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~11tRELDHOF-AD OKAAT: 

S.A. SE UYANDE HET NOG NIE GMN LE 
Beeld na buite moet verbeter word 

,0 S binnelandse optrede mo~t ni opportuni ties op built·lambw potmlarHt'fl ingestel 
\ ord nie," het adv. Dawid de llliers, g-e. aghebbendt• up <lit> .t;t•Llt'tl 'an dit- olk('rereg 
en Ieier an die Suid-Afl'ikaan e span wat di~ Suic.h e. -saak voor tlie Wtirt'ldhof verd<•
dlg bet, verlede week op 'n gesamentlike vet·gadt>ring, g(•rt•t•I dt•ur dit• S('ntrum vir 
Internasionale Politiek, P.N.B. en die Regsvereniging, gese. ,Die vyande van Suid-Afri
ka is meet· gei'nteresseerd in ,koppe op ldnkborde', as om dit• blanke baasskap aan 
die uidpunt van Afrika te sien bly voortbestaan." 

Adv. De Villiers het gese dat 'n 
stre\~e na buitelandse pouJariteil 
die sekersle pad na ondergang sou 
heteken. Suid·Afrika moet staan 
op sv bepl'oefde grondbeginsels, 
\~at aangepa~ '''ord olgens die 
praktie~e t·i~e ~ .111 die tyd waarin 
h\ hom hr ind. Dan aileen, bet h' 
gt'~t!. kan daaJ •·esultate bereik 
word waardem binnc· en buite 
landse prohleme opgelos kan word. 

Die spreke1 het deurgaan. die 
klem laat val op die magte van 
binne en bnite die landsgrense wat 
entoesiast ics besig is met 'n voort
dnrende knvptangbeweging teen 
die Repnbliek. 

+ Die Suidwes·saak was 'n mid
+ del rot 'n doel Dit het nie g 

• • • • • • • 

gaa11 0<11 ons meriete nie, m ar 
oor die feit d;.Jt uid-Afrika iu 

uidwes 1 cge~::r Die ein tlike 
doel was om die Republiek 
1·oor clle ot! van die wereld te 
\ern~::der, het adv. De Villlers 
\ 'erdui de 1i k. 

Die beleid \ '<Ill afsonderlike ont
~~ ikkeling, wat onder Ieiding van 
dr. Venvoerd die Jig gcsien het en 
waarop ~·andag nog voortgebou 

word, se cinddoel is om ons me, 
rie1e duidelik en slstematie aan 
die werdd 1e stel - met \'Olle ver
n oue. 

Die npbreek 1 .m die ,.tt!gnie~e 

rase•" wa:um .A. \ Cilcecl llt:t , hel 
dir n:gs, pan in staa t gestel om sv 
teens tantle1 s op tlit: ~·e1 keerde vo l 
It' va11g en sodoendc die nitspraak 
i 1 on guns te beklmk. 

Ad1 . De Villiers het eglt:r ouk 
gewaarsku dat die va berade en 
verbete vvande v, n A. nag lank 
nie gaan le hel nic . flulle soek 
naarstiglik na kanse om krisisse 
en konrront::~>,ie 1e s kep .. n die 
gebruiklike mc~odes raak teed~ 

mecr oneerlik en unsmaaklik". 
In 1 erband met die terroriste

pl:oblcern het die sptel..er aansien· 
like moeilikhecle voorsien indicn 
die Republiek gedwing word om op 
groter skaal as ·an te1·ore teen ter
roriste op tc tree 

.. Dit is dus duidelik uat daar 
wanopvaltillg in die buiteland be
sta::m om die feitcba:.is waatop 
die bcleid \·an afsonderlJke ont
wikkcling beoordeel word. Dit is 
'n geykte beeld van ,apartheid' 
soos· dil met vedoop van jare in 
die in1ernasionale raadsale Pile 

R y 1 600 myl n~et fiets 

buu i:. gegrun I up 'u sameflan 
sing, dikwt•ls skee l en venvronge, 
1.1n aJ ie negatit:\\c' u~pekle, en hoe· 
gcnamntl sontleJ kt:nnbname v11n 
p l~itiew · tloelstellings en ontwik 
kdings, sou, dit mel die jare Lot 
st:md gt"k.Orn hel " 

+ D1t' <·t'J ste bd,mglike s lap in 
+ die 1 ·rbe lering van die ver· 
+ \ITOJ ge beelc.l na buite, i · die 
+ regslelling van die l'eiteperspek 
• tier. c•n tlie implika ie daan•an 
+ is 'norm lwt adv De Villiers 
• gese 

Ach llL' Villiers ht!l ook gewys 
or die duidelikt! wnv,Jrde denke 
1\al ill tlie inl<'tna~ionale k1ingt: 
no1 die begrippe diskrimiria<:.ie en 
nie-tHsk l iminasie hestaan. 

· Daar he'jy dit 

/11 lf fig ien VIIS die lig. 
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HORLOSIES 

HORLOSIES 

Kerkstraa t 48 

NR. 4 

Poli tieke denkers byeen 

•lt!P. D. f'. tfto l'tlllet '· leiet I'd// die . uitl-AjtikawHe span tydens die 
Sttitlwehallk Pow die lVih·e /dhof, hier afgeneem ~aam met prot. C. P. 
1'1/11 det Walt (liuks), lwo[ mn die departemeur Sraatsleer, en (regs) 
111111. J 1 van Towle1, /ek1v1 in die de pat remew. Adv. De Villiers lzet 
o~flf'.<'ft,'<' <If' '11 Pt'f~adetillg wat geteel i~ tleur die Semnm1 t•ir Jnter-

Htlswllllle Puliriek, dte Reg~1·etemgmg en P.N.B 
(Foto: Fotokuns) 

S.R.-VOORSITTERS VERGADER 
PLANNE vir ·u vergadering van siudeuteraadsvoorsitters 
van aile Afrikaans{' en Engels~ Universiteite aau die P.U. 
vii' C.ll.O., word tan ge-finalist•el'. 

Op 'n sou• 1g~::h ke 1 t:rgadering 
wat 1·erlede jaar m Durban gehou 
is, he1 d1t: \'uurmalige S R.·voor· 
~i llel , mn• Wlltit: Coetzee, 'n uit· 
nodigmg .wn die voorsi t ters gerig 
um die \ ulgende bvt:enkoms op 
dit' Put.. by te ~~ on 

Die huidige SIUdenteraad het 
hit·rdie uirnodiging opgevolg en 
uimodlgings is reeds aan die S.R.· 
1 oorsit ters gerig. Die vergadering 
\~ord beplan vir 4 en 5 April. 

Moonllike agendapunte wat be 
-.pret'k sal word, is die inskakeling 
'.111 ecrstejaarstudt:nle, die verhou
diug tus.en s ludentcrude en lluis 
komitees 1:!11 die roeping van 'n 
qudenteraad in die s tudentelewe. 

Die doel \'an hierdie vergade
•·ings \'an hierdie aard is om die 
undc:rlinge Ycrhoudinge tussen stu
terade tc: verbeter en inligting ten 

opsigte van st:kere gemeenskaplike 
sa ke uit te mil. 

LUS VIR A.S.B. 
DIE Afrikaansc Studente·vereniging 
1 an die Stellenboschse Universiteit, 
het weer voorbrand begin maak vir 
regstreekse affiliasie met die A.S.B. 

Hierdie veld tog van die A.S.V. 
is ietwat verrassend nadat die Ma· 
ties verlede jaar met groot ophef 
besluit het om a1le bande met die 
A. B. te verbreek. 

Die poging tot re·affiliasie sal 
egter eers na 11 Junie kan plaas
vind. Volgens die Studente-unie se 
grondwet mag 'n saak wat deur 
referendum beslis is, nie binne 'o 
jaar weer aan 'n monstervergade 
rmg ,,oorgele word nie. 

WI EN WAT E WAAR IS HY? 

Dties vall der Walr (links) en Japie Velller tvdens /utile fiels/uer llllll 

die einde vat/ Novembet verlede iaar. Hnlle her 545 my/ per fiefs 
afgeli! Vll/1 Potchefstroum af tot i11 Noordoos-Kaap waat /mile bv die 
Oranjerivier-skema gaa11 werk her. Altesaam /let /wile vetlede jam 
/600 myl per fiefs getoer. Beplan verder '11 coer deur Suidwes ge
duremle Junie-vakansie e11 Desember 'n fietstoer Durban toe en daar-

l'andaan mer die kus tangs to/ in Port Elizabetll 

Pittige Pot sies 

e AJmal weet dat tyd geld is, 
maar dis darem opmerklik hoeveel 
geld weggesmyt word om die tyd 
te verdrvf. 

FANTOM, die Puk-gecs, is altyd 
or•d: d hct y oog lui sien knip op 
die tutkcnningsparade. B.' d1e vrug 
lelees was hv 'n luten te teenwoor
dighcid agter elke su·ak mond Wat 
ek van hom kon bt•merk by sing
~ongs, ,~.~~ die me• kban~ 1 ibrering 
\an simpulie Ill!., en uuht:re en 
eeJstcplars ... OndeJ' die hoe, koel 
aanblik v::tn (\•erall die vierdejaar 
1arm.1seult', k1 imp hv ineen. 

By intet·lees word hy saam met 
die ~uik r in die koffie om en om 
geroer. Om reaksie uit te lok het 
ek enmaal 'n skokmetode toegepas 
en v<:rtel hoe my oupa met 'n ver-

\'alste pa poor! hasjisj by die een 
oog Marokkaan van Brink se hoek 
gaan soek het, en hoe drie van sy 
tone afge kiet is . . . sonder ge 
vols! 

Wanneer h66r mens ooit van 
FANTOM? Wanneer iemand onver
genoegd in sv baard mompel : 
.. vaar o, baas, is die gees van die 
plaas?", o[ wanneer 'n ou-heer aan 
die aandagtige drake verhaal: 
.,she was a phantom of delight .. .'' 

Die groot VRAAG: waar is die 
eenheidsgevoel. die groepsgevoel. 
die tasbare onaantasbare, die 
,.gees" wat aan 'n verskeidenheid 
van jongmense vanoor die hele 

* POTTEBAKKERY 

* GESKENKE 

* JUWELE 

* KOPERWARE 

land 'n identiteit gee op die kam· 
pus waar hulle hul kom bekwaam? 

Die antwoord le in oosself en in 
ons optrede teenoor mekaar. Laat 
ons Fantom loslaat voordat ons 
immuun raak teen hom en eendag 
van ons akademiese jare moet se: 
ek het daar geen behae in gehad 
nie ... ! Hy is bier tussen ons, om 
ons, in ons. Kom ons draai hom 
los uit die balsemdoeke en hou 
hom nie slegs as 'n voorwendsel 
voor by karnaval of intervarsity 
nie. Laat hy deel wees van ons 
jonkheid , ons uitbundigheid, Jaat 
hy re'inkarneer tot onuitblusbaar
heidt 
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BLADSY TWEE 

Potch lnrv 
Tel. 6437 of 6345 bedags 

\ RYDA., 21 en SATERDAG 22 

MAAR 

l~ HRSTE VERTONING. 
\ 

GAMBIT 

Mid1ael Caine en Shirley M~..Laine 

TWEED · VERTONING : 

ANDELERO 

Jam s tewart, Dean M:n tin en 

Racquel Welch 

MAANDAG 2~ en DINSDAG 25 

MAAR 

FOLLOW ME BOY 

r:red MacMurrav, Vt:1 :.1 Milt:s en 

Lilian Gish. 

WOENSDAG 26 en DONDERDAG 

27 MAART 

THE ANNIVERSARY 

Bettv Du1·is. 

t<.Y'I>.\, 28 en SAT t,RDAC 9 

MAAR'! 

El~R~l E VERlUNfN •. 

FOLLOW ME BOYS 

TWEED£ VER!UNTNG. 

THE ANNIVERSARY 

------------- --

Goue Weste 
lnrv 
Tel . 6437 

VRYDA 21 en S.\TERDAG 22 

MAARL' 

EER TE V ·RTO ING . 

HOSTILE GUNS 

George Montgomery, vonne Lie 

:.~rio en Tall Hunter. 

TWEEDE VER ONTNG : 

ANGELIQUE ON THE ROAD 

TO VERSAILLES 

Mil:hdt! Mercier 

l\1AANDAG 24 t:u IHNSDA _5 

MAARf 

THE lAST SAFARI 

tcwart Granger c::n Gabriellt: 

\VOENSDAG 26 en DONDERDAG 

27 MAART 

DARLING 

Laurence Harvey, Dirk Bogarde en 

Julie ilristie. 

