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NIE.-PARTYPOLITIE.KE 
ORGANISASIE. GE.STIG 

Groepkapteln A. G. (Sailur) 1\lnlan is cen11arlg tot na,.io
nale \-"Oorsitter vnn die War \'ctcrans-bewcging ,·erkies op 'n 
konferen!>ie \'an van War \'t>terans-aksiekomitee.., wat ,·er
lt>de wt-ek in Johannesburg gt~hou is. 

Die konfcrensie bet beslutt clat die beweging se naam die 
Wnr Veteran.; Torch Commando snl wees. 

Die volgcnde hoofbcglnscb! Is 
vir die grond*tct van die bc
wcglng nanvanr: 

.,Die behoud van die letter 
en gees van die plegtlgc oorcen
komste wat by Uniewordlng 
anngcgaan is en die bcloftes wnt 
hicroor sedert Unlcwordlng ge
docn is; 

.,Om die herroeplng vnn mnnt
reCis te bcwerkstclllg wat. die 
verpligtingc verb reck hct; 

Oppas Vir 
Opgaring Van 

Petrol 

,.Om die vryhcl<l van die cnkc· . . . 
ling te beskcrm wnt nanbl<lding, we du; wat in Apnl uitgevaar-

Mnr. };ric l.ouw, minister van 

1:ltonomieso sake bet verklaar 

dat bykomcndc pctrolregulnsies 

mlskien nodig sal wees, behal-

laal <>n ml•nlngsuit1ng bclrd; dig, Is om petrolopgaring te 
,Om die bchoud van rcgsoe- voorkom; sulltc maatrcCls word 

wercinitcit te vcrkry; cgtcr nic nou al oorweeg nie. 
.,Om alle vorms \•an totnlltn- Slegs die April-rcgulnsi<'s dat 

r~sme uit te rocl, of dit Fnscls-
1 

nlcmand, bchalwe petrolvcrko-
ll<'S of Kommunlstlcs Is; , pers, handcl.sverbrulkers of 

.,En om rnsseharmonic In <lie . 
Unie te bevorder." boere, mecr as twee gclllngs 

Aile oud-gediendcs wnt In die petrol In 'n afsondcrlike bouer 
Gealliecrde magte gcdicn bet en , mag hG nlc .• word nou toegepas. 
alma! ouer ns negentlen kan by , 'n Segsmnn van 'n olicmaat
di~ bcwcglng nanslult. sknppy het verklaar dat daar 

TEEX ))U~ REGJWI.SG net aovecl petrol soos gewoon

lik in die Unie is; en 'n ander 

segsmnn bet gese dat sy maat

skappy selfs oor mecr as nor

:malc voorrade besklk. In ieder 

gevnl snl petrol ult die V.S.A 

I ALLES NOG NIE DUIDELIK 
OMTRENT , EENWORDING" 

Teu aansit~n \·an die 
!'>U itH~..,mehin,.: n m die 
H.N.P. e n die: A.P. lu~t 
daar 'hed~lt~ in die Ju~
ll'okke partyc~ !'\(~ koci'Un
te "'et·skyn wat ,· ir m y di(~ 
nat·e ge,·oel ~··•~ dat allet'l 
ni e pluis is nic•. Oem1kyn
Ji k het d r . Mulun en mur. 
llaven~a ht!sd wut die 
uitwerkin~ \ 'a n hierdi<~ 
koeranthci·i~te sal ~N'.S 
want lmJie hct, km·t O Jl 

die hakk('. \ 'an die lwrig
lt>~ ' n ~csuuwntlike vcr
klaring oor die sank uit
gereik. Bulle verklul'ing 
is on~c·lukkig nie afdocn
de nie. 

Met bctrekking tot die ondcr
handelings tusscn die pnrtye l.s 
reeds, voordnt die lclcrs se ver
klaring ultgcreik ls, In die 
H.N.P.-koerante berlg dat dr. 
Malan en mnr. Hnvcnga same
sprekings gcvocr het oor die 
samesmcltlng van hul partye. 

Volgcns die koerantbcrigte 
sal die twcede stap teen die end 
van Julie of aan die begin van 
Augustus gedocn word wo.nnecr 
die Federate Rand van die 
H.N.P. en die hoofbeatuur van 
die Afrikanerparty die same
smelting van die partye sal 
oorweeg. 

Daar Is cgter 'n bale groot 
vcrskil in die status van bier
die twee I i g g a m 1!. Die A.P., 
wnt 'n un!ale party is, se boof
bestuur l.s 'n liggnam met scg
genskap want !by .,vertcenwoor
dig die kongres wnnneer dlt 
nie In sitting is nle," en by 
.,mag handclcnd optrec In sake 
vnn dringende belang." Dnar
tet>.Jtoor bt'klt>mtoon die u .ro..·.1• •• 
koeruntc, in hul berigte dat die 
party se federnle raad 'n lig
gnum Is wat .,gt!en scgcenskap" 
bet nie, want die bele se~rgen· 
skap bt'ru"' by f'l ke provin'l1ale 
party. 

KOXGRESUEeLL"'G 

van samesmelting dus gedocn heeltcmal duldelik wat onder 
word deur 'n A.P.-liggaam met .,eenwordlng" verstaan moct 
scggenskap en deur 'n H.N.P.- word nlc. Die enlgstu aandui
llggaam sonder seggenskap. ding Is gclcll In 'n vcrwysing na 

Die derde en finale stnp, nl- die Nasionn.lc Party vnn Suid
dus die koerantberigte, sal ge- wes-Afrlltn. Die H.N.P.-koerant 
doen word deur die uniale kon- verklnnr dnt die Nasionalc Par
gres van die A.P. en dcur die ty van !';uidwcs nie rcgatrceks 

IPOLITIEK IN O£NSKOU 
DEUB WAAR:NEUER 

' ._ ................... . 
verskillende provinsiale kon
gresse van die H.N.P. Daar is 
aangekondig dat die A.P. se 
kongres gehou sal word in 
Augustus, terwyl die provin
slale kongresse van die H.N.P. 
In September en Oktober sal 
plaa.svlnd. 

Dit bett'ken dat die Afri.kaner
party d ie hele lrn'es.ie van die 
snmelimelting met die H.X.P. 
moet a fhandel '\'66rdat enige 
HS.P.-liccnam wat seggen-
kap bet 'n besluit oor die saak 

geneem bet. 
Dr. Malan en mnr. Havenga 

het wei In hul gesamentlike ver
klarlng te kenne gegee dat bulle 
twee met mekaar onderhandcl 
het en dat bulle by bulle onder
skele partye gaan aanbeveel dat 
sameameltlng nog hierdie jaar 
moet geskied. Maar wat be
token dit? Die provinsiale 
Herenlgde Naslonale Partye Is 
volkome onafhankllke partye 
wat die hele scggenskap bet 
en derhalwe moes die A.P. In 
1948 en 1949 oor die kwe.ssle 
van seteltoekcnning by die ver
klcsings afsonderlik met elke 
provlnsiale party onderhandcl. 
En die A..P . was verplig om 
dit te doen t~n &pyte van dit' 
onderbandelinca wat dr. ::\lalan 
en mnr. Havenga oor die 63nk 
&evoer h et! Hoc kan die A.P. 
dan nou oor so 'n belangrlkc 
soak soos eenwording met die 
HN.P. gaan besluit sonder dat 
hy vooraf met die outonome 
bondgenootpnrtye onderhnndel 
het? 

NIE DUIDELIK 

betrokl<c Is nie ,.omdat I'Cnwor
ding van die twco pnrtye In 
Suldwes reeds tcvorc hcwcrk
stelllg Is." Die .,('cnwordlng" 
wat in Suldwcs plaasgcvlnd het, 
is bcwcrkstelllg dcurdnt die 
Afrilmncrpurly van Suldwcs 
ontblnd hct nadnt hy ay !cdc 
vcrsock hct om by die N.P. van 
Suidwcs nan te sluit. 

Indlcn die H.N.P. vcrwag dat 
die cenwordlng met die A.P. In 
die Unic op dlcsclrde wyse be
werkstelllg moet word, dan lyk 
dlt nsof die twce partye op 
hlerdle punt van meknar ver
skll. Want In Die Vaderland 
hct die voorsitter van die A.P., 
mnr. Harm Oost, ultdrukllk 
aangekondig dat die kongres 
van die Afrilmnerp::arty gehou 
sal word ,.om die wcnsllkhehl 
te oorweeg vir die sUgting ,•nn 
'n nuwe party nn 'n ooreenkoms 
met die H.N.P, getrt"f Is. Iller
die vt•rklarin~: \'lin die A.l • •• 
voorsittt'r stt•l tluldt"Iik in voor
uit.,lg die onihlndhl,IC van liOWt>l 
ditl JI.X.J>. 11!' dl~ A.P., w:u1r1m 
C'enwor<linJ: 1n 'n nuwe }lnrly 
Ml g~skit•tl. 

VI'~RI\.I.AIUSG 

Ten annalen van hierdh! sank 
bring die vcrklarlng van die 
partylclers ook gccn oplosslng 
nle, want hulle gee toe dat 
hulle nog nle flnnlitelt be.relk 
hct oor die prosedure van .,cen
wording'' nle. Troucns, hullc s~ 
nlks oor nuwc partystlgtlng n1e. 
Hulle prnat slcgs van 'n nanms
vcrandering. Dat bulle nog oor 
die snnk onderhnndcl blyk uit 
die ondcrncmlng dat hulle .,v66r 
die vergadcrlng van die party
kongrcssc sal bcslult op die 
proscdurc wat by die kongres
sc aanbeveel sal word om die 
nodige stappc tot ccnwording te 
bewerkstclllg." 

