AAN 

DIE 

Toe die Eerste Minis
ters van die Iande van 
die Britse Statehond in 
Louden aangekom het 
om die Premierskonf e
rensie by te woon, het 
Liaquat Ali Khan, Eer
ste Minister van Pakis
tan, ontbreek. Hy het 
moedswillig weggehly. 

En sy rede was die on
opgeloste geskil wat he
staan tussen Pakistan en 
Indie oor die hesit van 
die provinsie Kasjmir. 
Liaquat Ali Kahn was nie 
hereid om saam met In
die se verteenwoordiger 
om dieself de Statehonds
tafel te sit - terwyl 
daardie Statebond nie 'n 
vinger verroer om die 
geskil tussen die twee 
,suster-state" op te los 
nie. 

GESKIL WORD BESPREEK 

Die afwesigheid van Pakistan 
se eerste minister het 'n sigbare 
bres geslaan in die sogenaamde 
eenheid van die Britse State
bond. En mnr. Attlee, cerste 

minister van Brittanje, het ge
voel dat hy 'n plan moet maak 
om die eenheid van sy State
bond te herstel. Hy bet dcr
halwe teenoor Liaquat Ali 
Khan onderneem om die Kasj
mir-geskil op die Londense kon
ferensie te laat bespreek en om 
inter-statebondsbesprekinge te 
reel met Pakistan en Indie in 
'n poging om deur onderhande
ling en bemiddeling die geskil 
tussen Indie en Pakistan op te 
los. 

En toe het Liaquat Ali Khan 
in der haas na Londen afgesit 
want hy het sy sin gekry. Be
rigte meld dat Liaquat Ali 
Khan geweldig baie invloed ge
wen het in sy land as gevolg 
van sy sterk optrede. Die 
openbare mening keur sy op
trede heeltemal goed want 
daar word gevra wat dit dan 
vir Pakistan help om aan 'n 
Britse Statebond te behoort as 
daardie Statebond hom geen 
hulp wil verleen by die besleg
ting van 8Y geskil met Indie 
nie. 

DIE VOORBEELD 

Die optrcde van Pakistan is 'n 
voorbeeld vir Suid-Afrika. 

aan d'ie Britse Statebond te be
hoort? Lidm<tatskap van die 
Britse bond hou ecnsydige ve~
pligtinge in. As Brittanje en 
sy Statebond se bclange op die 
spel is, dan moet Sui<l-Afrika 
help - al moet ons volk se re
publikeinsc ideaal ook Yerwa
ter word tot 'n lojale strewe na 
'n republiek binne <lie State
bond. 1\<laar as Sui<l-Afrika se 
belange op die spel is, dan ver
leeu Brittanje of die Statebond 
geen hulp nie. Dan moet Suhl
Afrika aileen staan. Dan slcree 
die Britse pers selts: Sa! 

GEDIENSTIGHEID ONNODIG 
En tog as Brittanje roep, dan 

antwoord Suid-Afrika. As mnr. 
Attlee wink, dan gaan dr. Ma
lan of hy stuur 'n plaasver
vanger. D'it was die Oosterling, 
Liaquat Ali Kahn, wat aan 
Suid-Afrika gewys het dat 
sulke gedienstigheid onnodig is 
en dat 'n bietjie nasionale trots, 
gou-gou die Britte tot beter in
s'igh~ dwing. Die toekoms moct 
nog wys of Brittanje en sy 
Statebond Pakistan se geskil 
met Indie sal oplos. Maar, by 
voorbaat, bet Pakistan reeds 
aangedui dat as die Britse 
Statcbond vir hom niks gaan 
beteken nie, dan gaan hy ook 
vir die Britse Statebond niks 
beteken nie. 

BRITSE LEIERS 
<Vervolg van kolom 2) 

Is Britse Leiers Gretig Om 
Teen Ou Vriende Te Veg 

Suid-Afrika het ook 'n geskil 
met Indie - en dit nogal oor 
'n interne aangelcentheid van 
Su'id-Afrika waarmee Indie niks 
te doen het nie, nl. die behande
ling van die welvarcnde IndH~r
onderdane van Suid-Afrika. Die 
regering van Indie gaan uit sy 
pad uit om Suid-Afrika oor 
hierdie aangeleentheid op die 
vergaderings van die Verenigde 
Volke aan te kla en hom op 
vermetele wyse voor die hele 
wereld te beskuldig. En Brit
tanje staan gladnie aan Suid
Afrika F.:e kant nie, inteendeel 
die Britse pers beaam die be
skuldigin:;s van Indie en die 
Britse regering se bydrae tot die 
oplossing van die geskil was 
tot dusver 'n ronde nul. 

van die bond as die Britse re
gering. Hy het sy bereidheid 
vcrklaar om enige onderneming 
te ondersteun wat die wereld
vrede wil bewaar deur kollek
tiewe veiligheid." 

e In 1920 het mnr. Lansbury 
gese: ,Die Bolsjewiste is mcns
liker, meer beskaafd in oorlog 
en in bulle behandeling van 
krygsgevangencs as enige ander 
regering. Ek wcet dit. Die 
kommunistiese leiers van Rus
land rig bulle oe op na die 
hoogtes . . . die hoogtes van 
liefde, broederskap en kame
raadskap." 

Die huidige regeerders van Brittanje - die Ieiers van die Britse Ar
beidersparty - h et jarelank uit hulle pad gegaan om lofliedere te sing 
oor Sowjet-Rusland en sy kommunisme. Hulle het aan die Britte vertel 
van die ,wonderwerk" wat in Rusland plaasgevind het en gepleit daarvoor In Suid-Afrika vra mense 

ook die vraag: wat help dit om dat Engeland tog Rusland se voorheeld moet volg. 
In 1937, toe duisende ordentlike Spanjaarde bulle bloed .-----------------------------------

gestort het om hul vaderland van die kommunisme te red, 
het Engeland se huidige Eerste Minister, majoor Attlee in 
Spauje gestry aan die kant van die kommuniste. Vandag 
nog word hierdie daad van Attlee in Spanje met bitterheid 
en wantroue onthou. 

Dit was gevolglik bale mak- voortbestaan het. Dit is 'n 
lik vir die leiers van die wonderwerk. Die Russc is be
Britse Arbeidersparty om kom- sig om uit chaos 'n nuwe sa
munistiese Rusland in die Twee-, melewing op te bciu wat gebar 
de Wereldoorlog met ope arms seer is op sosiale geregtigheid. 
as bondgenoot te aanvaar teen En wereldvrede kan nie voort
die Duitse volk. duur indien dit nie op sosiale 

geregtigheid gebou is nie. Vyan
VEROORDEEL HULLESELF I de van d. Sowjet-Unie hou nie 

daarvan nie - want bulle is 

Dit is hierdie manne wat van
dag die Britte moet lei in die 
stryd teen hul eertydse ,held" 
- Sowjet-Rusland. Maar meer 
nog. As leiers van Brittanje -
die senior lid van die Britse 
Statebond - is bulle die manne 
wat feitlik die buitelandse be
leid van die Statebondslande be
paal. Ook Suid-Afrika s'n. 

Hierdie manne durf nie 'n 
kommunistiese uitsuiwering in 
Brittanje gelas nie. Bulle mag 
nie navraag doen oor iemand 
se kommunistiese verlede nie. 
En bulle mag boweal so iemand 
hoegenaamd nie klassiliseer as 
'n twyfelagtige patriot nie. 
Want as bulle dit doen veroor
deel bulle hulleseH. 

Met watter vertroue kan 'n 
mens met mnr. Attlee en sy 
span gaan kommuniste skiet? 

KOl\11\:IUNISTIESE AAN· 
PRYSINGS 

Hier volg 'n paar vleiende uit
sprake deur leiers van die Brit
se Arbeidersparty oor Sowjet 
Rusland en sy kommunistiese 
stelsel: 

bang vir 'n staat wat op sosiale 
geregtigheid gebou is." 

e In 1939 bet mnr. Attlee ver
klaar: ,,Laat mnr. Chamberlain 
meer vertroue he In die U.S.S.R. 
Daardie land bet bewys dat hy 
'n vriend van die vredc is." 

e Mnr. Herbert Morrison bet 
in 1935 gese: ,Ek vind dat ek 
meer en meer saamstcm met die 
Russiese kommuniste. Hullc 
oortuigings en sienswyses oor 
die sosialisme, en hoe om dit toe 
te pas, staan my geweldig baie 
a an." 

e In 1939 bet mnr. Morrison 
gese: ,Wat hullc ook al mag 
dink va.n die Russe se politieke 
stelsel, een ding is seker: die 
U.S.S.R. bet oor 'n hele aantal 
jare bewys gelewer dat hy 'n 
egte krag vir vrede is." 

e In 1931 bet Sir Stafford 
Cripps gese: ,Sowjet Rusland 
verskaf 'n goeie voorbeeld van 
wat gedoen kan word. As Enge
land net vir Rusland wil na
volg sal ander Iande baie gou 
dieselfde doen. 

e Mnr. Arthur Greenwood 
bet in 1939 verklaar: ,Sedert 
Rusland tot die Volkebond toe-

e Mnr. Attlee bet in 1937 ver-~ getree bet, was by meer getrou 
klaar: ,Dit is merkwaardig dat aan die beginsels en besluite 
die Russiese Rewolusie bly <Vervolg in kolom 5) 

SKOTSE VOLKSBEWEGING 
EIS SELFBESTUUR 

Op Kersoggend is 'n beroemde oorlogsbuit van Brittanje uit die West
minster-abdy ,gesteel". Dit is die historiese Scone-klip - 'n sandsteen
klip wat onder die troon gehou word vir die kroning van Britse konings. 
Die klip weeg 360 pond en dit het 'n lang en bewoe geskiedenis. Selfs 
word beweer dat dit die einste klip is waarop Jakob sy kop neergele het 
toe hy sy hetekenisvolle droom gehad het. 