VRYDAG 28 en ATERDAG 29 

MAART 

EERS E VER ONIN 

THE LAST SAFARI 

TWEEDE VERTONING: 

DARLING 

Nog flieks op bladsy 4 

01 WAPAD 

NATAL SE EERSTEJAARS 
INGELIG 

VRYDAG 21 MAART 1969 

DlJJS.E D eerstejaarstudt•utt• an dje Natalse Universiteit 
bet dagboeke on I vang vaarin die erstt• aanslag deur die 
tudcnielei rs teen die Regt•ring se onderwysbeleid voor

kom, luiclens ·u be rig in Tlw Star (24 Ft•bruarie). 
DEUR DRUKSPYKER 

Oit· J, gbu h., W:ll hierJi,• jaa1 
die eerste gepubliseer woru, -.tuan 
t\\t'c:: hlad~~e .1! a.m ,...1 strong 
.ttl:ll..k 011 tile ' tate's attlluue to 
war us a .. .tden,k In: ·dum" Ore d.ag 

D1 an1astud ,nle 

na Natal 
'n VERENIGTNG wat bekend sal 
st:1.t11 ::rs d1e ' praaldeer en Dram•l· 
Stlhklllc\ ert!n iging vnn die P U 
1 u II 0, '' uclll d1c Ot:patlt:lnL·ut 
Sp1..t .• k1ee1 t:ll 01 anra ~:estig 

D1c duel \ illl <.lit! \crcnigillg is 
onder 111cer om dit· dnmrnti • .,,. 
kun tc in .A le bevor·del'. 

'n Toer na Natal gedur ndc die 
Apl'il 1 :.~f..ansit! word beplan. Lid
m:lalsh.ap \\Ord net toegestaan auu 
-.tuden le wat minstens et!n akade
miese ktu,us in die departemenl 
volg. 

bul'l, 11.1s ing<"luit in 'n leer w t 
dt!ur · di.: ee1 stejaars-ontvangskomi
tce a:u1 .d die llll\ dinge uorhandig ,, 

In di · ln·1 w~1s oak 'n inlig 
lings1111, wat di · doelslellings van 
N11"a' \rtduukld, ht't, asook 'n 
buull . Lq, \ .111 NtiS a s • ere-presi
tleut, nuu . Al.111 Paton, waarin h1 
\t'rkl.1a1 dal alhuewel .,die land 
sc• lt!i ·rs waarsf..uwings gerig het, 
tlaar gc ·n verpligting op die stu
dent 111s c,m maar aile gedwee 
te uanvaat· nie". 

.. Die universitl'itt" van uid 
Al1 ih.<~ is uic· ,vrv' uic , \ ord aan 
dil' !>tudt!JII<' gese Drie basiese as· 
peh.lc \\al <'te is aan die opvatting 
1 au akad.:miese vrvheid - die reg 
um tc bcp:.1al wic onderwys moet 
word, wal onderwys sal word en 
\1 ic dit! onder wys sal gee, slegs op 
grond van akadcmiese standaarde 
- is deur die Regering uit die 
hand van die Universiteitsowerhe
dc t,lc::ll<' m" 

Ja, gr66t, gr66t egskeiding ake het 
hicrdle ' eek afgekom en gr661 ver
drae (liefdesverdrae) io; gesluit. On-

fhanklike state het hulle ontferm 
om die minder-onafhanklikes 
die onmisbare ergernisse! 

Gedurende die vakansie het die 
TTe1·togdom Hei111Qt se paadjie toe
gegro i op pad na die Pate en moes 
bulle maar tevrede wee met die 
.,bloubrief" van oorkant die draad. 
Die manne het kop gehou en feit
lik dadelik weer toegeslaan om 
Oosterhof sodoende van haar ou
jongnooiskap te red . . . dapper 
m nne, (37 sien kans vir 175)1 

Over de Voor was so uitgelate 
oar hut nuutgevonde vryheid dat 
hulle be luit het om sommer dade
Ilk weer vas te sleep en Kulu moes 
net bakstaan en kon ook nie anders 
a om te swig voor die vragte blom
me nie - die ja-woord was uit en 
ek hoop die kys sa l veilig vaar. 

Vermctel, ja vermetel, word ek 

Woot·d van od betroubare 
anke1A vi1· soekende mensheid 

- prof. J. ChrL Coelze 
,OP OEDI 1, as ' n vl'llg van di ond(•val, is een van die 
middcle om die mens d 'llr die gt.•nadt• van God terug te 
voer tot God", bet r>rof. J. Chr. Coctzee, 76-jarige voormalige 
t·ektor en vise-kanselie r van <lit' P.O. vir C.H.O. gese op 'n 
inlerfakultt'rt> lesin~ \\at die" w«.>~k OJl die kampus plaas
gt• ind ht>l. 

PJ ul. Cuclzet:, wic "' lt!sing ul 
l>etroubat e ankeP; in 'n wekemlc 
opvoedkundlge wereld baie groot 
belang~Lelling uitgelol, het, hel 
klem ge lc:: op die cise war in <h~ 

opvoeding gestel \\'Old in t.11e 1c1 
wesenlil ing en u!lboui11g v<~n <.Ire 
Alrikan r-kultuur, naamlik gesag, 
beginsels, nonns, feite en roeping . 

Prof Coetzee het voorts g s~ 
dat daar nie iets soos waarheid om 
waarheid, of 'n soeke na waarheid 
bv die Christengelowige b '!>taan 
nie. Die Woord van God is waar
heid en niles gaan om kennis van 
Goc:t t'n die verheerhking 1 an sv 
Naam. 

Opsommend het hy ges~ dat 
onthou moet word dat 

• d11 lin i~ldike opvoeding gebou 
i~ op duidclike deurdagte feite; 

die hr istelike opvoeding il 

t.,ak LltL' opdrag van God he1 
uu1 <.l1t! natuur te bewaak, te 
ilt·\l'l'rk, te behee1 en te kulti 
\ t·t! t , eu 

• d•c h1 is tel ike Afrikaanse OP· 
voeding lei heen tal hristelike 
\lrih.aanse kultunr. 

Antl<.:r ;,pr •kt!rs wa~ dr. P. J. 
Meyer, \UOI sitlt!r \ 111 die Beheer
r.tatl 1a11 die SA.U.K. (die bestem· 
uting \an die Afrikaanse kultuur). 
pt of. . M. \ '• 111 tier Merwe Brink, 
<.lir kteur \'a n Amkor en vise-presi
dent van d1c W N.N.R. (die uitda
ging van die natuurwetenskap van 

ons tyd), dr. G. . P. van der 
V •ver, Gereformeerde leraar van 
die gemeente Bloemfontein-Suid 
('n p r pektief op 'n teologie uit 
, uid-AfriLanse bodem). Edel
agba rc, Regter G. P. de Vas flugo , 
st'nior regter van die plaaslike nl 
<.leling 1·an die llooggeregshof in 
Gri~kwaland Wes (regs,·orming en 
regshandhawing in die toekoms) 
I'll mnr. J. . Marai~. president van 
die Afrika nse Handebinstituut 
(Suid-Afnka en S\ ,e\fslandige 
toekoms) 

lloewel dit telcurslellend was 
om te merk <.!at die gehoor hoof
saaklik uit dosente en 'n klein hoe
\eelheid senior studen le bestaan 
hel, was die sen lrale tcma - kul
tuurbe temming - baie nktueel, 
en <.lit! Yerskeie onderwerpe wat 
behan<.lel is, is op 'n stimu.lerende 
wyse aangebied. Vera! <.lie po i 
liewe sicning van 'preker . oos 
mnr. Marais, is met groot entoe· 
siasmc:: ontvang. 

Die onderskeie referate word 
in .. Koers" gepubli ee1 . 

• di Christeli.ke opvoeding gebou 
is op die Woord van God a!> nb
solute gesag; 

e tht: L hristellke opvo •ding gebou 
b op <.lit beginsel,; en norms 
w. t in Gods Woonl ncergde is, 

DI STUDENTERAADS
VOORSITTER 
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P.U.-atletiektoer na Europa 

Dll , ·t! r ~k kl'CJ in die geskiedenb 
van orh Universiteit, word 'n oar
sese lu.:1 dew die atlet iekklub be
plan Dil is bt!lekenisvol dat hier
dic ijruol slap plaasvind in die 
eeukesjau1. _Die betekeni~ wat so 
'u lu.:r vi1· :.ltlctiek aan <.lie Puk 
eu vu· di<' Univer iteit in sy geheel 
kan meebting, is be lis nie maldik 
t · be1.:ken nie. Die Studenteraad 
hl't dan ook sy valle morele steun 
.tau hierdie saak gegee en beloof 
um ok, wuar moontlik, praktiese 
llulp te \erleen om hierdie ideaal 
te , ·et wesenlik . 

L<:'n v n die grootste pmbleme 
l>'. die oeplanning v n so 'n toer 
is die \'erklvging van die nodige 
fmansies . Om hierdi probleem 
die hool te bied, gaan die atletiek
klub 'n prestige-publikasie die Jig 
laat sien en verkoop. Die versky
ning van hierdie publikasie val 
saam met die verskyning van ,.Die 
Pukkie" Die gevaar bestaan dus 

AAN DIE WOORD 
d. t hierdie t1 ce publikasies me
f..aar se \'e rkope, vera! hier in 
Pot hefstr om. nadelig kan bei:n 
'loccl eyolglik het die S.R. be-
lui I om die:: verkoop van Pukkie 

tydens tli • Eeufees-atletiekbyeen 
karns 1·an die universiteit op die 
middag van 29 Maarl te verbled, 
ten cinde aan die atletiekk.lub die 
'olle geleentheid te g e om hulle 
publika ie te vcrkoop. 

Die atletiek-toerspan gaan deur 
hierdie toer verd r meehelp am 
ons Universiteil oak internasionaal 
op die kaart te plaas . Hierdie toer 
\ erdien die ondersteuning van elk
een van ons, moreel en andersins. 

eklamekomitee 

Die tudent raad het op sy laaste 
vergadering 'n mosie aanvaar dat 
'n rek.lamekomitee in die lewe ge
roep word. 'n Kommissie is be
noem om op al die organisatoriese, 
finansiele en ander aspekte in te 

Vervolg in volgende kolom 

genoem omdat ek dan sekere oud
stryders in mv vorige geselsie oar 
die hoof gesien het - ai, ek is tog 
-.o hartseer... hou sommer net 
hier op nik. Tweetjies wat ek te na 
gekom het is Saa1·tjle Buys en 
Maartln Oosthulz n. Ek bied dan 
ook nederig my verskoning aan. 

Raai wat is daar wat die Puk 
nag nie aanbied nie ... nee, ek sal 
julie nie kan help nie, want tot 
verlede week het ek nooit kon 
droom dat hier oak kursusse m 
Boen•roukunde aangebied word 
nie . . . Toe kom Rosa Pleterse en 
sy gee my hierdie waardevoiJe in
ligting. Sy se dis 'n voltydse drie
jarige kursus en dan kan sy haar 
bekwaam voel om dalkies as vrou 
vir ene Gawfe te gaan diens doen. 

Dan is daar oak nog die inter
universitere bande wat aan die 
gang gehou moet word. !{ier is die 
Puk oak weer baie gelukkig want 
ons verteenwoordigster is Magda 
BrUmmer en U.O.V.S. se toutjie 
word getrek deur bulle Johan, Net 
~olank die toue stvf blv, ... stem 
ek saam. 

Om nie eens te praat van 'n 
langasem tokkelok nie - . . . ek 
dink hy het dalk Vl'oeer klas e by 
De Villiers Lampre ht geloop/ge
draf want sv kys met Dicky Otten, 
dit is nou Jan Venter, is net soos 'n 
frikkadel, 'n mens kom nooit op 
die end n!e. 

Oe, en dan is daar 'n aster wat 
hard besig is om doepa te berei -
nie vir die .,uit-tand bull-dog" nie, 
maar vir Jos Weiman. Ek hoop Lor
raine Net vergewe nie die arme ou 
nie - hoop bu11e vergewe my! 

Ai , die ou liefde darem .... dit 
wil darem nociit roes nie. Die suur 
(of anti-suur) is seker die oorsaak 
daarvan want Trudie van HeynJn· 
gen en haar Fanle het na lange om
swerwinge weer die knoop deurge
haak en nou wil dit net nie beter 
as beter gaan nie. 

lets vreesliks gaan gebeur want 
PhiUp Otto het nou eindelik be
sluit dat Suzette Combrlnk die 
enigste eerstejaar is wat hom 'n 
.,kick" kan gee. Wei, ek hoop nie 
dat dit gou sal gebeur nie .. .! Sy 
maat Koos Roelofse bet toe maar 
besluit om sy voorganger af te los 
by Jenny Burggraaf - dit was, na 
verneem word, baie blitsig. 

Nag tweetiies wat ek in dieself
de asem kan noem as die ,.oulief
des" is: Regina Neuhoff en Rennie 
Grobler. Hulle' se die uitmaak i<> 
niks maar die opmaak daarna is 
panne lekkerder ... 