.,Ons doc! Is om die Rcgcrlng 
te verslaan, wat Fnscistlcs ln sy 
gees Is, maar ons hct ook 'n 
vredevollc doel: die opbou van 
'n V<'renigde Suid-A!rlkannse 
volk; ons hct ons nnn die doel 
gewy'', het grocpknptein 1\Iulan 
gcse toe hy die dricdaagsc kon
ferenslc afgeslult bet. 

verl<ry word as omstnndighede I Volgcns die koerantberlgte 
dlt nodig maak. sal die twcedc stnp ten annalen 

Voorts is dlt opmerklik dat 
die H.N.P.-koerante altyddcur 
van die ,.eenwording" van die 
partye praat. Dit is egter nle 

Die kwessle van proscdurc is 
nogal belangrik. Want as die 
A.P. l'envoudig gaun onlbind en 
sy !cdc gann vra om by die 
H.N.P. wat sy nanm nn Na
sionolc Party gann vcrandcr, 
aan te slult, dan vcrval die 
nood.sn.aklikheid van onderhan
dcllng tussen die partye en 
word sulkc netellgc ankles soos 
die di.skrimlnasie van die H.N.P. 
teen die 0 B,-lede van die A.P.; 
die atakaffing van die naturel
lcvertccnwoordlgcrs In die 
volksraad; en die reg van nle
blankcs om in die Kaaplandse 
provlnslalc rand sitting lc nccm, 
ecnvoudig vermy, 

Dnnr Is besluit dat die bcwe
ging by g~'en bcstaandc organl
sru;ie sal nansluit nle. Wl'i sal 
allc organisasies wnt teen die 
regcrlng is, bchalwe die Kom
munlstlcse party, onderstcun 
word. 

Johannesburg sal die bcwe
ging sc hoofkwartlcr wecs. As 
ondcrvoorsitters Is gckies: lt.
genl. J. 1\litchcll-Bnker, gcnl.
maj. .Kenneth \'an dcr Spuy, 
gcn.-maj. A. R. Selby, genl.
mnj. K. Ray, brig. F. B. Adler, 
mnr. Dol! de ln Rcy en kol 
F. A. Hewat. 

Mnr. L. Kane-Berman is tot 
nasionale voorslttcr vcrkles. 

OEEX KLEUUGnt:Xs 

Volg('ns berigtc wnt In Engel· 
HC koerantc verskyn het, sal die 
Torch Commando 'n organilmsic 
sonder 'n klcurskeldslyn wccs. 
Lldmaatsknp van die orgnnlsa
sic sal verkry word op vcrdlensle 
en nic op grond van kleur nie. 
Nie-blankes sal derhalwc !cdc 
van die orgnnisnsie knn word 
mits plaaslike ltomitces hullc 
aanvaar. Blykbaar is die begin
sci van gemcngde lldmantskap 
aanvaar, hocwcl die toepasslng 
daarvan in die hnnde van plans· 
like komitccs gelant word. 

Voorts word verklanr dnt die 
Torch Commando gcen politlcke 
party is en nle stemme hoef te 
sock nie. Dcrhalwe kan hy dit 
bekostig om die volkagewete 
wakker te mank oor die kwcssie 
van mcnseregtc en hocf hy nle 
<soos die politlekc party> steeds 
skerpcr klcurskeidings tc hcpleit 
ten elndc die blanke klescrs
korps te wen nle. 

Britte Meer As Tevrede Met 
Erasmus Se Aanbiedinge 

Mnr. 1". C. J<~rn-,mus, minis
ter ,·an vertl('tliging, bet in 
J~nden nrklanr dat by te
nede is met die samespre
klngs wat op die verdedi
ging-.konferensic ,.an die 
Urit:.e Stntcbond plaasge,·ind 
h('t. Die minister bet Suid· 
Afrika. 011 die konferen..,ie 
\erteenwoordig. Ily bet aan
gt~kondig dat h~· aansienlike 
,·crpligtinge in ,·erband met 
die wrdediglng \an die l\lid
dc-Ooste nnngegaan bet. 

.,Ons ondernemings in die 
,·erclediglng "·an die 1\lidde
Ooste is groot en in ooreen
stemming met ons nywer
heidsbronne en ons manne
krag," bet mnr. Erasmus ge· 
sc. 

.,Ons sal In staat wces om te 
vcrbcter op die aanslcnllke by
drocs wat die Unle gedurcnde 
die lanste oorlog kon mank toe 
Suid-Afrlka bekend was as die 
nltcrnaticwe werkplans vnn die 
Mldde-Ooste," hct hy geant
woord toe hy gevra is of daar 
enigc pln.nne bestaan om andcr 
kragte In Suld-Afrlkn as net 
mllltOre In 'n algcmene plan te 
moblllsccr. 

:.\101':'1' GEHI-:nt BLY 

Mnr. Erasmus het verklaar 

dat dit nlc In die belang van 
die gemecnsknp Is om In hlerdle 
stadium die nard van die Unle 
se ondcrne.mlnge in die verdedl
ging van die Mlddc·Ooste opcn
baar te mnnk nie. 

Britse bronne bet na afloop 
van die konfercnsle vcrklaar 
dat die Britse regerlng mecr 
as tevrcdc Is met die bydraes 
wat die Unie-regcrlng aange
bicd hct vir die vcrdcdlglng van 
die Midde-Ooste, en daar word 
verstaan dat hierdle bydraes In 
omvang en sterktc mccr Is as 
wat die andcr Iande van die 
Statcbond In stnat Is om aan 
te bled 

In die jongste ultgawe van 
adv. Plrow sc Nuusbrlcf lui 
dit: 

II\"GESLEEl• 

.. Eikc k<>cr aa die Minister 
vnn Verdcdiglng C'en Vl\n daar
dlc oorsese rclse ondt>rneem 
wat hy in die Smcltcrsdae so 
afgckcur hct, dan hou ons asem 
op. Want elke kecr as hy tcrug 
kom Unie toe om ay republl
kelnse praatjles op stryd-dae tc 
hervat, bet by die Unlc weer 
'n end dleper In die Rykaver
dedlglngstel.sel lnnt lnsleep. Die 
hclc spelery met 'n Suid-Afrl
ltaanse vloot wat tog maar decl 

sal uitmnnk van die Royal Navy, 
val onder hierdie beginsel. Op 
bulle selwe is hlerdie :kaskena
dcs nie bale gcvaarllk nie 
Hulle kry egter 'n beeltemal 
ander bctekenis ns die Unie 
hom bind om Brittanje op een 
of ander bepaalde oorlogstcr
reln tc help, te mcer as daar
die plek In Asili gelee is. Waar 
dus aile Regeringsprekers be
weer dat Suid-Afrika se stra
teglcsc grcnse In die Midde
Ooste gelee is, vcrplig die .Ka
blnet hom tot Imperiale hand
langerdlenste wat scl!s gene
rna! Smuts nic In die openbaar 
durf aanvaar het nie. 

,.Nou sal die H.N.P. onmld
dclllk antwoord: Ja, maar dll 
sal alles met vrywilllgers ge
beur. \Vatter hemcltergende 
sottcrny! Het generaal Smuts 
ooit gekommandecr? Seer 
IlCker nie. Maar was dit werk
llk v rywilligen; wat in Noord
Afrlka en Italil! gaan veg het? 
As die Regering oorloop van die 
bcgeerte om die Empaaler te 
help kan bulle dit op gesonde 
grondslag in Afrika suld van 
die Sahara doen. Op die oom
bllk is bulle bcslg om diep wa
ters in te slap, bale dicpcr as 
wnt hulle beset en bale dleper 
ns wat die Volk gereed Is om 
te aanvaar." 

Derhalwc dink ck, dat dlt 
beslls In belong vnn die cen· 
wording of die &:Lmcsmeltlng 
van die pnrtyc Is dat die ver
warring wat dour die bcrlgtc 
In die party-koeranle geskcp is 
- c.n wat ongelukkig nle deur 
die vcrklarlng van die lelers 
verwydcr Is nie - vroegtydlg 
opgcklaar moct word. 

Begin Van 
Werkloosheid 

Amcrikaanse motorvervaardi· 

gers bet nangekondig dat dul

sende wcrkers ontslnnn sal moet 

word na crnstlge nuwe stnats

inkortings In burgerllkc motor
produkslc, wnt op 1 Juli1l van 

krag geword hct. Die Chrysler, 

Nash-, Studebaker- en Ford

motormantsknppye het aange

kond!g dat hullc moontllk ver

plig snl wces om ongcvcer 

80,000 werkt!rs te ontstaan. 
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MEESTER 
LEER LING 

MOET 
WORD 

[ ~~~:=:~i:!·=··o~,, OP*' !?~~·:·=~~~~. ~· 
Vrymesselary i~ Vry- q!f Deur Sybrand Ill se van die bewcgl:;; en :u: 
staatse Republtek l! , , = ~{ dien ook as die min ot mcer 

'n Nie-partypolitieke en opposisiegesinde aksiebewe· 
ging is verlede week in Johannesburg gestig. Verteenwoor
digers van die War Veterans se aksiekomitees het op 'n 
konferensie bcsluit om die komitees uit te bou tot 'n landswye 
beweging wat die naam War Veterans Torch Commando sal 
dra. 

Een van my lescrs uit Jo
hannesburg skryf soos volg: 
,Ek hct nog nooit in my !ewe 
aan 'n gcheime organisasie be· 
boort nic, hocwel ck al ver
skeie kcrc uitgenooi was om 
aan te sluit. Jare gcledc het 
vriende my probeer oorreed om 
'n vrymessclaar te word. Ek 
het geweier. Ek het eers baie 
Ius gehad om aan te sluit, maar 
uiteindelik het ek gevra dat 
hulle my Hewer nic moet voor
stel as lid nie. Ek kan maar 
nie vergeet dat die spreek
woord s6: donkerwerk is kon
kelwerk nle. 