Die klip is honderde jare lank vir die kroning van die Skotse ko
nings gehruik voordat ~dit deur Edward I na die W estminster-abdy 
gebring is. Die klip is deel van die Skotse geskiedenis en dit hoort eer
der in Skotland as in Engeland. 

Die Britse polisie vermoed dat 
Skotse nasionaliste die klip ,.ge
stecl" bet. Tot nogtoe bet selfs 
die beroemde Scotland Yard nog 
nie daarin geslaag om die groot, 
swaar klip op tc spoor nie. 

KO?oo'lNG VERONTRUS 

Die Engelse bet eers gespot 
met die diefstal van die klip en 
grapples daaroor gemaak. Maar 
hul ligsinnige luim bet gou ver
dwyn toe dit bekend word dat 
die koning ernstig verontrus is 
oor die verwydering van die 
klip en dat die B.B.C. aile grap
ples oor die klip van Scone oor 
die radio vcrbied bet. 

Toe het die Engelsc bewus ge
word van die bestaan van 'n 
sterk Skotse Volksbewcging -
die Scottish Convention - wat 
Skotse selfbestuur cis. En dit 
Is ongetwyfeld nie 'n saak waar
oor Engelse ligsinnige grapples 
durf maak nie! 

Die Scottisch Convention is 'n 
nie-partypolitieke organisasie, 
onder Ieiding van die bekwame 
en gedugte Skotse nasionalis 
John 1\facCormick. Die Con-

vention wil 'n eie parlement en 
regering vir Skotland he maar 
onder die Brits.e kroon. 

.,Ons Skotte is 'n cie, aparte 
nasie," se die Convention . .,Self
regering sal ons nuwe selfrespek 
en selfstandigheid gee. Dit sal 
ons in staat stel om ons Skotse 
tradisies te bewaar en 'n Skotse 
bydraag tot die wereld se le
wenswyse te !ewer." 

Daar is 3,400,000 stemgeregtig
de Skotte in Skotland. Van 
bulle bet reeds 1,700,000 die 
handves van die Convention on
derteken wat 'n eie parlement 
vir Skotland vra. Tans word 
Skotland in die Britse parlement 
verteenwoordig deur 70 Skotse 
parlementslede. Dit is slegs 'n 
handjievol uit die totaal van 615 
led c. 

Die Seottisch Convention het 
onlangs. gedreig om die koning 
direk te nader vir seHregering 
vir Skotland as die twee groot 
Britse politieke partye Ianger 
weier om aan hul eis te voldoen. 

Daar is hoofsaaklik twee rc
dcs vir die ontstaan en groei 
van hierdie kragtige Skotse 

volksbeweging: nasionale trots 
en ekonomiese welsyn. 

Die Convention se dat ,in 
moderne omstandighede kan 'n 
vollt nle sonder 'n eie regering 
voortbestaan nie," en <lat Skotse 
sake beter deur Skotse manne 
en vroue in Skotland behartig 
kan word as <leur beheer nit 
Londen." Op ekonomiese ge
bied verlang die Convention dat 
Skotse hulpbronne tot voordeel 
van Skotte aangewend moet 
WOrtl. 

Dit het die skouspclagtigc 
diefstal van die klip van Scone 
gekos om die Engelse pers so
ver te bring om vir die Engelse 
en vir die wereld te vertcl van 
die bestaan en cise van die 
Skotse volksbeweging - die 
Scottish Convention. Dit is van 
groot belang vir lede van die 
Ossewabrandwag in Suid-Afri
ka om te weet dat daar ook in 
Skotland 'n nie-partypolitieke 
volksbeweging bestaan wat glo 
dat die ware nasionale belange 
van die Skotse volk nie gcdien 
word dcur die bestaamle groot 
politieke partye nie. 
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HET SUID-AFRIKA 'N EIE 
BUITELANDSE BELEID? 

Die konferensie van Eerste Ministers van die Britse Sta
tebond wat in Londen gehou word, gee aanleiding om die 
vraag te vra: Wat is Suid-Afrika se buitelandse beleid? 
Het Suid-Afrika 'n buitelandse beleid? 'n Land bepaal ge
woonlik sy buitelandse beleid op grond van die inligting wat 
sy geheime diens insamel en in ooreenstemming met sy eie 
belange. Suid-Afrika het geen geheime diens nie - die Suid
Afrikaanse departement van buitelandse sake kry sy inlig
ting van die Britse geheime diens. En oenskynlik word 
Suid-Afrika se buitelandse beleid nie in Pretoria nie, maar 
in Londen bepaal - op die konferensie van die Britse State
bond se Eerste Ministers; en dan is dit waarskynlik nie ons 
vaderland se belange wat ons land se buitelandse beleid 
bepaal nie, maar wel die Britse Statebond se belange. 

Dit wil voorkom asof Suid-Afrika geen eie buitelaudse 
beleid het nie; maar dat ons eenvoudig blindelings agter die 
Britse Foreign Office aanloop. Dit is ongetwyfeld nie goed 
genoeg nie. Die Nasionale Regering en die Nasionale Eer
ste Minister van Suid-Afrika behoort die volk in sy vertroue 
te neem en duidelik te verklaar wat Suid-Afrika se buite
Iandse beleid is; op watter punte dit saamstem en op watter 
punte dit verskil van die Britse Empire se beleid. 
DIE DEMOKRATIESE VOLKE SE DILEl\IMA 

Die hooftema van hedendaagse buitelandse beleid is die 
nadcrcnde botsing tussen die demokratiese volke van die 
W cstc onder Ieiding van die Verenigde State van Am erika 
en kommunistiese Rusland en sy satellietlande. Ter voor
bcreiding van hierdie botsing is dit Rusland se taktiek om 
die demokratiese volke in sydelingse oorloe te jaag met een 
of ander van sy satelliete, teneinde bulle sodoende uit te put 
sodat hulle makliker in die hoofoorlog teen Rusland ver
slaan kan word. Die dilemma van die demokratiese volke 
is dat as hulle aan die sydelingse oorloe deelneem, raak 
hulle uitgeput; as hulle nie daaraan deelneem nie - en 
toegee aan Rusland se satelliete (Noord-Korea en China) 
dan word Rusland oneindig materieel en geestelik versterk 
vir die hoofoorlog wat voorle. 

Wat moet die demokratiese volke nou doen? !\lens kry 
die indruk dat die Amerikaners wil aandruk tot by die hoof
oorlog met die Russe, maar dat die Engelse 'n beleid van 
toegewings en uitstel wi1 volg. 
DIE BOTSING IN DIE OOSTE 

Wat is Suid-Afrika se beleid? Suid-Afrika verkeer glo 
reeds in oorlog met Noord-Korea. Gaan die regering ook 
oorlog verklaar teen China? Die Amerikaanse regering se 
weiering om die 80 miljoen anti-kommunistiese Japanese as 
bondgenote te mobiliseer en te bewapen is van die aller
grootste belang vir die demokratiese volke se oorlog teen die 
kommunisme in die Ooste. Gaan klein Suid-Afrika op Oos
terse slagvelde teen die kommunisme veg as die Amerikaners 
nie die groot Japan nil toelaat om dit te doen nie? 
EUROPESE EENHEID 

Dit is voor die hand liggend dat as Europa doeltreffend 
teen die Russiese kommuniste en hul satelliete verdedig moet 
word, dan moet daar Europese eenheid geskep word, sodat 
'n magtige Europese leer op die been gebring kan word. 
Europese eenheid is ondenkbaar sonder Wes-Duitsland en 
Spanje. Wes-Duitsland het meer as twee-maal die bevolking 
van Oos-Duitsland en Spanje het byna 'n halfmiljoen sol
date onder slie wapen. Waarom word hierdie Iande nie as 
gclykwaardiges in 'n Europese Unie opgeneem nie en waar
om word hulle nie met mod erne krygstuig bewapen nie? 

Die beleid van die huidige regering van Engeland is 
dwarsboming van Europese eenheid en hardnekkige hand
hawing van diskriminasie teen die Duitsers en die Span
jaarde. Is dit ook die Britse Statehood se beleid? Dit kan 
tog irnmers nie Suid-Afrika se beleid wees nie. Dit kliuk 
belaglik om te verwag dat klein Suid-Afrika in Europa teen 
die kommnniste moet gaan veg as die Groot Duitse en Spaan
se volke - wat uiteraard anti-kommunisties is - deur klein
like haat uitgesluit word van deelname aan daardie stryd. 
BLANKES UIT AFRIKA GEJAAG 

Suid-Afrika het reeds aan twee wereldoorloe deelge
neem. Hoofsaaklik het hy in Afrika geveg. In die eerste 
wereldoorlog het hy die Duitsers uit Afrika help jaag en in 
die Twecde wereldoorlog die Italianers. Hy het daardeur 
twee blanke volke uit Afrika geweer - twee blanke volke 
wie se idees oor kleuraangeleenthede min of meer met die 
Afrikanervolk s'n oorcenstem. En in die plek van die twee 
blanke volkc het hy in Abessinie 'n onafhanklike nie-blanke 
staat in ere herstel en in die Oos-Afrikaanse gebiede ten 
suide daarvan het hy die Britse Empire baasgeraak - die
selfde Empire wat vandag besig is om daardie gebiede aan 
die naturelle en die Asiate uit te lewer. 

Wat was Suid-Afrika se beloning? In die eerste instan
sie behecr oor Suidwes-Afrika - iets wat die hele wereld 
hom vandag misgun. In die tweede instansie 'n landskuld 
van miljoene ponde waarop die volk jaarliks 'n sware rente
las moet dra. Is daar dan niks wat Suid-Afrika wil he nie? 
Natuurlik is daar. Daar is dric dinge wat die volk van Suid
Afrika ver!eng en wat by behoort te eis as prys vir sy deel
name aan 'n derde wereldoorlog. 

