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Verkiesing om die d

Mnr. Jan-louis du Plooy, SSR- voorsitter van die huidige
termyn. Hyis weergenomineer vir voorsitter.

~Ie verkiesing van Studenteraadslede, Raadsvoor-
sitters en ander raadsbestuurslede vind op
Donderdag 21 Augustus vanaf 07hOO tot 19h30
plaas in die Groot SItkamervan die Studentesentrum.

Stemreglyste salop Maandag 18 Augustus op die
nuwe. hoofkennisgewingborde by die suidelike ingang
van ~Ie studentesentrum aangebring word. Om stemreg
te he ~oet studente aan die stemregvereistes van die
ko~hUls voldoen. Andersins sal hy stemreg verkry as hy
~ktlef aan die aktiwiteite van 'n ander raad se onder-
liggamme deelgeneem het. Studente behoort seker te
maak dat sodanige liggame wel stemreg vir hulle na die
SSR deurstuur.

Die stemprosedure is dieselfde as verlede jaar.
Studente moet die kandidate van hulle keuse volgens
prioriteit aandui.

Die tel van stemme word gedoen met behulp van die
rekenaar. Daarword gehoop om die uitslae na die "Groot
Brag" beskikbaar te hê.

Die aand van die twintigste is daar om 16h30 "Sing-
Songs" met die oog op Intervarsity. Die Groot sweet
begin om 19h30 in die Totiussaal. Dit is 'n wysiging op
die vorige reëling dat dit in die Amfiteater gehou sou
wor~. Studente wat stemreg het, maar wie se naam nie
op die stemreglys verskyn nie, moet met Fanie Haasbroek
en/of Stephan Pretorius by die SSR'kantore in verbinding
tree.

•raai

Mnr. Piet Joubert, addisionele lid op die huidige dagbestuur
van die SSR. Hy Is 001< genOmineer vir voorsitter.

Nuwe SSR-voorsitter:
Jan Louis of Pi t?

Mnr Jan-Louis du Plooy

wat reeds een jaar termyn
as SR-voorsitter dien, sê
ten opsigte van politiek op
die kampus dat alhoewel
dit in belang van S.A. is dat
gesprek voortgaan, hy dit
graag uit die hande van die
SSR wil hê. Hy sou graag
wou sien dat politieke
gesprek meer op persoon-
like vlak geskied. Dit is die
enigste wyse waarop die
huidige polarisasie sukses-
vol uitgeskakel word, nl.
deur dit uit die hande van
gesagsliggame te hou. Aan
die ander kant word
onbetrokkenheid en die
hand gewerk as omstrede
standpunte heeltemal
vermy word deur die SSR.

Dit is volgens hom die
SR se rol om studente
aktief betrokke te maak,
en die .enigste manier
waarop dit gedoen kan
word, is om die massa direk
te konfronteer.

Tog moet die SSR hom
daarvan weerhou om enige
peutleke uitsprakke
namens die massa te
maak. "Ten opsigte van die
ASB skaar ek my ten volle
by sy grondwet. As politiek
egter verteenwoordigend
gepraat moet word sal die
wyse van afvaardiging
gewysig moet word -
presies hoe, weet ek nog
nie."

"Die verwronge beeld
van die PU kan slegs reg·
gestel word op 'n ver-
gadering waar die massa
verteenwoordig is en sy
stem kan laat geld. Die
massa Is in 'n groot mate
self verantwoordelik as
gevolg van onbetrokken-
heid en gebrek aan inligting."

"Ek dink 'n studenteleier
het g~noeg geleentheid
binne die studentegemeen·
skap om diens te lewer.
Veralop nie-polltlese vlak.
Die studentelewe sit tans

. Groot Brag
Donderdag, 20 Augustus
is Groot Bragdag e~
volgens Mnr. Piet Joubert,
word daar beplan om die
hele dag in 'n karnavalgees
te laat verloop. Stalletjies
met verversings en 'n bier-
tuin sal reeds van vroeg
die middag aan die geang

wees en om 1ahOO is daar
'n massa-ete in die
studentesentrum. Die ver-
rigtinge begin om 20hOO
In dIe Totiussaal en duur
tot ongeveer 21 h30. Die
uitslae van die SSR-
verlIesing sal na die groot
Borg oorgehandig word.

met 'n oorwig aan adrntm-
strasle a~ook 'n verenig.
Ingsoorwig wat baie tyd in
beslag neem.

"Myeerste doelstelling
in die SR is om studente-
leiers se hande los te maak
terwillevan beplanning en
intensiewe kontak met
.studente."

Op politieke vlak, dan
wel in persoonlike hoe-
danigheid, wil ek, binne
watter liggaam ook al,
poog om studente polities
aktief te kry, om 'n
herevaluering te maak van
geykte standpunte.

"Die onstuimigheid in
studentepolitiek maak
alhoemeer duidelik dat die
SR as liggaam sy politieke
aktiwiteite moet inkort om
nie die res van die studente-
lewe te ontwrig nie. In die
verlede was my standpunt
nog altyd dat politiek nie
die primêre rol speel nie.
En in die toekoms sal daar
'n herevaluering gemaak
moetword oorwaardie SR
polities. inpas, maar dit is
belangrik dat watter uit-
weg ook al aangeneem
word, leiers nie aan bande
gelê mag word nie.

"Myms merens bied
Polstu belowende moont-
likhede waarin studente
sonder bevooroordeelheid
geaktiveer kan word en wat
positiewe vrugte kan
lewer."

Mnr Plet Joubert het in 'n
onderhoud met Die Wapad

gesê dat die SSR nie
primêr politiek moet bedryf
nie. Die SSR se taak in dié

opsig is slegs om te stlrnu-
leer en meningsvormend
op te tree, en dan baie
beslis by monde van die
Politiese Raad. "Wanneer
'n studenteraadsvoorsitter
egter met 'n politieke
vraagstuk gekonfronteer
word en slegs dán kan hy
sy mening gee." Die SSR is
ook bevoeg om mosies
aan te neem oor studies-
tukke ens. .

Ten opsigte van betrok-
kenheid sê hy dat SSR-
lede meer prakties
toegespits moet wees op
hulle portefeuljes soos wat

dit reeds geval is met
Opleiding. Hy Is ook van
mening dat daar weer soos
in die verlede twee SSR-
lede sal moet wees om die
portefeulje Ontspanning te
behartig.

Mnr. Joubert meen dat
die verwronge Pu-beeld
slegs reggestel kan word
"Indien die SSR hom daar'
van weerhou om uitsprake
na bulte te maak waarvan
hy nie weet wat die massa
se standpunt Is nie. Daar
moet veralook beter
beheer uitgeoefen word
oor sport en kultuurtoere."

"Die PU moet sal deel
aan die ASB bring, nie
slegs as gevolg van die
kultuuraspek daarvan nie,
maar omdat dit die same-
'koms van die Afrikaner-
student is, en die Afrikaner-
student miskien in 'n groter
krisis verkeer as wat hy
besef."

Hy het hom uitgespreek
teen Polstu omdat "SR-lede
by die stigting daarvan hul
posisies misbruik het en
omdat dit toe juis as synde
dit koh vertolk gewees het
dat die PU'studenteraad

die brein daaragter was,
en dit die universiteit se
beeld oneidig skade berok-
ken het.

"Hulle riglyne· hoe vaag
ookal gestel, Is ek seker, is
nie die meerderheld se
standpunt nie. Wat ek hulle
wel toegee, is die ver-
waterde standpunte van
die ASB, maar dit Is myns
insien nie genoeg rede om
so iets te begin nie. By die
Inligtingsvergadering is my
meegedeel dat Polstu nie
die gematigde organisasie
Is waarvan vroeër sprake
was nie."

As gevolg van tegniese probl m
kon die Verkiesingsbylaenie betyds
gedruk word vir hierdie uitgawe
nie.
Dit al nou vro 9 volg nd week
versprei word.