'n volk se belangc te bcvorder. 
Ek sou se dat die omstandig
h<'de wat op 'n bepaalde tyd
stip mag heers boofsaaklik die 
nodigheid of die onnodigheid 
van 'n gehclmc organisasie sal 
bepaal. Ek weet van minstens 
een volk - die Jode - wat, 
myns insiens baie vyande ge
maak het omdat bulle, ten reg
te of ten onregte, verecnselwig 
word met die geheime vry
messelary. 

openbare g~wcl waaragter die 
eintlike bedryv.:lghede van die 
Vryrncsselary voortgesit word. 

Sodra 'n vrymcsselaar die der· 
de graad berclk het kan hy in 
aanmcrking korn vir bevording 
na die vierdc tot die dric-cn
dcrtlgste graad, wat die mid· 
del van die pirarniede uitrnaak. 
Hicrdie grade is alma! funk· 
sionclc grade en die bctrokke 
!cdc word alma! aangcwys om 
C<'n of andcr bcpaaldc funksie 
tc vcrvul. Die funksie word 
glo aangedul deur 'n slmbool 
wat op die voorskooitjic aangc
bring word wat die bctrokke 
lid dra. Ek ken ongelukkig 
nic die simbolc nic. Die funk
sics sluit, onder meer in, be
drywighede ten aanslcn van 
koerantpropaganda., bnnkwese, 
handel, nywerbeid, scdcs, poli· 
tick, ens. 

'n Paar weke gelede het die koerante van die Herenigde 
Nasionale Party 'n hele propaganda-veldtog geloods om die 
Verenigde Party ann te hits om oorlog tc verklaar teen bier
die selfde War Veterans. In hul ywer om vyandskap te stook 
tusscn die Verenigde Party en die War Veterans·beweging 
wat in die opposisiegeledere opgespring het, het die koerant· 
propagandiste vryelik verwys na die stryd wat die H.N.P. 
in 1911 teen die Ossewabrandwag aangeknoop het. 

Dit is bekend dat elke groot 
moondheid 'n geheime diens in 
stand hou en dat dit 'n baie 
vername vertakking is van die 
bctrokke moondheid se militere 
lnrigting. Die gehelme diens 
se bedrywighcdc i~ gcwoonlik 
toegespits teen 'n vrecmde 
moondheid wat beskou word as 
'n potensiCle vyand. Dit is 
noodsaaklik dat die diens ge
heim moet wees want sy be
drywighede is oorlogvoering 
teen die moondheid met wie sy 
staatsowerheid in die openbaar 
nog vriendskaplike bctrekkinge 
handhaa!. Die geheime diens
te van bv. Amerika en Rusland 
voer lanka! teen mekaar oor
log, terwyl die Amerikaanse en 
Russiese staatsowerhede in die 
openbaar nog vriendskaplike 
l>etrekkinge handhaaf. Die oor
log wat die geheime dienste tans 
voer sal eers later in die open
baar verklaar word. 

STit;l\tVEE BREI~K KRAAL 

Ilulle het die V.P. gevra om tog die dure !esse wat die 
H.X.P. in 1941 geleer het ter harte te neem. In die vooraf
gaande jare bet die nie-partypolitieke aksie-beweging, die 
Ossewabran<lwag, ontstaan, en duisende Afrikaners wat be
stem was om gedienstige stemvee van die H.N.P. te wec:s, 
het by die nuwe beweging aangesluit, meer bepaald, as gevolg 
van 'n gevoel no frustrasle met die politieke party en sy 
politici se rekord van mislukltings. Ge,·olglik bet die H.N.P.· 
Icier destyds gevoel dat die wet van selfbehoud hom dwing 
om 'n totale oorlog teen tlie Ossewabrandwag te verklaar. 

Voortgaande het die H.N.P.-propagandiste aan die V.P. 
gevra. of hy dan nie kan insien dat die War Veterans ook 'n 
nie-partypolitieke aksiebeweging is wat deur die Engels
sprckende volgelinge van die V.P. ondcrsteun gaan word nie. 
En dat bierdie mcnse juis die War Veterans gaan onderstcun 
as gevolg van 'n sluimerende gevoel van frustasie oor hul 
politieke party en sy politici se rekord van mislukkings. 

1\IEDEDINGER OP SY WERF 

Hulle hct verduidelik dat die War Veterans nuwe leiers 
na vore sal stoot, wat mededingers van die V.P.-leiers sal 
word; dat die Veterans geld sal insamel wat andersins die 
V.P. sou tocgeval het; en dat bulle nog allerbande dinge sal 
doen wat tot nadeel van die V.P. as sodanig sal strek. 

Daarom het bulle die V.P. aangeraai om oorlog te ver
klaar teen die mededinger op sy werf, net soos die H.N.P. 
indertyd met die Ossewabrandwag gedoen het. 

Die O.B. bet reeds daarop gewys dat die argumente wat 
<lie H.N.P.-propagandiste gebruik bet om die V.P. tot stryd 
teen die War Veterans oor te haal, die ware oorsake van die 
H.N.P. se stryd teen die O.B. opcobaar. Die tyd het egter 
nou aangebreek om 'n paar aanvullende opmerkings oor die 
bele aangeleentheid te maak. 

Dit lyk asof die H.N.P.-propagandiste se argumente om 
die V.P. tot stryd teen die War Veterans oor te haal gladnie 
ingang gevind hct nie. Inteendeel dit lyk asof die hele stryd
pleidooi op dowe ore geval het. 

AANVUUJENDE KRAG IN STRYD 

Die War Veterans-beweging wat voorheen slegs uit ty
delike aksiekomitecs bestaan bet, bet skynbaar nou uitgedy 
tot 'n permanente organisasie met sy eie leiers en sy eie 
program. 

Hy gaan in die toekoms as 'n volbloed nie-partypolitieke 
aksicbcweging optree. En hy gaan bowendien heeltemal 
selfstandig optrec. Hy gaan nie die aksiefront van die Ver
enigdc Party wecs nie: hy gaan die aksiefront van al die 
oppoRisiegesindcs wees. En hoewel hy nie onder die plak 
van die Verenigde Party gaan staan nie, beweer die V.P.
leier tog nie dat hy 'n gevaarlike ,skakel met dr. Malan" 
geword het wat uitgeroei moet word nie. Hoegenaamd nie. 
Die Verenigde Party en sy pers aanvaar hom blykbaar as 'n 
aanvullende krag in die opposisiestryd, met wie vanselfspre
kend vrieodskaplike betrekkinge gehandhaaf moet word. 

In ieder geval die V.P.-leier het nog nie so belaglik 
geword om te beweer dat die War Veterans nou 'n gevaar 
vir die opposisicgesindes geword het net omdat by nie 'n 
onderdeel van die V.P. is nie. Oenskynlik word dit in oppo
sisiekringe best'f dat die War Veterans juis 'n aanvullende 
krag is omdat hy oie 'n onderdeel "\·an die V.P. is nie, maar 
wei 'n nuwe mag verteenwoordig wat selfstandig optree. 

O.n. l\IOET II ERAANV AAR WORD 

Elke mens lean van 'n ander iets leer. Dit lyk amper 
asof die H.N.P. ook van die V.P. iets kan leer. Blykbaar 
moct meegtcr en leerling omgeruil word. Dit is oie die H.N.P. 
wat vir die V.P. kan leer hoe om met die War Veterans te 
werk nie, maar dit is ongetwyfeld die V.P. wat vir die 
II.N.P. kan leer hoe om met die Ossewabrandwag te werk! 

Die opposisiegesindes bet nou die War Veterans Torch 
Commando gestig as hul nie-partypolitieke aksiebeweging, 
en hy word deur die V.P. aanvaar as 'n aanvullende krag in 
die opposisiestryd. 

Die nasionaalgesindes bet reeds 'n dertien jaar gelede 
die Ossen·abrandwag gestig as hul oie-politieke aksiebewe
~ing. Die Ossewabr:mdwng word egter nie dt'ur die H.N.P. 
as 'n aanvullcnde krag in 'n gemeenskaplikc stryd aanvaar 
nie, maar hy word as 'n vyand uit die stryd geskakel. 

(Vervolg in volgende kolom.) 

,Is 'n geheime organisasie 
nodig om 'n volk se belange te 
bevordcr? Ek dink nic so nic. 
Ek dink enige volk kan alles 
verkry waarna hy streef dcur 
middei van organisasles wat in 
die dagllg optree. 

,Nog lets. Ek hoor dat pre
sident Jan Brand 'n vrymesse
laar was. Ek verneem selts 
dat hy die stigter van die vry
messelary in die Vrystaatsc re
publiek was. Weet u miskien 
of dit waar is? Terwyl ek nou 
die saak aangeroer bet wil ek 
sommer vra of daar vrymesse
laars In die huidige kabinet is? 
Indien wei, wle 1s hulle?" 

Hoorse Getuienis oor die 
Bokryers 

Ek wil rondborstig erken dat 
my geagte Ieser 'n netelige saak 
aangeroer bet. 

Eerstcns, hou lede van 'n ge
heime organisasie glad nie 
daarvan dat hul organisasie in 
die openbaar bespreek moet 
word nle. 

Tweedens, kan nie-ledc van 
'n gebeime organisasie beswaar
lik met gesag oor die bepaalde 
orgo.nisasie praat omdat bulle 
uit die aard van die saak nie 
volledig kennls kan dra van die 
geheime doelstellings en werk· 
saamhede daarvan nie. 

