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DETER SLEEPGERIEWE 
IN VOORUITSIG GESTEL 
DAAR word goed gevorder met pogings om sleepgeriewe aan die P.U. te verbeter. Dit blyk 

nit 'n onderhoud met mnr. Dawie Smith, konvenor ' 'an die kommissie wat uit die Studeu
teraad aangewys is om die saak te ondersoek, 

Die ondersoek spruit voort nit 'n mosie wat op die vorige 
massavergadering ingedien is deur mnr . .Johan van Graan. 
Daarin word meer sleepbankies gevra asook meer laata.ande 
vir dames, spesifiek die eerste- en tweedejaardames. 

Mnr. Smith het gese . dat daar 
'n goeie moontlikheid bestaan 
dat meer sleepbankies (van 
meer praktiese aard as die nui
dige) verkry kan word. Hy sal 
graag sien dat sy kommissie 'n 
aandeel het in die aanwysing 
van geskikte pl-ekke om die 
hankies te plaas. 

LAATAANDE 
Dit blyk dat die kwessie van 

meer laataande vir dames reeds 
deur die huiskomitees van die 

• 

dameskoshuise bespreek is, maar 
dat 'n voorstel om meer laat
aande o.an eerste- .en tweedjaar
damestudente te gee, nog nie 
deur die huisvaders van die 
dameskoshuise goedgekeur is nie 

Uit 'n meningsopname wat oor 
die sa.a.k gedoen is, blyk dat die 
meeste studente ten gunste van 
beter sleepgeriewe is. Geeneen 
van die persone wat gena.der ls, 
het hul teen die voorsteUe u'itge
spreek nie. 

Professor In Staatsleer 
gee oorsese indrukke 

,WeiDig aandag word in die verantwoordelike Britse pers 
gegee aan die situasie in Suid-Afrika en Rhodesie. Afgesien 
van die politieke vlugtelinge uit Suid-Afrika is dit eintlik net 
'n klein groepie intellektueles, studente en jong dosente, wat die 
gees teen Suid-Afrika probeer aanblaas." So bet prof. C. P. 
van der Walt, hoof van die departement Staatsleer, !: 'n 
onderhoud gese. 

Prof. Van der Walt bet pas 
teruggekeer van 'n besoek van 
vier maande aan Europa waar
tydens by internasionale politiek 
bestudeer het. Hy bet drie maan
de in Londen deurgebring. 

VEBSAG 
Prof Van der Walt bet gese 

dat die Britse poging om tot die 
Euromark toe te tree oorheer
send was op die Britse politieke 
toneel tyde.ns sy verblyf. Dit 
bet hom ook getref dat die 
vraagstuk van die hereniging 
van Duitsland weer aktueel is 
in die Europese politiek. Die be
weging, gelei deur pres. De 
Gaulle van Frankryk, om Euro
pa meer as 'n eenheid te laat op
tree en die teenstelling tussen 
Wes- en .·Oos-Europa te versag, 
staan ook sterk op die voor
grond. Die strewe bring 'n nu
we situasie met nuwe probleme 
mee. So tree die kwessie van na
sionale minderhede in die Euro
pese Iande weer op die voorgrond 
Die nuwe ontwikkellnge kan ook 
van groot belang vir Suid-Afri
ka wees. 

GE'1.1BEF 
Prof. Vlpl der Walt het gese 

dat hy by sy terugkeer getref 
'is deur d~ groter belangstelling 
in die internasion.a.Ie polltiek in 
Suid-Afrika. Dit 'het veral ge
blyk uit die Mldde-Oostekrlsis. 
Dlt is net jammer dat die ,ek 
het jull~ mos gese"-houding nog 
so dlkwels aangetref word. 

UITDAGINGS 
,,Elke tyd bet sy eie probleme 

en uitdagings. Vir ons in Suid
Afrika was die strewe om 'n 
republiek te kry vir byna 'n 
halfeeu oorheersen~. Gedurende 
die afgelope twee dekades is die 
2rondslae gele vir die vreedsame 

groepe in Suid-Afrika. Die nuwe 
uitdaging is nou om vir die Re
publiek internasionale erkenning 
en aanvaarding te verkry. 

Dit kom hom toe as soowe
reine staat.. Da.a.rsonder is QDS 

prOBe!l van konstituslonele ont
voogdlnc en na.sionale croet nle 

PROF C. P. VAN DEB WALT 

voltooi nie. Ons moet bqite die 
landsgrense kyk en kennis n~m 
van wat op die lnternasionale 
front gebeur. In die opsig was 
my besoek besonder waardevol, 
en ek wU gra.a.g my beste krag
te gee om In die dringende saak 
aan land 1m volk diensbaar te 
wees", het prof Van der Walt 
ten slotte gese. 

Erepenning aan 
• prem1er 

Die A. S. B. het in 1966 by sy 
jaarliks kongres besluit om 'n 
e repenning aan adv. B. J . Vorster, 
toe nog minister v an Justisie, toe 
te ken. · 

Die erepenning is op Dinsdag, 
6 Junie 1967, by 'n geleentheid 
in die parlement te K.aapstad, aan 
die eerste minister oorhandig deur 
die A. S. B.-president, mnr. !Boy 
Geldenhuys. Versk.eie ander hoof
lbestuurslede wa.aronder mnr. B. 
J. de Klerk van die P.U., het die 
verrigtinge bygewoon. 

-ASPU 

U .P.~E. kry tak 
van A.S.B. 

Die A.S .B. bet verlof gekry 
van die Raad van die Universi
teit van Port Elizabeth om 'n 
tak van die Bond aan die uni
versiteit te stig. 

V.olgens 'n verklaring wat deur 
die Rektor van die Universiteit 
dr. E . J. Marais, uitgereik is, is 
die A.S.B. getoets aan die Raad 
se algemene beleid en voor
waardes ten opsigte van studen
teorganisasies. Die Raad het 
daarna eenparig besluit om die 
A.S .B. toe te laat om 'n tak daar 
te stig. 

Lidmaatskap van die A.S .B . 
sal egter nie verpligtend wees 
nie. Elke student wat wil lid 
word, sal daarom aansoek moet 
doen. -Die Burger. 

Thalia is baie bedrywig. Dis net die ene voorbereldings vir die 
toer in Juliemaand. Hier is sommige van die betrokke persone 
met die beligting besi~. 

Uitsluitsel 
president 

Foto: Fotokuns 

verkry oor 
se woorde 

Uitsluitsel is verkry oor die beweerde verklaring van mnr. 
Boy Geldenhuys, president van die A.S.B. tydens sy optrede 
saam met mej. M. Marshall, presidente van Nusas, voor die de
batsvereniging van U.S. In 'n berig in 'n vorige uitgawe van 
Die Wapad is gemeld dat mnr. Geldenhuys gese bet dat by 
niks met mej. Marshall in gemeen "bet nie omdat by in die 
eerste plek 'n Afrikaner is en mej. Marshall Engelssprekend is. 

Die gegewens is uit 'n Sanspa- sprek sal voer met Engelstalige 
buletin gekcy. studente wat nie die liberaal-hu-

Na aanleiding hiervan is 'n mo- manistiese lewensbes:kouing wat 
sie op die vor ige ma~avergader- ten grondslag van Nusas le, on
ing ingedien, waarin gevra word derskryf nie. Met sulke studente 
dat die P.U.-studente hul van die bet die A .S.B. wei iets in gemeen 
w oorde disassosieer. en kan 'n nuttige gesprek gevoer 

Die Wapad het onderso~ na die word indien nodig". 
saak ingestel. 'n Brief is van mnr. 