RugbV: PU vs POTE
Op Saterdag 16 Augustus gratis busvervoer wees
speel die PU-rugbyspanne vanaf Sentrale oteal en
w er teen Pote op Olên· Oosterhof. Die bUSse sal
park. Studente word gevra vanaf 14hOO al toeskouers
omdiespannetekomaan- na die veld vervoer. Die
moedig aangesien dit 'n geleentheid salook ideaal
goeie voorloop van die wees om die "8Ing-sonos"
Intervarsity teen Kovsies solank In te oefen.
sal wees. Daar saal weer
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Beeldende Kunste

Val van Troje
Maart 108Q

die hamerende aeket
kom aan
slaan spykers In
en sny die nat tabak

jf you can't beat them
you must Ioln them

snik Smith

ek wou 'n tak
van die Patriotic Front
op die kampus ,tig
maar die SA-troepe
wóu dit nie:
Mugabe Is 'n katoliek

en nou begin die sports
Smith bloelln BY khakI-shorts

afrikanerblommetjIes
word vasl
studente hou karnaval
en drink hulleself
twee-twee
onder die tafels in

die nUWe ttra Ilet begin

Rudolph Willemse

d ur G rda Snyman

Johan Myburg i 8 die'
Wenner v n die Wapad
8 poësl kompetlsl van
1980 aang wy met dl
gedlgt Toons ttlng en
Ballade op 'n Fanta t
van 'n Boom. Elke deel·
nem r kon vyf 9 dlgt
In kryt en al vyf gedlgt
van Johan Myburg wa
onder dl eerste tien.
Mnr. Myburgwa ookdi
w nn r van die Kuesta-
po I komp ti Ie van
1980.

RUdolph Will ma h t
dIe twe de plek gekry
met Val van Troj en
Hlp rmark, en Christo
Rabie die d rd plek met
Op spoeistrende,

Die beoord laars was
prof. T.T. Cloete en mnr.
Jan Swanepoel. Die be·
oordelaars moes die tien
beate gedigte uit me r
88 honderd In8krywlngs
aanwys. Die beoordelaars
•• final. belJl .. lng het
In 'n groot mat. ooreen-e_em.

DI.drie wenne" dring
deur na dl. ASPU'polale-
kompetisie. Ole· eerate
prys Indl' komp.tlsle I.
R76, die tweede prys RSO
en die derde prys R25.

Letterkunde Musiek Teater
•I n

/Hlpermerk

I;OOS die wind qesê het:
ek is lus vir verandering.
hier is almal
soos ingelegde vrugte
geblik en in rye
opeengestapel:
elkeen 'n eie motor
elkeen 'n eie hoëtroustel.
(die woord hoog kan dalk
op die strewe dui
en is hier dus onvanpas)
om voort te gaan:
(of liewer om stil te staan)
elkeen het 'n eie prostituut
teen die muur.
klaarblyklik om tokse
skoon te maak
en drankbottels weg te goal.
soos die voortrekkermonument
een aand vir my gesê het:
ek dink ek stagneer.

Toone ttlng Allegro e mo 0

sonder enige benul van kontrapunt
komponeer vyftren massies In die wind
(diskant gespalk
aan 'n telefoondraad notebalk:

ee ee ee
d d

cc ccc)
b b

kwetterend musikaal
vir almal wat wil luister
'n madrigaal

Johan Myburg
RUdolph Willemse

Ballade op 'n Fantasie van 'n Boom

o ek het 'n boom
'n blinkblaarboom
(geen afstamming
uit die tam boom
van die Heer Hendrik Boom)

o ek het 'n boom
'n blinkblaarboom-
onder teen die stem
roer klein bruin sla ke
en voëls in die boonste takke

o ek het 'n boom
'n blinkblaarboom
op my brein
: die eerste simptoom
van 'n bllnkblaarboomsindroom

op spoelssndstrande

vir vandag loop ek kaalvoet
oor spoelsand
ek dra 'n wit hemp
een met ankertlies op die skouers
'n regte matrooshemp
wat loshang oor my bruin heupe
ek loop met die wind In my hare
met die son in my oê
ek lOOPmet hierdie dag
diep In my hart.

ek gaan sit OP 'n ou skeepswrak
- dié staan op die bedkassie van die hart
breek stukkies roes daarvan af
plons dit in 'n helder poel
kring rImpelsirkels url
daaronder ...verbeel ek my _.
skarrel vlastes verwilderd rond

Johan Myburg

ek dink aan strande
ek dink aan grense
van wie die skuld dra
vierkantig op sy skouers
vir onpeilbare grense
vir verweefde grense
en van dit tussen soleële en ons
ek dink aan die vierkante van skouers
en wonder of daar nie ook roes lê
sirkels roes wat diep lê
in die hartjie van die sea
om nie eens te praat van die hartjie
van die matroos
wat nette uitgooi
vir torings met geroeste hane op

sirkels roes waarvan die grense
spoelsand uitgooi vir hierdie dag
hierdie dag wat groei
uit weet·nle-hoeveel dae
hierdie dag
wat ankertjies op ,y skouers dra

hierdie dag 18 dus 'n mishoringson
en deur die patrys van die woord
onthou ek op my ongekaarte see
my skip (0\.1 Hellos) dwaaloor papier
en die goue haartJies van ay stuur
herinner my
die beste stuurlui staan aan wal

Ole ult"ae \l8n Kueate '80 la gedurende dié afgelope
naw.ek tYdens 'n opvoering te Pretoria, In die Ge-
hOorsaal van Unlaa bekendgemaak.

Pryse la toegeken In vier kategorlêe nl. POIeie,
Proia. Sang en l)"m8. Studente van die PU het bale
goed gevaar en 1n die Afdeling Pohle het Johan
MYburg en Rudolph Will.mae onderakeldelIk eerate
en d..-de pl.k verower. Rudolph het ook 1weede
gekom In die pro .. afdeling. Andr~ Howard, ook 'n
Puk, hat aerate gekóm In dl. Soloeang kategorie.

Ku•• ta II 'n AS&-proJek wat elke Jaar aangebied
word met dl. toku. op studentekuna in die algemeen. Christo Rabie
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- -=LOOPBAlNGELEE THEDE Loopbane
te sien

'n Loopbaanskou word weer vanjaar deur die Studenteburo op 26 en 27
Augustus 1980 aangebied. Die geleentheid vind plaas In die foyer In die
Studentesentrum en 'n gedeelte van die kafeteria salook vir die doeiingeruIm
word.

Instansies soos die
volgende besoek die
Universiteit om aan
studente inligting te ver-
skaf insake werksgeleent-
hede, moontlike beroepe,
verlofvoordele, salarisse,
vereiste kwalifikasies,
beurse, ens.:

Spikkels Ferreira in gesprek met 'n personeelbeampte van Sasol tydens die loopbaanskou wat
verlede jaar by die untversitett gehov is. Daar sal vanjaar op 26 en 27 Augustus weer so 'n skou

gehou word.

Semesterstelsel
begin 1981

Oaar is 'n geruime tyd gelede aangekondig dat die ~U na' n semesterstelsel gaan oorskakel. Reilings
die verband is nou bykans voltooi en 'n komblnasle·semester/jaarstelsel sal aan die begin van 19
geTmplementeerword. Nie alle kursusse leen hulle tot die semesterstelsel nie en daarom sal somm
nog as jaarkursusse aangebied word.

Die semesterstelsel maak meer sinvolle kursus·
samestellings moontlik. In sy byvakke kan 'n student
bv slegs 'n aantal kursuseenhede kies wat sy hoofvakke
aanvul sonder om die gevaar te loop om ook 'n hele
aantal nie-relevante en oninteressante onderwerpe te
moet bestudeer.

Studente en dosente sal hulle self strenger moet
dissiplineer om 'n bepaalde hoeveelheid leerstof binne
die semester af te handel. Dit behoort egter'n heilsame
invloed op die werk van die student te hê, en aan die
einde van die semester is dié gedeelte van sy werklas
afgehandel indien hy slaag.

'n Nuwe begrip in hierdie stelsel is vlak. Eerstejaar-

a
baskou
AfrIka In dIe wêreld·
politIek Is die tema van
vanjaar se Simposium
van die Sentrum vir
Internasionale Politiek.

Die Simposium word
vanjaar op Vrydag 22
Augustus van 09hOO tot
16hOO in die Sinodesaal
van die Geref. Kerk op die
hoek van Meyer· en
Molenstraat in Potchef-
stroom gehou.