Derdens, Is niemand veron
derstel om 'lc weet wie die lede 
van 'n gehelme organlsas'ie is 
nle. Dit Is gewoonlik een van 
die geheime. 

Nie-lede van 'n geheime or
ganisasie Is derhalwe aange
wese op hoor-se getulenls vir 
hul kennls van die organ'isasie. 
Gewoonllk bestaan daar voor
oordeel teen 'n geheime orga
nlsasie en dit is daarom ver
staanbaar dat die hoor-se ge
tulenis omtrent sodanlge orga
nisasie sterk gekleur sal wees 
deur die vooroordele van die 
bepaalde getuie. 

Die vrymesselary is beslis nie 
die uitsonderlng op hierdie reel 
nie. Dit ontbreek hoegenaamd 
nie aan getuies wat bereid is 
om oor te vertel wat hulle ge
boor het van die .,bokryers" 
nie. 

Net soos my Ieser is ek ook 
nie 'n lid van 'n geheime orga· 
rusasie nle. Ek Is dcrhalwe 
een van daardie nie-lede wat 
op hoor-se getuienis aangewese 
is vir my kennis van sodanigc 
organlsasies. Nadat ek dit ge
se het sal ek probeer om my 
Ieser :se vrae te beantwoord. 

Omdat die werkmetode van 
die verskillende moondbede so 
geheime dienste redelik goed 
bekend is, is meeste mense ge
neig om te dink dat die werk
Jaamhede van aile geheime or
ganlsasies ooreenkomstig bier
die metode is. Hulle glo der
halw<' dat geheime organisasies 
.,onderduims" is, omdat hulle 
in die geheim oorlog maak en 
in die openbaar vrede veins. 

/ode en die 
Vrymesselary 

Laat ons nou 'n populcre op
vatting oor die vrymesselaars 
van nader bekyk: Daar Is se
ker duisende mense in ons land 
en in ander Iande van die we
reid wat glo, dat terwyl die 
Jodf' in die openbaar vriende
lilc is teenoor Christene, hulle 
in die geheim, deur middel van 
die vrymesselary, oorlog voer 
teen aile Christene. 

Heeltemal afgesien van sy 
doelstellings en bedrywigbede 
<wat ek nie ken nie) is ek oor
tuig daarvan dat die blote be
staan van die vrymesst'lary, in 
die afgelope dekade, meel' as 
enige ander enkele faktor by· 
gedra het, tot die slegte ver
houdings wat in groot dele van 
die wereld tussen Jode en 
Christene geheers het. Die 
Jode kan maar gcrus die pro
paganda van anti-Joodse bewe
gings nagaan of dophou. Dan 
sal bulle uitvind dat die vry
messelary en die sinistere be
drywighede waarvan vrymesse
iaars beskuldig word, die ver
naamste enkele middel is waar
mee haat teen Jode opgewek 
word. 

Geheime Organisasies is Dit• Dri(• Afslwrtings 
Onderduims Dit word vertel dat die Vry· 

messelary, net soos die oor
My Ieser wil weet of 'n ge· spronklike Joodse tempe!, drie 

heime organisasie nodig is om afskortings het. Ooreenkomstig 

<Vervolg van vorige kolom.) 

Het die tyd nie opnuut aan
gebreek dat die regeringspar
ty cUe O.B. moet heraanvaar 
as 'n aanvullende krag in die 
stryd van die Afrikanervolk 
nie? Die same!'!melting wa.t 
eersdaags tus<,en die JI.N.P. 
en die A.P. gaan plaa~vind. 
bled 'n guide geleenthcid om 
dit te doen. 

hierdle afskortings word die 
vrymesselary piramidics opge
bou. Die basis van die pira
miede word saamgestel uit die 
dric laagste grade - die eer
ste graad of die leerlinge; die 
twecde graad of die metgeselle; 
en die derde grand of die mees
ters <'ll die grootmeesters. Die 
vrymesselaars wnt aan hierdie 
grade behoort verteenwoordig 
die massa-ledetal van die be
weging; hulle verskaf die fond-

Christcnc kan in aanmerking 
kom vir lidmaatskap van die 
ecrste tot die drie-en-dcrtigste 
grade. Maar die drie-en-der
tlgste graad is die hoogste sport 
wat 'n Christen (of 'n nic-Jood) 
op die vrymesselaarslccr kan 
bcstyg. 

Die Broers t•an (li(• 
Besnydenis 

Bo-op die drie-cn-dertigste 
graad troon die punt van die 
piramiede wat slegs vir Jode 
gercserveer is. Dit beteken dat 
die leierskap of die oppcrgcsag 
van die vrymesselo.ry uitsluit
lik in die hande van die B'Nai 
Brith of die Broers van die 
Besnydenis is. Ek verstaan 
dat die oppergesag op sy beurt 
weer in 'n heel klein uitvoe
rende raad saamkrimp maar <'k 
beskik ongelukkig nie oor die 
besonderhcde nie. 

Dit is die vermocde dat die 
Jode die vrymesselao.rsbeweging 
gebruik om Joodse mag oor die 
wereld te verbrci en om die on
derhorigheid van die Christene 
te bewcrk wat verantwoordelik 
is vir anti-Joodse gevoelens by 
baie mense. Mense wat niks 
van die vrymessclary weet nie 
en wat die getuienis boor wat 
ek ook geboor het, en bier ncer
geslcryf het, mag toegelaat word 
om te vra: As die vrymesselary 
onskuldige doelstellings bet, 
waarom werk hy dan in die 
donker? 

Tan Brand se pa tNIS 

Stigter 
Die enigste gcgewens waar

oor ek besk11< in verband met 
wylc president Jan Brand en 
die vrymesselary is 'n uittrek
~el uit die Bloemfonteinse koe
rant, The Friend, van 21 Ok
tober 1864. Dit lui: ,Sedert die 
'\ankoms van die adjunk groot
meester van die Nederlandse 
Losie in Suid-Afrika, mnr. C. 
J. Brand <vader van president 
Brand) het 'n groot bedryw'ig
heid in verband met die vry
mcsselary hier ontstaan. Ver
qkeie vergaderings is reeds ~c
hou en dit word beweer dat 'n 
stuk of twaalf nuwe lede reeds 
ingelyf is in al die g<'heime van 
die vrymesselaarsgildc - ,son
der geld en sonder prys.' AI 
ons amptcnarc, of byna alma!, 
van die hoogste tot die laagstc, 
het aangcsluit en die jongste 
vergadering is gehou in die 
Volksraadsaal. Vrymesselary 
is derhalwe op pad om 'n staats
of regeringsinstelling te word. 
Die losie gaan glo die ,Unie' 
genoem word." Tot sover die 
Friend van sewe-en-tagtig jaar 
geledc. 

Hieruit blyk dit duidelik dnt 
prestdent Brand nle die stigtcr 
van die vrymesselary in die 
Vrystaat was nie. My Ieser se 
segsmnn verwar blykbaar va
der en seun. As 'n mens aan
neem dat die ,hoogste" staats-

(vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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fABlEF VIR GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 

HuJBboudellke Kenni1Jgewtn&-a: 

(Vcrlowlng, buwellk, 'eboorte, stertgeval, In memoriam, gelultwenslng, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
berhallngs 25 pst. a.tstac. 

Handelaadvertenslee: 
Eerate plaslng 2d. per woord. Vir herhallngs 25 pst. afslag. 

lntekengeld op .,Die O.B." (nrakyn weekllka) : 12/6 per j&:l.l' of 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllngs, en lntekengeld 
nar VOORSLA.G (EDI\18.) BPK., Poabos Hll, Kaapstad. 

HUWELIK 

LANDMAN-BIELDT.--Ons, mnr. en 
mev. L. Bieldt van Wolseley, ma,ak 
hlermee bekend dat ons jongste dogter, 
Helena. (Dottle), met Niel<le, tweede 
oudste seun van mnr. en mev. N. 
Landman van George, In die huwellk 
tree op 14 Julie te George. Tele-
gramme: LQ.nclman, Urbans-geboue, 
George. 11/7/1 

GRYSBARE 

GRYSHA.RJ: berate!, skllter• ver· 

MEDISYNE 

Verwycler dl• wortel Tan u l<waa.l 
ot olekte en berotel u recmau,. 
ertenls OESONDHEID, ono beaklk oor 
die middelo en bebandel &lie 1iektee, 
skryt, l.nUgttnc cratla.-~regen_. 
llllddel1, P01b111 'Z1J, Johann•burr. 

A./1/9/49 

DUJJiende t. reeda van bulle kw&le 
bevry. Talle vtnd daagltks b!lflt. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt cladeltk, 
raa.dpleeg Die Boerevrou. Bus 7559. 
Johannesburg. (Nr. 8) l/9H9 

:%!~r, ve~:!~~~01cltt•~:::~~ri0nJi~~= --------------
HAAR\VONDES, dlt jongate l<uns
matlge w~reldwonder haar- en kopvel 
voedtngamldclel u, ak&delooa, kleurotof
vry, 5/· per bottel celd met beatelll.nr;. 
Boerec-mlddela, PNbna un. 
lobanne~b~. C/lte/4~ 

AnUr;rya berstel Cl")'sbare en baarcl 
tot natuurllke kleur. Geen kleurstot. 
Verwyder skllters, laat bare groel, ens. 
Qewaarborg of geld terug. 5/6 Per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. 
Die Boerevroo, Posbuo 7559, Jobannes
blll'f. EH/6/50 

Besoek ons Tak in die Wandel

gang, Groote Kerk-gebou, vir 

Radio's, Elektriese Toestelle en 

Meubels. Skryf aan ons Pos
bestellingsafdeling, Phil 1\lorkel, 

Posbus 2721, Kaapsta.d. 