Verlede week het ek gepraat van 
iemand wat ek 'n tyd terug so sien 
prank het . Wei, ek het nou beves
tiging gekry dat Kobus van der 
Walt en sv Kleine Comella skulpies 
op die droe strand versamel -
kan dit blote oeverblindery wees? 

Ai mense, my hart is seer, maar 
ek moet gaan. Wees nou nie kwaaJ 
sien, dis laagwater. Of sou dit net 
vir my nie; volgende keer verras 
ek dalk ... ! 

Groetnis. 

S R .-VOORSITTER 
AAN DIE WOORD 

gaan en so gmr moontHk aan die 
S.R verslag te !ewer. 

Die tyd waarin ons !ewe, met 
al sy gejaagdheid en oor-georgani
seerdheid, roep om deeglike re
klame So 'n komitee, wie se werk· 
saamhede sleg rek.lame bebels, 
kan verder help om 'n bloeiende 
en aktiewe studentelewe te verse
ker. Deur deeglik beplande en oor
spronkli.ke propagerlng, kan sorg 
gedra word dat alle aksies van 
hoofliggame, verenigings en onder
liggame onder elke student se aan
dag gebring word. 
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Powell, bakstene en televisie 
- Indrukke van student na toer oorsee 

,SONJETIIING is rotten in the state of Dcnmat·k", was Shalu~spearc sc woordc .baie jare 
gelede. En vandag kan hierdie ,Denmark" so baie lande wees, veral maklik ons stam
lande. Dit lyk donker in die verligte Noorde en dit is lekker om terug te wees in die lig 
van ,donker Afrika", skryf mnr. B. J. de Klerk oor die afgelope Abe Bailey-toer na 
Europa. 

* Suid-Afrika is nog steeds een 
van die ongewildste Iande vir die 
Europeer. In Landen, wat vol poli
tieke vlugtelinge is, is die aanvalle 
die skerpste. Meer vooroordeel en 
emosionele redenasie is daar seker 
nerens in die wereld nie. Ons het 
gevind dat aanval die beste is, 
want ons behandel ons nie-blankes 
baie beter as bierclie aanvallers bul 
eie mede-Engelse .,cockneys". Bui
te Landen tref ons 'n gunstiger bou
ding aan. Hulle gaan hoegenaamd 
nie saam met ons beleid nie, maar 
die algemene standpunt is: julie 
bly in Suid-Afrika, ken die tvestan
de die beste en moet julle eie op
lossing vir julie vraagstukke soek. 

POWELL 

-lC- In Landen is elke derde per
soon op straat 'n gekleurde. A daat 
binne so 'n kort tydsbestek by
\'Oorbeeld duisend Amerikaners ol 
Ru se in plaas van gekleurdes bin
negestroom bet, sou die klagtes nog 
skerper gewees bet. Geen wonder 
dat Enoch Powell soveel aanhang 
kry nie. Hy is alles bebalwe 'n ras
sis; in ons Suid-Afrikaanse stan
daarde selfs 'n bietjie links. Hy is 
die Ieier wat op televisie absoluut 
as die sterkste politikus na vore ge 
tree het. Hy is nugter, realisties: 
nie dom-astrant-reguit nie. 
* Powell a~ Konserwatis en mev. 

Hierdie foto van Abe Bailey-beurshouers is geneem tyclens 'n skerner
kelkpartytjie van die kaptein van die Pendennis Castle, op pad 11a 

Brittanje en Europa in Desember 1968. Van links is Winz Botha (U.S.); 
0/cws van Zyl (U.P.); Ben de Klerk (P.U. vir C.H.O.); een van die 
o{fisiere; Philip Hennhzg (U.O. V.S.); Don Gibbon (Rhodes) en I. P. L. 

van der Walt (P.U. t>ir C.H.O.). 

I Verkrampl en I verligl uit 
verband geruk -De Klerk 
,ONS IS blootgestcl aan die magt.e van die twintigste eeu. 
Ons reaksie teen hierdie blootstelling is om die volk as die 
hoogste werklikheid te stel", het prof. W. J. de Klerk, hoog
leraar in interfakultere wysbegeerte, op 'n vergadering van 
die Potchefstroomse tak van die Suid-Afrikaanse Akademie 
se Werkgemeenskap gese. Hy het gepraat oor die bedrei
ginge van ons lewens- en wereldbeskouing. 

Prof. De Klerk het daarop gewys 
dat sommige mense gevare sien in, 
onder andere, immigrasie, Suid· 
Afrikanerskap, modes, Sondagkoc
mnte en in ,.vcrligtes" en .,ver
kramptcs". Hy wou nie uilwei oor 
die laasgenoemde twee onderwerpe 
uie .,want clit is so uit verband ge· 
ruk en owerspel mee gepleeg dat ek 
nie meer kans sien om pa te staan 
vir die kinders claarvan nie," het bv 
gese. 

Die Westcrling se optredes word 
al hoe meer van buite bepaal en 
daarom moet ons die bedreiging 
sien by ons blootstelling aan die 
wereldkultuur. Die tegnologiese 
prestasies van die mens bet die we
reid onderwerp maar die lewe ver
woes, bet hy vermaan. 

+ Prof. De Klerk het beklerntoon 
+ dat die militante internasionale 
+ liberalisme, met sy tipiese on-

Pittige Porsies 

+ verdraagsaamheid, poog om 
+ die christelike lewenswyse om
+ ver te werp. 

.,Jiie1 die blootstelling aan be'in
vloeding bring ver keie waarneerr.
barc tendense in ons lewens- en 
wereldbeskouing mee, waar ons 'n 
teenreaksie van volkstotalisering 
\'ind wat oor alle grense sny." Dit 
is 'n ewe onchristelike siening, het 
hy gese. 

Hy het gese dat ons dan dink 
rlat afsonderlike ontwikkeling sleg,; 
ter wille van blanke voortbestaan 
is en dat die algemene neiging is 
om die verlede as maatstaf te aan
vaar en alles wat nuul is met wan
troue te bejeen. Hierteenoor waar
borg die Calvinistiese binding van 
ons lewens- en wereldbeskouing be
ginselbehoudendheid asook voort
durende vernuwing en verordening 
na die eise van die tyd in die Jig 
van die beginsel. 

Barbara Castle as Arbeider tree na 
vore as moontlike premiers van 
Brittanje. Enige Brit sal jou uit
lag as jy o 'n Stelling teenoor hul-
1e maak , maar hulle lag ~elfs vir hul 
eie premier Harold Wilson . 
-lC· Wilson het die afgelope jaar die 
ekonomiese posisie van Engeland 
skittcrend hanteer. Daar is 'n byna 
ongelooflike verbetering, hoewel 
dit nog baie jare sal duur voor die 
land weer op sy bene sal kom. 

BAKST ENE 

* Om Jangs 'n venster van Suid· 
Afrikahuis te staan - so groot 
soos die blou vensters van die 
Frans du Toitgebou- terwyl 'nNe
ger 'n baksteen daardeur gooi, laat 
jou bloed kook. Vier sulke vensters 
en 8+ kleintjie is met elke denk
bare Yoorwel"P gebreek deur sowat 
6,000 betogers wam·van die helfte 
u it Afrika, 'n kwart uit Asie en 
slegs 'n kwart uit Brittanje self 
kom. Betogings moet op 'n Son
dng gehou word, want dan is die 
arheiders vry. 'n Polisiman wat net 
gekyk bet en niks gedoen het nie 
terwyl die vensters die een na die 
ander gebreek word. se opmerking 
\\'as: .,Well, it's freedom of speech." 
* Die dames neem al meer en 
meer die Ieiding in Engeland. Die 
jonger mans dra blommetjieklere, 
lang hare ( soos bulle self se: om 
die verskille tussen die geslagte uit 
te skakel) en soek mekaar se ge
selskap op. Die dames wat na 
manlikheid soek, kan dit nie meer 
by hul eie mans kry nie en soek dit 
bv nie-blankes. Die ondergrondse 
treine is vol gemengde paartjies 
waarvan die meisies altyd blank is. 
Twee-twee ry die blommetjiemans 
maar saam fliek toe. 
* Godsdiens word al meer 'n be
spotting. In een toeneelstuk is die 
skokkende liedjie gesing: ,1 be
lieve in god, and T believe that god 
believe in god, that is me!" 

TELEVlSIE 
* Televisie. reg beheer, kan iets 
gcH~ds inhou. Ons bet onder an
dere die reis om die rnaan in al sy 
stadiums gesien, die intreerede van 
Nixon, hoe dit in Biafra en die 
Midde-Ooste lyk, 'n wereldtitelge
veg in boks, die Britse binnensbui· 

c at let iekkampioenskappe, Skat
land teen Frankryk in rugby, en 
uitstaande sokkerwedslryde; om . 
nie eers van die wereldkampioen
•.kappe in ysskaats en ki op sneeu 
te praat nie. Swak programme is 
daar ook baie, soms selrs godslas
terlik. 
* Tn Holland werk die middelja
rige mense seker die bardste van 
alma! wat ons op toer gesien het 
Die jongmense is die grootste Jeeg
leers. 
* In Parys het ons regoor die 
regsfakulteit in die Sorbonne-area 
geblv. Op die gebou staan die be
kende woorde: vryheid, gelykheid 
en broederskap. Voor die gebou is 
agt busse vol polisiemanne perma
nent gereed gehou . . . studente-on
luste. Wat 'n kontras met hierdie 
bekende slagspreuk! 
* In Athene het ons in dieselfde 
gebou as U TI1ant tuisgegaan . En 
wat 'n fantastiese ervaring om op 
die Areopagus te staan waar Paulus 
sv rede voor die Atheners gehou 
het! 
* En as iv die bakermat van ons 
beskawing se laaste spore, soos 
Pompei', die Collosseum, die Ro
meinse forum en die Akropolis 
sien, voel jy skaam dat ons in 'n 
tvd leef waar die beskawingskurwe 

BLADSY DRIE 

In die hotter geval 

Beplanners-. . 
verentgtng 

geplan(t) 
'n BEPLANNERSVERENIGING is 
op Donderdag 6 Maart deur die 
beplanningstudenle gestig. Die doe] 
van die vereniging is om die be
planningstudente soveel moontlik 
met die praktiese sy van beplanning 
te laat kennis maak. Om dit te 
bereik, word die volgende beoog: 
uitstappies na gebiede om voorbeel
de van goeie beplanning te bestu-

deer, referate deur gesnghebbendes 
op die gebied van bcplanning en 
skakeling met <mder universiteite . 

Prof. F. J. Potgieter en mnr. L. 
K. van Gas is as erelede van die 
vereniging benoem . Die bestuur 
bcstaan uit mnre. Kobus Malan 
(voorsit te1·). Fanic Venter (sekret:l· 
ris) en Nico Botha (penningmees
ter). 

Pittige Porsies 
• Die tyd gaan verby, se OilS. 
Maar dis 'n groot vergissing. Die 
tyd bly, dis OilS wat verbygaan. 

Van V oorpos tot V oorspoed 
met sonniger hanl~s~l~e .•.. 

Sedert sy stigting in 1862 het die Standard Bank baanbrekerswerk op 
die voorposte van ons land jredocn. 
. \X aar goud en diamantc ook al ontgin is, het die Standard dit gekoop, 
versend, verassureer en ' erkoop; werkcnde kapitaal aan die snelgroeiende 
mynboubedryf, boerdery en nywerhedc Yoorsien, en kontanl daargestel vir 
noodsaaklikc aankupc ,·an vcrhruikersgoederc. Sodoende het sy hank
dienste bygcdra 9m ordc, stabiliteit en voorspoed aan die gemeenskap 
te bring. 

Ja, die Standard Bank se wortels bet diep vasgegroei in ons lands· 
ekonomie. Hy het ontwik.kel tot 'n staatmaker-bank wat vandag in elkc 
uithoek van ons sonnige Suiderland sy medeburgers help df'ur sonniger 
banksake. En die Standard ilank gaan die tockoms tegemoct met vertroue 
in nog groter welvaart, geluk en welsyn vir sy land en sy mense. 

Ojl tlie Standard kan u staallnaak 
DIE STANDARD BANK VAN SUtD-AFRIKA BEPERK u 

(Cr'•liSirtrrJ,. llund,.lsbanlr) 

~leer as 800 kanturc d"arsclt•ur die Rcpublick en S.W.A. 

e Op jou liggaam, en vera! op 
jou gesig en jou bande staan uit· 
einclelik die geskiedenis van jou 
hele !ewe geskrywe. 