Daar word vanjaar weer·
eens vier referate gelewer.
Die sprekers en hul temas
is:
09h30: Dr. W.J. Breyten·

bach, Afrika 1980
- knellende vraag·
stukke van die
vasteland.

11 hOO: Mnr. H.R. Lass,
oor Die Strate-
giese Belangrik-
heid van Afrika in
die globale mag-
stryd.

12hOO: Mnr. Dennis Venter,
Afrika en Suidelike
Afrika.

14h30: Prdf. Hennie
Coetzee, Suid·
Afrika - 'n toe-
komsperspektief.

Om 15h10 word die
Simposium met'n paneel-
bespreking afgesluit. 'n
Bespreking salook na elke
referaat volg.

Die bywoningsgeld is
R6 per persoon en sluit In
oggend- en middagtee,
middagete en 'n volledige
stel referate.

Enige verdere navrae
kan gerig word aan; Die
Direkteur, Sentrum vir
Internasionale Politiek,
PU vir CHO, Potchefstroom
2520.

studente skryf in op eerste-vlak. Hoêr vlakke volg en
die "moeilikheidsgraad" en diepte van studie vermeerder
dan. Studente met'n langsamer studiepas kan 'n drie·
of viervlakdiploma of graad oor 'n tydperk van een of
twee jaar langer neem. So 'n verlenging van studie-
tydperk mag nie langer as twee jaar duur nie en geld
nie vir 'n tweejarige diploma en eenjarige nagraadse
diplomas nie.

Aile inligting van studente en die kursusse waarvoor
huile ingeskryf is word in dterekenaar gestoor en
gedurig op datum gehou.

Tydens die eksameninskrywings, wat binnekort sal
begin, sal 'n pamflet wat die nuwe stelsel in besonder-
hede verduidelikaan studente beskikbaargestel word.

Evkom, Sanlam, Yskor,
Raad op Atoomkrag,
Handelsbanke en ander
Staatsinstansies.

Daar salook vanjaar 'n
instansie teenwoordig
wees wat verantwoordelik
is vir beroepsplasings, nl.
Paramount Placement. Ole
instansie is 'n lid van die
Afrikaanse Sakekamer van
Johannesburg en sal inlig-
ting verskaf oor verskeie
ander Instansies wat nie
op die skou verteen-
woordig is nie. Hulle reël
ook vir belangstellende
studente onderhoude met
verskillende werkgewers
met die oog op moontlike
betrekkings.

Dit Is 'n erkende feit dat
daar 'n groot pereentaste
studente Is wat nog nie oor
hulle toekoms besin het
nie en wat studeer sonder
dat huile weet wat hulle
eendag gaandoen of wil
doen.

Die Studenteburo wil
diesulkes nooi om van die
geleentheid gebruik te
maak om met die ver-
skillende werkgewers in
die verband te gesels ten
einde meer sinvol en doel-
gerig te kan studeer.

Selfs diegene wat reeds
'duidelikheid oor hulle
beroepsrigtings het, kan
by die ontmoetings baat
deurdat hulle hulself op
hoogte kan stel met die
verskillende moontlikhede
wat daar vir hulle bestaan
en hulle leemtes in hulle
opleiding, bv. verkeerde
vakkeuses, betyds kan
identifiseer.

Tydens die Loopbaan-
skou wat verlede jaar
aangebied is, Is opgemerk
dat heelwat studente slegs
deur die lokaal stap en dat
hulle oênskynllk nie die
selfvertroue het om met
die werkgewers te gesels
nie. Ons wil dit graag
beklemtoon dat die werk-
gewers graag' met u wil
gesels en dat u geensins
moet huiwer om vrae aan
hulle te stel nie. Hulle Is
hier om vrae te beantwoord
en inligting te verskaf.

Die Loopbaanskou is 'n
diens wat aan die student
gelewer word en die
Studenteburo nooi u uit
om by te dra tot die sukses
van die aangeleentheid
deur ruimskoots van die
diens gebruik te maak.

Volgens 'n besluit van
die Universiteitsraad het
die Departement van
Ontwikkeling op30 Junie
ontbind en Is dit vervang
deur drie onafhanklike
liggame, terwyl een
afdeling bydie studente- r------------------- ....--------~-------- ..
buro Inskakel.

Die afdeling fondsln-
samelIng se direkteur is
Mnr. Chris Windell en
hierdie liggaam is verant-
woordelik aan die Vise-
Rektor (Finansies en
Bedryf). Die Direkteur
Militêre skakeling is kol.
Pieter van der Walt wat
verantwoordelik Is aan die
Vise-rektor, Prof. du Plessis.

Die bevordering van die
beeld van die PU, skakeling
met die media, adver-
tensies, en die uitgee van
die PU-kaner en ander
publikasies word deur die
afdeling openbare betrek·
kinge behartig,

Die direkteur, Dr..Martln
Bekker, 15 verantwoordelik
aan die ·registrateur.

Opvoedkundigdienste en
oudstudentesake sal voot-
aan deur die studenteburo
hanteer word. Dus Is alles
In verband met voor-
nemende studente, hui-
dige studente en oudstu-
dente nou onder een lig-
gaam se vlerk geplaas.

Die Vaairiviertak se
skakelafdeling is voortaan
verantwoordelik aan die
Hoof van die tak.

Drie liggame
beheer PU-beeld

'n Opvolger vir die vorige
Direkteur van Ontwikkeling

\Mnr. H.M. Robibson, hoef
dus nou nie meergevind te
word nie.

Hoewel die organisasie-
struktuur nou losser Is, is
die skakeldienste van die
PU nou meer funksioneel
en vaartbelyn.
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Persoonlike voorkoms was nog altyd' n sterk oorweging by
die stembus, of hoe?

1980-verkiesing• Eerstejaars
Eerstejaars mag nie vergeet dat hulle stemme be-
langrik Is nie, meernog, dathulledeurdie nuweSSR
verteenwoordig gaan word, en nie die finale jaar
studente nie. Daarom is dit belangrik om nie te stem
soos Iemand anders sê jy moet nie, maar om jou eie
oortuiging te volg. Studente wat nie volgende jaarop
dia PU ~I w!a. nla, .?,oat onthou dat ook hul~e Daar word lank reeds op die PU gepraat oor die rol
.temme d.a u.t.lag bernvl?ed. Jui. hulle kan d.e at politiek In SSR-verklesings moet speel. In die
kandidate beter, en moet n noodsaaklike bydrae SSR-verkieslng van 1980 kan en sal hierdie vraag
lewer. ok weer bale gestel word en baie menings hieroor

gewiuel word. Wat wel baie .. ker i., i. dat politiek
nie meer in SSR-verkie.ing. geïgnoreer kan word
nie. Die pas afgelope ASB-Kongres het duidelik
aangetoon dat pOlitieke denkrigtinge selfs tot
skeuring binne Afrikaner studentegeledere kan lel.
Daarom kan en mag politiek In SSR-verkieslngs nie
erontagsaam word nie.

• Verkiesinasuitgawe
Dit Is belangrik dat elke Pult.'student vanjaar verant.
woordelike sal stem. Die politieke woelinge op die
kampus vereis deeglike besinning oor die keuse van
die nuwe studenteraad.

Gebruik dus die verkiesingsuitgawe van Die
Wapad goed; berei voorvir die Groot Sweet, en maak
seker van die inhoud van elke kandidaat se beleids-
verklaring en curriculum vitae. Mans en dames wat
volgens die aanvaarbaarheid al dan nie van foto's
stem, maak die studenteraadsverkiesing en die
harde werk aan dié uitgawe van Die Wapad belaglik
en nutteloo •. Dit i. beter om glad nie te .tem nie a. om
dit onnadenkend of ligeinnig te doen.

• Doel van Groot Sweet
Die doel van die Groot Sweet Is om enersyds knel-
punte oor beleidsverklarings op te los, en andersyds
om die kandidate beter te leer ken. Dit Is sinneloos
om met negatiewe oogmerke te hamer op een
ongewIJde student, wat dalk nie eers op die SSR sal
beland nie. Intussen word ander goeie kandidate op
die agtergrond geskuif omdat daar nie genoeg tyd
was sodat hulle hulleself kon bewys nie.