RADIO 

LOUW I:N LOU'W, die Beroemcle 
R&dlo-tncenleura, &tulewec, PAROW, 
verkoop en berate! Radio'• en Elektrlete 
rroestelle. Gereglatreerde Elelr.trtottetto
aanneroera. i"oon 9-8431S 

MEUBELS 

&IEUBEL8.- Beter meubelo teea 
ollllker pryee Bab&waent 11ea, atoot-
ll.arretjtea, clrlewlele, llnoteuma, tap;rte, 
tna., O<Jk altyd l.n voorraad. Geen 
Katalogu,. Meld wawln u b•lancatel 
-VISS.&1l.-Ml!:UBEL8, L&nptrut 119, 
lta&pltad. J/12/11 

Ons Stem Saam 
,.Voorclat die O.B. daar was 

het hy 'n behoeft~ gevoel ann 
'n volksorganisasie buite die 
politieke party, of Hewer as 'n 
aanvulling daarvan, wat die 
Afrikaner kan bcskerm teen die 
georganiseerde vyand en sy 
magte." 

Wie bet hier<lie verstandige 
woorde uitgespreek? Dit is dr. 
D. F. 1\lalan.. 

DIE. 0.8.! Teken • 

'" op 
Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Brltse koning: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Pa.rtystelsel wat die volk verdeel en ve, vir die 
Partylose Eenheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur handlangers van politieke 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordicers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrika.ner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese integrasie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

I ntekenvorm 
Neem Mseblief my naam op M intekenaar op ,Die 
O.B.JJ tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van .................. .. . 

................... •.... vir di" 8erate ........ ............ maande. 

NAAM ................... ... ......................................... . 
<Num en Adres in Blokletters> 

POSADRES .... ... .................. -····· .... .. . . .... ....... .. ... .. 

Handtekening. 

lntekengeld: 12/6 per jaar of 8/S per halfjaar. 

Ander Se Menings 

MAATSKAPLIKE WELSYN 
MOET BEPLAN WORD 

Die daarstelling van 'n sen
trale w e lsynsraad om die mi
nister van volkswelsyn van 
advies te bedien met betrek
king tot 'n navorsingspro
gram, as die eerste stap in 
die beplanning van 'n wel
synsbeleid vir Suicl-Afrika is 
deur prof. G. Cronje op die 
jaarvergadering van die Aka
demie vir \Vetenskap en Kuns 
in Bloemfontein voorgestel. 

Die bevordering van die maat
skaplike welsyn kan aileen met 
welslae geskied as dit behoorlik 
beplan word. 

Navorsing moet die grondslag 
van aile beplanning wees, het hy 
gese en voorgestel dat daar 
binne die Departement van 
Volkswelsyn 'n selfstandige na· 
vorsingafdeling in die lewe ge
roep behoort te word wat ver
antwoordelik moet wees vir die 
uitvoering van die navorsings
program van die welsynsraad. 

Hy het voorts aangevoer dat 
naas die sentrale welsynsraad 
behoort daar ook 'n sentrale 
onderwys-, 'n kultuur·, 'n ge
sondheids-, 'n ekonomiese en 'n 
landbouraad tot stand te kern 
alma! met navorsing, beleidsbe
paling en voorligting as funksie. 
Die werk van hicrdie rade be
hoort deur 'n nasionale beplan
ningsraad gekoordineer te word. 

Wil 'n Bond He 
l.p.v. 'n Party 

,Karmel", Bloemfonte in, 
pleit in die meningskolomme 
van Die Volksblad dat die op 
hande synde ,eenbeid" van 
die Afrikanervolk tog nie 
weer op partysl{ap moet af
loop nie. Hy skryf: 

Daar is tekens wat Afrikaner
harte met vreugdc vul vanwee 
die vooruitsig dat die verbrok
kelde krag van ons volk weer 
bycengebring sal word. Daardie 
woordjies ,eenwording" en ,een
heidsgevoel" besiel elke Afrika
nerhart, en wat 'n vreugde sal 
dit nie wees om die ou Repu
blikeinse leuse van ,Eendrag 
maak Mag" uit tc lewe nie. In 
hierdie stadium van wereldbe
roeringe en -ontwikkelinge is dit 
dringend noodsaaklik dat die 

Ki nders Verslaaf 
Aan Verdowings

Middels 
Dr. Victor H . Vogel, 'n des

kundige op openbare gesond
heid, het die Amerika.a.nse Se
naa.t se komit~e wat ondersoek 
instel na miscladigheid in 
Washington meegedeel dat die 
land te staan gekom bet voor 
'n epidemic van versla:afdheicl 
ann verdowingsmiddels onder 
tienderjariges. Die toelating 
van kinder s nn federale inrig
tings vir behandeling weens 
verslaafdheid aa,n verdowings
middels bet tussen 1947 en 1950 
twintigvoudig gestyg. 

Dr. Vogel het gese dat agt uit 
elke tien jong pasiE~ntc wat hy 
behandel bet, baie soorte mis· 
dade gepleeg het ten einde van 
tien tot twintig dollar per dag 
in die hande te kry om vir hulle 
verdowingsmiddels te bctaal. 

Op 7 Junie (wat as 'n normale 
dag bcskou kan word), is 158 
persone onder die leeftyd van 21 
jaar in die twee betrokke ver· 
name Amerikaanse bospitale 
weens verslaafdheid aan verdo
wingsmiddels behandel. Onder 

Boerenasic verenig sal wces soos ' Ieier op 'n vergadering in At
neg nooit in sy bele bestaan nie. Ianta in die suidelike state 

VERl\IY OU PARTYNA~IE 

Ek wil my geensins bcmoci 
met partysake en met die planne 
van ons leiers nie, maar egler 
icts ann die hand gee, en ek ver· 
stout my om te se dat dit tien
duisende Afrikaners se goedkeu
ring sal gcniet, vera! die duisen
de wat weens die politiekc stryd 
en twis van die verlede nie aan 
enige party behoort nie. Ek 
wil in aile nedcrigheid en met 
die oog op die tockoms aan die 
hand gee dat daardie eenheid 
waarom ons almal bid, die gees 
meet dra van 'n volksbewcging 
en nie die van die ou partyname 
nie, want dan loop dit maar 
weer op partyskap af. \Vat dink 
u van die naam ,.DIE AFRIKA· 
NERVOLKSBOND," of cnige 
ander paslikc naam? 

As dit gebeur, sal daar 'n 
spontane nuwe gees in die ge
Jedere van die Afrikanerdom 
ontstaan. Daar sal 'n nuwe be
weging met 'n nuwe gees geborc 
word, weg van die ou twiste en 
geskille. Ek is oortuig dat ons 
langs bierdie weg bymckaar sal 
bring wat bymekaar hoort. Daar 
is ook baie Verenigde Party
mense wat so 'n nuwe beweging 
sal verwelkom. 

End van Oue, 
Begin van Nuwe 
,Hierdie clae mag die laaste 

w ees van 'n sterwende beska
wing of die begin van 'n 
nuwe," bet Otto Sperling, die 
Berlynse redakteur van Das 
Freie \V ort gese toe hy die 
wereldkonferensie insake mo
rele berbewapening in 1\ficbi
gan toegespreek het. 

Hy het gese dat die wereld ag
ter die ystergordyn nie so sterk 
is as wat dit lyk nic. Wie werk
like sterkte, bet by gese, is die 
swakheid van die westerse de· 
mokrasie. Hy het voorspel dat 
morele herbewapening 'n boof
pyn aan die Kremlin sal besorg. 

Vra Morele 
Maatstawwe 

Absolute en hegte morele 
maatstawwe is die weste se 
enigste praktiese antwoord 
aan die Kommunisme, bet 
Ernst Scbarnowski, voorsitter 
van die Berlynse vakbond
federasie, op die wereldverga
dering van die morele ber
bewapening gese. 

gese. 'I'weedegraadse burger· 
skap "ir die neger moet weg, 
het by uitgeroep. Dit is teen
strydig met die demokrasie. 

Hy het gese dat segregasie af
gedwing is deur intimidasie. 
Hicrdie intimidasie het sy oor
sprong by mensc wat die rasse
problcem wou uitbuit vir hul eie 
politieke en ekonomiese voor
dccl. 

Voortgaande bet hy ges~ dat 
sommige mense sy woorde mag 
bestempel as die praatjies van 
'n .,damn black yankee," maar 
hy voel verplig om ocr die ne
gerprobleem te praat omdat dit 
die land se dringendste huisbou
delike probleem is en omdat by 
'n ncger is. 

Bunehe is na die vergadering 
onder polisicbcskerming na die 
lughawe geneem. 

Wil Bloed 
· Suiwer Hou 

Die skerpsinnigste verkla· 
ring wat in die jongste tye 
gecloen is, is afkomstig van 
biskop Barnes van Birming· 
ham, skryf White Africa. 

Die biskop het gese dat dit 
noodsaaklik is vir aile Jande, 
soos Brittanje, om bloedver
menging met minderwaardige 
rasse stop te sit. Die Britte be
gin voel dat die toestroming van 
mense van ander rasse na Brit· 
tanje ingekort moet word. 

White Africa se dat die biskop 
se sienswyse ,.apartheid" is want 
apartheid is wesenlik 'n antropo
logiese aangelcentheid. Sender 
segregasic, geboortebcperking, 
en vermyding van huwelike deur 
epileptici en aanverwantes, is nie 
aileen die hele suidelikc Afrika 
nie maar ook die Britse volke 
tot ondergang gedoem. 

l-Soos Ons Lesers 
Dit Sien 

DIE O.B. 
GELUKGEWENS 

l\lnr. F. W. Burnett, Port Eli
zabeth, skryf: 

Laat my toe om u geluk te 
wens, vera! met u uitgawe van 
20 Junie. Kyk, dit was nou 
sommer vir jou 'n bommeksim 
daardie! 