(Vervolg in volgende kolom) 

Van Die Os Op Die ~ 
Groot en Klein Rolle 

Nadat die aangename vakan
siedae verby is, wat vir my, net 
soos vir my lesers, oor Kersfees 
en Nuwejaar heengehelp het, 
het ons almal reeds weer die 
werksaamhede van die onbeken
de jaar - 1951 - bervat. Dit 
maak nie saak watter onhebbe
like en gevaarvolle en verrei
kende gebeurtenisse op die we
reldtoneel plaasvind n'ie - elk
cen van ons hct sy cie, hoogs
belangrike rol te vervul op die 
plaaslike toncel waar ons be
weeg. En dit is dikwels die mil
joene klein mensies dwarsoor 
die groot wereld, wat elkeen 
hul klein rolletjie vervul, wat 
op die lang duur die patroon 
van die nasionale en die inter
nasionale !ewe meer blywend en 
deurslaggewend belnvloed as die 
paar groot mense wat groot rol
le in die kalklig vertolk. 

t~~~~:!.:~:~:~:~,~J ~~=~Teen Die 

Dit is waar, en dit is ook die 
aansporing vir elke klein 
mensie om clke dag, met 
onvermoeide ywer, sy of 
haar plig te docn. Maar 
dit is ongelukkig ook waar dat 
die wyse waarop die paar groot 
mense bul groot rolle in die 
kalklig vertolk die onmiddellikc 
omstandighede van miljoene 
kle'in mensies bepaald belnvloed. 

Middelmatige Leiers 

Wanneer ck as lid van 'n 
Christcn-volk wat aan die Wcs
terse beskawingskring behoort 
aan die jaar 1951 dink, dan bly 
my gedagtes dwaal oor twee 
tragiesc aangeleentbede. Die 
eerste is vanselfsprekcnd die 
onaangename vooruitsig van die 
op hande synde verwoestende en 
vernietigende menseslagt'ing -
die ontplooiende oorlog teen die 
goddelosc Kommunisme. En die 
tweede is die noodlottige gebrek 
aan leiers om die Christen-volke 
in hicrdie besl'issende botsing te 
lei en te besiel. 

op bol. Sulke leiers kan nie lei 
nie en hulle het ook geen be
sieling nie - bulle 'is blote 
ampsbekleers. 

Dit is die tragedie van die 
westerse volke. Die Cbristen
volke sit opgeskeep met lelers 
wat jare lank 'n partystryd ge
voer bet ten einde bepaalde 
waardigbeidsampte te bekom. 
En nou bet die noodlot vir bulle 
'n poets gebak. Instede van bul 
ampte rustig te kan beklee, is 
bulle aangewese as die leiers 
van die Christelike Beskawing 
en as die aanvoerders in 'n 
doodstryd met die Kommunisme 
- want die galge van Neuren
berg staan gereed vir die leiers 
van die vcrloorkant. 

Funksionele Leiers 

Aan die donker wolk van ge
brekkige lcierskap is daar 
darcm 'n silwer randjic. Dit IS 
waar dat die politieke leiers van 
die weste slegs ampsbekleders 
is - maar dit is nie waar van 
die funksionele leiers van die 
weste nie. 

Die manne wat aan die spits 
van die leer staan, aan die spits 
van die nywerheid en van we
tenskaplike navorsing en land
bou en vocdselvoorsicning en 
van baic ander bedrywigbede is 
nie blote ampsbekleders nie, 
maar is in der waarhcid leiers 
op hul onderskeie gebiede. En 
die feit dat die weste oor bier
die manne beskik, is 'n riem 
onder die harte van derduisen
des. 

Maar laat ons nie blind wees 
vir die bestaande onreg nie. Die 
politieke leiers aan wie die volke 
van die weste die regeringsmag 
toevertrou hct, is blote ampsbe
kleders. Die funksionele le'iers 
- wal die ware leiers van ons 
ceu is - het gccn mag nie -
net die onontbeerlike kennis om 
die weste te red van ondergang. 

En nou is dit waar dat mense 
wat gcvaar loop om in duie tc 
stort gewoonlik aan iets of 
iemand vaskleef en oprank om 
staande tC' bly. En die moont
likhede is groot dat die senuag
tigc politieke ampsbekleders aan 
die funksionele leiers sal op
rank. Dit is die silwer randjie 
aan di:- donker wolk van ge
brekkige leierskap. 

Die leiers van die Westerse 
volkc blink uit in middelmatig
heid. Hulle is bedrewc in die 
kuns om sake op die lange baan 
te skuiwc en die steurende daad 
te vermy. Hul gedienstigbeid 
aan gevestigde belange en die 
onverbiddelikheid waarmee bul
le baantjies vir boeties inruim, 
is die kragbronne wat hul op
gang bepaal. En die gebegtbeid 
aan bul eie belange is die salf 
waarmcc bul gewetes verstik 
word. V erskriklike lllustrasie 

Hierdie soort Ieier het senu-
wees van staal in mooiweerdae 
wanneer geld en eerbewyse vol
op is. Maar as die onweersdae 
aanbreek, soos tans gebeur bet, 
dan stort hy in duie. En as hy 
boonop nog gedagtig is aan die 
galg-presedent van Neurenberg, 
dan raak sy senuwees heeltemal 

(Vervolg van vorige kolom) 

PRYS VIR DEELNAME 

Die eerste i's 'n republiek 
afgeskei van die Britse kroon 
en buitekant die Britse State
bond. 

Die tweede is inlywiug by 
die Unie van die naturelle
gebiede wat tans nog onder 
beheer van die Britse kroon 
staan. 

Die derde is 'n reeling 
waardeur Afrika permanent 
verdeel sal word in blanke 
en nie-blanke gebiede ten ein
de die blanke beskawiug 
duursaam in Afrika te hand
haaf. 

lndien Suid-Afrika se jong 
manne gevra word om in 'n 
derde wereldoorlog teen die 
kommunisme te gaan veg en 
vir die drie bovermelde dinge 
dan sal Suid-Afrika se solda
te ongetwyfeld met geesdrif 
die Afrikaanse vasteland help 
verdedig. 

, 

In geen ander werelddeel be
staan daar so 'n verskriklike il
lustrasie van die ram,.,poedige 
onbevoegdheid en kleinlikheid 
van die politieke ampsbekleders 
van die weste as in Europa nie 
- die wieg van die Christelike 
beskawing. 

Die Tweede Wereldoorlog was 
'n broederoorlog tussen westerse 
volke. In die oorlog het een 
groep westerse volke die steun 
gekry van die oosterse }{ommu
nisme om 'n ander groep wes
terse volke te verslaan en na 
die oorlog het dieselfde groep 
wcsterse volke die handlangers 
van hul kommunistiese bondge
noot geword om die verowerde 
westerse volke te verbrysel en 
te vernietig en tot die dood toe 
te vermorsel. 

Vandag is die westerse volke 
verdeeld en uitgeput en bulle 
gluur mekaar met bitterheid en 
verwyte aan. Hulle is ongenee 
om saam te staan teen die kom
munistiese bedreiging uit die 
ooste. Die verowerdes se wonde 
is diep en seer. En die oorwin
naars wil nie salf daaroor smeer 
nie - inteendeel, bulle vryf nog 
steeds sout daarin. 

Hierdie optrede van hul poli
tieke lelers laat die gewone 
manne en vroue van die Euro
pese volke wanhoop aan die toe
koms en dit wek blye verwag
tings by die kommuniste op. 

Die aanslag teen Europa is die 
aanslag teen die beerskappy 
van die witman op die aardbol. 
Vir hierdie aanslag om die wit
man te vernietig mobiliseer die 
kommuniste die ontwakende 
ooste. 

Maar selfs in hierdie noodlots
uur wanneer die hele weste be
dreig word met totale uitwis
sing take! die kort.sigtige leiers 
nog steeds Duitse fabrieke ai 
en sit die wettige hoof van die 
groot Duitse volk, admiraal 
Donitz, nog altyd in die tronk. 
En les bes, Engeland staan nog 
vierkantig in die pad van Euro
pese eenheid. 

Dit is geen wonder dat die 
gewone mense van Europa wan
hopig geword bet nie. Maar af
gesien van die sogenaamde lei
ers se brouwerk bestaan daar 
geen rede vir wanhoop nie. 

In Europa woon 270 miljoen 
Europeane. In Rusland is daar 
170 miljoen Russe. En man vir 
man is die ontwikkelde Euro
peanc opgewasse teen die vcr
slaafde Rus. Waarom moet 270 
miljoen mense 1n vrees leef vir 
170 miljoen van bul minderes? 
Omdat die Europeane deur hul 
leiers in die steek gelaat is. 
Europa is verdeeld, onvoorbe
reid en onmagtig om hom te 
verdcdig. Sy wapcnskure is leeg 
en sy jong manne vermoeid en 
verspreid. Miljoene sit nog in 
Rusland in kommunistiese tron
ke. 

Hoewel Rusland die wemelen
de massas van China as bond
genoot het, het Europa die 
Nuwe Wereld as sy bondgenoot. 
Daar is gcen rede om te wan
hoop nie, maar, in bemelsnaam, 
dan moet opgetree word. 

Totale Voorbereiding 
Daar is 'n paar voor die hand 

Jiggcnde dinge wat gedoen 
moet word deur die westerse 
\"Oike. · 

Europesc eenbc"id moet be
werkstellig word. En Duitsland 
moet gelykwaardig opgeneem 
word in die Europese volke
familie onder sy wettige rege
ringshoof, adm. Donitz. Insge
lyks moet met Spanje onder 
Franco en Portugal onder Sa
lazar gebeur. 

Daar moet onmiddellik 'n 
saamgestelde Europesc leer op 
die been gebring, opgelei en be
wapcn word. 

Amerika en Br'ittanje en die 
oorblywende westerse volke 
moet tot die tande toe bewapen. 

Dit moet onthou word dat 
die soldaat van die twintigste 
eeu cers dan bruikbaar is 
nadat by 'n intensiewe oplei
ding genict het. As Rusland 
sy eie miljoene sowel as die 
miljoene van China dag en 
nag oplci en bewapen dan is 
dit misdadige versuim van die 
leiers van die westerse Iande 
as hulle nie dieselfde opleiding 
en desnoods beter opleiding 
en doeltreffender bewapening 
verskaf aan die lede van bul 
cie volke nic. 
Die wetenskap moet ingespan 

word vir die vervaardiging van 
beter en dodeliker wapens as 
waaroor die vyand beskik. 