In die lig hiervan is besluit om 
Geldenhuys ontvang waarin hy 

nie met die mosie voort te gaan 
o.a. se ,Spreker het nooit op een nie. 
stadium beweer dat samewerking 
met mej. Marshall ontmoontlik is 
-omdat sy Engelssprekend sou wees 
nie". Hy het wel gese dat die 
A.S.B. 'n Christelik-nasionale en 
Nusas 'n liberaal-humanistiese 
•grondslag het. 

, Daar is egter ook op gewys 
dat die A.S.B. baie graag 'n ge-

Pukke kan geld 

verdien met 

Pukkies 

RECSTUDENTE HOU HI·ER 
INTERV ARSITY 

Studente kan nou eksemplare 
van die Pukkie verkoop teen 'n 
kommissie van 10c per Pukkie. 
Dit is die tweede verkope-veld
tog van die jaar wat deur die 
redaksie van die Puk.kie georga
niseer word. Die jaarlikse Intervarsity tussen die Regsstudente van die 

Potchefstroom, Pretoria en Wits vind op Saterdag 24 Junie, 
op Potchefstroom pJaas. Die besoekers van Tuks en Wits 
word om 9.00 vm. by die Kafeteria op die kampus ontvang. 
Hulle bring oudergewoonte bulle professore en dosente saam. 
RUGBY - MOOBDSAAK 
11.30 nm. Hoofwedstryd. 
SOKKEB-
9.30 vm. Tuks teen Wits. Die 
rugbyspan · van die universiteit 
wat die sokker verloor bet speel 
teen die Pukke in hoofrugby
wedstryd. 
TENNIS-
9.30 nm. 

Ander sportitems sal ook ge
durende die dag plaasvind soos 
tafeltennis, gholf, snoeker, ,pin
ball", pyltjies en skaak. 

Belangrikste van die dag se 
verrigtinge is die hofsitting wat 
in die Frans du Tolt-gebou, ka.
mer 100, plaasvind vanaf 2.00 
nm. Studente-advokate sal optree 
in ' n interessante moordsaak 
voor 'n vol bank van die P.U.
afdeling van die Hooggeregshof. 

Besoekers en ander studente 
word hartlik verwelkom by al 
die dag se verrigtinge. Saterdag
aand sal 'n geselligheid by die 
Damkafee aangebied word van
af 8.00 nm. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
llnDC:DVtJAD~ 

Diegene wat belanrstel om op 
die manier geld te verdien kan 
Maandag en Dinsdag 26 en 27 
Junie van 1.30 tot 3.00 nm. Puk
kies kom baal by die komiteeka
mer van die Studenteraad. 

Aan die begin van die v~eade 
kwartaal moet die orige bedl'a6 
(20c vir elke Pukkie) iJ~Kelwul~ 
word. 

Wopad verslcyn 
Die volgende uitgawe van Die 

Wapad verskyn op Woensda6 2 
Augustus. 
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WAARNEMERS NA NUSAS 
Met die onlangse besluit 

om waarnemers na die Nusas
kongras, wat hierdie vakansie 
plaasvind, te stuur, het die 
Studenteraad getoon dat dit 
horn 'n erns is met sy strewa 
om in nouer kontak met Eng
elstalige studente in Suid
Afrika te kom. 

Die feit dat met die besluit 
'n vorige besluit om geen 
waarnemers na die kongres te 
stuur nie, herroep is, dui 
daarop dat die besluit nie son
der ernstige oorwegings ga-
neem is nie. 

Deur 'n waarnemer na die 
kongres te stuur, wil die Stu
denteraad geensins te kenne 
gee dat hy simpatiek gesind 
is teenoor 'n organisasie soos 
Nusas nie. Dit is egter ook 
haelwat meer as net 'n forme
le gebaar. 

Dit is 'n manier om kennis 
van die Engelstalige student 
en sy opvattinge op te doen. 
Ook bied dit die Engelsspre
kende student geleentheid om 
die P.U. studente se stand
punt nader te leer ken. 

Deur persoonlike kontak 
kan 'n baie beter kennis van 
mekaar se idees opgedoen 
word as net deur die pers, 
briefwisseling ens. Dit het die 

skakeltoer aangetoon. Deur 
persoonlike aanraking met 'n 
ander beskouing, kan 'n baie 
beter begrip daarvan ve·rkry 
word. Daar kan gesien word 
ook waarom 'n sekera stand
punt gehuldig word. 

Dit is juis die gebrek aan 
kontak, kennis deur kommuni
kasie, wat daartoe gelei het 
dat daar so 'n groot kloof 
tussen die Engelse en Afri
kaanse studente en studente
organisasies kon ontstaan. Elk 
het mekaar se standpunt son
der meer veroordeel. Dit bet 
gelei tot onwelwillendheid, ag
terdog en selfs haatdraendheid 
teenoor mekaar. 

Direkte kontak tussen Afri
kaanse en Engelstalige studen
tegroepe sal geensins lei tot 
oortuiging van een groep se 
standpunt deur die ander nie, 
in elk geval nie in die nabye 
toekoms nie. Dit kan egter 
deur beter begrip van mekaa..r 
die onderlinge verhouding 
oneindig verbeter. 

Dit is dan ook te hope dat 
die A.S.B. Nusas se voorbeeld 
sal volg deur waarnemers van 
Engalstalige universiteite (nie 
net van konserwatiewe groepe 
nie) na A.S.B.-kongresse te 
nooi. 

SLEEPGERIEWE 
Reeds herhaaldelik is daar 

op massavergaderings, in die 
kolomme van die Wapad en 
andersins geagitec-r om beter 
sleepgeriewe. Tans wil dit 
voorkom of daar heelwat vor
dering gemaak word in 'n op
lossing van die probleem. Tog 
skyn dit of die erns van die 
saak nog nie in alle kringe 
besef word nie. 

Omdat die studente aan die 
P-U. uit jongmense bestaan, is 
dit heel natuurlik dat sleep 
'n groot plek in hul aktiwitei
te beklee. Daarom kan die 
probleem van ontoereikende 
sleepfasiliteite nie sommer 
met 'n grappie afgemaak word 
nie. Die probleam is een van 
die kernvraagstukke in die 
huidige studentelewe. 

Dit is waarskynlik vera! te 
wyte aan die groot getalle-uit
breidings van die P.U. in die 
afgelope paar jaar dat die 
sleepgeriewe op die kampus 
a! hoe minder in die behoef
tes van die studente kon 
voorsien. 

Met sleepgeriewe word hier 
nie alleen die sleepbankies op 
die kampus bedoel nie. Die 
probleem strek veel wyer. Dit 
sluit die gebrek aan binnes-

huise fasiliteite in, wat dring
end noodsaaklik is in die win
termaande. Dit hou in die 
voorsiening van genoegsame 
en geskikte sleeptye aan die 
dames en veral ook die daar
stelling van geskikte geleent
hede vir sosiale ontspanning. 

Die sleepfasiliteite aan die 
P.U. skiet dus in verskeie op
sigte te kort. lets moet ge
doen word om die probleem 
op te los. 

Die gebrek kan ernstige ge
volge he. Die vrees vir wan
praktyke in sleepaksies is se
ke-r nie ongegrond nie. Die 
wanpraktyke word egter eer
der vererger as voorkom deur 
sleepgeriewe te beperk 

Dit is duidelik dat die pro
bleem vir 'n groot deel daaruit 
voortspruit dat daa..r geen in
stansie is wat werklik emstig 
aandag aan die saak gee nie. 
Dit is nodig dat daar 'n instel
ling kom · wat hom juis met 
hie-rdie sake besig hou en poog 
om praktiese metodes te vind 
om die probleem op te los. In 
die opsig kan die uitbreiding 
van die ontspanningskomitee 
tot 'n Iiggaam met meer ver
moens en meer status 'n be
langrike bydrae lewer. 
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Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel ver
kondig die werk van sy hande. 

Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die 
een nag kondig vir die ander kennis aan: 

Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie - on
hooi'baar is bulle stem. 

Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle 
woorde tot by die einde van die wereld. Uit die son het hy 'n 
tent gemaak; 

en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; 
hy is bly soos 'n held om die pad te loop. 

Sy uitgang is van die einde van die heme! af, en sy om
loop tot by die eindes daa.rvan, en niks is verborge vir sy 
hitte nie. 

Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel; die 
getuienis van die Here is gewis : dit gee wysheid aan die een
voudige. 

Die bevele van die Here is reg: bulle verbly die hart; die 
gebod van die Here is suiwer: dit verlig die oe. 

Die vrees van die Here is rein: dit bestaan tot in ewigheid; 
die verordeninge van die Here is waarheid - tesame is bulle 
regverdig. 

Hulle is begeerlike.r as goud, ja as baie fyn goud; en soe
ter as henning en heuningstroop. 

Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhou
ding daarvan is groot loon. 

Die afdwalinge - wie bemerk bulle? Spreek my vry van 
die wat verborge is. 

Hou u kneg ook terug van moedswillige sonde; laat dit 
nie oor my beers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van 
groot oortreding. 

Laat die woorde van my mond en die oordenking van my 
hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en 
my verlosser! 

ID~ur IMiy 
Die toetse is verby, en die eer

ste gesneuweldes le langs die 
pad - in voorbereiding om te 
verword tot skedelagtige skelette 
in die toenemende kou. Dit is 'n 
•ge-dagte wat die vakamie~ op han
de met heerlike toere, gaan be
derf. 

VANDALISME 
Intussen word daar, ook in die 

damezkoshuise, nog elke aand 
etes aangebied. Baie dames weet 
'blykbaar niks hiervan nie. Die 
rede vir die gevolgtrekking ? 
Saans sit die omliggende kafees 
vol vroulike kouers aan vleispas· 
teie. Heerlik kouend aan die wa· 
semende geurigheid sou hulle hul 
tog nie kon steur aan die borde
vel wat in die koshuise vermors 
moet word nie. Dit lyk my nie 
net 'n baziese gebrek aan goeie 
maniere nie, maar 'n soort van
dali:sme. Noem dit kos(huis)van· 
dalisme. 

WEGSKRAM 
Blykbaar het die Studenteraad 

tog aan 'n oplossing kon dink 
om bulle onvermoe te oor.brug. 
(Of bulle vermoe te toon.) Ek 
lbedoel nou die uitnodiging om 
die Nusaskongres by te woon. 
Daar was ten einde, na 'n bietjie 
soek, wel gewilliges met die be· 
k:waamheid om bulle te gaan ,ver· 
weer" op soclanige konferensie. 
Waarom moet ons Afrikaners al· 
tyd probeer wegskram met die 
verskoning dat ons op 'n ander 
platform staan wat dit sinneloos 
maa'kl om met 'n andersdenkende 
.groep te redeneer? 

PLATFORM 
Waarom dan nie vir die ander 

groep gaan wys dat htille op 'n 
ander platform staan, en wel die 
verkeerde platform? - as ons 
dan -.eker is van ons saak. Het 
die ou minderwaardighe:dsgevoel, 
waarvan sommiges nog praat, nie 
al ontaard in defaitisme nie? 
Daarom is dit prysenswaardig dat 
daar waarnemers na die Nusas
kongres gestuur word . 

TAKTIKUS 
Ek was mos onlangs by die Si· 

nai·oorlog :as ·afgevaardigde van 

die plaaslike taktici om te gaan 
,krygsondervinding opdoen". Daar 
kom ek toe, in die bloedige son, 
op twee Boere a£ wat die Jode 
gaan help het. Tot my verbasing 
was die een 'n oud·Puk. ,Jy 
weet," se hy vir . sy maat. ,Dit is 
nou die verskil tu;sen 'n Arabier 
en 'n Pule Die een maak baie 
vinnig spore as hy agterkom dat 
hy nie daar hoort nie. 

REFLECTO.R 
(N.B. Ek vemeem betroubaar dat 
slegs ongeveer 'n kwart van die 
eerstejaars bulle Bros·eksamen 
met sukses afgele het. Sou dit 
die orientering wees 
melkkossie3 na vaste 
die verteringskwale 
bring?) 

van sagte 
spyse wat 
te weeg 

tJns 

JD[~g~Jcr~f 
LEIERSKAP 

Ek kan geen artikel oor leier
skap skrywe in die paragraaf 
tot my beskikking nie. Net die 
volgende flitsgedagtes. 

Leierskap vra voorbeeldigheid 
in dienswilligheid, optimisme, 
volharding en verantwoordelik
heid. Teenoor leierskap sonder 
stamina. 

Leierskap vra gedetermineerd
heid In die doelbereiking, waar
onder vera! geestelike moed om 
ondanks teenstand, teenslae en 
vrees voet by stuk te hou met 
geloof en vertroue in die merie
te van jou saak. Teenoor wan
kelmoedige leierskap. 

Leierskap vra openheid vir 
nuwe wee, wendinge, formule
ringe en metodes, met 'n buig
saamheid van gees. Teenoor sta
tiese leierskap. 

Leierskap vra inisiatief, wat 
'n samevoeging is van skeppend:e 
verbeelding, gebalanseerde oor
deel en waagsaamheid wat met 
dryfkrag konkreet gemaak word. 
Teenoor pitlose en verstarde 
leierskap. Wm. 
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Sosiaal-akademiese verenigings 
snoer saam 

DIE Sosiaal-akaderniese verenigings aan die P .U. het oorgegaan tot die stigting va.n 'n seD

trale bestuur. Die bestuur is tydens 'n by eenkoms van afgevaardigdes van die verenl
gings op Maandag 19 Junie gestig. 

MASSA HET MET KERK 
SE WERK GEBOTS 

Geagte Redakteur, - Ek wll graag langs hierdie weg die 
mening lug dat dit uiters onbedagsaam was van die Studente
raad om 'n ma.ssav,ergadering op Dinsdag 28 Mei te hou. Die 
Studenteraad is wei bewus van sekere kerklike aksies wat op 
sekere tye plaa.svind. Nieteenstaande die feit gebeur dit dat die 
Studenteraad. en verwante liggame vergaderings bele wat met 
kerklike bedrywighede bots. 

leid om vergaderings sover 
moontlik nie te laat bots nie, 
maar daar is gevalle waar dit 
onvermydelik is." - Red .) 

Nege verenigings bet by die bestuur aangesluit: die Cola
mus-studentevereniging, die Duitse vereniging, die Geologiese 
Studentevereniging, die Geskiedenisvereniging, die Huishoud
knndevereniging, die Letterknndige vereniging, die Regsvereni
ging, die Sielkundevereniging en die Wysgerige vereniging. Dit 
word voorsien dat ander sosiaal-akaderniese verenigings ook 
betrek sal !WOrd. 

Die doel van die sentrale be
stuur is hoofsaaklik om die be
lange van die verenigings te ko
ordlneer. Daar word ook daaraan 
gedink om op breer vlak op aka
demiese terrein te beweeg. 

BEHOEFTES 
Dit bet ult die bespreking 

tydens die byyeenkoms geblyk 
dat die SosiaaJ.-akademlese vere
nigings ten opslgte van finansie
le ste-un behoeftes het waaraan 
tot nog toe nie voldoen kon 
word nie. Nog dle Raad van die 
unlversiteit nog die Studente
raad verleen finans1ele steun aan 
dle verenl~~:ings. 