Hoe lyk dit, kan daar nie 'n 
plan beraam word om so af en 
toe u inleidingsartikel, neef Sy
brand se artikels, en veral ons 

Hy het gese dat die mense in geliefde A.K.G. se berinneringe 
die Russiese gebied honger mag in pamfletvorm uit te gee nie? 
kry, ,.maar bulle het 'n ideologic. Elke kommando kan dan 'n 
Ons beleid skiet tekort aan ba- paar bonderd pamflette in bc
siese, abs?l~te ~oraliteit. . . paalde areas versprei. Wat 

,Magsgtenghetd, skynhe1hg- ~ doen u aan die hand? 
heid, sensasionalisme en sagt- Intussen verdubbel ek my ge
beid sal die Kommunisme nooit sinsbydrae tot ons Organisasie· 
verander nie. Ons moet absolute fonds. 
en stewige morele maatstawe Vir God, Volk en Vaderland. 
he." 1 (U brief is aan die sekreta-
~charnows~i het gcs~ dat di.e ris van Voorslag <Edms.l Bpk. 

emgstc mamer om dte ,krUl- oorhandig. Red.) 
pende verlamming van die Kom-

Godsdiens
Vervolging 

munismc" uit te wis, die toepas
sing van die vier maatstawwe van 
die morele berbewapeningspro
gram is - ,,eerlikheid, reinheid, 
Jiefde en onselfsugtigheid" meet 
toegepas word op die persoonlike 1 Volgens Vatikaanse statistieke 
en nasionale Jewe. woon daar 5,000,000 katolieke in 

kommunistiese Iande agter die 
ystergordyn. 11,000 Priesters 

Die Neger se Las was reeds die slagoffers van 
wrede kommunistiese vervol-

Voq &Df'bllat Kommwl• by pl&ttelandse tj•ks. 
/: bulle was negentien 17-jariges 
( en vyf 16-jariges. Negentien van 

•-.:...,.,..~~""'':lt~.,_~D~o.J.I""'~D'"'\ltlo.I:II'""~D'~....t-ilo..D"~f hulle was dogters. 

Segregasie is die las van die ging: .. In Rusland, Litta~e, Ro7· 
neger en die sl{andvlek van I meme en Noord-Korea, ts al dte 
die Amerikaanse volk, het dr. biskoppe in die tronk gesmyt of 
Ralph Buncbe, bekende Arne- verban. Talle is in die tronke 
rikaanse diplomaat en neger· dood. 
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,Juweeltjies' rJit Hansard: 
Dit Was Toe N ie Gese Nie! 

'n Groot deel van die tyd - waarskynlik die oorgrote deel van die tyd 
in die parlement word nie vir die bevordering van landsbelange gebruik nie, 
maar deur ,Sy Majesteit se Opposisie" en ,Sy Majesteit se Regering" ver· 
knaag in hul ,spel" teen mekaar om besit van die regeringskussings. Bier· 
onder volg uog 'n voorbeeld uit Hansard van die partygeskarrel- iets wat 
nooit in die ou Boererepublieke voorgekom het nie omdat daar geen Britse 
partystelsel in swang was nie: 

MNR. OLIVIER: Die agb. lid 
vir Hospitaal <mnr. B~rlow) 
vra by wyse van tussenwerpsels 
wat die agb. lid wat nou net 
gaan sit het, gesc het. Ek wil 
in die eerste pick bale sterk 
eksepsie neem teen die bietjie 
wat hy gese het. Ons laak 
dit aan hierdie kant van die 
Raad dat die agb. lid vir Al
berton (mnr. S. J. M. Steyn) 
die vermetelheid gehad het, in 
antwoord op 'n tussenwerpsel 
van een van die lede aan daar
die kant wat die tussenwerpsel 
gemaak het, dat die Minister 
van Binnelandse Sake nie sy 
toespraak sal verander nie, om 
daarop te se: 0 nee, hy sal dit 
nie doen nie. 

MNR. S. J. M. STEYN: Na
tuurlik sal hy nie. 

MNR. OLIVIER: Ons kry 
hierdie soort politielte skynhei
ligheid van bulle terwyl daar
die agb. lid weet hoedat sy e1e 
kant en vooraanstaande ledc 
aan daardie kant heengaan en 
hulle toesprake verandcr. 

MNR. LAWRENCE: Wat bet 
dit tc doen met die wetsont
wcrp? 

MNR. OLIVIER: Hulle trek 
hierdic mantel van regverdig
heid aan terwyl bulle weet dat 
vooraanstaande lede aan bulle 
kant hulle tocspralte verander. 

MNR. LAWRENCE: Ek wil 
u vra, mnr. die Voorsitter, op 
'n punt van orde of die agb. 
lid vir Kuruman (mnr. Olivier) 
gcregtig is om te beweer dat 
lede aan hierdie kant van die 
Raad - .,vooraanstaande ledc" 
- bulle Hansard-verslae ver
ander het in stryd met die reels 
van die Huis. 

DIE MINISTER VAN LAN
DE: Hy het dit nie gese nie. 

DIE MINISTER VAN VER
VOER: Hulle het dit ook ge
doen. 

DIE MINISTER VAN LAN
DE: Mag ek u daarop at tent 
maak dat die agb. lid vir Ku
ruman nic die laaste sin ge
besig het wat die agb. lid hom 
ten laste le nie, nl. ,,in stryd 
met die reels van die Huis." 
AI wat hy gese het is dat voor
aanstaande lede aan die ander
kant bulle toesprake verander. 

'N AGB. LID: Dit is die in
sinuasie. 

DIE MINISTER VAN LAN
DE: Ek het nou nie met in
sinuasie te doen nie. Ek het 
aileen te doen met die werk
like woorde. Die agb. lid vir 
Kuruman het nie daardie woor
dc gebesig nie. 

MNR. OLIVIER: Uit hierdie 
voorval kan u 'n begrip kry 
van die politieke skynheiligheid 
wat ons aan daardie kant kry. 
Hulle wil die indruk in hierdie 
Huis skep dat aileen lede aan 
hierdie kant en by name die 
Minister sy toesprake kan ver
ander, maar hulle kan dit nie 
doen nie. 

MNR. LAWRENCE: Onsin; 
hy het dit nie beweer nie. 

MNR. OLIVIER: Ons wil 
daardie agb. lede wat daardie 
sltynheilige mantel at;!.ntrek, vra 
om nie in glashuise te woon 
wanneer hulle met ldippe gooi 
nie. 

DIE VOORSITTER: Orde! 

Die agb. lid moet nou by die 
klousule kom. 

MNR. OLIVIER: As u my 'n 
kans sal gee om te praat onder 
die gebrom en die geraas wat 
hier kom van die agb. lid vir 
Hospitaal, sal ek aangaan, en 

Baie Tyd Gemors 
Soos Gewoonlik 

Die volgende juweeltjie van 
'n waarheid verskyn In Han
sard van 15 Mel jongslede: 

,.Mnr. Higgerty: Mnr. die 
Speaker, die agb. Eerste Mi
nister het 'n paar opmer
kings gemaak wat nie maklik 
verstaanbaar is nie. In die 
eerste plaas bet by gese dat 
die Parlement nou met sy 
werk moet begin. Ek won
der wat by meen die Parle
ment gedoen bet - die Re
gering gedoen het? Dit is 
kommentaar op die wetge
wing wat sy eie Regering 
deur die Raad geloods het, as 
dit nie werk was nie. 

.,Die Minister van Finan
sies: Ons bet werk gedoen, 
maar ons het soos gewoonlik 
bale tyd gemors." 

as u my 'n kans sal gee om te 
antwoord op die vorige spreker, 
dan sal ek by die klousule kom, 
as hulle by die klousule was. 
As ons geluister het na al die 
Iede wat aan die oorkant ge
praat het, vandat die Minister 
gepraat bet, en vera! wanneer 
ons kom by die agb. lid vir 
Soutrivier (mnr. Lawrence) dan 
kan ons hom nog 'n bynaam 
g-ee by al die byname wat hy 
reeds het, en dit 'is Harry the 
Pretender, want hier kom die 
lede, insluitende die laaste lid 
wat daar gepraat het, en bulle 
le die agb. Minister van Binne
landse Sake sekere woorde in 
die mond. 

MNR. S. J. M. STEYN: Nooit. 

MNR. OLIVIER: Hulle se 
wat hy dan sou gese het, nl. 
dat die volle beleid van die 
Nasionale Party 'is dat die 
Kleurlingverteenwoordigers in 
hierdie Raad ook verwyder 
moet word. 

MNR. V. G. F. SOLOMON: 
Hy het dit gese. 

MNR. LAWRENCE: Dit was 
'n dreigement. 

MNR. ROBINSON: Mag ek 
u 'n vraag stel. 

DIE VOORSITTER: Orde! 
orde! 

en hulle bepleit ldeologiee, soos 
een van hul kollegas wat be
kend .staan as 'n kommunls, 
dan sal hulle moet gaan. (Tus
senwerpsels). 

DIE VOORSITTER: Orde! 
orde! Ek wll agb. lede vra 
om bulle asseblief te beteuel. 
Daar is net een persoon wat 
die reg het om te praat. Die 
ander moet stll.sit en !ulster. 

MNR. OLIVIER: Ek se ek 
beaam 100 persent wat die MI
nister gese het. 

MNR. BARLOW: (Onhoor· 
baar). 