Wanneer die een volkslid op
gelei word as soldaat moet die 
ander volkslid, as arbeider, alles 
in sy vermoe doen om die pro
duksie te verhoog en wapentuig 
en voedsel tc vervaardig en op 
te gaar. (En terloops, laat die 
oorlogswinsmakers en woeker
aars en ander parasiete tog as
seblief hierdie keer na militere 
oplcidingskampe gestuur word.) 

Laat a1 die westerse volke on
derlinge rusies vergeet en 'n 
totale poging aanwend om hullc 
voor te berei vir oorlog. Slegs 
wanneer die weste volkome 
voorbereid is, sal hy die Kom
muniste in 'n oorlog kan ver
slaan of sonder 'n oorlog op hul 
plek kan sit. 

Ander ! 
-----

I 
I 

,Die po 
demokrati• 
magtige I 
been te ht: 
skynlik so 
ondoeltref 
die Russe 
vrees sal 
ydel nie 
eers as 'ti 
van die g1·~ 
opnuut sa~ 
nie. Die Il 
rede om • 
pens te vrE 
tenskap in 
lahoratorh 
dig- en 
nie vcrho 
gewapeude 
ropa ron( 
nie." Alq 
Oswald 1\~ 
van die 'E 
Movement 
gaan Unio 

Hy gaan vc 
,die Russe w 
volskaalse D 
ning stop te s 
Duitsland tot 
Europa tot aa~ 
beset. En <li~ 
is oortuig daa 
se dit sal doc 
in eros begin li 
geen mag tan 
Russe te stop 
standpunt ~ 

gaan in die 
manne van die 

,Dit ly gee 
bulle onthou 
tweekeer in f1 
Russe totaal v 
dit die gesa 
van die res va 
cis bet om Ru 
Russiese leiers 
vra wat sal 
weer te staa 
Duitse leer -
die res van di 
Duitse kant. 
baic waarskyn 
moontlikheid 
hoed. Dit Im: 
ontken word 
sers rede bet o 
skaalse Duits 
die onmiddell 
wees vir die 
derde wereldoc 

,Die -wj 
tans die 
·van Duitsl 
word egteJ 
hoe die Du" 
oor dink ni 
se volk is n 
lae uitdruk 
wapenmg 
dus skryf 1 

ler, Duitse 
Buenos Air 
oomhlik in 
01> hesoek 
Burger. H1 

,Met alle mo 
terc strckc pro 
van Bonn 'n vc 
hierdie saak ui 
die oorlogstre\~ 
te hul sin gee, 
dit tog gaan 
troepe teen die 
op die been te 
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Blllalloadellke Keluolepwtap: 

<Vulowtnc. buwelfk. gebo<>rte, ltertcnal, Ill memoriam, aetultwellllllc, 
tna.) ld. per woord; minimum 2/8 per plaaln&. Vooru!U>etaalbaar. VIr 
berballn&a ~ ~t. &t.ll&&. 

llabdtlaad•uteoslea: 
Eerate plaalllg. 2d. pn woord. VIr berballllp 211 pet. atallle. 

lnk>k~DII"Id op .,Die O.B." (.....-.Qa weeldlb): 12/1 per Ja&r ot 8/1 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adnrteoal.,eld, beltelllllp, u llltelteoaeld 
II& VOOBHLAO <EDJIIS.) BPK., Poeb .. l f.U, Kupe..._ 

INDIERS MAAK JAARLIKS 
£40,000,000 WINS 

GEBOORTE 
VAN ROOYEN.-Aan Ioua en Nan· 

tie 'n Crla dogtertjie op 9 Des. 

SAAL GEVRA 
Nuwe of coe•e tweedehandse ,.Cow

boy"-aaM, atuur volle besondcrbede en 
prya aan: s. Bekker, Kleinronteln. Tar
kaatad. 10/1/28 

TE KOOP 
Tlen gekrularte Dultse merino ram

metJies van gereglstreerde vadera. Bel 
6811, Wellington. Telegrateer Du 
Tult, M&lanatasle. 4./10/198 

Voortrekkerklspak (No. 4.) ceaklk 
vir tecsgeleenU>ede. Paa persooo van 
5 voet 9 dm., .£10 ot redellke aanbOd. 
8kryt aan - ,.Werklooe", Poebue 
lUI, Kaapatad. T.K. 

GRYSBARE 
ORYSHABE berotel, ekllten ver

wyder, haregroel bevorder, Jongvoor
kome verseker. dlt wnarborc GRl'S.. 
UAARWO.NDER, dla Jungate kuna· 
lrll>tlge wereldwonder haar- en kopvel 
voedlngsmtddel u. akadeloos, kleurator
vry, 5/· per bottel geld met beatelllnc. 
Bof're~reoee~~mldde-la, P<>tlbue 4.%1%, 
.lob&nneaburg. C/l/91'9 

Ant.lrr71 kunamat11e h&ar, kopvel 
voeding. Herstel gryshare en baard 
blnne een maand tot natuurlll<e kleur, 
ot geld terug. Geen kleuntor. 5/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be
etelUng. Die Boerenoa, l'oeboa 7Gfi, 
lohanneaburg. FH/6/50 

1\IEDISYNE 
Verwyder dla wortel van u kwaal 

of alekte en herlltl u r.,matlge 
errenla GESONDHEID, ona beeklk oor 
die mlddels en behandel aile alektee, 
akryt, lllllgUnc &r&U~.-Boere•eneee
mldd('ls, l'oobne f%11, .lohanneo~bu.rr. 

A/1/9/4.9 

BEHANDE LINO OBATI8. - Ooa Ill 
daar so oortulg van dat ona •n egte 
Suld·Afrlkaa.nse geneeemlddel vir Ru· 
maUek, Lendepyn, HeupJII en verwante 
kwale ontdek het, dat on• 'o gratis 
proefmonster aan enlce lyer aal atuur. 
- Stuur 1/6 vir po.egeld, ene., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Poa· 
bus 775, Pretoria. 6/12/5 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(ED!IS.) BEPERK 

Dlrekteure: 
P. w. J. van Heerdeo. 
P. G. van Heerden. 

PotaJetentraat 2M, 
b/V Pretorluaatr&&t, 

PRETORIA. 
TE~LS (vloer en muur - verekll· 

lende tlpe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vlekloae ataal en Terruzo), SEPTIE· 
SE EENHEDE - W.C. STELLE, 
SADDENS EN HANDEWA8BAKKE, 
VERF· EN 8TAALVENSTER8, LOOD· 
GIETERS BENODIODHEDE, ENS. 

S/11/TK 

MEUBELS 
MEUBEL8.- Beter meubelll teeD 

bllllker pryee B&bawaentUM, atoot· 
karretJiea, drlewltle, llnoleuma, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katatogua. Meld w&arln u belangatel. 
- VISSER-1\IEUBELS, Lanptraat 179, 
Kaapetad. 3/12/11 

RADIO 
LOCW EN LOUW, dle Beroemde 

R&dto-lolenleura, 8tutewec, PAROW, 
verkoop en beretel Radlo'e en Elaktrleea 
Toeateue. Gel'ecllltreerde l:l ... trlllteltl· 
aannemeu. ll'oon ll-8f.311 

BETREKKISG GEVRA 

Mnr. N. J. Deacon, hoofsekreta
r is van die Suld-Afr ikaanse 
Beskermlnpbeweging, Pre
tor ia, skryf: 

Ons wil u blad langs hierdle 
weg graag bedank vir die sim
patieke behandeling van ons be
weging in u uitgawe van 13 De
sember 1.1. 

Die Suid·Afrikaanse Besker
mingsbewegmg bet vier van die 
maerste jare wat 'n beweging 
ooit kan deurleef agter die rug 
en ons fondse bet ons dlkwels 
vir lang periodes nic 'n brief 
van ons kantoor kon laat ver
send nle. Deur aanbou en uit
hou Is ons vandag in die posisic 
om met ons byna uitslultlil<c 
dank a11.n ons drie Hollandsc 
Kerke, te kan aankondig dnt 
dit finansieel met ons beweging 
beter gcsteld is en dat ons tans 
ons bedrywigbcde ook na ander 
provinsies begin uitbrei. 

BeJSALrde man met twee akoolgaande 
klnders vcrlang 'n betrekklng by enlge 
goedgealnde firma of bedryf. Oron• 

Voor u &lift hoop •an genealng laat dlge kennls van laaimeesterpllgte, al· 
vaar , en u aan die ercste onderwerp gemene boerdery, asook van grondver
akryt, dan vir oulaas, raadpleeg spaellngbeatrydlng. Verataan om met 
Dto Boerevroa, BUll 1669, .lnluulJ>esbor~r.l bedlendea te werk. - Navrae: Poabue 

(Nr.l) 1/9/4.1 Hll, K&&patad. 10!1/18 

SPONTA..~ UITBREDI NG 
Ons beleid in hierdie verband 

was egter nie uitsluitlik deur 
ons finansiEHe posisie bcpaal nie. 
Die gedagte was om cers deur 
intensiewe organisasie 'n sukses 
van die beweging in die Trans
vaal te maak met die hoop dat 
die ander provinsics tot so 'n 
mate deur ons suksessc gein
splreer sou word, dat ons orga
nlsasie dan spontaan to' bulle 
sou uitbrei. 

Ons wil u artikel graag in 
hierdie Jig slen, asook die feit 
dat die Natalse Munislpaliteits
vereniging en die Kenia Elec
tors Union so pas 'n memoran
dum oor ons bedrywighede aan
gevra het. 

Kan m et 

aanspraak 

dat sy 

trots 

maak 

klicnte 

onder die bes 

geklede klasse tel. 