Die bestuur bestaan uit een 
verteenwoordiger van elke vere-

BAADJIES NA 
BIBLIOTEEK 

Luidens 'n onlangsa aankon
diging moet maqstudente op 
Rhodes in die vcrvolg baadjies 
en dasse aanfle as hulle oggend
klasse bywoon of die biblioteek 
besoek. 

RHODEO 

niging uit wie se geledere, 'n 
dagbestuur aangewys word . As 
dagbestuur is gekies mnre. 
Hans Malan (voorsitter), Pieter 
de Klerk (ondervoorsitter) en 
Pontifex Venter (sekretaris) . 

Beste redenaar 
aangewys 

Die jaarlikse Wolnit-rede-
naarskompetisie is op Pinsdag
aand 6 Junie gehou. Die Wol
nit-wisseltrofee is gebuit deur 
mnr. Ben van Jaarsveld met 'n 
toespraak oor ,Ons opvoeding 
moet breer/meer gespestiliseerd 
wees . Mnr. Neels Smit het die 
tweede plek verower, terwyl die 
derde plek aan mnr. Dirk Wijn
beek toegeken is. 

'n Bestuurslid van die Debats
vereniging het in 'n onderhoud 
sy teleurstelling daaroor uitge
spreek dat die byeenkoms so 
swak bygewoon is, nieteenstaan
de die feit dat dit geadverteer 
is en dit gebou is voordat die 
toetse 'n aanvang geneem het. 

Deur sulke optrede sluit die 
Studenteraad persone wa.t in die 
kerkllke aksies deel, uit van 
deelname aan die ander aksies. 
Hoe graag ons ook wll deel in 
aks.ies wat die Studenteraad reel, 
kan ons dlt nie doen ten koste 
van ons kerklilre meelewing nl.e. ONAFHANKLIKE GROEP 

Hy bet gese dat beoog word 
om die interkosbuisvasvrareeks 
vroeg in die tweede semester te 
bou. 

G. VAN HEERDEN 

(Die brief is aan die Studente
raad voorgele. Die Studenteraads
voorsitter, mnr. W. :N. Coetzee 
het die volgende kommentaar ge
Iewer: 

.,Betreffende die brief wil ek 
net die volgende punte duidelik 
stel: 

1. Die Studenteraad asook die 
Administrasiekantoor is nie be
wus van enige reeling dat Pins
dagaand:e oopgelaat word vir 
kerklike aksies nie. 

2. One moet onthou dat ons 
universiteit snel uitbrei en dat 
ons miskien nou reeds in die 
stadium gekom het waar die stu
dentemassa meer as een Verga
dering per aand kan dra. Daar 
b-estaan 'n verskeidenheid van 
belangstellings en die student 
moet dan maar kies tussen ver
gaderlngs indien dit noodsaaklik 
is om twee vergaderings op die
selfde aand te hou. 

3. Dit is natuurllk 'n goeie be-

WIL BUITELAND INLIG 
'n Organisasie met die doel om informasie oor Suid-Afrika 

aan studente oorsee te verskaf, is onlangs te Stellenbosch gestig . 
Die organisasie staan bekend as S.O.O.S.K.O. (Stellenbosche 
Onafhanklike Organisasie vir Studentekontak Oorsee). 

Volgens die ~: · retaris van die 
beweging, mnr. Otto Kossar, 
noem die organisasie hornself 
onafhanklik om te voorkom dat 
die inligting wat hul verskaf na 
propaganda lyk. Die organisll,sie 
probeer om rneer studentegroepe 
in Suid-Afrika by die taak te 
betrek. 

NUUSBRIEF 
Di"6 organisasie wil 'n nuus

brief vir oorsese studente uitgee 
wat vera! oor Suid-Afrikaanse 
universiteite handel. Volgens 
mnr. Kossar is die organisasie 
in sta.at om Duits, Frans en Ita.
liaans te gebruik. Konta.k is 

reeds verkry met universiteite in 
Duitsland en Oostenryk. 

TUKKIES KRY 
SLEEPBURO 

'n ,Sleepburo" is onlangs deur 
twee tweedejaarstudente aan die 
Universiteit van Pretoria ge.;tig. 

Deur lid te word van die buro, 
kian ,talle oulike asters wat Sa· 
terdagaande smag om gesleep te 
word, oulike ouens ontmoet wat 
in dieselfde bootjie as hulle ver· 
keer", volgens een van die stigters 
van die buro. AI wat verlang 
word, is dat elke lid 'n paar per· 
soonlike besonderhede oor hom/ 
haarself sal gee.- Dill PERDEBY. 

Van die Studenteraadstafel 
NUSASKONGRES 

Op 'n onlangse Studenteraads· 
vel'gadering is besluit om 'n uit· 
nodiging dat 'n waarnemer na die 
Nusas-ikongr!$ gestuur word, rte 
aanvaar. Hierdie besluit het 'n 
vorige Studenteraadsbesluit her• 
roep en is geneem omdat die S.R. 
gevoel het dat die P.U. moontlik 
heelwat kan Jeer deur self die kon· 
gres by te woon, aang~esien 'n 
waarnemer glad nie deel is van 
die kongres nie, en dus glad nie 
geasosieer kan word met wat op 
die kongres bespreek en besluit 
word nie. 
BESEMBOS KRY _ SffiKULASIE

BESTUURDER 

pos op die redaksie ingeruim 
word vir 'n sirkulasiebestuurdEr. 
Die huidige redaksie sal reeds 
uitvoering gee aan hierdie be· 
sluit en. self verantwoorcLelik wees 
vir die ver5preiding van die Be· 
sembos wat nog altyd deur die 
S.R. self behartig is. 

VERKIESINGSWAP AD 

verskil van enige ander uitgawe 
van Die Wapad. 

INTERVARSITY
PUBLIKASIE 

MNR. BOY GELD:E NHUYS 

A.S.B.-president 
raps die Matie 

Beide die president en onder• 
president van die A .S.B. het bulle 
misnoee uitgespreek oor 'n in• 
Jeiding;ariikel wat in ,Die Matie" 
verskyn het. In die artik.el het 
die redakteur sekere gebreke in 
die A.S.B. aangetoon. 

Beide het verklaar dat mnr. 
Kirsten dit gedoen het as gevolg 
v._n onkunde. Die saak is geskik 
en in die volgende uitgawes van 
die studentekoerant het mnr. Gel
den!mys 'n uiteensitting gegee 
oor die funksionering van die 
A.S.B. -ASPU 

'n Mosie is op die selfde ver· 
gadering algemeen aanvaar dat die 
verspreiding van die Besembos in 
die toekorns deur die redaksie 
self behartig moet word. Hierdie 

Op aanbeveling van die ver· 
kiesingskomitee van die Studente
raad, is besluit dat 'n spesiale 
Wapad sowat 'n week voor die 
jaarlikb"'e S.R.•verkiesing uitgegee 
sal word, en wat bekend sal staan 
as die Verkiesingswapad. Hierin 
sal foto's geplaas word van die 
verskillende genomineerde per· 
sone tesarne met 'n opsornming 
IVan 'hulle optrede en posisie in 
die 'Studentelewe. Slegs berigte en 
artikels oor die verkiesing sal in 
hierdie Wapad geplaas word en 

'n Aanbeveling van die Publi· 
•kasiekomiiee is ook goedgekeur, 
dat 'n publikasie, soortgelyk aan 
die Besem, wat deur Stellenbosch 
uitgegee word, elke tweede jaar 
op die P.U. kampus uitgegee word 
a;3 die Intervarsity op Potchef· 
stroom plaasvind. Hi·erdie publi· 
kasie sal o.a. verwelkomings be· 
vat deur die Rektor, die S.R. · 
voorsitter, die dirigente die Rug· 
bykapteins en foto's en' name van 
die verskillende spanne. Verder 
sal 'n ruimte gelaat word waar 
die uitslae van die verskillende 
sportsoorte ingevul kan word. So· 
doende kan elke student sien wat
ter universiteit op grond van voor
genome puntebasis die Intervar· 

IN SUIO•AfRIKA VERVAARDIG 
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Pot.ch. 
Inrvteater 

(EDMS.) BPK. 