• Brómmery
Elkeen kry die geleentheid om die nuwe .tudenteraad
met oorleg te verkiee, en moet dit ten volle benut. En a.
die raad nie heeltemal na jou .in i. nie, moet jy die
uit.lae In goeie ge.indheid aanvaar en nie agteraf brom
nie. Suur druiwe hoort nie by Chrietene nie.

KERNREDAKSIE
HOOFREDAKTEUR: Mariêtte Postma
NUUSREDAKTEUR: Izak Minnaar
HOOFSUBREDAKTEUR: Johan Victor
ALGEMENE NUUSREDAKTEUR: Jeanne Fourie
DIEPTEARTIKELSREDAKTEUR: Cobus Visser
KOSHUISREDAKTEUR: Alwyn van der Linde
KUNSREDAKTEUR: Johan Myburg
SPORTREDAKTEUR: Rolene Koch

Wynand du Plessis
Swete belangrik

Wynand du Plessis
Met die SSA-verkiesing wat op hande is, is dit weereens
noodsaaklik dat elke stemgeregtigde PU-student vooraf
sal besin oor die dag van verkiesing. Veral drie sake het
daadwerklike besinning nodig voordat enige persoon
met verantwoordelikheid sy stem kan uitbring.

Die eerste en belangrikste saak is dat ons as PU-
studente vir onsself sal uitmaak wat ons toekomsvisie
vir die PU vir CHO is. Sonder 'n toekomsvisie kan geen
persoon doelgerig na vore beweeg nie en kry mens baie
maklik 'n sinlose rongeskarrel (soos wei oak soms op ons
universiteit opgemerk word).

Nadat ons as PU-studente vir onsself uitgemaak het
wat ons toekomsvisie is, is dit noodsaaklik om as
individue onsself Innerlik te motiveer om voluit te gaan
vir dit wat ons wil doen. Sonder doelgerigte innerlike
motivering kan en ma, geen PU-student 'n stem by die
stembus uitbring nie.

Die derde saak wat dan aandag moet geniet is die
aspirant-SSR-Iede. In die maak van 'n keuse moet
weereens met die grootste verantwoordelikheid te
werkgegaan word. Só dikwels word ons stem bepaal
deur dit wat die Prim. sê of selfs deur wat die ty dsgees
sê.

Só 'n verantwoordelike manier van stem hoort beslik
nie tuis op die PU vir CHO nie. Die eerste saak by die
oorweging van 'n kandidaat moet wees dat ons seker
maak dat ons oor eerstehands kennis oor die persoon
beskik. Eerstehandse kennis word slegs verkry deur
persoonlike kontak met kandidate self op geleenthede
soos die "klein sweet" en "Groot sweet". Dit grens aan
valse getuienis lewer om 'n stem uit te bring vir of teen 'n
persoon wie jy nog nooit eens ontmoet het nie. - dus -
woon die "SWETE" by en gaan stem of los albei.

In ons kontak met aspirant SSR-Iede is daar ook
belangrike faktore om op te let. Aan die PU vir CHO is dit
vanselfsprekend dat ons eerstens sal let of die persoon
werklik lewe volgens sy belydenis, maar net 'n vae dooie
begrip iewers in syverlede is. 'n Persoon sonder'n aktief
werksame belydenis hoort beslik nie tuis aan die PU vir
CHO nie.

'n Ander saak waaraan alle aspirant-SSR-Iede ook
getoets moet word is hul leierseienskappe. Organisasie-
vermoë is ook 'n belangrike vereiste, maar beslis nie
deurSlaggewend nie. Verder sal die politleke standpunte
van alle kandidate ook baie goed teenmekaar opgeweeg
moet word en verder gekyk moet word as die herhaalde
opsê van geykte uitdrukking en begrippe. Ons moet
onthou dat die leiers in die PU-gemeenSkap vandag,
more se leiers op staatkundige-, kulturele- en sosiale-
vlak is. D.w.s. swak SSR vandag - chaos more. Die tyd is
beslis verby dat studente hulle op universiteit besig hou
met allerhande politieke speletjies - die tYdsomstandig-
hede eis van ons verantwoordelike en doelgerigte leiers
- ook op politieke gebied.

En dan net 'n laaste opmerking - die Pukke moet
sorg dat daar nie weer hierdie jaar'n bespotting gemaak
word van die massa se intelligensie deur sommige
kandidate (sommige was selts hierdie jaar op die SSR)
wat by elke "Klein sweet" en ook by die "Groot sweet"
geplante vrae het nie - nee, s6 word dit nie gedoen nielL- ~

Die sg. "Verklaring" van
POLSTU sal daarom beslis
in die komende verkiesing
'n groot rol speel en daar
kan verwag word dat radi-
kale denke plek plek sal
kop uitsteek. Die swaai na
regs onder Afrikaner stu-
dentegeledere, soos dui-
delik na vore gekom het op
die pas afgelope ASB-Kon-
gres, sal beslis ook deur-
suur na die breê PUK-
massa. 'n Botsing tussen
die POLSTU manne en 'n
deel van die PUK-massa is

SUBS: Ina Bouwsema; Petro Malan; Izak Minnaar;
Helen Verbeek; Johan Victor
NASIENERS: Thomas Kruger; René Puren; Martie
Wessels
ADVERTENSIEBESTUURDER: Jacques Pienaar
(tel. 3468)
HOOFFOTOGRAAF: Jaco Pretorius
PENNINGMEESTER: Pat,J1Smit'
SEKRETARESSE: Marietjie Eloff

Wapadredaksie

dus glad nie uitgesluit nie.
lndien daar wel 'n botsing
tussen verskillende poli-
tieke denkrigtings tydens
die SSR-verkiesing plaas-
vind kan daar net gehoop
word dat dit 'n botsing in
die goeie studentesin van
die woord sal wees nl. dat
alle persone en denkrig-
tings hul saak duidelike en
reguit sal stel en dat daar
geen agteraf gekonkel sal
wees nie. Dit is veral nodig
om openlik en reguit teL- ...... -. wees omdatdit al teveel in

die verlede gebeur/het dat
'n kandidaat smous met
woorde soos "skakeling",
"radikale christendenke",
"hoogste prioriteite", "chris-
telike lewensbeginsels" en
een na die ander in sy be-
leidsverklaring inryg. Dit
het ook vir die Pukke dui-
delik geword dat persone
wat op SSR-verkiesings en
ASB-kongresse praat van
die sg. "wegbeweeg van
partypolitieke bande" eint-
lik maar daarmee bedoel
dat hulle wil links beweeg.
Bogenoemde vaehede en
jakkalsdraaie is beslis uit
hierdie jaar en daar sal
openlik gepraat moet word.
Die Pukke soek. hierdie
jaar SSR-Iede met wie hui-
le weet waar hulle met hul
staan van die heel eerste
oomblik at. Ja, daar wag
beslis 'n baie interessante
verkiesing op die PU - en
wie weet - miskien nog 'n
paar aangename (vir party
mense minderaangenaam)
verrassings ook ...

I
: 1 Kor. 15:34 - 53

Die Opstanding van die vlees
Elke Sondag belyons as Christene: "Ek
glo aan die wederopstanding van die
lewende vlees." Dit is alleen deur die
geloof aanvaarbaar en nie lets wat
wetenskaplik bewys kan word nie.
Daar Is 'n opstanding van die liggaam

In die brief van Paulus aan die gemeente
van Korinthe gee God die antwoord oor
die feit van die opstanding.

Ons opstanding rus In Christus se
opstanding. Sy opstanding is die basis,
die fondament van ons opstanding met
Sy wederkoms. Hy was die eersteling
gewees. Ons almal het in Adam gester-
we, maar is in Christus lewend gemaak.

Almal wat in Hom glo salopstaan tot
die ewige lewe, maar die ongelowiges
salopstaan tot die ewige verdoemenis.
Ons salopgewek word deur die krag
van Christus. Ons sal In heerlikheid

opstaan om aan Hom gelykvormig te
wees as Hy kom om te oordeel die
de en die dode. Dan sal Hy ons liggaam
en siel verenig.
Dit Is vir die gelowige 'n heerlike
troos

Daar kom 'n dag van blydskap, die
dag wanneer ons uit die dood sal
opstaan in affe heerlikheid. Geen
sonde of, dood, geen verganklikheid
of sterffikheid, geen siekte of ellende
of pyn.