Van ons kant het ons reeds 
deur S.A.B.R.A., en individuele 
personc probeer rci!l om 'n paar 
vergadcrings in die Kaapsc 
Skiereiland te hou, maar ons 
doel kon tot op datum nog nie 
verwesenllk word n'ic. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

Met die oog op ons voorgc
nomc uitbreidlng en die felt dat 
die stigting van komitees so 'n 
proses vertraag, bet ons oorgc
gaan tot die werwing van s.g. 
Kernlede wat oral oor Afrika 
hul deel sal bydra tot die uit
eindelikc rcpatriasie van die In
diers. 'n Kcrnlid teken 'n on
dernemlng dat hy vir drie ag
terecnvolgendc jare 'n pond aan 
die hoofkantoor van die bcwe
ging sal bctaal. Hierdie Kern
lid-vormpies is van ons boof· 
kantoor verkrygbaar op aan
vraag. 

,.Be110ek ona Tak In dla Wandel· 
gang, Groote Kerkgebou. vtr a..uo., 
t;lektrteee ToHteUe eD M~nbela. Skryf 
aan ons Posbestelllngaardelln«, P bD 
' l orkel, Poabus 2721, Kaapetad." 

Somertahberds 

In Hul 

Heldere 

Patrone 

BY 

DIE 1\fODEWINK.EL 
Parow 

Unie Se 
Afrika-Diens 

W ET OP GROEPSGEBIEDE 

Die bcwcging se onmiddelllke 
taak Is geleo by die tocpassing 
van die Wet op Groepsgcbicde. 
Soos u lesers weet is die onus 

'n Nuwe diens is op 21 De- vir die tocpassing van hicrdie 
sember deur die Suid-Afrikaan- Wet op die publiek. Dit is die 
se Uitsaaikorporasie ingestel publiek wat met uitgewerkte 
om di~ S.A.U.K. se programme skemas en versoeke tot die Ad· 
na llllsteraars in die gebiede viserende Raad moet kom. Ons 
noo.rd v~n die Limpopo ult te het gevolglik dadelik al ons ko· 
s~a1. D1t sal .bekend staan ~ · mitces gevra om skcmas vir hul 
dte Afrika-dtens . v~n d1c plaasllke gebiede uit te werk. 
S.A."?.K. en Is nog m dte p roef- Ons streekrade is gevra om die 
nemmg:stadium. . Maar, vol- moontlikbeid van enkclc gcbiede 
gens dte korporas1e. se direk- vir byvoorbeeld elk van die agt 
teur-generaal, sal dtt w~rd?· strcke waarin ons die Transvaal 
volle gegewens !ewer vir n vcrdeel bet te vind en ons hoof· 
doeltreffendcr die1_1s wat die kantoor werk aan •n skema wat 
stem van Suld-Afr~ka deur die slegs een Groepsgebied vir al 
vastcland van Afr1ka en sel!s die I ndH!rs van Transvaal as 
verder sal dra. doel het. 

Rooi Vlag Met 
Hamer E.n Sekel 

Op 26 Desember, verlede jaar, 
is mnr. W. H. (Bill) Andrews In 
Kaapstad oorlede. 

Die Guardian nocm die be
grafnls van mnr. Andrews, wat 
jarelank die Ieier van die Suid
Afrikaanse Kommunistlese par
ty was, 'n bistoriese gebeurtenis. 
Die blad Yertel dat 'n rool vlag 
met die hamer en sekel oor sy 
doodkis gesprel W ll8 en dat die 
plegtigheid a fgesluit Is m et die 
sing van die lnternaslonaal en 
die Rooi VIae. 

Op 9 en 10 Maart, 1951, word 
hicrdic skema aan 'n kongres 
van ons beweging In die Trans
vaal voorgele. Aile Kernlede 
sal welkom wecs om hierdie 
kongres by tc woon. 

HA.."''DE LSLEEl\ITE 

Intussen gaan ons onverpoosd 
voort met ons taak om die blan
ke handel tot so 'n mate te ver
sterk dat die blankc ten minste 
sy pro rata dec! in ons handel 
sal kry. 

Prof. P. W. Hock en b.g. het 
'n konserwaticwe berekening 
gedoen en gcvlnd dat daar jaar· 
liks niks minder as 'n £20 mil
joen wins uit ons naturelle en 
'n £20,000,000 wins uit ons blan
kes deur die Indifirs gemaak 
word nie. Ons Is ook diep be-

gaan oor wie die handelslecmte 
gaan vul indien die Wet op 
Grocpsgebiedc 'n werklikheid 
gaan word. As die Indi"r as ge
volg van bierdie Wet slegs 50 
persent van sy handel gaan ver
loor, sal ons al dadehk nlks 
minder as tussen 5,000 en 10,000 
addissionele blankes vir ons 
klcinhandel nodig he nle. Wie 
gaan daardie leemtc vul - ons 
of die vreemdelingc'? 

n Verantwoordellke ampte
naar van die mark van Johan
nesburg meen dat die IndWrs 
jaarliks ongeveer £5,000,000 sc 
vrugte en grocnte op die Johan
nesburgse mark hanteer. Be
markingsoutoriteite op die Rand 
en in Pretoria meen dat die In
diers die distribusic van groente 
en vrugte tot so 'n mate be
beer, dat hul organisasie haas 
onvervangbaar is. Hct ons land
bourorganisasics hier nie •n dui
delike taak nic? Dit is dus seer 
seker vir u lescrs duidelik wat
ter taak ons wag, nie alleenlik 
om ons eic huis aan kant tc 
maak nic, maar ook om ons 
blanke buurstate suid van die 
Sahara, in ons eie belang, te 
help teen hlcrdie vyfde kolonne 
van Asii', wat soos aile mindcr
beidsgrocpc van groot volke in 
ander Iande, altyd die kiem van 
ons volgcnde handhawingsoor
log inhou. 

Pleidooi Vir 
Dienskampe 

Mnr. P. C. Mala n , Cordie!lrus, 
W ellington, skryf: 

Ek Is nie 'n persoon wat bale 
goed is met die pen nlc - 'n 
graaf en boomsker is meer In 
my Jyn. Maar bier is iets wat 
my die laaste tyd gedurlgdcur 
bybly en dit i11 hoedat on11 Jong 
Afrika nen meer e n meer m oet 
gcleer word om diens. vir lu nd 
en volk te gee en liefde vir on!! 
grond te ontwikkcl. 

Hier in my onmiddcllike na
byheid, op die plaas van my 
broer, het nou die afgelope paar 
wekc 'n klompic jong seuns en 
dogters van die Boerejeug ge
kampecr. Die vraag kom by my 
op. Is dit nie moontlik om die
!ielfde ding te doen en m eer 
diens te lewcr nie? 

OES INSAMEL 

Dit is 'n tyd bier by ons wat 
alma!, groot en klein, besfg is 
met die insameling, verpakking 
en verwerking van vrugte. 
Waarom kan die kinders, in 
plaas van in die kampe niks 
produktiefs te doen nie, nie 
help op die plase met die vrugte 
nie? Op die manier kan bulle 
nie aileen hul kennis vermeer
der en sien wat daar gedoen 
word om ons land en volk te 
voed en ontwikkel nie, maar 
kan bulle ook lets verdien. As 
bulle dit dan self nic nodig het 
nic, kan bulle dit gee om Jyding 
en ellende van andere mee te 
versag. 

Of is ons (ek bcdoel die O.B.) 
net soos in al die ander dele 
van die wereld net besig om ons 
jeug, deur aileen dissipline aan 
bulle te leer, op te vocd vir ka
nonvoer? 

PRAKTIESE DIEXS 

Die vraag kom by my op: 
Hoevecl kos die kampe nie vir 
ouers en organisasie nie? Is 
dit die koste werd, wat die jeug 
daar leer? Of praat die seuns 
en dogtcrs as bulle weer terug 
is net van die lckker, ek vrccs 
praktics nuttelose tyd, wat bulle 
gchad bet? 

Hoevecl mindergegoede seuns 
en dogtcrs van ons beweging, l'n 
van ons volk, sou nie ook In 
staat gewces bet om saam na 
die kampe te gaan en ons land 
te sicn as dit kampe wa11 waur 
tlaur let!! p rakties ged oen, geld 
verd len en diens gelewcr wa11 
n'ie, in plans van kampe te wees 
waar net geld u itgegee word en 
wat v ir ouers en organiRallle net 
geld kos. 

[
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

SEWE s Jo;{TNS 

Hicr was scwc seuns van die
selfde oudcrdom as bale van die 
kampeerders wat met die vrug
te gehelp hct in diesclfde tyd 
wat kon tcruggaan met £2 lOs. 
geld in hiil sak waarmee bulle 
vader, moeder en jonger broers 
en susters sc harte miskien nie 
aileen kon blymaak nie, maar 
ook met die lekker gevoel dat 
bulle it>b1 n uttig!! vir ons la nd 
in die tytl gedoen het. 

Met die bcstc verwagting dat 
die paar sinne lets tewceg sal 
bring. 

Minder Belastings 
Vir Hoggen hei mer 
Stantsnrn(Jtenaar, Tvl., skryf: 

Ek kan die skielike verdwy
ning van Hoggenheimer nog nie 
kleinkry nie! Hy is klaarblyk
llk net soos die partypolitiekc 
draadsittcr wat vandag 'n held 
Is en m6re 'n verraaier, na ge
lang by watter party hy hom 
tulsmaak. 

Uit die ,.Bedryfstatistiek van 
die goudmynnywerheid vir die 
afgelopc 10 jaar" soos gcpubli
seer in ,.Die 1\fynwesc", orgaan 
van die Transvaalse Kamer van 
Mynwese, haal ek die volgende 
syfers aan: 

~n~BELASTINGS 

In 1941 is 'n bedryfswins ge
toon van £45-en-dric-kwart mil
jocn. Hiervan het die regering 
£27-en-'n-kwart miljoen aan be
lasting, huur, ens., ontvang of 
ongevcer 60 persent. 

In 1945 was die bcdryfswins 
£32 miljoen en die rcgcring se 
aandeel £18-cn-'n-half mlljoen of 
ongeveer 58 pcrscnt. <Let wei, 
albei gevalle tydens die .,Hog
genheimer-bcwind." > 

In 1949 (die cerate volle jaar 
van die huidlge rcgering) was 
die bedryfswins £34 miljoen; die 
rcgering sc aandeel £12 miljoen 
of slegs 35 perscnt van die wins! 