TEL. 5307 

WOENS ., DON . JUNIE 21, 22 : 
Ongelooflike spanning yanar dram~
tiese begin lot aenutergende einde ! 

FAIL SAFE 
met 

DAN O'RERLIHY 
WAL'l'ER MATTHAU 

EDWARD BI NS 
HENRY FONDA 

Columbia se Spanningsdrama ... 
Gebaseer OP ' n wereldwye 'l'reffer 

Verhaal ... 

FRY., SAT . JUNIE 23, 24: 
Eerste Vertoning 

THE SINGING NUN 
Tweede Vertoning 

FAIL SAFE 
MON ., DINS ., JUNIE 26, 27: 

Dt' die Beste Spa.nnings-Blyspe] 
van die iaar ! ! 

MARRAKESH 
Easlma.n Kleur 

met 
TO Y RANDALL 
SENTA BERGER 
MARGARET LEE 

WILFRED HYDE WHITE 
HERBERT LO~ 
TERRY-THOMAS 

Wa.t 'n rolverdeling I I 
Dis wa.a.rlik iets besonders . 

WOENS., DON ., JUNIE 28, 29: 
~Oth Century-Fox bied a.a.n 

Agatha Christie se Klassieke verhaal. 
Dis Spannend ... 

TEN LITTLE INDIANS 
met 

SHIRLEY EATON 
WILFRED HYDE -WHITE 
STANLEY HOLL OWAY 

FABIAN 
DE NNI S PRICE 

LEO GE NN 
(Geen Persone 4-12}. 

VRY ., SAT., JUNIE 30. JULIE 1: 
Eerste Vertoning 

MARRAKESH 
Twee ::!e Vertoning 

TEN LITTLE INDIANS 

GRAND 
THEATRE 

Te'l. 3621 - 140 Xerk Street, 

POTCHEFSTROOM. 

WOENS. 21 - SAT. 24 JUNIE 

CAST A GIANT 
SHADOW 

KIRK DOUGL AS 
SE NTA BERGE R 

MAAN . 26 - DINS . 27 JUNIE 

WALK DON'T RUN 
CARY GRA NT 

SAMANTHA E GG AR 

WOENS . 28 JUNIE -
SAT. 1 JULIE 

HALLELUJAH TRIAL 
BURT LANCASTE R 
PAMELA TIFF E N 

MNR. JOHAN VAN RENSBURG 

DIE WAPAD WOENSDAG 21 JUNIE 1967 

Alabama verken nuwe 
met toerstuk 

• • rlgtlng 

MET die toerstuk wat Alabama gedurende die Julie-vakansie aan die Suidkns opvoer, ver
ken bulle 'n totaal nuwe rigting. Dit is gro tendeels te danke aan die vernuwingswerk van 

mnr. Johan van Rensburg. 

In die plek van die gereelde operette kom koor- en orkes
aanbiedinge met kom.iese afwisselinge tussenin deur Johan 
Kruger en Abri le Roux- In 'n onderhoud met mnr. Van Rens
burg het hy verkla.ar dat baie gedoen is om die program te 
laat aa.npas by die vrolike stemming van die vakansieganger. 

, Die program bestaan vera! uit deur kJassieke stuk.ke wat deur 
ligte populere mu;;iek, afgewissel royse£ verwerk i.;-. ,Lovers Con-

Mnr. van Rensburg het verder 
verklaar dat da·ar ook ~eksperi· 

menteer is met effektiewe belig
t ing, en van die dekor is spesic>al 
ontwerp deur Bill Nixon van 
Truk. 

----------------------------- certo", ,Wednesday'S Child", en 
}--..-u~-~~-·_.,~~~~~~ 'n deel uit ,,Fledennaus'' van Jo; 

.,Alabama slaan vanjaar 'n heel· 
temal revolusionere rigting in. 
Ons beoog daarmee om iets nuuts 
te bring. Dit is een van die groot· 
ste toerge,selsktappe in! ongeveer 
dertig jaar. Daar is 24 koor• en 
nege orkeslede", het mnr. van 
Rensburg ten besluite gese. 

i hann Strauss, wat beloof om die 

i V U ~~· ~ ~ ~ ~ ~ l ~ I ~ hoogtepunt te vorm, is van die 
j 4"- lt ~ ~ - ~ - - ~ - werke", het mnr. van Rensburg 

L ~ 
•-o-~._~ ~~~n.-.~•. 

Ware kuns bet 'n sekere kon
temporerheid - dit sal altyd 
kontemporer wees. Dit is om 
bierdie rede dat sommiges se die 
kuns is tydloos, dit strek bo die 
tyd uit - daarom kan dit nooit 
tydelik wees nie, maar altyd ty
dig. Tydig en vir elke tyd gel
dend as kuns. In bierdie sin is 
daar selfs ooreenkoms met die 
Bybel, word geimpliseer. 

Tog, meen ek, kan mens dl•e 
gooagte, ho-e mooiklinkend ook
al te ver dryf. Daar moet onthou 
word dat kuns uite1ndelik ook 
blnne hierdle bedeling setel. Dft 
is ook a.ards en aards uit die 
m-ens se hand, da.arom onderwor
pe a.an die kosmiese tyd. Dit bly 
kultuurproduk uit die mens se 
herskeppingsaktiwiteite. 

PERSPEKTJEF 

In sy kontemporerheid bet die 
kuns ook 'n universieelheid. Welis
waar is d ie ware kunswerk som
tyds vir 'n spesifieke tyd geskryf, 
m a ar dit word geldend vir elke 
tyd ook daarna. En omdat die 
mens wat kyk om te bekyk en 
luister om te beluister, d ie mens 
wat deursiei1 en insien, eers 
agterna tot klaarheid oor bier
die dinge kom, is dit so dat 'n 
Michelangelo, 'n Van Gogh, 'n 
Beethoven e.a. veel later eers in 
die regte perspektief gesien kon 
word. Dan eers bet bulle groot 
geword, groot soos hulle was. 

ROEPING 

Dit kom my ook voor dat el
ke mens 'n roeping bet tot die 
kuns. Of skepper daarvan of dan 
in belewenis daarvan, saamleef 
daarmee. Per slot van sake leef 
ons tog almal in God se kuns
skepping. Ons is dus verbonde 
aan die kuns, uit die aard van 
ons skeppingsafhanklikheid. 

En die kuns maak vry. Wells
waa.r in beperkte sin, so da.t die 
mens daarom nle spesiflek a.f
bankllk is vir vrywordlng nie. 
Sy redding is lmmer aileen uit 

en deur Christus. Maar die kuns 
se vrymakende mag setel in sy 
krag om die mens te ontworstel 
van sy seifgebondenheid. 

INSPIRASIE 

Tog is die kuns geen magie, 
geen misterie nie. Dit is werklik
heid, boewel 'n nuwe, ander 
werklikheid. Daar is geen heilig
beid, geen absoluutheid omtrent 
kuns nie. Dit impliseer dat die 
maker van 'n kunswerk een
voudig mens is , en volledig 
mens. Pie sogenoemde ,inspira
sie'' tot kunsskepping is dus 'n 
mite. 'n Kunstenaar 'word nie ge
inspireer tot sy kunsaktiwiteite 
nie. Net die skrywer van die 
werke in die Bybel bet inspira
sie ontvang. Hulle aileen. Maar 
dit alles bring my nou by die 
kunstenaar. Dit sou op sigself 
'n nuwe gesprek kon regverdig. 