MNR. VAN DEN BERG: Op 
'n punt van orde, ek maak be
swaar daarteen dat die agb. lid 
vir Hospitaal, onmiddellik na
dat u u reeling gegee het, weer 
begin met sy tussenwerpsels. 
Ek dring daarop aan dat u 
reeling gehandhaaf sal word 
in hierdle Hu1s. 

EENHEID SAL 
EUROPA RED 

Generaal Eisenhower het in 
Londen verklaar dat Europese 
eenheid 'n noodsaaklike voor
waardo vir Europese velli~heid 
is. Hy bet gese dat dlt moei
lik sal wees om die voordele 
te oorskat wat die volke van 
die Noord-Atlantiese Verbond 
in die skoot sal val, wanneer 
Europa in der waarheid 'n een· 
heid is. Dit is bale gevaarlik, 
bet by gese, om die oe te .sluit 
vir die skeidsmure wat Europa 
afhok. 

Mnr. Churchill bet gese dat 
die eenheld en eendersbeid van 
die Engelssprekende volke in 
die wereld bo aile twyfel ver
hewe is. Moenie vir ons on
derskat nie, bet hy betoog. As 
ons verenig is dan hoef ons 
vir niks bang te wees nie. Sy 
standpunt is dat dit die Engels· 
sprekende volke se taak is om 
die vereniging van Europa te 
bewerkstelllg. 

In Europa glo die mense eg
ter, dat dit die nie-Engelsspre
kende volke van Europa Is wat 
Eu.ropese eenheid moet bewerk· 
steUig - in hul eie belang! 

Dubbele Lojaliteit 
Bepleit . 

MNR. OLIVIER: Die agb. l Die Joodse staat Israel ver
lede kom hier en sit poppe op keer in ernstige ekonomiese 
sodat bulle daardie poppe self 
kan omgooi. As bulle ore het 
en as bulle geluister het, dan 
sou hulle gehoor het wat die 
agb. Minister werklik gese het. 
Hy het die agb. lid vir Ooste

spanning, het die besoekende 

rabbi Abba Hillel Silver in 

Kaapstad verklaar. Daar is 

inflasie en 'n dollartekort. Die 

like Kaap (mev. Ballinger) oor toets is of Israel ekonomies be-
die kole gehaal oor haar op- houe kan bly. Die Jode is ver-
trede in die Raad en die op- . 
trede van haar kollegas, en spre1ding moet hulp verleen. 
hy het aan hulle gese . 

Israel is nle bang vir oorlog 
MAJ. VAN DER BYL: Wat I nie, maar vir ekonomlese lneen-

het hy gese? storting. Die rabbi bet die Jode 
MNR. OLIVIER: . . . en ek 

beaam honderd persent wat die 
Minister gese het, dat as 'in
diwidue in hierdie Raad kom 

van Suid·Afrika aangemoedig 

om hul geld in hul land Israel 

te bele. 

SUID·AFRIKAANSE SPOORWEtt 

VAKATURES: KONSTABELS, S.A.S.·POLISIE 

Aansoeke van kandidate om aanstelling in bogenoemde 
vakatures word ingewag. Applikante moet: 

{1) Tussen 18 en 35 jaar oud wees. Applikante onder 
21 jaar moet die skriftelike toestemming van hul 
ouers of voogde verkry om by die Mag aan te sluit. 

(2) Ongetroud of wewenaars sonder kinders wees. 

(3) Minstens 5 vt. 8 dm. in hul sokkies staan en 'n bors
maat van 36 dm. he • 

( 4) Liggaamlik geskik wees vir polisiediens. 

(5) (a) Suid-Afrikaanse burgers wees, of 
(b) burgers van ander Statebondslande of die Re

publiek Ierland wees en minstens drie jaar in 
die Unie van Suid-Afrika of Suidwes-Afrika ge
woon het. 

Suksesvolle kandidate moet so spoedig doenlik na hul 
aanstelling in die Mag, 'n opleidingskursus van ses maande 
by die Spoorwegkollege, Kroonstad, deurmaak. 

Die aanvang- en maksimum-loonskale van toepassing op 
konstabels is onderskeidelik £20 15s. en £33 lOs. per maand 
plus duurtetoeslag volgens die skaal van toepassing op 
staatsdienare, uniforms, ens. 

Voorsiening is ook gemaak vir aantreklike voordele ten 
opsigte van pensioene, geneeskundige dienste, reisgeriewe 
en verlof. 

Aansoeke met volledige besonderhede van ouderdom, 
opleiding en ondervinding moet aan die Hoofsuperintendent 
van Polisie, S.A.S., Nataid-gebou, Pleinstraat 14, Johannes
burg, of aan die Bevelvoerende Offisiere, Spoorwegpolisie, 
by die verskeie afdelingskantore, gerlg word. 

D. H. C. DU PLESSIS, 
Waarn. Hoofbestuurder. 

S'T LEJJ'E Jl' ..4S OP DIE SPBL ••• 

•., Operasie 
was dringend 
nodig! 

ll~ 

Dit het alles so skielik gebcur-
Johan Theunissen bet nie eers 

geweet dat by siek is nie-ernstig 
sielc-totdat hy in die hospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
bleelc en beangs, om die bed sien 
staan. Sy lewe was in gevaar en 
daar was net een hoop-'n nood
operasie deur 'n spesialis. 

'n Duur o~ras1e l Maar gelukkig 
sou daar u1tkoms wees, want op 
Johan se Sanlam-polis sou bulle 'n 
lening-sonder rente-kon aan~aan, 
om die onkoste van die operaste en 
hospitaal te help dele •••. 

e Hoe sou U in so 'n noodge
nl Taar? Sou U 'n bron be 
waar u gehelp kan raak 7 Vir • 
eJe ontwU en cUe van u geslD, 
na V ANDAG boedat S811lam 
u in tycl TaJI nood ku help. 

• 
Suici-Atrikaanse Nasionale 
Lewensassuransle-Mpy. Bpk. 

Hoo/kantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Tille en Agentskappe Oral. 

Daar Is a ltyd C4NL4r.) 
ait koms by Sanlam % ) _SJ_( 
IOII!:!': .... J'"-.. _,....!_!.!L ......... ~ ............. , ........................ ~ .......... . 

Salam, AfdeUog 17b, Posbos 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dade/ik weet hoe ek rentevrye lenings 

rir noodoperasies kan aangaan. 

NAAM: ............................................................ 
AD RES: ···························································· ............................................................ 
lleroep:.. . . • . • • • • . • • • • . Ouderdcm vo/gende Verjaarsdag .. .... c• 
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Pienk Britse DifJiomate 
Geword Het Wat Rooi 

Volgens oorsese berigte spog kommunlstiese propagan
damakers in Europa. openllk daarmee dat die twee vermlste 
Britse diplomate Donald !laclean ed Guy Burgess, veilig 
agter die ystergordyn ts en dat hulle eersdaags daarvandaan 

Blad Eis 
Suiwering 

sal ultsaai na die weste om die mense te waarsku ,teen die beleid van die westerse moond
bede wat oorlogsaanhitslng is." Die Franse pollsie het aangekondig dat Maclean en Bur
gess teen die end van Mei in Parys aangekom het en in die kantoor van die Tjeggo-Slo
waakse gesantskap ontvang is. 

Die Brltse blad UNION, 
mondstuk van die Enrelse 
volksbewea-ing, skryf dat as die 
revolgtrekkings wat in die Brit
se per., relug is, waar is, dan 
ly dit geen twyfel nie dat die 
verdWYnlng van die twee di
plomate 'n baie ernstiger skan
danl is as die verraad van 
Emil Fuchs of Bruno Ponte
corvo. Dit is bale waarskyn
lik dat die Rus!!e die geheim 
om die atoombom te vervaar
d'ig alrceds verneem bet van 
die DuiU.e wetem;kaplikes wat 
bulle revange weggevoer het; 
maar die suspi!!ie dat al die di
plomatleke mededelings tussen 
Washington en Whitehall voort
durend ann die Kremlin bekend 
gemaak was, vcronder11tel 'n 
baie gevaarlike situasie, en dlt 
mag die oorsaa.k wees waarom 
die westerse moondhede, sedert 
1945, keer op keer deur Sowjet
Ruslaml, ten aanslen van buite
landse politick, uitoorle is. 

PIENK KLIEK 

Wie Is verantwoordelik, vra 
die blad, vir die vernederende 
omstandigheid dat jong manne 
in die diplomatieke diens, wat 
'n uitstekendc opvoeding genlet 
het en uit ordentlike families 
kom, beskou mag word as om
koopbaar dcur ons kwaalste 
vyande? Die blad se hy plaas 
die blaam waar dit tulshoort
v'i.erkantig op die skouers van 
Anthony Eden en die res van 
die ,,plenk kliek" wa'ti in die 
DI'(Cntien-derti,lrer jare 'n by
na volkome monopolie oor die 
Brltse Foreign Office verkry 
het. 

Hy stel nie soseer belang In 
die leiers nle, want bulle hct 
ocnskynlik hul dwaasheid agter
gekom gedurende die jare van 
bloed en trane wat verby Is, 
maar hy is besorg oor bulle 
slagoffers en handlangers in 
die Foreign Office en die di
plomatieke dlens wat nou onder 
die verdenklng staan dat bulle 
oorgeloop bet na die kommu
niste. 

LANDSBELANGE BESPOT 

Dit is nie verbasend dat hulle 
so 'n stap kon gedoen het nie, 
want jarelank bet bulle boofde 
bulle geleer dat dit bespottens-

FEDERASIE 
BESTRY 

Dit is onredeiik om te dink 
dat die enigste alternatlewe vir 
federasle, aansluiting na. die 
noorde of na die suide Is, bet 
mnl\. R. 0. Stockil, leler van 
die Suld-Rhodesiese opposisie
party op sy party se jaarkon
gres ~ese. 