GEWONE BELASTING 

X ou sal dnnr be weer word 
dat eersgcn()(•mdf' twee jaar 'n 
oorlogstydse belasting was. Ons 
gee dit toe maar is die belas
tings wat .Jan Burger moet be
taal ook in die \'erbouding ver
minder·~ Inkomstebelasting is 
wei verlig maar dit bevoordeel 
grootliks die mecr gegoede sek
sie van bcvolking, maar in be· 
sonder bevoordeel dit ons vriend 
Hoggenhcimer! 

Daarentcen Is b.v. petrol ver
der belas en dit word verneem 
dat tabak en s!garette nog ver
der belas gnan word - ten kos
te van die tabakbocr en die ro· 
ker. Die tabakbocre sit reeds 
opgeskecp met 'n surplus as gc
volg dn.arvan dat die gemiddel
de signretrol{cr ongeveer £8 per 
jaar moet opdok aan belasting!) 

Albci genoemde belnsting!l 
mt .Jan Burger veral, maar 
Hoggl'nheimer, \'ir wie daar so 
lank me11 geslyp is, bet toe on
l;'cJukkifi \'erd wyn! 

Neem Uitdaging 
Aan 

l\f t•v. P. l\1. van der \ \'esthuy
zen, \' o o r t r e kkerstrant, 
Un iodale, skryf: 

Mev. J. Theron, Kofficfontcin, 
dang ons uit, net soos die sekere 
offisier, om van nou af na Fe
bruarie, te kyk hocvccl ons kan 
insamel. Ek wil grnag meedoen 
maar om Kersfecs en Nuwe 
Jaar is dit vir ons 'n mocilike 
tyd. Dis 'n tyd van ons huis
likc Kersfeeste; andere het al 
hul familie vir die vakansie by 
hulle en ander mocders moct 
weer hul kindcrs sc skoolklere 
maak. 

Ek stel voor dat sy haar uit
daging van Februarie na Au
gustus moct uitstcl, dan sal die 
oes groter wces. 

Met die beste wensc vir haar 
plan. 

Ge 
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Vir ons Offisiere Verduidelik ons .... 

ONS BELEIDSPUNT NO. 10 

Geen ook Geen . Kapitalisme en 
Kommunisme lll8 

Die vrye Kapitalisme, met sy 
uitbuitende en anti-nasionale 
beheer, vera! oor die mynbou, 
die fabriekswese, die handel en 
die geldmark, moet onskadelik 
gemaak word; produksiepryse, 
-winste en -verliese word be
beer; spekulasie met grond, wo
nings, voedings- en kledingsmid
dele van die volk word beheer; 
die godlose en raslose Kommu
n'isme word deur Christelike en 
volkseie Sosialisme teengewerk 
en vernietig. 

SOSIALISME 

Vir jare was die blote woord 
,Sosialisme" vir die Afrikaner 
'n paaiboelie. Dit was juis deur 
'n beroep op hierdie ingebore 
afkeur teen .,sosialisme" dat die 
mynbase en hul handlanger
regering die plattelandse boere 
gekry bet om bulle mede-Afri
kaners op die strate van die 
Rand te kom platskiet. Aan die 
Afrikaners wat bulle opgeroep 
het, het bulle gese om ,Sosia
liste" te gaan skiet ... maar die 
lyke wat in die strate rondgele 
het, was die lyke van manne 
wat cnige jare tevore nog plat
telandsc Afrikaners was. En die 
mocders en weeskindertjies wat 
daar bul dode beween het . . . 
wat was bulle anders as die af
stammelinge van daardie selfde 
Geuse en Hugenote, lidmate van 
ons eie kerke? Jarelank bet die 
vyand ons laat blind word van 
woede as ons net 'n woord boor 
•.. Sosialisme! So het by ver
deel en geheers. Daardie jare 
is non verby! Vir altyd verby. 

Ons hele beskawing vandag 
staan onder die teken van die 
Sosialisticse Eeu. Of daardie so
sialisme nou nas'ionaal is of 
anti-nasionaal ... sosialisme bly 
dit nietemin. Dit is die tekens 
van die tyd, en uit die tyd kan 
niemand weghardloop n'ie. 

Die Kapitafisme is die geswo
re vyand van beide die Nasio
nalisme en die Sosialisme. So
lank as dit bierdie twee elemen
to nitmekaar kan bon en kan 
keer dat bulle nie saamkom nie 
kan dit (lie een afspeel teen die 
ander. Maar op daardie dag 
wat hierdie twee mekaar die 
hand reik ... daardie dag slaan 
die klok vir die Kapitalisme 
dertien! Knmerade, in die Os
sewabrandwag bet bulle me
kaar die hand gere'ik, die Na
sionalisme en die Sos.ialisme. 
Die hand gereik vir altyd! 

Nie die Internasionale Sosia
lisme van Moskou .n'ie . . . ge
spruit uit die hartvervulde 
brein van die Internasionale 
Jood, Karl Marx. Internasionale 
Sosialismc is so sielloos soos die 

Kap'italisme. Nie die Interna
sionale Sosialisme van die Kom
munisme nie dog die Nasionale 
Sosialisme wat spruit uit die 
harte van ons eie mense, van 
de werkers van Suid-Afrika. D'ie 
soort Sosialisme wat met 'n be
sliste .,Ja" antwoord op die eeu
oue vraag: ,Is ek dan die hoe
der van my broeder?'' Net 
waar die Afrikaner, man of 
vrou, vir sy of haar daaglikse 
brood swoeg ... in die myne, in 
die fabrieke, op d'ie plase en op 
die paaie, in die winkel en op 
die spoorweg, daar sock die Os
sewabrandwag hom en baar en 
se: ,My broer, my suster!" 

Waar die werker in sy vak
unies georganiseer is, daar wil 
ons glad nie sien dat hy sy orga
nisasic swakker maak nie. In
teendeel. Maar ons sl! vir hom: 
.,Gooi nog 'n verder anker uit. 
G<Joi 'n anker na iets baie gro
ter en sterker. Anker in jon 
volk sowel as in jou vaknnie. As 
jy dit doen, sal die dag kom 
wanneer jou krag sal le, nie net 
in jou partikuliere vakunie n1e 
maar veelmeer en veel verder 
in die Arbeidsfront van die hele 
Afrikanerdom. Staan by die 
Mrikanerdom en die Afrikaner
dom sal by jou staan. 

As die Afrikaner se Nasiona
lisme hierdie pad nie w'il neem 
nie omdat dit te angsvallig en 
te skrikkerig vir 'n woord is ... 
bang is vir die indruk wat die 
woord .,Sosialisme" onder mense 
wat altyd geneig is om paaiboe
lies te sien mag skep, dan is so 
'n nasionalisme medeskuldig 
daaraan om Afrikanerwerkers, 
mans en vroucns van hierdie 
volk, in die steek te laat en 
bulle aan die wolf van die Kom
munisme oor te laat. 

Wat die Ossewabrandwag be
tref, ons gaan sekerlik nie te
rugdiens van 'n stap wat nodig 
geword het nie. Ons veg nie 
vir 'n woord nie - vir een of 
ander Sjibbolet - ons veg nie 
teen 'n woord nie; ons veg vir 
'n volk en sy bestaan, en v'ir 
'.>rood vir sy kinders in sy eie 
en enigste vaderland. 

As 'n volk van effens meer as 
een miljoen alreeds die skadu
wee van sowat driehonderddni
send armblankes bet wat oor 
hom val; as die origes bestaan 
meestal nit werkers en arbei
ders wat moet swoeg en sweet en 
dit onder u'itlanderbase om 'n be
staan te rnaak . . . as 'n volk 
bestaan oorwegend nit mense 
wat arbeiders en werknemers 1s 
wat met moeite bul daaglikse 
brood verdien ... en dit nogal in 
die rykste goudland wat hierdie 
planeet ken! ... dan bet die tyd 
aangebreek dat sy leiers moet 

TOESPRAAK 

KOMMANDANT-GENERAAL 

Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
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ophon bang word vir woorde en 
meer aandag moet bestee aan 
feite. 

Kortliks kom ons stelling 
hierop neer: wat in Suid-Afrika 
vir die arm man en die werker 
goed is, is ook tegelyk goed vir 
die Afrikaner. En, omgekeerd, 
wat vir die Afrikaner goed is, 
is - in Suid-Afrika - ook vir 
die werker en die arm man 
goed. 

Die Ossewabrandwag sien dit 
in en is bereid om die logiese 
gevolgtrekkings d a a r u i t te 
maak. Daarom herhaal ons dat 
ons die politieke redding van 
ons volk sien in 'n Nasionalisme 
wat sosiaal is en in 'n sosialisme 
wat nasionaal is. 

Uit die hygende nood van die 
mensdom wat tussen die uitbui
tende rykdom en ydele weelde 
aan die een kant en die sieldo
dende armoede en honger aan 
die ander kant uitgemergel en 
vernietig word, het die sosalis
tiese ideaal verrys. En tensy 
die mensdom in die chaos wil 
versink moet dit die sosialis
tiese pad inslaan. In die dae 
wat kom, gaan ons keuse nie 
meer wees tussen Sosialisme en 
Kapitalisme nie; die oorwinning 
van die Sos'ialisme is so seker 
as wat die son in die ooste op
kom en in die weste ondergaan. 
Die enigste keuse wat ons alte
mit gaan he is die tussen 'n na.
sionale vorm van Sosialisme ('n 
Volkseie Sosialisme, soos die 
Ossewabrandwag dit noem) of 
die Internasionale Soslalisme, 
ook bekend as Kommunisme of 
Bolsjewisme. 

Of Nasionale Sosialisme, of 
anti - Nasionale Kommunisme; 
daar le die keuse van die toe
koms ... 