Prof. De Klerk bet ten slotte die 
groot verantwoordelikheid van ons 
volksleiers beklemtoon. ,.Dit is hul
le taak om hierdie identiteit op 
aile vlakke te verdiep en te konkre
tiseer sodat geformuleerde antwoor
de op aile vraagslukke verkry kan 
word." 

in ons stamlande weer sy laagte~ 'n Argitek!.n·oor tellin~ van die Stumhu·d Bank Sf! reU!ilt>~Dlrum van R16 miljoen in Johunnesburg. 

punt bereik het. _ * G•ant 2t4-140/1A 
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AFSPRAKE .•. 
21 Ma::trt - Filmvertoning denr 

A 0 B , The Sand Pebbles, 7.30 

11111 

21 Maart - Skynho[ deur Regsvex

eniging, Kamer 100, Frans du 

Toit-gebou, 7.30 run. 

22 Maart - Simposium deur die 

Regsfakulteit. 

22 Maart - Motorsport gereel deur 

AOB. 

22 Maart - Heimat gaan haal hul 

vlag in Pretoria by Jasmyn. 

22 Maart - Uitspan gaan met Puk

bus na Eeufees op Krugersdorp. 

24 Maart - Kenmekaaraand by 

Klawerhof met Oosterhof, Da

wie Dup, en Klawerhof. 

24 Maart - Retoriese Vereniging 

onder voorsitterskap van Leon 

Wessels. 

24 Maar! - Meesterskonsert, Kon

servatoriumsaal, 8.00 nm. met 

kunstenaars Gyorgy Pauk (viool) 

en Ingemar Bergfelt (klavier). 

25 Maart - Klawerhof vlotbou

groep met Ons Huis Tnterfliek 

op slecpwaens. 

26 Maart - Rugby tussen Heimat 

en Uitspan. 

26 Maart - Afrika-seminaar, Frans 

du Toit-gebou 7.20 nm. Prof. J. 

H. Coetzee: Afsonderlike ontwik

keling: Kan en wil ons? 

26 Maart - Rugby gereel deur die 

Sportinstituul, Olenpark. 

26 Maarl - Huishoudkunde depar
tement mel Puk-bus na Paas 

skou . 

26 Maart 1969. 7.30 run . Frans du 

Toit-gebou. kamer 3. Prof. G. 

Dekker. ..'n Tcnagblik oor die 

Afrikaanse litererc !ewe van die 

afgclopc halfceu ." 

27 Maart - Virus-bycenkoms mel 

die rektor, prof. H. J. Bingle as 

hoofspreker. 

2i Maarl - Simpo ium oor Maat

skaplike wcrk. 

27 Maart - Sokker: Klawerhot 

vs. Ons Jiuis gcdurende sleep

tyd op Kampus. Huiskom-ken

mckaar gereel deur Klawerhol 

m.: t Kulu en Hombre. 

2~ - 27 Maart - Korps V.V. bied 

::wtt 'n feesprogram , Totius-Ge

cknksaal. 

29 Ma~lll Atletiekbyeenkom.,;, 

Bill wart Ovaal. 

31 Maart - Huiskom kenmekaar 

gerecl mt·t Thaba Jah, Over de 

Voor deur Klawerhof. 

2DthCenmrv 
20TH CENTURY 

VRYDAG 21 en SATERDAG 22 

MAART 

THE IMPOSSIBLE YEARS 

David Niu::n . 

MMNDAG 24 TOT SATERDAG 29 

MAART 

PRUDENCE AND THE PILL 

Deborah Kerr en David Niven . 

DIE WAPAD 

PAD 
Gesag 

A DIE gedurige tudente-
opstande en betogings, wat 
soos 'n vloedgolf oor die we
reid gespoel het, is die aandag 
wegespi ts op die gesagspro
blcem . In Suid-Afrika waak 
die owerhede teen moontlike 
neigings in hierdie rigting. Die 
jeug word voortdurend hier-
!een gewanr ku - en die ge
ringste teken van opstand 
word gou veroordeel. 

OngeJukkig i daar in 
Afri kaanse kringe nog nie ge
noeg gedcba teer oor die aard 
van gesag, y wese en funksie 
11ic - vera! nie binne univer
sitere rnamwcrk nie. Dit is 
beslis nie genoeg om te vol
staan met die tot dusver al
gemene uitlating oos: eli-: 
i\frikaanse student weet nog 
om nan gesag onderworpe te 
wees; upstand teen gesag is 

1 
on-Christelik, ensovoorts. So 
praat ons in on verwarde tycl 
ongekwalifiseerd en ontneem 
ons die jeug hul normatiewe 
veran twoordelikheid in die 
uit bouing van bestaande ver
houdings. 

Daar moet veel meer besin 
word oor die aard an die ge
sagsverhouclings aan die Uni
versiteit, spesifiek met betrek
king tot die Raad (die rektor) 
en die leiers (die studente
raacl) aan die Universiteit. 
Ons moet 'n oop oog ontwik
kel vir die nuanseringe in die 
gcsagsverhouding aan 'n op
voedkundige inrigting. Die ge-
ag verhoucling aan 'n univer

siteit word gekwalifi eer deur 
die taak of doel van die uni
versitcit - oos in aile ::mder 
samelewingskringe. Daarom 
kan ons nie volstaan met 'n 
algemene begrip van gesag 
nie en eli! net so nolens volens 
op elke samelewingskring van 
Loepassing maak nie. Ouerlike 
gesag verskil van regerende 
staatsgcsa, en van opvoecl
kundir.e universitere gcsag. 

Wat is die aarcl van op
vocdkundige gcsag soos dil 
praklies in die universitcre 

opsct na vore behoort te tree? 
Opvoeding aan 'n univer i

teit (die doel van 'n universi
teit) is in wese vorming van 
tudente vir hul algemene le

wensrocping en vir hul spesi
Heke lewenstaak. Die valle 
persoon i daarby inbegrepe 
en ook die studentelewe. 

So het die ge agsverhou
ding aan die universiteit ook 
'n vormingsaspel . 

Dit bestaan negatief daar
in dat universitere gesag (oor 
die studente en hul leiers) nie 
rcgerenclc (soos by die staat) 
gesag is nie. Hier word nie by 
wysc van dekrecl of prokla
masie regeer nic. Vcrder word 
gesag hier nie in die · eerste 
plek afgedwing nie. 

Positief bcstaan dit in die 
cerste plek uit 'n leidencle 
houding van die Raad aan die 
universiteit en wat die studen
te betref, daarin dat - vir 
saver dit die algemene saak of 
heil van die universiteit in sy 
geheel raak - die studente
raad steeds by die owerhede 
ter rade sal gaan. 

As hierdie houcling weder
syds bestaan, kan dit nie an
ders as groat seen tot gevolg 
he in ons verwarde tyd nie. 
So kan die studenteraad (on
der andere) in die geleentheid 
gestcl word om hul eie beplan
ning aan te pas by die breer 
un ivcrsi tcre beplanning 
nan on sncl ontwikkelde uni
ver itci t 'n absolute vereiste! 

Maar dan moet daar du 
pra k tic e kanale bestaan, 
waar be inning, Ieiding en ge
sprek kan plaasvind. Hierdie 
kanaat moet nie momenteel, 
wanneer die nood dit eis, of 
nadat besluite van die Raad 
reeds genoem is, aangevra 
word nie. 

Die Puk het in hierdie op
sig 'n mooi tradisie waarop 
hy trots kan wees. Ons hoop 
dal pogings wat aangewend 
is om in hierdie opsig die ver
houding nog tc ver lcwig. 
gunstige aandag. sal geniet. 
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Wit bie Boorb 
MARKEER DIE PAS 

Gen. 24 : 63: ,.En Isak het teen die aand uitgegaan om te 
peins in die veld". 

Tiperencl van die Oosterlinge 11.et Isak daardie aand die stilte 
van die veld opgesoek om viT 'n oomblik met homself, met sy 
eie ongeoTdende gedagtes besig te wees. Hy belewe inderdaad. 
'n beslissende tyd in sy lewe: sy moed.e1· is koTt tevoTe oorlede 
en hy staa.n op die punt om 'n huwelikslewe te begin. 

As nugtere, realistiese tydbewuste, gejaagde verstandsmen
se van die Weste sou ons miskien dink dat dit verkwisting 
van kosbare tyd is, want d.aar is mas nie tyd nie! 

Voel u nie ook 'n dringende behoefte om soms alleen te 
wees nie, in die rustigheid van die veld of in u binnekamer, 
om na te dink, te peins, ja om vir 'n oom blik die pas te mar
keer nie? 

'n Filosoof het gese die groat ellende van die mens is d.at 
hy nie clurf om vir een uu1· in sy kamer met homself besig 
te wees nie. Die mens wat God egter ontmoet het, sal nie vlug 
vir die eensaomheid nie, inteencleel, hy sal dit gmag won 
opsoek. 

Dit is wat Isak gaan doen het: aan die een kant soek hy 
sy troos by God en aa.n die ander kant beplan hy sy lewe in 
die lig wat van God. afstraal. Hy peins, hy bid. nie; 'n mens 
hoef nie net in die gebeclshoud.ing met God. besig te wees nie, 
ook cleur na te dink en sy geopenbaarde Woord te oordink 
en te cleurclink moet ons gedurig open/ik en openhartig ons 
verl1oucling tot God in oenskou neem, en in die lig danrvan 
ons lewe beplan. 

Die Studentelewe is gejaag en vol, en stel eise aan 'n mens. 
Daar is teteu1·stellings, maar ook geleenthede. Daarom is dit 
nodig om steeds nader aan God. te lewe. Ons is mos nie mense 
met materialistiese d.oelstellings nie! ,Dink aan die Here jou 
God, dat dit Ily is wat jou kmg gee om rykdom te verwerwe" 
- Deut. 8 : 18. 

Kom tot stilstand, dink en weet: ,At is ek arm en behoeftig 
- die Here dink aan my" - Ps. 40 : 18. 

A. le R. du P. 

Confession of an English 
· South African 

SOUTH AFRICA is my country. It 
is ju 1 possible that my great
grandfather was an enemy of thi 
count•·y, but I do not bear his 
prejudices. 

I am politically aware, but not 
particularly active. My conception 
of South African politics are not 
connccted with party politics, but 
is conccmcd with economic, social 
, nd racial questions . Therefore 1 
do not care who rule rhe country, 
::I!> long as I may earn my living 
honestly, live in peace with my 
Afrikaans and Bantu neighbours 
and enjoy the lovely climate and 
beauty of my country. 

There is a tendency no\\'adays, 
especially among academics, to 
allot some sort of a definite South 
African culture to us English
spea kers . This confrontation i 
false and certainly artificial: for 
once, the English cultural heritage 
of South Africa cannot be connect
ed LO a homogenic cultural influx 
from Britain and elsewhere at il 

certain historic moment, and for 
another, English-speakers, for some 
reason or another, have never 
really been interested in cultural 
consolidation in SouU1 Africa. 
What we've always wanted, was 
harmony and peace. 

+ But this does not mean that 
+ we haven't a recognizable way 
+ of living of our own. I would 
+ ay we have very much the 

+ same habits and principles as 

• the Americans . 

Until recenlly, we had been able 
to seck harmony almo t exclusive
ly among our elves because of the 
chauvini~m of the Afrikaner. Tt 
seems however that Afrikaner ideas 
ahout nationalit and even religion 
have changed considembly over a 
short period of time: at present 
I find it extremely easy to com
municate with Afrikaner ·, because 
the eem to have put away their 
consenrati m and are becoming 
increasingly willing to accept mv 
standards. In the field of religion, 
they are equally becoming more 
lenient and sympathetic towards 
other groups . lf one can believe 
the Sunday Press, it i even the 
policy of the pre ent government 
(containing mostly Afrikaans
speaking members) to amalgamate 
English and Afrikaans speaking 
white into a new nation . 

Such a policy may wdl succeed, 
since I believe that the Afrikaner 
way of living has become easily 
comparable to our own (that i , 
more 01· less, to the American way) 
of life. Thus harmony and peace 
appears to be quite achievable 
within the next few years, provided 
that nobody expects from us 
English speakers a major adaption . 
But in the light of what is happen
ing to Afrikaner "culture", I don't 
believe that anybody will. 
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KLEURBAADJIEKWESSIE 
- Kleurkomitee verduidelik 

AAN WA'M'ER VERElSTES moct t'k voldoen om ~e.·cgtig op 'n Puk-klcurbaadjie te wres? 
Dit is 'n vraag wat by menige student; eerstejaars sowel as ouhere en -dames, 'opkom. Die 
voorsitter van die kleurekomitee van die Studenteraad, nmr. Arie Geertsema, verduidelik 
soos volg: 

• 'n Student moet akademies in 
sy tweedejaar wees. (Die aplekers 
wat prakties doen , moet bev.rys dat 
bulle by 'n erkende apteker werk) . 

• 'n Student moet die Studente
handboekeksamen (Bros) geslaag 

A.S.B.