C . .J. S . 

NUWE 
DOEN 

Ao B.K.K.-VOORSITTER 
BELEIDSVERKLARINC 

Mnr. Jan- At Kruger, vroeer sekretaris van die A.B.K.K
is op 'n onlangse vergadering van die liggaam onbestrede tot 
voorsitter verkies. Hy volg mnr. Nico van der Merwe op wat 
bedank het. 

In 'n beleidsverklarinl! bet dente gebelp sal word, maar nle 
mnr. Kruger gese dat daar 'n 
sterk behoeft bestaan aan 'n 
kuns-kulturele sti gting aan die 
P .U ., ,wat koi:irdinerend van ai
le kuns-kulturele aktiwiteite van 
die universi t eit, In die !ewe ge
roep word, nie alleen om maar 
as slta kel te d ien nie, m a ar om 
a -> 'n Raad, 'n ,kultuurraad' die 
beoefening en bevorder ing van 
kuns op aile vlakke van die uni
versiteitslewe te beplan en te or
ganiseer." 

,.Die A.B.K.K. wil dat dl1l 
kunsbeoefenlng op studentevlak 
in die hande van die studente 
gelaat sal word, en dat die stu-

vervang sal word nie," bet mnr. 
Kroger gese. 

Mnr. Kruger bet verder gese 
dat die studente sal poog om 
hulself r yp te bewys v ir die 
Kuns-kulturele stigting. ,Die 
inter-kosbuiskonserte bet bewys 
dat ons tot groot dinge in staat 
is. Die beoefening van ~uns

kultuur moet op so 'n vlak ge
bring word dat verdere ontwlk
keling vanselfsprekend word.'' 

Mnr. Kroger bet sy voorgan
ger geloof wat ,perspektiewe 
geopen" bet. Dis 'n voorreg om 
In 'n ja.ar van groot hoogtes ver
der hierop voort te bou." 

UN1VERSITEIT VAN KAAPSTAD 
NAGRAADSE BEDRYFSKOOL 

MEESTER VAN BEDRYFSADMINISTRASIE 
PROGRAM VIR 1968 

Keuring van kandidate vir die Derde M.B.A.
pragram wat op 31 Januarie 1968 

begin geskied op: 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 31 Augustus 
30 November 

Studie Boeke 
. 

VIr 
• en v1r 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 

"DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 Telefoon 5236/4944 

Telefoon 3431 H/ v. Tom- en Borcherdstraat 

POTCHEFSTROOM 

Aansoekvorms en inligting oor die kursus 
kan verkry word van: 

Voorsitter, M.B.A.-program, 
Nagraadse Bedryfskool, 

Universiteit van Kaapstad, 
Privaatsak, 

Rondebosch, K.P. 
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As studente staak • • • • 
DIE berigte van spanninge tussen die studente en die rektore van twee van die Suid-Afri

kaanse universiteite bet my gedagtes teruggevoer na my ondervindinge vroeer vanjaar aan die 
London School of Economcis and Political Science, kortweg bekond as die L.S.E., toe die be
roeringe in die studentegeledere in 'n volskaalse staking gekulmineer bet. 

Dit was die studente se manier van protesteer teen die 
skorsing van twee van bulle leiers op grond van bulle aandeel 
in 'n onstuimige protesvergadering om misnoee te kenne te gee 
met die benoeming van dr. Walter Adams, prinsipaal van die 
Rhodesiese Universitetskollege, tot hoof van die L.S.E. Die 
beswa.a.r van die Londense linksgesindes was dat by hom nie 
kragdadig genoeg teen die bewind van mnr. Ian Smith verset 
bet nie! 

Die geskorstes was: die beer 
Adelstein, In Suid-Afrika gebore 
C!), derdejaarstudent en voorsit
ter van die Students Union; en 
die beer Bloom, voorsitter van 
die Graduate Students' Associa
tion en van her.Koms, meen ek, 
'n Amerikaner. 

DRASTIES 
Toe die sake tot 'n openlike 

botsing tussen die studente en 
die School se owerheid ontwikkel 
het, is van eersgenoen:J.de se kant 
ook ander griewe bygehaal: die 
gebrek aan ruimte en verouder· 
de fasiliteite van die L.S.E ., die 
gebrek aan kontak tussen die 
personeel en studente en, mlra.
blle dictu, dat die studente nie 
'n aandeel in die bestuur van 
die inrigting het nie. Vir dras
tiese optrede moet daar immers 
grondige redes bestaan! 

AAKLIG 

En toe word daar gestaak. Vir 
ongeveer tien dae vanaf die 
helfte van Maart tot die begin 
van die Paasvakansie bet die 
stakers die hoofingange beset en 
versper deur bedags en 'n groat 
gedeelte van die nag daar op 
'n bondel te staan, sit en le. Met 
die langhariges en beJ>aardes op 
die voorgrond was dit vir my 
wat aan kalmer akademiese wa
ters gewoond was, 'n aaklige 
skouspel. 

RADIKA!LISME 

Die saak Is vertroebel deurdat 
van die personeellede bulle aan 
die kant van die studente ge
skaar bet. Een het die straf by
voorbeeld ,.outrageous" gevind 
en gese: ,.It is meet and proper 
for students at this school, which 
was once great, to express their 
solidarity with their elected lea
ders in any way they think will 
be effective." Hierdie veelseg
gende taal tipeer die linkse ra
dlkallsme. 

Oak aan die ander universi
teite het die gees onder die ge
lykgesindes vaardig geword so
dat die L.S.E. se protesterendes 
mettertyd simpatiebetuigers van 
heinde en verre in bulle geledere 
kon verwelkom. En volgens die 
goeie Britse tradisie bet die be
swaardes op 'n goeie dag 'n 
massa-optog na Westminster 
onderneem om die parlement as 
die beskermheer van die regte 
en vryhede van Haar Majesteit 
se onderdane onder die indruk 
van bulle regmatige griewe te 
bring. 

BELHAMELS 

Gedurende die maandlange 
vakansie het die hartstogte be
daar, die goeie betrekkinge is 
herstel, en om die see! op 'n 
gelukkige einde te plaas, is die 
skorsing van die belhamels her
roep. 

Die vraag is hoe lank die 
vrede gaan duur, felt is dat die 
studente die smaak van mags
politiek gekry het . . . en dit 
was soet! Met die algemene links
gesindheid van die L.S.E. en een 
van die geskorstes die Ieier van 
die nuutgestigte Radical Stu
dents Society wat besig is om 
die beheer van die National 
Union of Students oar te neem, 
lyk dit my 'n uitgemaakte saak 
dat daar verdere vonke gaan 
spat. Want hierdie mense is mi
litant en aggressief oak wat 
Suld-Afrika se sake betref. 

Wat verontrustend is, is dat 
hierdie insident nie 'n geisoleerde 
verskynsel is nie. Verlede jaar 
het Berkley in die V.S.A. (Uni
versiteit van Kalifornie) dieself
de magsopenbaring van studente 
beleef onder dieselfde leuse van: 
,students' rights, freedom, jus
tice," ens. Dis seker bekend dat 
daar vanjaar in Madrid oak ern
stige beroeringe in die studente
geledere was, in so 'n mate dat 
die po!isie moes ingryp. Ontstel
lend vir die vrye wereld vera! is 
die felt dat daar aan die Vrye 
Universiteit van Berlyn, van ai
le plekke, 'n links-radikale reak
sie ontstaan het hoofsaaklik as 
gevolg van die onmag om vor
dering met die Duitse herenlging 
te mask. 