Hy is daarvan oortuig dat 
niks die totstandkoming van 'n 
Suid-Rbodesiese dominium ver
binder nie. Dit is nle net in 
belang van Suld-Rbodesle nie, 
maar ook in belang van die 
behoud van Britse invloed in 
Afrika. Suid-Afrika sal geen 
moeilikbeid maak nie. Inteen
deel hy sal 'n sterk dominium 
in die noorde verwelkom wat 
'n bevolking bet met dieselfde 
uitkyk as die Suid-Afrikaners. 

Hy het voorspel dat Suld
Afrika die federasie van Suid
en Noord-Rbodesle en Niassa
land sal teenstaan ult vrees vir 
die lnvloed van die noordellke 
geblede. 

waardig is om te praat van die 
belange van Brittanje; dat die 
bulpbronne van Brlttanje en sy 
Empire, lnteendeel, aangewend 
moet word vir die ,verdediglng 
van die demokrasie" en vir die 
,ontwikkellng van die mens
dom" teen ,reaksion~re fascis
te" en ander denkbeeldige ,.ge
drogte." 

Dit mag wees dat Eden bier
die stories verkondlg bet met 
sy tong in sy kles, maar hoe 
moes sy ondergeskiktea dit 
weet? Nn.dat die belange van 
Brittanje as grondslag va.n die 
buitelandse beleid verwerp ~s. 

is hierdie mannetjies in 'n on
moontlike posisle geplaas toe 
bulle vir hulleself moes bepaal 
watter van die twee na-oorlogse 
w~reldmacte die ,progressief
ite" is: Sowjet-Kommunisme of 
.\.merlkaanse Kapltalisme. 

As boonop in aanmerklng ge
neem word, gaan die blad voort, 
watter omvangryke invloed die 
leerstelling van Marx In ons 
land se skole en universitelte 
verkry het, dan is dit verstaan
baar dat die keuse selfs vir 
die beste jong manne moeillk 
s en Is dit heeltemal te be
grype dat sommige Sowjet kom
munisme kon gekles het. 

TOTALE AFDANHING 

Wat moet nou gedoen word? 
Die blad meen dat daar net ~n 
oplossing is - hoe drasties dlt 
ookal mag klink. Elke ,plenk· 
gesinde" moet afgedank word 
uit die diplomatieke diens van 
die land. Hulle moet vervnng 
word met persone wat in stoat 
is om die belange van Brlt
tanje eerste te stel sowel as 
die belange van 'n vrye Euro
pa, waarsonder Brittanje on· 
moontiik sal kan voortbestaan. 

'n Amptenaar, wat, soos Bur

raaier wat sy persoonlike voor
oordele nie ondergeskik kan stel 
aan sy land se belange nie. 

Die bln.d ~;luit af met die ver
\vyt dat Eden se ,plenkes" oen· 
skynlik Stal'ln se ,rooies" re
word het. 

VREDE MET 
DUITSLAND 
Nadat hy twaalf jaar lank in 

oorloc met Duitsland verkeer 
het, het Suid-Afrlka. eergister, 
In geselskap van Amerlka, 
Frankryk en Engeland, vrede 
resluit met die hele Dultsland, 
by wyse van 'n formele aankon
dlglng dat daar voortaan vrede 
tussen die Iande sal wees. 

Diplomatieke betrekkinge tus
sen Suld-Afrika en Dultsland sal 
derhalwe nou hervat kan word. 

Die vredesluiting was 'n af
sonderllke stap deurdat die Rus
siese bondgenoot nie daarln ge
ken Is nie. 

Suid-Afrika verkeer nog in 
oorlog met Japan. 

KE.RK SORG 
VIR SY JE.UG 

'n Nuwe KerkJeurvereniginc 
van die vier gefedereerd& Afri
kaa.nse kerke is verlede week 
gestig. Die Christelike Stre
wersunie en die C.J.V. is albei 
ontbind en in die nuwe vereni
ginc opgeneem. 

gess, die stuipe wll kry by die Ds. H. J. C. Snyders, 'n boof
blote gedagte aan 'n bondgenoot- bestuurslid van die nuwe ver
skap met Franco se Spanje, in enlglng, bet verklaar dat sestlg 
belang van die verdedlging van persent van die kerk se ledetal 
Europa, beboort nle deur die jong mense van dertig jaar en 
Foreign Office in dlens geneem mlnder is. Die beltte van bulle 
te word nie. Iemand, wie se woon in die nege groot stede 
cerate reaksie is om die her- waar bulle aan ernstige gevare 
rysenis van sterk anti-kommu-1 blootgestel Is. Slegs 38,000 van 
nistiese kragte in Europa te die meer as 200,000 jong lede 
onderdruk, onder die voorwend- 1 tussen 16 en 33 jaar het behoort 
magte Is, is 'n potenslele ver- I aan die verenigings wat dusver 
sel dat dit nuwe fasclstiese vir bulle bestaan het. 

VIR WAARHEID NA 
TRONI{ GESTUUR 

Die kommunistiese bewindvoerders van Tjeggo-Siowa
kye bet William Oatis, 'n Amerlka.ner en korrespondent van 
Associated Press in Praag tot tien jaar gevangenfsstraf ge
vonnis op 'n valse a.ankla.g van spioenasie. Oatis het kastig 
skuld beken. 

Hy Is die eerste westerse koe-~ die doe! om vrye en juiste berig
rantman wat die kommuniste gewlng te ondermyn. Oatis se 
onder voorwendsel van spioena- misdaad was dat hy die waar
sie in die tronk gestop het om- heid berig het. 
dat hy dit gewaag het om die I Voortgaande lui die verkla
eenvoudige waarbeid te vertel ring dat die maandelange aan
omtrent wat agter die ystergor- houding In die tronk sonder aan
dyn aangaan. klag of verhoor; die valse aan-

klag en die skulderkenning wat 
BA.....,G VIR WAARHEID elndellk afgedwing Is; en die 

skandalige vonnis wat gefel Is 
Die Amerikaanse departement I die treffendste bewys Is dat die 

van buitelandse sake verklaar kommunlstlese regering van 
dat Oatis gevonnis is .om wes- Tjeggo-Slowakye bang Is vir die 
terse kocrantmanne agter die waarbeid; die vrybeid baat; en 
ystergordyn te intlmideer met 1 die geregtigbeid vermy. 

• 

VREDE IN I{OREA 
VERMINDER NIE 

RUSSIESE GEVAAR 
Nadat die Koreaanse oorlog vir 'n jaar gewoed bet, bet 

die Russiese agressor voorgestel dat vyandelikhede gestaal( 
moet word. Die Verenigde Volke bet met verwontlering en 
agterdog die kommuniste se \'Oorstel aangeboor, maar bulle 
het bulle nietemin ten gunste van 'n wapenstilstand verklaar. 

Jakob Malik, die Russiese ver
teenwoordiger In die V.V.O., het 
die eerste te kenne gegee dat die 
kommuniste die oorlog wil staak 
deur In 'n radiotoespraak in die 
Verenigde State te se dat die 
tyd nou ryp is vir 'n wapenstil
stand. Die verbaasde Amerika
ners en V.V.O.-mensc het in 
die Kremlin gaan vra wat die 
toespraak beteken en die ant
woord was dat die V.V.O.-bevel
voerder in Korea met die Noord
Koreaanse en Chinese bevel
vocrders vredesonderbandellnge 
moet aanknoop. Die Russiese 
agressor sal nie self met die 
V.V.O. onderhandel nie - sy 
handlangers sal dlt doen. 

VREDESONDERHANDE
LINGE 

Genl. Ridgeway, die Ameri
kaanse generaal wat die opper
bevelbebber van die V.V.O.
magte in Korea Is, het dadelik 
'n vredesaanbod aan sy oorlogs
teenstanders gedoen, en voorgc
stel dat samesprekinge op die 
Deense hospitaalskip Jutlandia 
gehou moet word. Kim Ilsoeng 
en Peng Tchhocai, bevelvoerders 
van die Noord-Koreaanse magte 
en die Chinese ,.vrywilliger"
leers bet sy aanbod ,.om same
sprekinge te bou oor die staking 
van militere aksie en die ver
kryging van vrede" aanvaar, 

maar dan moct dit tussen 10 en 
15 Julie in Kaesong, 'n verinne
weerde stad, op die 38ste bre<>d
tegraad gebou word. 

Genl. Ridgeway bet ja r••se 
en nou wag die w6reld om te 
sien wat gaan uitbroci. 

WARELDHEERSKAPPY 

In die tyssentyd het president 
Harry Truman sommer reguit 
gepraat. Hy het gese dat dit 
nog gladnie 'n uitgemaakte saak 
is of die kommunlste regtig 
vrede in Korea verlang nie. Die 
Amerikaners sal derbalwe wak· 
ker loop. Hy het voorts gese dat 
ul word vrecle gesluit in Korea 
sal die grootste bedreiging vir 
w~reldut'de nog bly voortbe
Rtaun - nl. die geweldige rewa
pemle magte \ 'an Sowj4't-Rus
lund. 

Daarom sal die Amerikuners 
voortgaan, saam met sy bond
genote, om tc bewapen en te bou 
ten einde met ,waarbeid en ge
regtigbeld'' die pogings van die 
l{ommunistc te verydel om we
reldbeerskappy tc verower deur 
middel van ,.leuens, dreigemente 
en ondermyning." 

a ,.DIE O.B." word gedruk d•ur Pro 
Eeclesl& Drukkery, Stellenboacb, vir 
die etene.•• en uttgewers: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, l'osbua 1411, Kcrkpleln, KaaP· 
a tad. 

If ~ttl~' lA ~ mag wees 
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