Die toekoms behoort aan die 
Gesagstaat, maar die Gesag
staat is maar die uiterllke vorm; 
en ons praat bier van die in
houd, die kern binnekant die 
dop. Daardie inhoud kan van 
verskillende aard wees. Veral 
moet ons onderskei tussen die 
Nasionale Gesagstaat aan die 
eenkant en die anti-Nasionale 
Gesagsta-at, die ,Komintern" of 
,,Kommunistiese Internasionale" 
aa.n d'ie ander kant. 

DIE DRAERS VAN DIE RAS 

Die klas of die beroep van 'n 
man of van 'n vrou die kan oor
nag verander. Maar sy bloed, 
sy ras, Is lets wat deur G<Jd be
paal is en dit is onveranderlik. 
lets waarvan hy en sy solank 
hulle leef nie kan wegkom nie. 
Want sy bloed is sy Self. Daar
om sien die Nasionale Gesag
staat in elke rid van die volks
gemeenskap die draer van die 
bloed. In toekomstige, geslagte 
sou dit ydel wees om deur die 
bloed in 'n Afrikaner se are te 
probeer vasstel of sY vader of 
grootvader 'n Sap of 'n Nat was, 
Smelter, Gesuiwerde of O.B., of 
hulle die ,rooilns" gedra bet of 
die republikeinse arend; of bul
le klerke was of boere, werks
mense of predikante. 

Een en almal, afgesien van 
die klas van hul voorouers, is 
bulle die toekoms van die Afri
kanerdom, die Volk van More 
en Oormore. 

Elke geslag, en ook elke enke
(vervolg in volgende kolom) 

Ons Nuwe Koerantjie 
Op 'n onlangse offisiersverga

dering in die Paarl is daar be
sluit om 'n einde te maak aan 
die tweeweeklikse uitgawe van 
.,Die Boerejeug" as 'n byvoeg
sel tot ,Die O.B." Ons bet ge
voel dat alma! nie die geleent
heid kry om daardie blaadjie te 
lees nie. Pa neem dit maar al
tyd eerste en as hy dit nie in die 
trein of op kantoor laat le nie, 
is ouboet tweede aan die beurt. 
Teen die tyd dat bulle klaar is, 
is die koerantjie al in so 'n ge
hawende toestand dat ons nie 
meer Ius bet om dit te lees nie. 

Buitendien wil ons lets van 
ons eie he, nie helfte van pa 
s'n nie. Ons wil graag ons eie 
blaadjie M wat aan ons per
soonlik gestuur word. Ons wil 
iets be wat ons kan lees en dit 
dan bewaar - of miskien lets 
nuttigs daaruit te knip om te 
hou. lets deur die Boerejeug 
gedoen en vir die Boerejeug be
doel. 

Op die vergadering bet ons 
toe besluit om tenminste elke 
maand - later miskien elke 
twee weke - 'n blaadjie van 
ons eie uit te gee. Ons koerant 
gaan min of meer wees soos 
ons kampkoerantjies altyd was. 
Daar sal 'n gedeelte wees vir 
voorligting aan offisiere waar
in bulle interessante wenke sal 

vind. Daar sal 'n nuusblad 
wees waarin ons mekaar van al 
ons werksaambede gaan vertel. 
'n Ander dee! sal afgestaan 
word aan bydraes van maats 
bv. gediggies, kortverhale en 
vertellings van interessante 
dinge wat julie aangevang het. 
Tekeninge en spotprente sal ook 
volop wees. 

En nou wat julie moet doen! 
Dit gaan ons niks help om 'n 

blaadjie uit te gee as daar nie
mand is om dit te lees nie. Jul 
eerste plig is dus om julie name 
en adresse aan ons te stuur as
ook julie ouderdom. Julie kan 
gerus ook van jul maats wat 
belangstel in die Boerejeug se 
name aan ons stuur. 

Julie tweede plig sal wees om 
aan ons te skryf, nuusbrokkies 
te stuur of om te vertel wat 
julie alles aanvang. Vertel vir 
ons hoe julie gekamp het of hoe 
die toer na Rhodesie was. Ver
tel aan ons of julie van die 
nuwe blaadjie hou en wat julie 
graag daarin wil sien. Skryf 
maar gou want die eerste uit
gawe sal binnekort verskyn. 

Die enigste inheemse politieke 
gedagte van die Mr'ikanervolk 
is die Republikeinse Gedagte.
dr. J. F. J. van Rensburg. 

Beleidspunt 
(Vervolg van vorige kolom) 

ling in elke geslag, is maar ska
:els in die ketting van die volk 

se geslagte. Die hele ketting, 
nie een of ander besondere ska
kel nie, maak die Mrlkanerdom 
uit. Die geslagte wat verby 
en begrawe is, die maak net 
soseer die Afrikanerdom van 
die toekoms nit as die wat kom 
. . • en die huidige geslag is 
maar 'n skakel, 'n middel tot 
die doel, nie die doel self nie. 

Maar die ketting is noo'it ster
ker as sy swakste skakel nie. 
Om daardie rede is dit ons be
geerte en ook ons lewensbelang 
om te sorg dat aile skakels ewe 
gocd versorg word en ewe ge
sond is, afgesien van die klas of 
beroep waarin bulle val, en ter
wille van die hele ketting, en 
nie net van d'ie betrokke ska
kels nie. 

Die Nasionale Gesagstaat wil 
bulle saamsweis in een totaliteit 
... nie bulle verdeel in groepe, 
klasse en partye nie. 'n Party
lose staat, omdat partye 'n weel
deartikel is vir mooiweersdae ... 
en nie vir die tye van storm en 
.drang wat nou oor die aardbol 
veeg n'ie. 

Laat ons hierdie een punt in
hamer: Die Nasionale Gesag
staat - die staat van 'n volks
regering - is vera! besorg oor 
die bestendiging en beveiliging 
van gesonde families, gesond na 
liggaam en na gees. 

Gesond na die gees weens die 
N asionalisme. 

Gesond na die liggaam weens 
sy Sosialisme. 

Om hierdie dinge te bereik, 
is ook geld nodig - honderde 
miljoene ponde. Maar nie net 
geld nie. Die kapitalistiese men
taliteit sal natuurlik dadelik 
die bande opgooi en sanik: 
,.Waar moet die geld vandaan 
kom ?" Ons antwoord is dat as 
hierdie sinlose oorlog - hul 

oorlog - honderde miljoene kon 
verslind en as die geld daarvoor 
gevind kon word, dan kan dit 
ook, met tienkeer soveel goeie 
rede, vir sosiale opheffing ge
vind word. Behuising, voeding, 
onderwys, tegniese opleiding, 
erosiebestryding . . . al bierdie 
dinge is oneindig belangriker as 
pantser- en oorlogsuitgawes. 

Maar nog vee! belangriker as 
die geld is die onwrikbare wil 
tot selfdissipliner'ing en tot self
opoffering . . . en die staking 
van hierdie sogenaamde demo
kratiese broedertwis wat ons die 
_partystelsel noem. 

DIE NASIONALE GESAG
STAAT 

Nee, sonder die stywe tenels 
van die Nasionale Gesagstaat 
kan geen volk hoop om v'ir sy 
-burgers maatskaplike beveili
ging te erlang nie. Om hierdie 
rede bet ons Beweging die 
sprong gedoen en het hy heel
hartig en met albei hande sy 
vertroue in 'n gesagstaat deur 
en van die volk geplaas, nasio
naal en sosiaal in sy hele wese. 

In hierdie vertroue en op die 
geroep van hierdie ideaal het 
selflose en pligsgetroue Afrika
ners by die honderde in tronke 
en konsentrasiekampe gely. Die 
oorgrote meerderheid sonder dat 
bulle ooit voor 'n hof verskyn 
bet, maar alma! besiel met die 
gees van die Beweg'ing. 

As ander mense, vol eie
belang en sonder selfopoffer'ing 
bulle wil verguis as ,saboteurs", 
,,rampokkers" en ,,Duitse Sap
pe" • • . ons wat hul idealisme 
ken en deel - ons sal bulle eer 
as soldat~ en martelare van die 
Repnbliek wat kom - die Na.
sionnal-Sosiale Gesagstaat wat 
die enigste e!fektiewe bolwerk 
teen die Kommunisme en die 
swart Sowjet-Republiek is. 

Aan :&lnr. Pans Taljaard, Posbus 95, Stellenbosch. 

Neem :.ny naam asseblief op sodat ek ,Die Boerejeug" 
gereeld volgende jaar oor die pos kan ontvang. 

VAN: .................................................... _ .............. . .... . 

VOORNAME: ............................................................ . 

HUISADRES: 

Koshuis-adres: 

(indien enige) 

Geboortedatum: ......................................................... . 

Was of is jy 'n offisier i.n die Boerejeng? ....................... . 
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HE.T DIE. )ODE. 'N 
TROU DUBBE.LE 

Die Jewish Herald 
berig dat die S.A. Zionist 
Federation in sam ewer· 
king met die S.A. J ewish 
Appeal onderhandelinge 
gevoer bet met verskeie 
staatsdepartem ente aan· 
gaande die uitvoer van 
voedsel en ander artikels 
na die Joodse staat 
Israel. 

As gevolg van die on· 
derhandelinge, aldus die 
blad, is 'n verbetering 
aangebring ten aansien 
van die reelings vir die 
toekomstige aankoop 
van voorrade vir die 
Joodse staat Israel. 

Voortaan sal die Suid-Afri
kaanse regering slegs oorweging 
skenk aan aansoeke v'ir die uit
voer van artikels na die Joodse 
staat Israel indien daardie aan
soeke afkomstig Is van 'n gesa
mentlike voorradekomitee ver
teenwoordigend die S.A. Zionist 
Federation en die S.A. Jewish 
Appeal. 

Aansoeke vir die uitvoer van 
e.rtikels waarby onderneem word 
om die hele koopprys in buite
landse munt te betaal, is ultge
sluit van die voormelde reeling. 

VREEMDE BELANGE 

Wat beteken hierdie ber ig? 