Hieromtrent het ek die volgen-

de gelees : Die inrigting het ont
wikkel ,into a centre of radical 
socialist and, in some instances 
even near-communist and revolu
tionary thought"; dit het volgens 
die beskrywing geword ,a hot
bed of protest" - teen die Duit
se en Westerse beleid en die 
oorlog in Vietnam, ,and of a 
non-conformist bordering on a 
state op permanent revolt." 

C. P . VANDER WALT 

'n Spotprent oor die studentestaking by die L.S.E. in die Lon
doner's Diary. 

TUKKIES 
VERBOD 

IS 
OP 

ONTEVREDE NA 
... DISKRIMI NASI E" 

Groot ontevredenheid beers onder studente aan die Unl
versiteit van Pretoria na aanleiding van 'n verklaring wat aan 
die begin van die maand deur die rektor, prof. C. H. Rauten
bach, uitgereik is. 

Geskiedkundiges 
vergader 

Donderdagaand om 8.30 vind 'n 
algemene ledevergadering van die 
Geskiedenisvereniging plaas in ka
mer 3 van die Frans du Toitgebou. 
Skyfies oar historiese besienswaar• 
dighede in Europa sal o.a. vertoon 
word. Aile be!angstellendes is 
welkom. 

Dit verbied enige vorm van 
diskriminasie teen eerste- en 
tweedejaarstudente, massabesoe
ke en strooptogte van kos
huise op mekaar. Verder bepaal 
dit ook dat enige stud·ent wat in 
sy eerste jaar geslaag het, ge
regtig is op kleure, tensy hy op 
dissiplinere grande gediskwalifi
seer word. 

Die Studenteraad· het Dinsdag
middag 'n onderhoud met die 
rektor gevoer. Sy houding oar 
massabesoeke het onveranderd 
gebly, maar oor orientasie het 
die rektor verklaar dat 'n me
morandum oor eerstejaarsdienste 
aan die senaat voorgele sal word. 

Tydens 'n massavergadering 
wat dieselfde aand gehou is, is 
mosies eenparig aangeneem dat 
die verbod op massabesoeke te
ruggetrek word en dat orientasie 

GEOLOE HOU 
REUNIE 

Die Geologiese Studentevereni · 
ging was die afgelope tyd baie ak· 
tie£. Op 13 Mei het die jaarli.k.o;e 
reiinie met oudstudente in die 
Geologie plaasgevind by wyse van 
'n dinee in 'n plaaslike hotel. D1t 
was die sewende funksie van die 
aard maar die eerste wat op meer 
informele wyse gehou is. Dit het 
baie in die smaak geval, blykens 
die reaksie van sonunige dinee· 
gangers. 

Op 23 Mei het mnr. F. Wol· 
marans, geoloog van Carletonville, 
voor die vereniging opgetree. Hy 
het o.a. gese dat die Carleton· 
villle-gebied in 'n toestand van 
e·~ewig en stabiliteit is en geen 

'Wnsenlike gevaar vir die inwoners 
ini1ou nie. 

1FISICI 
BLAD 

Die eerste 

GEE 
UIT 

uitgawe van 

,Prisma.'' die blad van die pas
gestigte Fisika-Studentevereni
ging, het onlangs die lig gesien. 
In die voorwoord word die hoop 
uitgespreek dat die blad byval 
sal .;ind en word lesers uitgenooi 
om bydraes te !ewer in die vorm 
van artikels of andersins. 

Die blad staan onder die re
dakteurskap van mnr. Sarel 
Venter. Hy word bygestaan deur 
'n redaksie van vyf ~ede . 

TANDEWEEK 
Volgens 'n oorseese tandheel

kundige blad ,The Probe," joer
naal van die General Dental 
Practitioners Association, word 
jaarliks vier ton tande in Brit
tanje getrek. 

Volgens die blad is 'n tand
gesondheidsweek in Gloucester
shire gehou waarna die verkope 
aan tandeborsels vinnig gestyg 

van eerstejaars in ere herstel 
word. Die massa het ook sy voi
le steun aan die Studenteraad 
toegese. 

-DIE PERDEBY 

PROFESSOR SE 
FILOSOFIE 

,Ek is geen spekulant nie. Ek soek wel waardevermeer
dering vir my geld, maar ek het nie die tyd of die tempera
ment om my oor wisselvallighede te bekommer nie. 
Ek glo dus in: skokvrye sekuriteit saam met die 
hoogste rentekoerse! Dit kry ek by NASIONALE 
BOUVERENIGING in 'n hele reeks spaar- en beleg
gingsplanne waaruit 'n mens die koers kan kies wat jou 
pas. En daarby 'n uitkyk op sake wat strook met 'n 
moderne begrip van doeltreffendheid asook 'n manier 
van doen wat dit aangenaam maak om van jou wegsitgeld 
afstand te doen !" 

NASIONALE 
BOUVERENIGING 

Vir die voordeligste beleggings 
(Tans 4~% - 6~%) 

Hoofkar,toor : Posbus 2359, Pretoria.lands
wyd deur takke en agente verteenwoordig. 
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Pul;ke loop l(lerksdorp kaf 
Die Geeltroie was verlede Saterdag in 'n onkeerbare bui op Klerksdorp. Bulle bet die 

tuisspan met 63-8 kafgcdraf. Die studente hrt rustyd 81 punte op die telbord gehad. 

Dries du Plooy, senter, bet met skitterende spel vorendag 
gekom en drie driee, sewe vervylskoppe en twee strafdoele 
aangeteken. Vleuels Gerrit Botha en lbert Joubert bet onder
skeidelik drie en twee driee aangeteken. Koppies le Roux, Roelf 
du Plessis, Piet Brandt en Thenns Kruger bet elkeen een 
drie gedruk. Die ander punte bet gekom van 'n skepdoel en 
twee vervyfskoppe deur Christo Holtzbausen. 

Roy Devan en Hannes Ham
man het elk 'n drie vir Klerks
dorp gedruk. Richard Holder bet 
een vervyf. 

stuur en self 'n paar keer mooi 
gebreek. Op senter het Thys Re
delinghuys baie goed gespeel en 
daar word nog baie van hom 

Dit was die eerste wedstryd verwag. 
wat die Pukke werklik as 'n VALKE 
span saamgespeel het. Daar was Die voorspelers het deurentyd 
geen sprake van 'n indiwiduele 
rondhardlopery nie. Die driee 
wat aangeteken is, was 'n span
paging waar feitlik die :hele span 
die bal hanteer het tot by die 
doellyn. 

Pum 
Daar kan nie spelers uitgeson

der word nie, want elkeen bet 
puik spel gelewer. Tog wi! 
mens die naam van D"ennis de 
Klerk noem wat kaptein was in 
die afweslgheid van William 
Scott. Hy het die span goed ge
lei en sy slim spel bet baie by
gedra tot die Puk se groot oar
winning. 

Op losskakel bet Holtzhausen 
gewys waartoe by in staat is. Hy 
het sy agterlyn vinnig wegge-

soos een man gespeel en was 
soos valke op die los bal. Hulle 
het die bal soos klokslag aan die 
agterlyn besorg wat dan die 
teenstanders oorhoeks gehard
loop bet. 

M.et sulke spel sal dle Pukke 
vanjaar die Kovsies kan klop. 
Daar is egter nog een groot 
fout. Die mann-e is nog te ge
neig om gerus te ra.a.k na 'n 
oorwinning soos die geval met 
Strathvaal na die pragtlge sege 
oor Potchefstroom-Dorp. Die 
Eerstespan het die wedstryd teen 
Strathvaal met 14-3 verloor. 