Ons liggaam word gesaai in ver-
ganklikheid en opgewek in heerlikheid.
Daar word gesaai in swakheid en op-
gewek in krag. 'n Natuurlike liggaam
word gesaai en 'n geestelike liggaam
word opgewek. In heerlikheid sal die
gelowige lewe by sy Hemelse Vader,
onse Here.
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Andre Bartlett

Mnr. André Bartlett van
UP Is Saterdag 9 Augus-
tus 1980 tydens die
ASPU·konferensle op
Potchefstroom as nuwe
ASPU-voorsitter aange-
wys. Mnr. Bartlett volg
mnr. Gerrie Snyman van
RAU op.

Benewens die verkiesing
van die nuwe bestuur is 'n
werkswinkel aangebied en
is die roetinesake in 'n
baie korter tyd as gewoon
lik afgehandel.

Die konferensiegangers
yan unlversltelte en kolle-
ges vanoor die hele land,
het meegewerk om 'n koe-
rantjie, Aspot, die lig te laat
sien. Dit moet nog gedruk
word en eksemplare sal
later aan die onderskeie
koeranteredaksies gestuur
word.

Mnr. Hendrik Venter (die
Perdeby) is as ondervoor-
sitter en mnr. Servaas de
Kock (Irawa) as addisione-
le lid verkies.

Hendrik Venter Servaas de Kock

ASPU se
nuwe leiers

Beheerkomitee - koshuise
Platform: mnr. Rowan Cronjé
Prof. Yonqe (VSA) besoek
Opvoedkunde
Spraakleer en drama
Gratis skemerkonsert:
Foyer - Bophuthatswana
Ministers besoek Potchef-
stroom
Liber Factus : algemene
vergadering: klein sitkamer
Inougurelerede: R.E.Everson
Prof. dr. E. Schuurman (VU)
gee lesings in filosofie
(15·18 Augustus)
Gaudium Studentegeselskap:
Ouditorium
Spraakleer en Drama
Unlversiteitsverlaterskamp :
NG Kerk
Caritas: Maatskaplike Werk-
konferensie (studente)

Rekenaarseminaar
gehou

Tuks
se

Kafeteria
monopolisties

Op die Tukkle-kampUli' heers daar groot ontevreden-
heid oor die gehalte van diens wat deur hulle kafetérla
gelewer word.

In 'n berig I.n Die Perdeby het Karlen Scholtz
beweer dat die kafeteria op,dle kampus' n
is. Die verskeidenheid van reoes vir die ontevreden-
heid dek 'n wye veld beginnende by studente wat
versnaperings In die kafeteria geniet en eindigende
by persone wat funksies op die kampus moet reil.
Daar word selfs deur sommige studente beweer dat
die voedsel wat daar voorberei word, oneetbaar is.

Mej. Scholtz voel dat die
feit dat Mnr. Biedermann,
bestuurder van die kafete-
ria, alleenreg g'eniet op die
spyseniering van funksies
wat op die kampus aan-
gebied word, ondersoek
moet word. 'n Student het
opgemerk dat die spyse-
niering wat vir die rektor se
funksies gedoen word,
baie beter is as die wat vir
verenigings gedoen word.

Na aanleiding van 'n on-
dersoek wat reeds in 1977
deur die UP-SR gedoen is,
blyk dit dat Tuks se kafete-
ria maar swak vergelyk met
die van ander universiteite.
Hier volg 'n vergelyking
met die Maties se Neelsie
en die Kovsies se Benedic·
tus Kok Studentesentrum.

Neelsie sluit die volgende
in: 'n kafet erta met 'n
bank vir ligte wegneemetes
en 'n selfbedieningstoon-
bank. Daar is 'n groot
danssaal en die Sanlam-

....L. ~ saal wat 400 mense kan
huisves. Die kafeteria
beskik oor 'n dranklisensie
en Radio-Maties saal daag-
liks Alle studentefunksies
word hier gehou en dit dien
veroer as 'n Dymekaarkom~
plek vir die Maties.

Benedictus Kok stucente-
sentrum is 'n kafeteria met
volvloertapyte, 'n bokjol-
saal en 'n gelisensiêerde
restaurant wat vIergang-
maaltye voorsien. Die
kampusradio saai daagliks
uit en vir die sportgeeSdrif-
tiges is daar onder andere
snoekertafels en muurbal-
bane. Die sentrum dien ook
as 'n bymekaarkomplek vir
studente.

Afgesien van die ander
klagtes oor die kafeteria
die mees algemene klagte
dat die ·kampus nie 'n by-
mekaarkomplek vir die
studente het nie.

a
Dagboek

4 Donderdag 14h30
13hOO

5 Vrydag

18h30

19h30

19hOO

19hOO·

20hOO

6 Saterdag 08hOO

5

'n Brand in die Sentrale Eetsaal gedurende die Julievakansie het omvangryke skade wat
beraam word op R70 000 aangerig. Die brand het vinnig vanuItdiekombuis oor dIe dak van die
eetsaal versprei nadat daar vermoedelik 'n kortsluiting was. As gevolg van Jare se vetneerslae
teen die dak en In die skoorsteen het die brand bale vinnig versprei.

Nadat Mnr. Blackie Swart, 'n student, die brandweerontbied het, Is daarsowat twee uur lank
gespook om die vlamme te blus.

Die eetsaal bedien ongeveer 800 studente uit vier koshuise, maar te danke aan vinnige
herstelwerk het hulle geen ongerief verduur nie.

Die elektroniese rekenaar het vastrapplek gekry
op bale terreine In die hedendaagse samelewing.
Op 4 Junie 1980 het die PU se departement
aardlenate In samewerking met die rekenaa r-
firma IBM 'n seminaar aangebied om toepassings
van hierdie tegnologie In die akademie en
navorsing nader toe te lig.
Die moontlikhede van velde waar groot volumes
hierdie stelsels Is groot, tekste ter sprake is kan
maar kan weens hoë dit .aangewend word vir
koste nie gou algemeen teksontleding. Groot hoe-
ingespan word nie. veelhede inligting in

Dit kan egter bale boekvorm kan op 'n
geredelik as 'n onder- rekenaarmedium soos
wyshulpmiddel Ingespan magneetband opgeneem
word. veral by die merk word. Daar word selfs
van vraestelle.ln die letter- gedroom van hele biblio-
kunde, teologie en ander teke In die rekenaar.

Speer risen:
vir die
student

7 1/2 sent uit elke tien
liter brandstof word
geskenk aan die
Sentrale
Studenteraad

Go'oi nou in by
Harold's Volkswage

Kerkstraat 220. Potchefstroom. Tel. 4261
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Ontheffing is
niksseggend

J.O. Potgieter
KLOOSTER
P.U. VIR C.H.O.

o
DIE REDAKTEUR

Mnr. Dirk Coetzee, hoof
van koshuisadministrasie
spreek egter sy waarder-
ing uit teenoor die posi-
tiewe samewerking van
studente soos byvoor-
beeld die uittekenstelsel
oor naweke.

Uit die verslag blyk dui-
delik dat die losies vir 1979
van 24c per dag per student
te min was en dat die onver- Aan die begin 1980 het 'n
anderde losies vir 1980 be- groot aantal nuwe studen-
sIis onvoldoende is om in l..!==========!.. te na die PU vir CHO ge-
die behoeftes vir 1980 te V ·tt kom, vol verwagtinge en
voorsien. 'n Heffing in kos- oorsl er met gemengde gevoelens.
te sal afhang van die ver- Voordat die akadernle kon
liese wat gely word. vryg e Ia at begin het ons aan 'n oriën-

teringsprogram begin deel-
neem. Die standaard van
die program was miskien
nie soos in die verlede nie,
maar tog met 'n goeie ef-
fek, want ons het uitgesien
na dit wat ontheffing ge-
noem word.