Hoofhestuur hier 
DIE A.S.B.-Hoofbestuur le hierdie 
week besoek af by die Noordelike 
sentra . Vanaf Donderdag, 20 Maart 
tot Saterdagmiddag sal die Hoof
bestuur besoekc bring aan die 
plaaslike kampus en aan die On
derwyserskollegc. 

Donclerclagaand is 'n massaver
gadering by Pote gehou. Van Vry
dagmiddag af sa l claar gcsamen ll ik 
vergaderings wccs van die Hoof
bestuur en die Puk-Stuclenteraad. 

Karnaval: 

hel. Sonder hierdie eksamen kan 
jy nie 'n baadjie o[ sternreg kry 
nie. 

• 'n Student moet die vereiste 
minimum kleurpunl van 50% be
haal. (Buitemuurse studente word 
egter uitgesluit by die kleurpunt, 
dog moet nogtans die eksamen 
skryO. Persone wie se kleurpunt 
onvoldoende is, of geen kleurpunt 
verwerf bet nie, mag in hulle der
dejaar kleure kry, mits hulle Bros 
geslaag het. 

ONDUIDEUKHEID 

Die onduidelikheid omtrent die ver
wcrwi.ng van kleure hang baie nou 
saam met die verwerwing van die 
kleurpunl. Die kleurpunt van stu
dente wal in 1968 verwerf het, is 
aamgestel op die volgende basis: 

Stemreg vir P .N.B.; Korps; A.B. 
K.K. en vir S.S.B. - 20% elk . 

'n Verderc punt word toegeken 

MASSAKAMPVUUR EN 
JOLIGE KERMIS 
,DIE PUK gaan vanjaar 'n ware feeskarnaval bou", bet 
Kobus du Plessis, voorsitter van die Karnavalkomitee, in 
'n onderboud met Die Wapad ·gese. 

af die kampus deur die dorp be
weeg. 

Die hoogtepunt van die kama
val sal 'n massakampvuur wecs . 
Daar sal saam geeet, gedrink en 
gesing word. 'n Program van ligte 
items sal ook aangebictl word. 

VIr die Pukkieverkope op die ba· 
sis: 

50 Pukkies - 10%; 60 Pukkies -
20°1!; 100 Pukkies - 25% en 200 
Pukkies - 30%. 

Die cloel van hierdie kleUI·punt 
is om die s tudent aktief te laat 
deelneem aan die studente-aktiwi
teitc en studentelewe, sodat hy of 
sy 'n ware Puk kan wees 

Vaniaar se kleurpunt kan soo~ 

volg opgebou word: 
- Korp - 20% (50% bywoning 

van vergaderings); P .N.B. - 20% 
(50% bywoning van vergaderings ); 
S.S.B. - 20°1! (Sportklub lidmaat
skap) en A.B.K.K. - 20% (aktiewe 
declname vir/aan een onderlig
gaam); Pukkies verkoop: 50 - 5%; 
60- 10%; bonus: 200- 15%; karna
valkollekte: RlS - 5%; R25 - 10% 
en bonus: R60 - IS%. Dit gee 'n to
taal van 100% (of .met bonus 
110°1,). waaruir 50% behaal moet 
word. 

PRYSE 

Die S.R. loorJ•n prys uit aan die 
Lnior- en eerstejaar ludent wat 

onclcrskcidclik die hoog te punte 
behaa l in die Maart-Broseksamen 
Dit beslaan die helfte van die Puk
baadjiekoopprys. 

Wal baadjies vir eniors betref: 
as gevolg va n die nuwe bepaling 
vir die verwerwing van kleurpunt 
betekcn dit dat persone wat al
reeds Bros geskryf het, maar weens 
onvoldoende kleurpunt nie 'n baad
j ie kon kry nie, wei nou hul kJeur
punt kan aanvul deur middel van 
Pukkie-verkope en kollektelystc. 
H icrclic kol lektelyste is beskikbaar 
v66r die April-vakansie, en kan ge
durende die vakansie afgehandel 
word. 

Die beoogde program begin met 'n 
filmpremiere in die plaaslike 
tcater. Op 30 April 1969 word ligte 
1·ermaak vcrskaf deur professionele 
kunstenaars. Die tweede konsert
aancl word aangebied deur Puk
kunstenaars Tydens hierdie ge
lecntheid sal die S.A.U K. opnames 
maak vir 'n int ·r-univcrsitere mu
~ic·kkomp ti sie vir Alclj ee '69. 

'n Jolige kermis met stalletjies, 
1 ~;rvcrsings en vcrmaak word op 
2 Mei 1969, in die vooruitsig gestel. 
Op-en-wa kker musiek sal 'n karna
valatmosfeer skep. Die vlotoptog, 
waarvan die tema .,Wereld-gebeu
rc" is , sal die Saterdagoggend van-

Studenteraad hou 

J.V."s hou 

leierskursus 
DIE Jongcliedeverenigings van die 
Puk, die van die afdeling Goeie 
Hoop tesame mel die van die 
Klerksdorp-, Stilfontcin- en Vaal
hartsafdelings het op 14 en IS 
Maart 'n leierskursus in bestuurs
tegnieke in die Noordbrug-kcrk
saal, Potchefstroom bygewoon on
der Ieiding van mnr. Roell' du 
Preez. 

KOMMUNIKASIE 

• • 
s~mpos~um 
IN 'N ONDERIIOUD met mnr. Callie Coetzee, S.R.-voorsit
tcr, bet by bckend gemaak dat die Studenteraad as deel van 
sy eeufeesaksies, 'n simposium gaan hou met die studente
•·ade van ander universiteite. Die sentrale tema van bierdie · 
simposium sal wees: Die Afrikanerjeug - vandag en in 
die toekoms. 

Hicrdie tema al bcspn.!ek word 
na aanleiding van die volgcnde on
clcrwcrpe: 

• Die Afrikancrj ug ten 
van sy kerk - prof 
Snyman. 

opsigtc 
w . .T. 

• Die Afrikanerjcug ten opsigte 

van y volk - prof. W. J. de 
Kl crk. 

• Di e Afrikancrjeug ten opsigtc 
\an ~v taal c:n kultuur - proL 

· P. D. van clcr W:1lt. 

• Die Atrikanerjeug ten opsigte 
van sy bcroeps lcwe - mnr. P. 
Hoogcnclyk. 

KOMMUNIKASIE bet ten doel om mee te deel, te onderrig 
en selfs tc indoktrineer, het mnr. G. N. van den Bergh op 
'n vergadering van Virus gese toe by die ondenverp, kom
munikasie - vriend of vyand?, behandel bet. 

Die s imposium word beplan vir 2 
en 3 Mei en va l dus gedeeltelik 
saam met die karnaval. Op hierdie 
manier sa l die be oekcnde S .R.
Iecle die ge lecntheid kry om die 
Puk se karnava l by te woon. 

Tot duswr het die S R. \an die 
Universiteil Port E lizabeth laal 
weet dar hulle twaalf persone af
gevaardig het om die imposium 
by te woon. Daar word beplan 
om die referate in die vorm van 'n 
publikasie beskikbaar le stel. 

Mnr. Van den Bergh het gese dat 
kommunikasi.e steeds sy oorsprong 
by die mens het, en dus nooit ten 
voile obiektief is nie. .,Indoktrina
sie of oorreding is veral 'n oogmerk 
wanneer met kontensieuse onder
werpe gehandel word," het hy gese. 

.. Daar moet veral daarteen ge
waak word om nie die dekodering 
van die kommunikasie, wat die op
teller daarvan aan die hand doen , 

. onder meer te aanvaar rue. 
.,Kommunikasie as sodanig kan 

nooit 'n vyand wees nie, want dit 
verbreed ons kennis. As daar dus 

sprake is van vyandigheid, is dit 
gesetel in die dekordeerder," he• 
mnr. Van den Bergh gese. 

SKYNHOF 
'n SAAMTREK van regstudcnte 
l'ind Vrydag en Saterdag op die 
P.U .-kampus p!aas onder be
skerrning van die A.S B. 

Naas 'n skynhof word ook klem 
gele op akademic<>c prob lematiek 
en sosiale samcsyn. Regstudente 
van verskeie kampusse word in 
Potchefstroom venvag vir die ge
lccntheid . 

Vo lgen mnr. Coetzee wil die 
plaaslil'c studente1·aad op hierclie 
manier nie net die ancler universi 
teite betrek by die Puk se eeufees
vierings nie, maar· ook poog om 
deur middcl van die bespreking 
iet posiliefs te bicd aan die 
Afrikanerjeug. 

e Die mees effektiewe manier 
om die eetsaal buite werking te 

tel, i om die vleismeul te steel. 

BLADSY VYF 

DIE jaar gaan driftig voort - die dinge is nou rcng aan 
die gang. Dit vergader en benader; dit konkludeer en sug
gereer. Ons Puk is aan die brand, ne? Party moet selfs tyd 
afknyp om te slaap. Maar so boort dit - ons moet besig 
wees om fris te bly, ons moet fris wees om besig te bly ... 
'n sleep te kry voor Intervarsity. 

lloeveel slepe hou nog sedert die 
ccrs tejaarsdi nee? Ek het mos ge
sc, haastige hond verbrand sy 
monel. Nic net ten opsigte van 
s leep nie, maar oral waar studente 
is. Ook vim studente. Stadig oor 
die kli ppe, 'n mens brand uit ! Een 
1nond he t jy en twee oe; sien en 
ltoor jy egter party dinge, moet 
jv die lcenoorgestelde glo. Dit 
r·ebelleer en filosofeer oor alles 
c:n nog wal. Is d it nie oor B B 
polit ick, dan oor daai Helga-fliek. 
Nie dat jy nie moet praat nie, 
boor! Maar ecrs dink. Jou mening 
dra mccr gcwig ::rs wat jy verrnoccl. 

Nic dat jy a ltyd icmand andcrs 
sc gew ig moet help dra nie, vera! 
nic in die stratc nic: ,.kocksistcr
s lcpery" nocm party dil. Dis lck
kcr, ck wcc l, maar hct julie a l 
gesien hoc lyk julk? En nic ne t 
julie nie. 

+ Waarhcen moct 'n man dees
+ clac kyk as die mini-brigade 
+ op hut fictsies die straal . af 
+ korn? Soos wa t die Iengle van 
+ party manskortbroeke net nie 
+ kan afkom nie - nader na die 
+ kniee toe, bedoel ek. 

Het jy die interfakultere lesings 
bygewoon? Ja, ek besef dat party 
van ons a l ietwat te volwasse is 
1•ir die lipe kennis wat daar beskik
baar gestel word. 

Ek ' t darem a l 'n graad, en jy? 
Gelu k aan alma ! wal daar teen
woordig was. 

Dit sal darem lekku wees om 
kkkcr fees tc vier hierdie jaar. 
Dit I ·k my di l! tipe geleen theid 
1 incl net c lkc hondcrd jaar plans. 
Noga l 'n lang tvd - dit lyk my 
a l hoc mecr die rnocitc werd om 
dit tc gcclcnJ.,. lvbar dan . rtl ons 
dit \anjaar moel doen. 

Om die Intcr·va rsity weer tc 
l'erloor, sal nic 'n skande ...;_,ees 
nic, maar ::ri, dit sa l darcm lekker 
wecs om weer 'n s lag te wen . 
My kamermaat het gisteraand op
gehou rook en vanmiddag begin 
ons ocfen. 

Dit gaan 'n lekker jaar wees . 
Dil weet ek noual. Alles gaan le
w.:ndig l'oort. Dis lekker om st u
dent te wees hier op die Puk. Net 
sorg dat jy nie weer pluk soos ver
lede jaar nie. 

Tot volgende week dan. Ek 
gaan nou swot. 

JOUBERT 
MEUBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420 
POTCHEFSTROOM 

• 
Vir 

MODERNE MEUBELS 
en aile 

HUISHOUDELIKE 
TOERUSTING 

• 
Ons spesialiseer in die 

verskaffi ng van 
Jongste Plaat-opnames 

Kom besigtig ons groot reeks 

A. VORSTER 
APTEEK 

Octron-gebou 

Lombardstraat 

VIR VINNIGE 

AFLEWERING 

SKAKEL 7074 

SKOEN- EN FIETSREPARASIES 
* EN. FUNKE DIENS 

* VIR ALLE STUDENTE BENODIGDHEDE 

HUIS EN· TUIN 
( Langs Volkskas op die Bult) 

* ALLE BATTERYE WORD OOK GETOETS 

.,,Vleispasteitjies met tamatie-

sous., asseblief . . .,., 

ook te kry by u kafeteria 
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Wat bet geword van 
Universiteitskoor? 

ons * * * 
VIR DIE * * 

DAAR WORD gedurig geredeneer en gepraat oor die agterstand wat ,hierdie unive1· lteit 
by daardie universiteit" toon, betsy op kultu rele, akademiese of sosiale vlak. As dit by 
'n universiteitskoor kom, moet ons Pukke ons koppe baie laag laat hang, want bier het 
ons 'n geweldige agte1·stand om in te haal. 