Moet ons aanneem dat Suid
Afrikaanse Jade (lede van die 
S.A. Zionist Federation en die 
S.A. Jewish Appeal) wat ook 
Suid-Afrikaanse burgers is, met 
die regering van hul ele land 
gaan onderhandel bet in belang 
van 'n vreemde moondheid, Is
rael? 

Moet ons verder aanneem dat 
die Suid-Afrikaanse regering 
gewillig was om met sy eie bur
gers samesprekings te voer oor 
die uitvoerhandel na Israel? 

GRATIS VERSENDINGS 

En wat beteken d'ie uitvoer
monopolie wat aan die Gesa
mentlike Voorrade-komitee toe
gestaan is? 

Is dit die geval dat Suid-Afri
kaanse Jode voedsel en ander 
artikels in Suid-Afrika opkoop 
en dit dan na die Joodse staat 
Israel stuur? Maar in hierdie 
verband verrys 'n ander vraag. 
Die Gesamentlike Voorrade
komitee, wat reeds gestig is, 
het'n oproep gedoen aan produ
sente en nyweraars om aanbie
dinge te maak van aile Suid
Afr1kaanse produkte waarvan 
daar 'n surplus is of waarvan 'n 
surplus verwag kan word in die 
toekoms. Is die betekenls van 
die uitnodiging om ,aanbie
dinge" te maak dat Suid-Afri
kaanse produkte deur Suid-Afr1-
kaanse Jode gratis na die staat 
Israel gestuur word? 

WATI'ER TROU 

Aan watter land is die Suid· 
Afrikaanse Jode trou verskul
dig? Aan Suid-Afrika of aan 
Israel ? En as die Suid-Afri
kaanse Jode s.e trou teenoor 
Israel is, watter reg bet bulle 
dan om aanspraak op Suid
Afr ik aanse burgerregte te 
maak? 

Met wie moet die Suid-Afri
kaanse regering onderhandel 
oor aangeleenthede wat die 
staat Israel raak? Met die be
hoorlik geakkrediteerde vertecn
woordigers 'in Suid-Afrika van 
die staat Israel of met Suid
Afrikaanse Joodse organisasies. 
Indien met laasgenoemde, wat 
soek eersgenoemde dan in Suid
Afrika? 

TWEE Pll..ARE 

Die berig in die Jewish Herald 
laat beelwat vrae ontstaan en 
dit is ongetwyfeld die plig van 

die regering om 'n verduideli
king van die saak te verstrek. 

Toe die jong staat Israel hom 
self op twee pilare opgerig bet 
- op die Jode in Palestina en 
op die Jode in verspreiding, b et 
by 'n bron van toekomstige 
wrywing geskep. As 'n Jood 
in verspreiding burgerregte wil 
geniet in die land van sy ver
blyf, moet sy een en onverdeel
de trou aan daardie land wees. 
As 'n Jood in verspreiding eg
ter sy trou wil sk enk aan I s
rael dan mag hy nie burgerskap 
'in die land van sy verblyf eis 
n ie. Dit is tog billik. 

Su!d-Afrika Is nog n'ie eens 
ontslae van sy ouderwetse En
gelsmanne wat hul ,home" in 
Engeland sien nie. Hy sit op
geskeep met 'n Indierbevolking 
wat na Indie opsien as hul tuis
land. En nou begin die Suid
Afrikaanse Jode met dieselfde 
peutery ten aansien van Israel. 

Dit mag nie geduld word nie. 
Allermins aangemoedig word. 

BRITTE SOEK 
MIDDELBELEID 

Uit Londen word berlg dat die Eerste Ministers van die 
Brltse Statebond wat daar in konferensie vergader is, met 
mekaar eens is dat hoewel die wereldtoestand ernstig is, 'n 
derde wereldoorlog tog nie onvermydelik is nie. Hulle stem 
saam dat die klem gele moet word op planne om oorlog te 
voorkom eerder as om vir oorlog voor te berei. Die Eerste 
Ministers gaan glo probeer om 'n buitelandse beleid vir die 
Britse Statebond uit t e werk wat 'n middelbeleid sal wees 
tnssen die Amerikaanse en Russiese beleide. 

Hierdie beleid sal haastig 
aangekondig moet word want 
die Verenigde State van Ameri
ka is tans besig om dertig Iede
lande van die V.V.O. te oorreed 
om die Chinese kommunistiese 
regering as agressor te verklaar 
en om ekonomiese en politieke 
sanksies teen China toe te pas. 

VERDEELDHEID 

Sover bekend Is da.'\r ernstige 
verdeeldheid onder die Iande 
van die Britse Statebond. Brlt
tanje, Indie, Pakistan en Ceylon 
het reeds die Chinese kommu
nistiese regering erken terwyl 

Buitengewone Eer 
Die Engelse pers berig dat 'n 

buitengewone eer mev. T. E. 
Donges te beurt geval bet. Mev. 
Donges is die eggenote van dr. 
Donges, Suid-Afrika se minister 
van binnelandse sake, wat die 
Eerste Minister verteenwoordig 
op die Londense Premierskonfe
rensie. Die koningin bet nl. 
vir m ev. Donges alleen ontvang 
in Buckinghampaleis en 'n lang 
gesprek met haar gevoer. Mev. 
Donges bet da.'\rna aan 'n 
Engelse koerantman gese: ,Dit 
was 'n voorreg wat ek a ltyd
deur op prys sal s.tel." 

die ander bondslande geweier 
het om dit te doen. Australie en 
Nu Seeland verlang dat die al
gemene beginsels van die Ame
rikaanse beleid gesteun moet 
word. 

Volgens Intelligence Digest 
het die verskil tussen die Ame
rikaanse en Britse opvattings 
reeds so duidelik aan die llg ge
kom tydens mnr. Attlee se on
langse besoek aan Washington 
dat president Truman daard!e 
besoek as 'n volslae mislukking 
beskou. 

Attlee sou geeis b et (1-) dat 
genl. MacArthur teruggeroep 
word as bevelhebber van die de
m okratiese magte in die Ooste; 
(2) dat genl. Chiang-Kai-shek 
gelos moet word en dat F ormo
sa aan kommunistiese China ge
gee moet word; en (S) dat die 
k ommunistiese bewind in China 
ten volle erken moet word. Dit 
het Truman beskou as eerlose 
oorgawe en geweier om iets 
met so 'n beleid te doen te he. 

WIL RUSLAND 
DIRE.K TAKE.L 

STRYDOM STREEF 
NA REPUBLIEI{ 

Amerika moet onder geen om
standigbede toelaat dat by in 
'n uitputtende oorlog met China 
gesleep word nie, verklaar die 
Amerikaanse j oernalis, Wiffiam 
Simms, in 'n artikel wat wye 
publisiteit in die Amerikaanse 
pers geniet bet. 

,.China is nie ons vyand nie. 
China, as sodanig, val nie die 
Verenigde State aan nie. Rus
land gebruik China as 'n wapen 
teen ons, net soos hy Rooi Ko
rea gebruik bet. Sy oogmerk is 
om ons uit te put totdat hy kan 
instap en met ons kan klaar
speel. 

.,Gedurende d ie afgelope s'it
ting is ook 'n verdere st.ap ge
doen in verband met ons Repu
blikeins.e einddoel. Die appel 
na die Koning se Geheime 
Raa.d is afgeskaf. S6 sal ons 
stap vir stap vorder - Iangs 
die weg wat ler land bewandel 
bet - totdat ons groot 'ideaal
die Republiek van Suid-Afrika 
verwesenlik is.'' 

Aldus lui die Kersboodskap 
van min. J. G. Strydom, Trans
vaalse Ieier van die H.N.P. 

STEM-SKEIDING 

Ten aansien van die H.N.P. se 
oorecnkoms met die A.P. het hy 
gese: 

,.Gedurende die loop van bier
die jaar het ons gelukkig ook 
tot 'n ooreenkoms geraak met 
c:iie Afrikanerparty, as gevolg 
waarvan ons nou sal kan voort
gaan met ons beleid om die 
Kleurlinge in Kaapland en in 
Natal, wat hul stemreg betref, 
van die blankes te skel." 

,Rusland 'is die werklike in
stigator van die wereldwye 
komplot teen Amerika en die 
ander demokratiese volke. Ons 
behoort reguit aan die Kremlin 
te s.6 dat indien hy ons in 'n 
groot botsing sleep, ons d ie ge
veg reguit na hom sal voer.'' 

Verlang Na 
Republiek 

Die slag van Bloedrivie:t is 
wei gelewer vir die behoud van 
die beskawing, maar ook vir 
d ie daarstelling van 'n repu
bliek, het dr. Albert Coetzee, 
tydens die Geloftedagviering 
op Rustenburg gese. 

Hoewel beskawing een van die 
vernaarnste resultate van die 
Groot Trek was, mag ons nie 
vergeet dat die doel van die 
trek die verwesenliking van 'n 
onafhanklike republiek was 
nie, bet dr. Coetzee verklaar. 

Vir die voorouers van die 
Boere was 16 Desember 1880 
dan ook die aangewese dag om 
die vierkleur te hys. 

Dr. Coetzee het die vertroue 
uitgespreek dat die 16 Desem
ber nie meer ver is nie waarop 
andermaal die Republiek van 
Suid-Afrika uitgeroep sal word 
as die natuurlike en noodwen
dige staatsvorm vir die nuwe 
nasieskap. 

Rusland En V .S.A. 
Bou A-Bomme 

Atoomdeskundiges het aan 'n 
geslote sitting van die Ameri
kaanse Senaat se beramingsko
mitee meegedeel dat Rusland 
hard besig is in 'n koorsagtige 
poging om atoomwapens te ont
wikkel. 

Die Senaat bet 'n fonds van 
1,080,000,000 dollar vir atoom
ontwikkeling goedgekeur. 

f.,DIE O.B." word gedrult deur Pro 
Eeclesla. Druk.kery, Stelleoboeeh, vtr 
dte eleoaa.ra eo uttgewera: VOORSLAG 
(Edma. > Beperlt, Groote Kerltgebou 
703, Poabu. Ull, KerltplelD, Kaap
at&d. 
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