....-----.....;--------------t Die voormalige voorsitter
van Nusas, mnr. Nicholas
Hayson, Is deur die Veilig-
heidspolisie vrygelaat
nadat hy 'n ruk gelede in
hegtenis geneem Is.

Mnre. Garth Seneque en
Mike Pace, twee studente ,_-------- .....
in stadsbeplanning aan die
Universiteit van Natal, is
ook vrygelaat nadat hulle
ingevolge Artikel 22 van
die Algemene Regerings-
wet aangehou, is.

Die Burger, 6 Augustus

Studente moet
self opdok

Koshuisadministrasie het
'n verklaring uitgereik
waarin koshuisgangers
daarop gewys word dat
hulle self verantwoorde-
lik kan wees vir die sty-
ging In losiesgeide.

Gedurende 1979 is ±
R9000 se eetgerei en uit-
rusting uit eetsale en kos-
huise verwyder - dit hang
dus van kosgangers self af
watter bedrag vir 1981 be-
groot moet word vir so 'n
onnodige uitgawe.

STUDENTE-INTERNAATSKAPPE KLINIESE
SIELKUNDIGES VIR 1981

VYF EENJARIGE INTERNAATSKAPPE VIR DIE
OPLEIDING VAN KLINIESE SIELKUNDIGES
BESKIKBAAR BY ORANJE, NASIONALE EN
UNIVERSITAS HOSPITALE, BLOEMFONTEIN

Minimum kwalifikasies: B.A. HON. Sielkunde
Vaste Salaris: B.A. Honneurs: R4845

M.S. Sielkunde: R5 520
Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Augustus 1980
Skryf dadelik vir besonderhede aan:

Dr. J.D.G. van der Merwe
Dept. Psigiatrie (G.66)
U.O.V.S.
Posbus 339
9300 BLOEMFONTEIN

Oulike koppies
vir

sleept~d
en ta le ander aar-
digh.eidjles om 'n
eerstejaar se ka-
mer interessant te
maak. Rakke vol van die oulikste goed
om 'n dierbare maat se hart bly te maak.
Net langs die INSlEEp·KAFEE.

-geskenkwinkel

Gift Shop
TELEFOON 2·1033

tUlJsB
vat dlt kop toel dolls

Kom ons stel j ou voor aan
'n nuwe dimensie in haar-
golwing: l)NI·PERM met
pH·balansl Dit lyk nes na-
tuurlike krullel lP
Geen krees-en- . :, .
knoop bossiekop .. .. • ,
nie I Nog goeie . 9 J

nuus van Guys &
Dolls is lae, lae. pryse net
vir studentel Wees'n IN·
dingl Bly voor met die
jongste haarmodesI Altyd
tot u vriendelike diensl
Die uwe,

GUYS & DOLLS, Tomstr. 82, tel. B071.

Aan die einde van die Die ontheffing aan die ein-
oriërenteringsprogram was de van oriëntering was die
daar "ontheffing" maar ek finale ontheffing en die bë-
twyfel aan die meriete daar- eindiging van alle oriënte-
van. Want daar is nog van rings aksies as sulks. Die
ons verwag om 'n das en praktyke wat daarna voort·
naamplaatjie te dra en ook geduur het is veronderstel
om ons seniors nog op 'n om gesien te word as nor-
eerbiedige wyse aan te male eerstejaarspligte en
spreek. nie as sogenaamde "voort-

Daar was 'n belofte ge- gesette oriënteringsak·
maak dat dit ook tot 'n ein· sies" nie (alhoewel die
de sal kom - met ontheffing sweem van oriëntering wat
op 'n later stadium in die daaraan kleef nie weg te
jaar. Weer eens is daar dus redeneer is nie). In die lig
aan ons die geleentheid hiervan moet die bëelndt-
gegee om met gemengde ging van die praktyke nie
gevoelens uit te sien na die gesien word as 'n soqe-
einde van dasse, naam- naamde "tweede onthef-
plaatjies en menere want fing" nie. Oriëntering ver·
dan sou ons ware koshuis· keer tans in 'n oorgangs·
inwoners en Pukke kon fase en al die sake wat die
wees. skrywer aanraak word op-

Maar die dag het gekom nuut ondersoek.Uitsluitsel
waarop hierdie sogenaam· daaroor sal voor volgende
de ontheffing plaasgevind jaar verkry word.
het. Dit het egter aan nie·
mand se idee of doel be- Jan Botha
antwoord nie. Want eer· ----------
stens is die verkeerde men- Mnr. T. Venter Magister-
se gedreig: die seniors; en student in Staatsleeraan
nie ons, die eerstejaars nie. die PU, was die geleent·
Daarna is aan ons gesê dat heldspreker tydens die
die tyd van dasse, naam- Instituut vir Suid·
plaatjies en menere verby Afrikaanse Politiek se

Prof. j.M. (Joe) Joubert, is; klaar gepraat; klaar ge- byeenkoms op 4 Julle
jare lank hoogleraar In I dl . b 1980. Hy het gepraat oor
Chemie en later dekaan ag; I IS ver y. . . kaptaln Gatcha Buthelezi
van die fakulteit van na- Hoe kan dit verby wees I k h b .as nie een van die partye en sy n at a- ewegIng.
tuurwetenskappe van tevrede voel met die uit- Inkatha was die naam

'n Tjek vir R100 000 is deur die Universiteit van einde van sake nie? Want van 'n besondere ring in
dr. Louis Luyt, bekende sa- Stellenbosch, Is op 88· ons voel soos 'n skakelaar die dak van 'n Zoeloe·hut.
keman van Johannesburg, Jarige ouderdom aan 'n teen die muur wat nie ge- Na die dood van Tjaka
vir ontwikkeling aan die hartaanvaloorlede. bruik word nie. Hoe kan hierdiering'nsoortmagiese
Universiteit van die Oranje Prof. Joubert was al die daarook van die senlorver- voorwerp geword, wat
Vrystaat geskenk. Die jare daarvoor bekend dat wag word om die skakelaar soos 'n kroon aan
skenking is ten bate van hy nooit 'n enkele aanteke- te gebruik as hy nie eens opvolgende Zoeloe-konings
die Liaison '80·plan waar ning in sy lesings gebruik weet of dit werk nie? oorgedra is. Dit is egter
die universiteit R10-mil· het nie en byna nooit die Dit is tog doodmenslik voor die twintigste eeu
joen oor die volgende tien name van sy oud·studente dat as iemand deur 'n vernietig, waarskynlik
jaar wil Insamel. vergeet het nie. stroom moet gaan om tydens 'n oorlog. Die naam
Die Burger, 6 Augustus Die Burger, 6 Augustus blomme te pluk; dat hy van is vandag nog simboliesa------------£----------t diewat na hom kom ooksal van Zoeloe·eenheid.

verwag om deur dieselfde In 1928 stig KaDinizulu
stroom te gaan, as hy van 'n suiwerkultuur-organisa·
dieselfde blomme wil pluk. sie om kulturele herlewing
Maar ons het 'n boot gekry onder die Zoeloevolk te
en die seniors in die ge- bewerkstellig. Dit loop
leentheid ontsê om aan later dood en in 1975 stig
ons te wys hoe om oor die Buthelezi die huidige
stroom te gaan. kultuur·politiese beweging.

Dit is jammer dat sekere Van die doelstellings van
mense die sosiale struk· die beweging (soos in die
tuur wil beinvloed wat deur grondwet uiteengesit), is
seniors geskep moet word. die realisering van gelyk·

beregtiging, seltdetermina-
sie, die ontwikkeling van
Kwa-Zulu en vreedsame
verandering.

Matie
Prof.

Oorlede

'Rhodes vra
hofbevel

'n Hofbevel om duidelikheid te kry of akademiese
byeenkomste ook as politieke vergaderings geld, sal
moontlik binnekort deur die Universiteit van Rhodes
aangevra word.

Vanwei die buitenspori-
ge onkoste wat die huur
van 'n trein met Intervar-
sity sou meebring, moes
daar ongelukkig van die
Idee afgesien word.

Skenking
gedoen

Die universiteitsower·
heid het sy prokureurs op-
drag gegee om die saak te
ondersoek nadat die [aar-
likse D.S.C. OosthuIzen-
gedenklesing, onder be-
skermlng van die komitee
vir akademiese vryheid, af·
gestel moes word.