DAMES * 
Soos sake op die oomblik lyk, lyk 
dil nie juis of daar veel gedoen 
word om die agterstand in te haal 
nie, want stilswye beers. 'n Paar 
pogings is al in die verlede aange
wend om 'n koor op die been te 
bring, maar 1969 het nog niks in 
die verband na vore gebring nie. 
Waar le die foul? Om te se dat die 
potensiele stem me ontbreek, is 
weerle deur Alabama se skittereD
de sukses. 

Miskien wek die ligter musiek, 
war in Alabama se programme aan
gebicd word, eerder die belangstel
ling van die studente as die sang 
wat deur die universiteitskoor aan-

Sjampanje 

se skuld 
DIT _is allcs die sjampanje se 
skuld : die sjampanje wat met 'n 
heerlikc t inteling deur die stuk 
\' loc i en self. die gehoor elfens lig
hooldig maak. Truk se opera-ge
-,dskap het werklik verlede week 
'n sprankelende vertoning van Die 
Fledermaus gelewer. Die spel, wal 
dikwels ten gun te van die san~ 
verwaarloos word, was hierdie keer 
' 'errassencl goed. Die goeie gelaat
spel was ook opvallend. 

Rita Robberts, in die rol van 
Adele, het 'n uitstaande vertolking 
gelewer. Dit kan waarskynlik toe
geskry[ word aan haar meerdere 
ondervinding oorsee . 

Die grootste beswaar moet, soos 
gewoonlik, weer teen die saal in
gcbring word. 'n Mens hel al ver
leer om oor die swak uitsig te kla, 
maar die saal is ongeskik vir hier
clie iipc uitvoering. Die orkes -
wat nie nog sagter kon speel nie 
- het weens 'n gebrek aan 'n put, 
die sangers heeltemal oorheers. Dit 
het weer daartoe gelei- dat die 
sangers hut stemme moes forseer. 
Die meeste onsuiwerhede kan daar
aan toegeskryf word . 

gebied sou word. Om nie eens te 
praat van hulle interessante toer
program nie. 

Die Wapad het gaan gesels met 
'n paar van die ou universiteit'i
koorlede. Hulle se prontuit dat a5 
die program meer interessant was, 

Ontmoet ... 

(Foto: Fotokuns) 

MONICA BREED, '11 oud-Puk e11 
doyen van die radiovroue in Suid
Afrika, tvie aan die einde van 1968 
tot die eerste volwaardige klank
argivaris van die S.A.U.K. bevorder 

·~ 
Die argiefdienste wat vroeer on

der Ieiding van Tltys van Lille, 
voormalige hoof van die A/rikaan
se diens, gestaan /zet, is onlangs 
tot selfsrandige diens uitgebou. Sy 
beskou /war taak as '11 besondere 
uirdagi11g en se self daarvan: .,Ek 
dink oor die klankargie/ soos 'n 
boervrou oor l1aar spens. Dis llier 
waar allerhcmde lekkernye gebere 
word waaraan 'n mens later smul". 

/11 die goed geventileerde lokale 
ll'aarin die kosbare band- en plaat
opnames betmar word, is Monica 
volkome luis. Aan die P.U. fzet y 
in die geskiedenis studeer en /war 
ideaal is du. om clie verlede steeds 
te laat llerlcef . .,Ek se altyd die 
klaukargief moe/ 11ie gesien word 
as '11 dooie ruillljie va11 herinne
riuge nie, maar om skielik '11 s rem 
uil 1926 met jou te hoor praat 
dit vtil half lllll1 'n me/Is!", se ~y 

filosofies. 
Op /war ontdekkingsreise deur 

die ou lllllteriaal het y a/ afge
kom 011 toesprake vat1 gent. J. B. 
M. fl enwg en genl. Jau Smuts, 
uoggetuies .~e vertc/lings vm1 die 
s/a~ w111 J\la gersfonreill, Sir Pierre 
l'llll Rynel'eld en Sir Quintill Brand 
tt 't l/ t•ertel 1•an clie eerste vliegrit 
1 nueu Eup,e/and en Suid-Afrika, 
en '11 rculiodebat uit 1946, waaraan 
manne soos Uys Krige, A. M. van 
Sclzoor, C. Louis Leipold/, Willem 
van H eerden en prof. Arthur 
Bleksley deelgeneem het. 

In die S.A.U.K.-bulletin va11 29 
Julie 1968 word Monica Breed deur 
Pieter van Vuuren beskryf as ,wyd 
belese en berese". Van April 1962 
rot Sep1ember 1968 was sy hoof 
11an die dramadeparternent en be
halwe haar leeswerk op die gebied 
van drama, gee sy 1100rkeur aan 
reisverltale, biografiee en vera/ 
werke oor argeologie. In 1965 he/ 
Monica Breed haar vierde besoek 
aan Europa gebring en gedurende 
dieselfde jaar ltet sy ook die V.S.A. 
deurreis, ,van New York in die 
Oos1e tot by San Francisco in die 
Weste, Chicago in die Noorde en 
Ne\\1 Orleans in die Suide". 

In Mei 1967 was Monica die gas 
van die Suid-Afrikao.nse Lugdie11s 
met die inwydingsvlug van die * Vervolg op bladsy 7 

die koor nie sou doodgeloop het 
nie. Volgens hulle is dit nie lekker 
om aand na aand te staan en oefen 
aan ou Latynse gewyde .,liederc" 
nie. 

MnL A. van Namen, wat nog 
e l ke keer die afrigting van die koor 
waargenecm het, se egter dat die 
koor se program nie net uit erns
lige werke sou bestaan het nie, 
maar dat hy wei Jigte nommertjies 
ook ingesluit het. 

Volgens hom is die vernaamste 
rede vir die doodloop van die koor 
die feit dat die studente nie bereid 
was om gerceld te kom oefen nie. 

Vol beursies 

Interessante gordyne en dekens na 
JOU eie smaak, Oeurige kussings en 
vloermatjies - dit alles help altyd 
om jou stempel a[ te druk op die 
onpersoonlike funksionaliteit van 
'n koshuiskamer. Sulke weelde is 
ongelukkig nie binne alma! se be· 
reik nie. Tog kan 'n mens met min 
geld en baie verbeelding vee! doen 
om jou duiwehokkie van die ander 

'n te onderskei. 
Begin by die mure: dit maak nie 

snak a. jy nie 'n kunstenaar is nie, 
wees gerus na hartelus absurd (om 
jou gebrek aan talent weg te steek) 
en teken self prentjies om op :e 
hang. Skoenwitsel, stukkies mate-

• skrytvers vtr 
DIE SKRYWERS en die -skrywcndes, die digters en die dig
tcrlike geeste kan solank begin om hul metafore blink te 
vryf, hul intriges op te kook en probeer om die lewe tussen 
heffinge, hoofletters en punie vas te vang. 

Die dekade van se lig gaan mel 
die klank van trompe tte afgesluit 
word en as deel danrvan word aan
loklikc pryse uitgt!lool vir bckroon
tlc werke. Tafdberg-Ui tgcwers het 
'n bedrag van RS,OOO hiervoor be
willig Skrywers van verdienstelik:e 
werke wat die Uitgewers v66r 28 
Februarie 1970 bereik, kan 'n toe
kenning van minstens Rl,OOO onl
vang. Aile prosagenres, dramas, 
eenbedrywe en nie-verhalcnde wer
ke wat tog skeppend van aard is, 
sal vir hierdie pryse in aanmerking 
kom. 

Pretoria se Skrywerskring gaan 
'n bunclel spookstories publiseer 
en wil graag an die Puk ook ver
neem . En ons hel mos 'n gees
tclike tradisie; die Vrou van die 
Biblioteek, om nou maar een re 
noem ... 

+ Ilertzog-prys-gerugte i · ook 
+ wect· in omloop. Bre tenbach 
+ sa l nic hierdie jaar boenks en 
+ mankmannetjies opjnag nie; 

+ die letlerkunde-aasvoi!ls hoor 

• • • • 
dus verniet op 'n nuwc hekse
jag. Ons eie prof. P. D. van der 
Wall is lid van die keurkomi-
tee. 

Nog steeds by die bonatuurlike: 
Cht·is Barnard e Duiwel in die 
Bos het die C.N A.-prys vir die 
tweede keer aan hom besorg. 

Florna I 
FLOR A i vanjaar aan die brand 
en beplan vnnaf die staanspoor 
len minste vier algemene kampe 
en nie minder skaatsbaanuitstap
pies, terwyl die afsonderlike klubs 
ook nog klubkamre en uitstappies 
in die vooruitsig stel. 

'n Toer na die Drakensberge sal 
ook gercel word. Die bestuur be
plan tans 'n kamp vir die naweek 
van 21 Maart langs die oewers van 
die Vaalrivier. 

Perkamentpraatjies 

So hespeel 'n mens die flottina 
MET NARESPEL, siler en tam
boeryn . So moet digters se ' erke 
dcur mensc bclc\ e word . 

Gcdw ende April word 'n huldi
gingsaand vir Boemeel deur die 
Potehefstroomse Afrikaanse Kul
tuurraad aangebied. Bevoegdes sal 
nie aspekte van sy werk ontleed en 
weer lomp saambondel nie, maar 
,·oordragkun tenaars - die drama
departement van die Puk - al 
die hulde aan 'n kunslcnaar bring 
deur verto lkings van sy gedigte. 

SuJ ke aand<.: van her-bewuswor
ding van poesie is dwingend nodig 
Met e lke gcdig pleit die digte•· op
nuut om dcur die Ieser te leer. en 
elk digter k:tn aileen deur hom lecl 
wanncer sy gediglc vir ons die elke 
dag se werklikheid geword het -
nie 'n skraal bundeltjie geslote 
woorde op die boekrak nie. 

En andersom: mel e lke aanslag 
wat on deur die g•digte op die 
onuil preehba•·c doen , ve•·klank on 
dee! van ons mcnswees; kan die 
digter nog \·onk slaan uil die vuur
klip van wal ons i . J .C 

riaal, blomme wat jy self maak en 
droe gra sade vra behoorlik om die 
een of ander kepping te word. 

Blomme i skaars. Potplante is 
altyd 'n oplossing, maar hoekom 
nie affodille of ranonkel in potte 
plant nie? Dit lyk regtig feestelik 
wanneer dit blom. 

Die snippermandjie is 'n vaal 
kol in die kamer. Versnipper tyd
skrifte en maak lasprentjies om 
daarop te plak. En as jy nog ywe
riget· is, beplak sommer die koffie
bhk en die blik met beskuit ook. 

Dit is nou wel nie raldsaam om 
foto's van jou atletiekbekers oral 
in die kamer uit te stal nie, maar 
laat jou kamer sommer met die 
intrap vertel in watter rigting jou 
belangstellings 1~. En as dit jou 
vreugde verskaf om al jou mooi 
goed so le sit waar jy dit heeldag 
kan sien, doen dit gerus - al lyk 
die kamer later soos 'n Slamaaier
winkel. Dit is op slot van sa.ke Jy 
wat daarin bly! 

An en San. 

Ge in nuwe 

rolprent 
DIE twe~.: miljoen mense wal 
.. Boor my lied" gesien het, was o 
gretig om nog van Ge te sien, dat 
Kavalier-lilms 'n nuwe •·olprent, 
' aarin Ge die hoofrol peel, aan. 
gekondig het. 

Sy teeds lywer wordende 
bankbalans hcl Ge tc danke aan 
hondcrd-en-tien populere uil\•oc
rings, die hoofrol in sestig opera
uitvoerings en vyf-cn-tagtig per
soonlike optrcdcs - dit alles binne 
ccn jaar! D. arb_ hct hy ook ptt. 
s dcrlicnde l•u1gsp<.:dplaal (Mag 
die fleer u seen) vrygestel. 

'n Sanggrocp wat hulle tuismaak 
op die tr ffersparnclc vnn die 
wen: ld , is die Suid-At rika::m e pop
groep, die .. Fou•· Jacks and a Jill". 
Die Cobacabana in New York, 'n 
klub waar net kunstenaars van 
formaat optree, is hul volgende 
afklimplek. Die groep het inder
daad ver gevorder seder l Master 
Jack, hul eerslc opname. 

Groep Twee bestaan nog, maar 
bet nou .. Twce Groepe" geword. In hierdie jaar van herdenkings, 

terugblikke en huldebetonings sal 
dit goed en reg wees om aan die 
digters wal so n6u met die Unive•·
siteit verbonde wa , op hierdie wy-
c te dink. 

krywerskring het ook bier die 
toon aangegee we hulle verlede 
jaar, pas nadat die Hertzogprys aan 
Boemeef toegeken is, 'n helc aand 
daaraan gewy bel om sy gedigte 
te lees - bloot op die oor af. 