GEK.LITS 
Die tweede span het ook 'n 

goeie vertoning gelewer en met 
29-6 gewen. Driee is aangeteken 

Vier Pukke is gekies om Wes-Transvaal op netbalgebied te 
verteenwoordig. Holle is Rosalie de Klerk (A-span) Mara Uys 
Spekies van Heerden en Ria de Klerk (B-span) wat bier saam 
met bul afrigster mej. E. Holtzhausen, 'n Springboknetbalspeel
ster verskyn. 

Huis Rus wen 

weer 
In 'n rugbywedstryd wat baie 

min hoogtepunte opgelewer het, 
h e t Huis Rus vir Mafeking op 
laasgenoemde se tuisveld met 18 
punte teenoor 3 verslaan. 

Huis Rus kon nie hulle tra· 
disionele hardlooprugby speel nie 
as gevolg van die uitstekende ver
dedi.ging aan die kant van Mafe· 
king. 

Met komplimente von 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 
BOEKE

SRRYFBEHOEFTES 

INSLEEP! 

Foto: Fotokuns. 

KORFBALSPAN 1 

GEDUG 
Western Reefs h:et verlede Sa· 

terdag 'n verrassende oorwinning 
oor die feitlik onoorwonne eerste 
en tweede Puk-lrorfbalspanne be
haal. 

Vanjaar is die korfbalspanne 
baie gedug, en het die meeste 
wedstryde seevierend van die 
obaan gestap. Benewens die eerste 
en tweede spanne is daar ook 'n 
3A en 'n 3B span wat ook goed 
presteer. 

Janet Wissing en H:annetjie Gel
denhuys is albei gekies om vir 
Wes-Transvaal doel te gooi. Al· 
twee het hierdie seisoen met puik 
vertonings vorendag gekom. 

Vogende jaar sal 'n Springbok
korfbalspan Argentinie besoek en 
heel moontlik kan die Puk ook 
met 'n verteenwoordiger in die 
span spog. 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Koshuisbestellings: 6039 

deur Frik Schutte, Rautenbach, 
Bennie de Klerk en Fires va.n 
Vuuren. Schutte Venter bet met 
twee vervyfsko~ en twee straf
skoppe geslaag. Bertie Fourie het 
ook twee vervyfskoppe deur die 
pale gekliU.. 

In die lynstane bet Andre 
de Bruin baie goed vertoon. 
Saam met K. Botha en Boeboe 
Venter het by die bal suiwer 
aan die agterspelers besorg. Op 
beelagter bet Venter baie mooi 
gespeel. Goeie vertonings is ook 
gelewer deur Gert Rautenbach 
en Bennie de Klerk. 

PUNTELEER 

Rustenburg 
Strathvaal 
Potcbefstroom. 
Westelikes 
Universiteit ...... 

Western Reefs 
P .O.K. ...... ...... -···· 
Licbtenburg ······ 
Sasolburg ...... ...... 

Goldfields-Wes 

S WV G P 

7 6 
8 6 
9 6 
8 4 
7 4 

8 4 
7 3 
7 3 
8 3 
7 1 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 

1 12 
212 
2 12 
3 9 
3 8 
4 8 
s 7 
4 6 
5 6 
5 3 
7 1 

Die dames is besig met ritmiese gimnastiek. Die groep, afgerig 
deur mej. Cecile Malan gaan in die vakansie toer. 

Foto: Fotokuns. 

PUKKE IS TE STER'K 
VIR DORP 

Die P.U. se eerstespan bet vir 'n verrassing gesorg toe 
bulle die sterk span van Dorp, wat toe voor in die Iiga was, 2 
weke terug met 16-9 geklop bet. 

Die Pukke het met nuwe vuur 
gespeel en elke bewegin? van 

Dorp het slci.pbreuk gely weens 

vasberade verdediging deur die 

studente. 

Dennis de Klerk en Koppies le 
Roux het Dorp keer op keer met 
.go;odgeplaaste skoppe op die ver· 
dediging geplaas terwyl Christo 
Holtzhausen met ' •sy slim spel sy 

teenstanders ore aangesit het. 
1 

Klerksdorp ...... ............ 8 0 

WAAROM HET KOOS DU 
OORHAND 

Die voorspel het redelik gelykop 
verloop, maar in die tweede helf· 
te het die Pukke die oorhand be· 
gin kry. PLOOY BEDANK? 

,Die gerugte dat onenigbeid in dle P.U.-rugbyklub bestaan, 
is onwaar," bet mnr. Piet Malan, die sportdir.ekteur, in 'n onder
hood gese. Die Wapad bet mnr. Malan genader na aanleiding 
van Koos du Plooy se bedanking nit die rugby-klub en gerogte 
dat nog meer eerstespanspelers wil bedank. 

Vir die Puk. het Ibbert Jou· 
bert en Gerrit Botha elk twee 
driee gedruk, waarvan twee deur 
Martin Grundlingh vervyf is. 

Dorp kon nie een keer agter 
die studente se doellyn kuier nie 
·en sy nege punte is verlcry met 
twee stra.fskoppe deur Bokkie 
Blignaut en een deur Sandt 
Claassen. 

.,Om te voorkom dat Pukke vir van die n~gbyklub kan af~lei 

ander klubs speel gaan die klub word dat bier geen spesifleke 
se konstitusie dienooreenkomstig ontevredenheid of enige onenig
gewysig word," het mnr. Malan heid besta.an nie. Mnr. Du Ploo:v 
verder gese. Hy bet bygevoeg wou self geen kornmentaar lewer 

Die Wapad word goedrok deur 
EnsliD.s, Potehefstroom. Uitge
wers: Die Studenteraad P.U. vir 
C.H.O. 

dat daar klaarblyklik 'n ernstige nie. 
fout met ons rugbymanne se 
sportmansgees is as bulle net in 
die eerstespan wil speel, of an
ders glad nie. 

REDE 

Die rede vir Koos du Plooy 
se bedanking kan nog steeds nie 
vasgestel word nie. 'n Koerant 
in die Vrystaat se dit is om· 
dat by volgende jaar moontlik 'n 
sakeonderneming in die provin
sle gaan begin. Dan sal by bul
tendien vir 'n klub in die Vry
staat moet speel. 

Ult gesprekke met a.nder lede 

DAMESHOKKIE 
NA RHODES 

Die eerste dameshokkiespan ver
tre}Q die 7de Julie na Rhodes 
'Waar hul aan 'In i.nter-illlliversi· 
tere hokkietoernooi gaan deel
neem. Tydens die toernooi, wat 
van 10 tot 15 Julie duur, word 
die Proteaspan, 'n gesamentlike 
span van al die universiteite, ge
kies. 

Hul reis met die kombi en word 
vergesel deur mej . Malan. Die 
dames sai. ·reeds drie dae voor 
die tyd Puk toe kom om fiks te 
word. 

Rugbytoer 
23 P .U.-rugbyspelers vertrek ge

durende die Julievakansie op 'n 
uitgebreide toer. 

Mnr. Piet Malan sal as bestuur· 
der optree en hul sal met die 
studenteraadsbus reis. 

Die volgl$lde wedstryde word 
gespeel: 

10 Julie - Vryburg, 12 Julie 
- Kuruman, 15 Julie- Postmas
lbrg, 17 Julie - Kakamas, 19 Ju· 
lie - Upington, 22 Julie - Hof-
-~:.,,.., .. t ••. • ' 

C.J.S . 

(E'uMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

tot jassies en sokkies. 

, Vleispasteitjies met 

sous, assebliel . 

tamatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria 