Prof. G.R. Bozzoli, voor-
malige vlse-kanselier van
die Universiteit van Witwa-
tersrand, sou by die ge-
leentheid praat oor die te-
ma "Verandering kom nie
sonder ongerief nie".

'n Opsomming van sy
toespraak is aan 'n landdros
van Grahamstad voorgelê
as deel van die aansoek
om 'n permit om die lesing
te hou. Die lesing is egter
Ingevolge die Wet op Op-
roerige Byeenkomste met
'n politieke strekking tot op
31 Augustus vanjaar ver·
bied.

Die Veiligheidspolisie
het intussen gevra vir 'n
afskrif van die toespraak in
sy geheel.

Trein is te duur

Busvervoer is gereêl en
kaartjies Is beskikbaar by
die Inligtingsburo teen R12.. • perpersoon. Die busse ver-

trek Vrydag 21 Augustus
om 14hOO en 17 hOOvanaf
die duikweg en weer om
10hOO Sondagoggend
vanaf die kafeteria by die
UOVS. Die bus salook
Saterdag twee tot drie keer
tussen die stadion en die
kampus vervoer verskaf.
Alle kaartjies moet voor
Donderdag 16hOO gekoop
word .

John Potgieter

Doen nou
aansoek

Aansoeke vir 'n redaksie
van Die Wapad in die vol·
gende termyn word inge·
wag.

Senior fotograaf;
fotograwe.

Administrasie:
Sekretaris en 'n
Assistent-sekretaris;
Penningmeester,
Advertensiebestuurder,
Advertensiewerwers;
Verspreidingshoof;
verspreiders.

Rig aansoeke aan:
Die Redakteur
Die Wapad
Bussie 13
Studenteraadskantore
PU virCHO
Meld asb. vorige ervaring
studiekursus en -iaar, vol-
ledige adres en telefoon·
nommer.
Aansoeke moet voor 25
Augustus 1980 ontvang
wees.
Kursusse in bladuitleg,
berigskrywing en verslag-
gewing word in die eerste
week van September aan-
gebied en 'n drukkery word
besoek.

Nuusredaksie
Redakteurs:
Algemene redakteur,
Interuniversitêre

redakteur,
Sportredakteur,
Kunsredakteur,
Tydskrifredakteur,
Sosiale redakteur,
Spotprenttekenaar.
Verslaggewers vir elkeen
van bogenoemde redak-
sies.

Subredaksie:
soveel subs as wat nodig

blyk te wees;
soveel nasieners as wat

nodig blyk te wees.



DIE WAPAD - 15 AUGUSTUS 1980 7

Komttee
bad

feestelik
Die doel van Wag·'n·Bletjie se badkomitee Is om
verjaarsdae, verkiesings en groot gebeurtenisse te
ondersoek en die nodige gelukwensing op welvoeg·
like en gepaste wyse oor te dra.

Die stigtingsvergadering was in 1977 nadat dl1
geblyk hetdatdaar'n leemte en mln kontaktussen
die dames was.

Die badkomitee word Jaarliks verkies en bestaan
uit eerstejaars van Wag·'n·Bletjie. Die huiskomitee
en ou badkomitee benoem die lede. Die nuwe
badkomitee word met 'n groot geesvang·aksie
Ingehuldig.

Die grondwet is opgestel deur mej. lisa Basson,
primaria van 1977, In samewerking met die voor-
sitster van die eerste badkomitee.

Poistu erken
Op dia S9R-vergadering
wat op Maandag, 11
Augustu. gehou I., i. die
volgende mo.ie aange·
neem. Dié mosie Is deur
mnr. Jan Botha ingaatel
en geaakondeer deur mnr.
Stephen Pretorius an alge-
meen aanvaar.

Die mosie stel dat die
SSR sy belangebehartig-
ende rol met die klem op
interne kampusaangeleent·
hede as sy primêre taak
beklemtoon, dit het voorts
dat die SSR sy bestaande
beleid, nl. dat die SSR nie

'n politieke drukgroep is
wat 'n sekere politieke
rigting op die kampus
probeeer afdwing nie
bevestig. Verder erken dit
die bestaansreg van 'n
onafhanklike politieke
studiegroep soos Polstu.

Vyfdens stel die mosie
dat die standpunte wat
deur SSR·lede op die AsB
kongres sowel as in
Polstu ingeneem is nie
noodwendig die stand-
punt van die SSR as instel-
ling of van die PU·studente-
gemeenskap is nie. Dit is
die standpunte van
individuele studentleiers
wat hulle in persoonlike
hoedanigheid inneem.

Tjorts het'n nuwe speletjie
uitgevind. Die spel se naam
is SOEK DIE KATJIE.

Hiervoor het jy'n honger
kat en twee bene nodig.

Eerstens, "as Pappie
slaap steek jy al sy broeke
en onderbroeke weg. Sê
vir hom hy meente kwaad
wees nie, omdat dit net 'n
speletjie is. As hy sê: "Hoe
speel mens dit?" blind-
loek jy hom en bind sy
hande agter sy rug vas.

Die res van die gesin
moet hulle beste klere
aantrek en die trein wag.
Vat hom na die kas waar
die gegrom vandaan kom!
stamp 110m in en skree:
"Soek die katjie, Pappie?"

Dan moet die gesin
inhardloop en om die
bloeding te stop, druk ver-
bande bokant elkeen van
Pappie se kneê. As die
dokter kom, stop jy hom
by die deur en sê: Pappie
het die katjie gekry."

Die speletjie Is nou
verby.

fjortslens.

badkomitee van Wag-'n-Bietjie is Alrina Bester, Milanie van der Merwe, Lyn Pretorius, Rosemarie Boltt, Steffie Voster
(voorsitster), Linda Venter, Magel Weber, en Karin Potgieter.

Nuusflitse
Op 6 Augustus het ~ag·
'n-Bietjie 'n bad kamer-
kompetisie gehou. Mev.
Santie Eloff het die
beoordeling gedoen. S2
en U-grond het die kom-
petisie gewen. Die idee
kom van die huiskomitee
met die doelom die
koshuis te verfraai. Na die
kompetisie is daar 'n
teeparty gehou.

Tydens Kasteel se ver-
jaarsdagdinee is fn
Kastellefdie aangewys.

Wanda het 9 Augustus
'n winterfees gehou in die
A la Carte resturant van
die studentesentrum. 'n
Eerstejaar van die jaar is
aangewys. Daar word
beoog om dit 'n jaarlikse
Instelling te maak.

Die nuwe koshuisvader van Wag-'n-bietjie is ar. en mev. Theuns Eloff. Saam met hulle Is mej.
Jeanne Botha, primaria van Wag·'n-Bietjie.

Mosies by massavergadering
Tydens die massavergadering van 12 Augustus Is
die volgende mosie met' n meerderheld van stem me
aangeneem, naamlik dat die SR·lede betrokke by
die stigting van Polstu tydens die ASB-kongres 'n
gesamentlike persverklaring aan al die betrokke
koerante uitreik, waarin hulle duidelik moet speSifi-
seer:
• dat dié standpunte en uitlatings wat deur hulle op

die kongres gemaak is, hulle eie individuele
menings is, wat binne hulle mag as SR-lede val,
en as lede van Polstu gedoen Is;

• dat die pers dit foutiewelik opgeneem het as
standpunte en uitlatings van die PUK-massa wat
onjuls en val is; en

• sodat die vals beeld van die skade aan die PU se
naam In die openbaar reggestel kan word.
Twee ander mosies is ook met meerderheld van

stemrue aanvaar:

Unisa kry nou
derde

'n Derde reglatrateurapos
18pas aan Unisa geskep.
Die bestaande poste van
die registrateurs: Finan·
sles en Administrasie
word nou aangevul met
'n Registrateur: Akade-
mies.

nuwe taaktoedelIng vir die
registrateurs is opgestel
en deur die Raad aanvaar.
Dit sal beter rasionaliser-
ing tot gevolg hê en die
kommunikasieprossese
bespoedig.