Maatskaplike \verk in kalklig 

Die aand wat op dergelike wyse 
met Breytenbach se poesie deurge
bring i , het baie lede gebring lot 
die herkenning van die gevoelige 
digter wat die aaklige met die 
aak lige wil besweer. 

'n SIMPOSIUM oor maatskaplike 
werk, wat in drie sessies sal plaas 
vind en dee! uilmaak van die Uni
versiteit se eeufeesvierings, word 
op 27 Maart aangebied. 

Met die geleentheid sal prof. 
W. J. de Klerk die rede voer oor 
die noodsaaklikheid van 'n lewens-, 
wereld- en mensbeskouing by die 
beocfening van 'n wetenskap; prof. 

D. J. Eloff oor die Cbristelike 
mensbeskouing in die praktyk van 
die maatskaplike werk, en mnr. 
T. J. Straling oor psigiatriese maat
skaplike werk in ons moderne sa
melewing. 

Nog 'n p>eker is prof. A. 
Strating. Hy sal die spanbenade
ring in die modeme maatskaplike 
werk bespreek. 
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DRIE PUK-DOSENTE SLAAG 
MET ONDERSKEIDING 
DRI E Puk-dos(ml.e bet gevord rde grade met onder 1 ehling 
verwerf, volgens die nagraads uitslae wat Dinsdag deur 
die Senaat bekend gemaak is. 

Bulle is mnre . P. J . J . Jansen van 
Veuren, M. A. (Wvsbegeerte), J. 
J . van Toncler, M.A. ( S taatsleer) 
en P . . Schutte, Hmms. B.Comrn. 
01 cler die suksesvolle kandidate 
is v f wat doktorsgrade behaal. 

Die volledige uits lae is soos 
I ll]g : 

Fakulteit Lettere en 
Wysbegeerte: 

H . W. Simpson . Honns. B.A. 
(Latyn); P. de Kle1·k . M.A. (Geskie
denis); P . J . J. Janse van Veuren . 
M A. (Wvsbegeerte) (mer onder
skeiding) ; f l. van der Wateren. 
M A. (Volkekttnde) ; J . J . van Ton· 
der. M.A. (Staat lee1·) (met onder
skeiding): T. Bothn. D.Lill.; J. J . 
llenning. D. PhiL; G. J. Pienaar. D.· 
Phil.; A. A. F . Tcurlinckx. D.Phil. 

Fakulteit Natuurwetenskappe: 

G. GrooLhof. Ilonns. B Sc. (Dieel· 
klmcle); A. C. D1·eyer. Honns . B .Sc. 
(f1arm .); H . Vi sage. Tlonns. B.Sc. 
(l nclus u·iele Chernie); H. S. Steyn. 
M. . (Stntistiek) ; J . D. van der 
Walt. M.Sc (Biochemie) ; F . A. 
Venter M ~ . (Fisika) 

Koer ondergaan 

'n gedaaute .. 

wisseling 

Fakulteit Ekonomiese 
Wetenskappe: 

P. . Ouvenage. lfonns . B. omm .. 
S .T .R .; P. . Schutte. Honns B.· 
Comm . (met onderskeiding) ; H. 
J . Weber. D.Comm. 

F kultelt Regte: 

W. E . Scot t. LI.B . 

Baie skryf 

Bros 
'n GROOT annta l tudente - aiLe· 
saam 433 - hel vanjaar die Studen
tehandboekeksamen up IS Maa r t 
afgele. 

Volgens die tuden Lehand boek-
1 omilee wou eli! voorkom o( die 
st uden te goed voorbereid was. Die 
vraestel was so saamges tel dat die 
kandida te se kennis aangaande 
Puk-gebeurrenisse gewets is. Kon
vrae w s aan die orde van die 
dag . 

TWEEDE 

KRIEKETSP AN 

KAN ·LIGA WEN 
Die tweede klieketspan van die Puk 
is in 'n baie gunstige posisie om 
eerskomende Sa terdag 'n voluit 
oorwinning teen Senti·aal-Westelike 
Kooperasie van Klerksdorp te be
haa l en daarmee die tweede liga in 
We -Transvaal te b ttil. 

Die Puk het verlede Saterdag 
.I SO lopics aangeteken in sy eerste 
beurt en Koi:iperasie het sover daar
op geant\ oord met 25 lopies vir 3 
paaltiies. Die Puk-uitblinker was 
weer eens Leon de Bruin met 37 
lopies, terwyl Eugene Kruger met 
24 n.u .n . en Lionel White met 21 lo· 
pies ook goed presteer het . Fantie 
L ots en Jan Opperman het di :! 
beurt stewig begin. In Kooperasic 
e beurt he! Lionel Whi te sommer 

gou 'n deurbraak gem aak en 3 
paal tjics platgetrek en slegs 7 lo· 
pies afgestaan in 6 boulbeurte. 

DIE WAPAD 

Die Puk se 
Doem ldoedies 
No~ te ll k~ serenades lei rut ver-
11uogoptredes en verhoogoptredes 
lei tot . . . nee, Rina en Andriette 
" u niks uitlap nie . . . Verdere 
planne, nee ... ? Na die Doemel
dies se teleurstellende verskyning 
op die Puk is ons trots op die ver 
toning v n on eie neurienooiens 
op die seniorkonsert . 

Hulle sing ligte Afrikaan e en 
Engelse liedjies wat enige Puk Iaa t 
huj toe verlang. Hulle het hul ver
a! onclerskei as vertolksters van die 
oorspronkli ke skepping van Johan 
van Rensburg, wa l moontlik nog 
'n Lrefferliedj ie gaan word hier op 
die kampus en bu ite ons grense. 

Andriette Olivier, vierde-. en Ri· 
na Hugo, derdejaar B-Mus.-studen t, 
het aan die einde van verlede jaar 
begin aamsing en later met die 
hulp en begeleiding van Johan, bet 
hulle begin ,ser". 

Di seniorkonser t was hu lle 
eerste openbare optrede en hulle 
is me t warm harte ontvang. Ons 
sal graag nog baie van hulle wil 
hoorl 

BLADSY SEWE 

UEUR VENATOR 

Dag e .Sportmanne -
Die rugby-seisoen hel blykbaar 

begin . In die eerste proefwedstryde 
he! die spanne nogal goed teen me
kaar opgeweeg en die stryd het re
delik gelykop verloop. Maar dit 
moet nie vir ons as maatstaf dien 
nie . . alma! was onfiks, en die 
ware krag van die onderskeie span 
ne sal eers gesien kan word wan 
neer die spelers fiks is. Dit is jam
mer dat proewe gehou moet word 
terwyl die spelers nog onfiks is. Of 
die keurders vee) w s kon word uit 
Saterdag se .. stapwedstryde" , weet 
ek nie. 

Alles gaan ook nie a ltyd voor die 
\ ind op die sportfront nie. Ek wil 
ji!raag aan die hand van 'n voor
beeld verdnidelik : 'n sekere Puk
nt leet word gekies om Wes-Trans· 
vaal te verteenwoordig op die drie· 
hoekige atletiekbyeenkoms tussen 
Wes-. Noord- en Suid-Transvaal 
Goed en wei. Ne·t claarna, op 
die Puk-a tletiekkampioenskappe, is 

die atleet se afstand in die spies· 
gooi 132 vt. H word egter geklop 
deur 'n ander Puk-atleet wat 'n af
stand van 168 vt. gooi. Nogal 'n re· 
delike verskil n~. Dieselfde atleet 
wat Wes-Transvaal verteenwoordig 
het, word egter gekies om Puk te 
verteenwoordig teen Pote, terwyl 
van die ander atleet nie eers mel· 
ding eers gemaak word nie. Die 
Pnk-atleet krv toe op die byeen
koms nie eers 'n plek nie, terwyl 
die wenafs~and maar 152 vt . is -
16 vt . minder as wat 'o ander Puk
at leet kan gooi. Nou wonder ek 
maar net of die tyd nie ryp geword 
het dat daar meer na resul tate a~ 
na name gekyk word nie? 

Geluk egter aan die organiseer
ders v n die koshuisatletiek-lfga 
met die poging wat bulle aangewend 
bet. Daar is egter 'n paar goed wat 
krap , soos byvoorbeeld die aflos 
wat nou die dag plaasgevind het 
sander dat 'n paar spanne daarvan 
geweet het. Sports! 

VERSKEIE VOLKSPELELAERS BY P.U.-SAAMTREK 
,'N GROOT FEESTELIKE joligheid" - dit is wat OJl Sater
dagaand 15 Maart in die Totiussaal plaasgevind bet. Van 
Stelll'ltbosrb tot Marble Hall in die Nom·de bet bulle gekom 
om : aam met die Pukke die Universiteit st> honderdjarige 
hestaan te gedenk. 

wam van cite driehonderd volkspe
lers teenwoordig, was sowat hon
clen.l-en-twintig studente, waaron
der 46 Kovsies, veertii Gokkies en 
een Matie. 

Die spelleiding is deur vier ver
skil lende persone waargeneem. 'a 
Sangbundeltjie met 'n kort toelig
tingstuk oor d1e P U. vir C.H.O. en 
s. geskiedenis is onder die aanwe· 
siges versprei. 

Die P.U.-Volkspelelaer bet vanjaar 
sv feesvieringsaksies ingelei met 
die aanbieding van 'n groat volk
spelcsaamtrek. Twee-en twintig an
der laers was teenwoordig. 

N a S.A. Spele 
Nelbal 
Hoewel nctbal in Wes-Transvaal 
nog in v kiuderskoene is, het di t 
reeds diep spore getrap. I n 1966 het 
die Pukke begin netbal speel en se 
dertdien was daar gereeld 'n paar 
Pukke in die Wes-Transvaalse span. 

Twce Pukke het al reeds in hier
die seisoen gewys waartoe httlle 
in s taa L is. Ria de Klerk en Carene 
Lubbe is gekies om op 22 Maart 
aan die S.A. Spele te gaan deel 
neem. 

Die saamtrek was gekenmerk 
cleur 'n besunder opgeruimde stem
ming. Dit kon ook nie anders nie 

Korfhal-brokkies 
Ol E We -Transvaalse Korfbal Sub
unie hou op 22 Maan 'n skeidsreg. 
terskursus op Klerksdorp. Elke 
ldub moet ten rninste twee lede 
s tuur, maar die getal inskrywings 
is onbeperk. 

Die doel van die saamtrek was h 
die eers te p lek om aan mense van 
buite die geleentheid te gee om aan 
die P.U. se eeufeesviering op 'n ge
sellige manier deel tc hil, asook om 
Loudsc in te samel vir die P.U .· 
Volkspelelaer se volgende feesaksie 
- 'n volkspeletoer deur Wes-Trans
,·aal en Noord-Kaapland. 

PARADISE RESTAURANT 
e Die kafee op Die Bult ... 

e die kafee waar studente hul 
koeldrankie drink , 

• EN SNOEKER SPEEL! 

.. MET hier·die ui lgm e van KOERS 
be!ree ons 'n nmve bedeling". o 
skryf prof. W. N. oetzee. redak
teur van KOERS , in Llie Februarie
llitgawe. ,.ELiiJ..e jnre lank het 
KOERS, 1 olgens ooreenkoms met 
die P.U. \' it C II 0 .. mptelike en 
semi-amptelike slukke van di 
Univer iteit gepubliseer in ruil vir 
finansiiHe ondersteuning". Die lede 
van KOE RS was di1 egter eens 
dl1t die amprelike s tukke baie van 
die blad se soepelheid crlm·e laat 
gaan het. Daarom is daar teen die 
einde van verlede jaar besluit om 
Koers los te m ak hiervan. Enkele 
semi-amptelike stukke oos bv . in
terfakulterc lesings sal egter nog 
hul plek in KOERS kr . OUD-PUK BLINK UIT 

BESTELLINGS VAN DAMESKOSHUISE WORD 

AFGELEWER 
In die jongste ui rgawe van 

KOERS kan 'n mens al dadelik 
die gedaantt>verwisseling opmerk. 
Die artikels is alma! van hoogstaan
de geha lte: daar is onder andere 
artikels wat handel oor die im pli
lmsies vnn die wet op die nasiona le 
onderwysbeleid en een deur dr. 
E. J. Smit uot' Psalm 151. 

'N OUD-STUDENT van die Uuivet·siteit, mej . J . W. du 
Toit, is aangestel as assistent-navorsingsbeampte by die 
Mikrologiese afdeling van die Nasionale Voedselnavorsings
instituut van die W.N.N.R. in Pretoria. 

Mej. Du Toil het in 1964 die B .Sc.· 
graad met p lantkunde en dierkun
cle as hoofvakke behaa l. Haar bon 

Cachet Modes 
<EDMSJ BPK . . 

Tomstraat 92 - Telefoon 5032 - Potchefstroom 

ONS HOU ALLES AAN WAT DAMES 

BENODIG 

* Nuwe voorrade van rolclce en 

nogwaf word gedurlg ulfgesfal 

neurs-studie in plantkunde het sy 
in 1965 met onderskeiding vol tooi 
en in 1966 verwerf v di t- M.Sc.
graad . 

Se I rtdien het mej. Du Toit deel
genecm aan 'n nav rsingsprojek 
001 grondfungi in samewerkin g 
met soctdoringboomgemeeuskap in 
die distrik Potchefstroom, onder 
Ieiding van prof. M. C. Papendorf 
in die mikrologiese afdeling van die 
Universi teit . 

Mej. Du Toit was ook medewer
ker aan er skeie publikasies in in
ternasionale tydskrifte oor nuwe 
genera en species wat ontdek is. 

MONI A BREED 

* Ve1-volg van bladsv 6 

stratosrralerdiens tussen Johannes
burl{ en Australie. 

Sedert 10 Januarie kart Monica 
Breed se nuwe program, Die Ver
/ede Praat , elke V1·ydagaand 11d 
raclioteater oor die Afrikaanse 
diens gel10or w ord. Hierdie reeks 
is 'n daadwerkl ike paging om 
,.Su id-Afr ika se geskiedenis in 
k lank" op 'n unieke wyse te Taat 
ll erleef. 

• 
Tomstraat 86 Tel. 5474 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

* BOEKE VIR STUDIE EN 
ONTSPANNING 

Nou OOK 

'n wye keuse vir 

* PLATE 

by 

PRO REGE -PERS BEPERK 
, DI E POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Tomstraat Telefoon 3421 Potchefstroom. 



BLADSY AGT DIE WAPAD 

KRIEKETMANNE OP DREEF 
DIE eerste kriekets}>an van die Puk h t die vot·ig 1\ ee Wm·nsdae daadn geslaag om 
die span van Pote 'n ordentll"e pak slae te gt'e deur hulle mc•t l 00 lopi('S op dif' eerstE' 
beutt te klop. 

Die Puk het eerste gekolf en 186 
lopies aangeteken, waarvan Kadot 
van Heerden 41, Jos Coetzee 34, 
Liond White 26, Anton Weiman 24 
en Gavin Webster 17 lopies behaal 
bet Andre Laas bet met die goeie 
boulomleding van 6 vir 73 lopies 
afgesluit. 

Die Pote was almal in bul eerste 
beurt uit vir slegs 86 lopies. Sias 
Willemse met 6 paaltjies VIr 32 lo
pies in 23 boulbeurte het die ver
woesting gesaai. 

Puk vs. Stewartby 

In sy wedstryd teen Stewartby 
was die eerste krieketspan van die 
Puk baie ongelukkig om nie 'n vol
uit oorwinning te behaal rue nadat 
Stewartbv verplig was om op te 
volg. Die Puk het 224 vir 7 paal
t jies beurt gesluit verklaar beha I 
in sy eerste beurt teenoor die slegs 
94 lopies van Stewartby. 

Vi r die Puk het Gordon Holt
mann met 68 en Jos Coetzee met 
52 lopies die beste gevaar. Gerhard 
Posthumus bet baie gOl'd geboul 
om 4 paaitjies vir 51 lopies te 
neem. 

(Foto: Fotokunsl 
Go1d011 H oltman11, Ollfiltlltg l!ier die kliekerkoslwi ligabeker namens die 
we~t-l..o. /111is, DrakensTein, van Jan K111ger. Draken lein het verlede 
Satertlag c1.s die uutwimwars ttit die srn•tl getrl'" 11a /utile wedstryd 
teen Out p Di.t fi11ale prt/1/e~/<tnd 11 1.1' ~uus volg· Dwkcn.slein - 40; 

Dot p - JU, KumpleJ.., !6. Dlltl'il! U11p - J.J t:lt 01 '1'1 tk Vou1 - 9. 
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RUGBYSEISOEN BEGIN 
DIE ntgbyseisoen lwt Saterdag in alit' ems begin m t 
proewl' ir die samestelling van dit> Puk s drie ligaspanne. 

Die proewc het vanjaar 'n splinter
nuwe , ·orm aangeneem. Alle spelers 
is 'n kans gegun om vir hulle 'n 
plek oop re speel in een van die 
spanne wat die Uni\·ersiteit gaan 
verteenwoordig. Die dlie spanne 
wat uiteindelik deur die keurders 
geldes word, sal soos volg bekend 
staan. Dje eerste span - THEOS, 
die tweede span - NAVY en die 
derde span - FIRES. 

Spelers wat Saterdag bei'ndruk 
het was Piet Bruwer, Tian Coetzee 
en Ibert Joubert. Die senters is nog 
ietwat van 'n probleem. Fires van 
Vuuren sukkel nog mer sv skouer. 
Andries du Ploov is 'n moontlik-

Pt est er goed 
Annelie Gildo::nhuys het in 'n by
t'enkom in die Sulde van Engeland 
saam met twee van haar span
maats, Maria Koen en Meryl Han
cock, eerste geeindig in die land
loop met 'n goeie tyd van 14 minute 
53 ek. 

Annelie is op die oomblik saam 
met die Sprihgbok-landloopspan in 
Engeland. 

heid. asook eorge Wienand, Nols 
Reynecke en Ungerer. Ungerer so
wei as Wienand, Chris Rautenbach 
en D. Saaiman is goeie losskakels, 
terwvl Nols Reynecke vir Henk 
Coet1ee op sktumskakel kan ver
vang. 

Die voorspelers is Kobus van 
dcr Walt of Ferdie Postma as ba
kers: Tinv van Eck en Rennie Coet
zee as stutte en Piet Brand en Jan 
Yan Reenen of Bok Fourie as slot· 
tt> . Die losvoorspelers kari uit die 
volgende gekies word: William 
Scott, Gawie Yssel, Kobus Venter, 
J. van Rensburg. B. Bernardo en 
Basjan Reynard. 

In sy opvolgbeurl bet Stewartbv 
daarin geslaag om 143 iopies aan 
te teken en hel die Puk die boul 
werk van Jos Coetzee en Anton Wei
man bail: gemis. terwyl hulle vir 
Wes-Transvaal teen Vrystaat. moe~ 
speel. 

------------------------------------

Met dapper 
en stapper ... 
WlE gaan saam n1el die rOOlWid 

wa . ? Wie mot•t sorg d:~l hulk 
skucne nie lc klt:iu sal wees nie .. ? 
Wit: gaau na die April-vakansie 
\~alcrblase he .. ? 

J<tu Vcutel, Flip Buys. Bertie 
Prctonus en Bennie de Villiers is 
\ ''m plan om nan die Pond landse 
kus 'n ~tapLOt'r tc onderneem (nee, 
t-l<'eu ••sters s.mm uie, a!.seblief! ). 

Die manue ga . .m stap vanaf Kol· 
tiebaai tot by Poll St. Johns. Dit 
1 · dieselfde mete war \'erlede jaar 
tleur vier Je!lstudente gevolg is 
mel hul ,.survival-trip". 

15-JARIGE ATLEET VERGELYK GOED MET 
WERELDSTANDAARD 

Lib ralia huit 

atletiek 
LIBERALIA het verlede Vrydag 
1llt!l 'n sterk dndpoging daarin go::
~laag om die interkoshuisatletieJ... 
liga te buit Deur op een middag 
54 puntc in te same!, hel hulle daar 
in geslaag om dje groot voorsprong 
wnt Over de Vo01 die v01;ge twee 
\~de opgo::bon het, uil le wis. 

Die tinale puntestand van span 
P-e in die mansafdeling is soos vola: 

l .iberalia - 95 
Ovo::r de Voor - 93 
Makouvlei - 41. 
D01p - 17. 
Kompleks- 13. 

OP DIE Wes-Transvaalsf' liga-atletiekbyeenkoms h t Manie 
llaasbroek, n jong atleet van die Hoerskool Gimnasium, wat 
tau deur Jan Barnard afgerig word, die 800 metel' in die 
uttstekendc• tyd van 1 min. 56.2 sek. afgele. 

Die tvd \'t' l'gl•l\'1.. uitstekend mel 
die 1\c van die wt!reld e beslc 
.1tlt'to:: 111 dir ouderdomsgroep 

Willie \'an dc1· We. thuizen ht!t 
'n guei • tvd van 10.6 sek oor die 
100 ntclt't bdu1al. y 200 meter 
van 21.1 sek. toon ook dat Jw 
1~t:t:l g1 oot diuge in die m u voer·. 
Sv bo::ste t\d oo1· die 200 rnerer is 
20.8 ~eJ... 

In l11.: e~f1 •esigltt>id \ 'an Willi 
ot:llee, wal ·,, ligle r·ugbesering 

ht't. het Konlu v. n der Wall -die 110 
nll'l •r hekkies gebllil iu die tvd 

van 15 7 sek. 
Die dames· kylwo::rp . sowel as 

die gewig-.toot dr dames Js gewe11 
deur Ce ile Malan in die :.dstande 
van 145' 3\" en 6' 3!" under,J...eide· 
lik. 

Cor· Mar. ·, wat lank mel bese
rings gesukkel hel. hel weer eerste 
plek in die sk:vtwe1 p ( 103' i"l 
\·erower. Die ou 'eceraan moes te 
vrede wees mel 'n t\~eede plek in 
die 1500 meter (3 min. 53 6 sek). 

na aksie

(Foto: Fotokuns) 
Nico van der Merwe, wie die P11k 
se aantal Sprilzgbokke opgeskttif 
llet tot ses toe fly op die Olllang
se Suid-A/rikaanse Swemkampioen
~kappe aangPwys is as lid van die 
Springbokspa11 ll'at itl Julie varl· 
jaar Europa toe gaa11. Nico, 'n 
se11ior ee1 stejaarstudellt in farr11a
sie, was reed~ ririe keet re erwe 
vir die Springbok pan Pn 11et reeds 
1'.1'/ keer 111111 die .A. Swemkam
pioenskappe clee/geneem. S)' at 

rigter i~ Bob Camble. 

Twee doue11s wat iels suortge 
lvks, rna. r met (ielse, gedurende 
die langnaweek gaan aandurf, is 
Casper Krlil!el' en Jocey Cunuif. 
Hulle ga•m hut skrede na die N:.~tal
se Suidkus wend, waat' bulle die 
Durbanse meJsies op die strand 
sal trotseer (trakteer?). 

EEUFEES-ATLETIEKBYEENKOMS 
VOt BELOFTE 
DIE P.U.-Atletiekklub gedcnl< vaHjaur die •euf<~es van dit' 
Unlvt•rsitt•it by wy e an 'n ecufees-atletiekbycenkoms wat 
op 29 Niaart om 2.00 nm. op die Bill Swart-ovaal aangebied 
word. 

satisfaksie 

U kan u bande versool by 

GOLDENWESTRETREADERS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN OAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 

* GOODYEAR G 800 loopvlak 

LOMBARDSTRAAT 37 POTCHEFSTROOM 

( Skakel 3297 vir betr ubare diens en 
laagste pryse) 

Die Wes Duitse atlctiekspan, wat 
aan die Suid-Aft ikaans Spele in 
Bloernlomeiu deelneo::m, asook an
d r oorsese atlele sal aan hierdie 
bveenkums dcelneem 

Op di t: pwgt an1 versk-vn nam 
oo~ P..tltl Nash, akkie van Zvl, 

St .. u Wah.l en Willie van der West
hutL<' ll 1 tr dw 100 meter. In clio:: 
400 rnelo::t sc1l die strvd wees tus 
sen Juhan Buvs en Tokkie Peters. 
Klasie Brummer en Jankes sal 
~~cer· in dk 800 meter teen mekaar· 
te stann kom . Dit behoort 'n in 
teressante slrvcl t wees, aangesien 
die tweo:: mekaar gt'reeld opkeil. 

Die 1500 meter sal beslis word 
tu ssen manne soos Fanie van Zijl, 

eo1·ge !lilldnet. L de Lange en 
K. Keyser. 

Ando::r bekcudc :.~llete wat aan 
tlic· by enkoms gaan deelneem i 

oil , van Antwe1p, Willie Olivier, 
Willie uetzee en David Langlev. 
Ook name soo Peter· Ri h, Hans 
Ri,J,, R. Marchant, J Somers. E. 
Bohmer en Peter Whittmer word 
j!enoem vi1 die bw·enkoms. 

Uil sal een vnn die aanskoulik
slt! by enkomste van die seisoen 
wees. 

DIE IVAP.4D 11•ord gedruk vir die 
eie11aars en 11itgewers, die Studen
teraad van tire P.U. vir C.H .O. cle11r 
die Potchefstroom Herald ( Edms.) 
Bpk .. Olenlaa11 1/, Potchefstroom. 
Tel 32-15. 

Lexinqton 
TOASTED 

val-ja smaakvol 