Mnr. A.P. Schutte behou
die pos van Registrateur

(Finansiers). Mnr. M.H.
Stockhoff voorhen Regis-
trateur (Administrasie), Is
deur die Raad aangewys
as die eerste Registrateur
(Akademies). Mnr. O.W.
Steyn Is deur die Raad
van die Universiteit as
RegistratE1u.r(AdministraSie)
aangestel.
Unisa Nuus 16 Jun.

Die Raad van die
Universiteit het aange·
kondig dat hierdie
bedeling genoodsaak Is
deur die groeiende
behoeftes van die Univer-
siteit.

'n Hertoedeling van
verantwoordelikhede en 'n

• dat die massa ho distansieer van Polstu se ver.
trekpunte, oogmerke en implikasies; en

• dat die vergadering die betrokke SSR-Iede versoek
om hulle te weerhou van enige verdere uitsprake
polities of andersins.

Die vergadering Is gekenmerk deur 'n bale
negatiewe houding teenoor die stigters van Polstu.
Dit is egter duidelik gestel dat dit hIJlle werkwyse en
nie soseer hulle uitgangspunte is waarteen beswaar
gemaak word nie.

Op 'n vraag of die organisasie met voorbedagte rade
tydens die ASS·kongres gestig Is het Mnr. Jan Louis du
Plooy geantwoord dat die organisasie spontaan tydens
die kongres ontstaan het. Mnr. Du Plooy hetverdergesê
dat 'n studenteleier se mond nie gesnoer mag word nie
en dat hy sy mening moet kan lug al verteenwoordig sy
standpunt nie die massastandpunt nie.

MODEL·SKOENWINKEL
CHECKERS·SENTRUM

-
en

SKOENSENTRUM
KERKSTRAAT

-

Vir die jongste
modes in skoene
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Tafeltennis kom weer
op die been

Die afgelope agt maande was suksesvolle bywoning en deelname
daar geen georganiseerde tafel- word daar beoog om 'n volledige
tennis aan die PU nie as gevolg span na die Kovsies Intervarsity te
van hulle skorsing omdat sekere stuur. Daar word ook gehoop dat
lIgabepalIngs nie nagekom Is dié sportsoort een van die PU se
nie. trots-binnemuurse sportsoorte sal

Op die vyfde, sesde en sewende word in die toekoms.
Augustus is daar egter 'n tafelten- In die koshuisliga is die mans-
nis koshuisliga in die studentesen- finale tussen Hombré en Villagers
trum afgehandel. As gevolg van die deur Hombré gewen. (8-2). Die

damesafdeling is deur Kasteel (8)
gewen toe hulle met Klawerhof kon
afreken (2).

Die finale stand tussen die kos-
huise was soos volg:
Mans: (van eerste na laaste)
Hombré; Villagers; Overs; Klooster/
Liberalia; Caput.
Dames: Klawerhof; Kasteel; Ver-
geet-My·Nie; Karlien; Heide; Wanda;
Wag 'n Bietjie.

PU eerste met
kursus in sportkunde

MUURBAL:
Op Saterdag 16 Augustus word 'n muur-
baltoernooi vir beide die Pu-mans- en
damespanne op die PU-kampus gehou.
Die eerstespanne van die PU kom teen
spanne van Wes-Transvaal te staan, ter-
wyl die tweede en derdespanne teen ge-
kombineerde klubspanne sal speel. Die
toernooi begin reeds om 19hOO en toe-
skouers is welkom.
. Volgens mnr. Pieter Louw (Binne-

muurse Sportorganiseerder) gaan muur-
bal vOlgende jaar geweldig uitbrei en
bale meer aftrek kry as tans, as gevolg
van die nuwe beplanning en begroting.

'n Nuwe kursus In Sportkunde word van die begin Sportkunde sal in enige studiejaar as 'n volwaardige
van aanstaande Jaar af aan die Potchefstroomse kursus beskou word. Dit sal veral waardevol wees vir
Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys aange- onderwysstudente en studente wat in sportafrigting wil
bled. staan, ~ê prof. .w.J. Putter, hoogleraar in die departe-

Die Minister van Onderwys het sy toestemming men~ Liggaamlike ,?pvoedkunde aan die PU vir CHO.
verleen dat Sportkunde as 'n eenjarige kursus aan- Die kursus sal In twee semesterkursusse verdeel
gebied kan word vir alle studierigtings wat toegang word, waarvan die geslaagde aflegging van die eerste
tot' n onderwysgraad of -diploma verleen. Dit salook semester, toegang tot die tweede verleen.
aQ geleentheldsvak deur studente In ander studie-
rigtings geneem kan word.

'n Bekende Biermaatskappy, die SA Brouerye het 'n skenking van R10 000,00 aan die Rugbyklub van die Potenetstrooms ..,
Universiteit vir CHO gemaak.
Mnr. Justice Hili, Streeksbemarkingsbestuurder van SA Brouerye, het die skenking tydens 'n geselligheid in Potchefstroom, aan
PU, namens die Maatskappy gedoen.
Op meegaande foto oorhandig mnr. Hili die bedrag aan prof. Nic Swart, Vise-Rektor van die PU vIr CHO.

KRIEKET:
Die Oude Molen- en Studente-krleket·
klub van ouds het saamgesmelt en sal
van dié nuwe seisoen af bekend staan as
die PU·krleketklub. Vanlaar sal daar 3 Op Saterdag 16 Augustus speel Overs
spanne vir die PU ~peel, die eerste twee en Amajuba onderskeidelik in die Wes.
sal in die Premlerhga kompeteer en die TransvaallIga teen 008 Driefontein.
derde span In die Eersteliga. Daar sal •
ook georganiseerde koshulsUgas plaas- WES-TRANSVAAL
Ind en die eerste netoefeninge begin op
rydag 16 Augustus. RUG BY:

Op Saterdag 9 Augustus het die Wes·

KOS H U IS R U G BY- Transvaalse rugbyspan 'n oorwinning van
• 18-6 oor Griekwas behaal. Nege van die

Op Saterdag 9 Augustus is die volgende Wes-Transvaal spelers was Pukke sowel
wedstryde in die Eersteliga gespeel: as die reserwe. Die skakelpaar Kobus
Caput (11) vs Amajuba (8); Overs (11) vs van Wyk en George Moorcroft was vén
Dawie Dup (10); Klooster (4) vs Draken- die uitblinkers. Kobus het met drie skep-
stein (19); Villagers en Hombré het los- skoppe geslaag. Oud-Puk Jannie Tiedt
IootJle8 gehad. het ook goed vertoon.

KORTSPORT

Op Saterdag 16 Augustus
speel die PU-rugbyspan·
ne weer teen Pote op
Oliënpark. Studente word
gevra 0111 die spanne te
kom aanmoedig aange·
sien dit "n goeie voorro-
per van die Intervarsity
teen Kovsies sal wees.
Daar sal weer gratis bus-
vervoer wees vanaf die
Sentrale eetsaal en Oos-
terhof. Die busse sal van-
af 14hOO toeskouers na
die veld vervoer.

Die geleentheid salook
ideaal wees om die "sing'
songs" solank in te oefen.

In die eerste semester-
kursus sal die teorie aan
die volgende vakke be-
handel word: sportfilosofie;
perseptueel-motoriese
leer; sportpsigologie;
sportfisiologie en dieet;
sportmeganika; beginsels
van organisasie en ad-
ministrasie; sportbeserings;
leierskap en groepsdina-
mika in sport; en beginsels
en onderrigmetodes byaf-
rigting.

Ná die aflegging van 'n
teoretiese eksamen sal .M~.i.
praktiese onderrig in sport-
afrigting aan die beurt kom.
Tennis sal verpligtend
wees vir mans en vroue,
terwyl hokkie vir vroue en
rugby vir mans aandag sal
geniet.

Die tweede semester sal
gewy word aan die prak-
tiese aspekte van atletiek,
wat verpligtend sal wees
vir mans en vroue, krieket
vir mans en netbal vir M U U rba 1-
vroue.

Die praktiese deel van Interva rs·.ty
die kursus sal veral gerig
wees op die toepassing
van die eerste Op Vrydag 22 Augustus
se teorie, met nadruk op sal altesaam 60 Muurbal·
die reêls van skeidsregter. spelers van die PU na
en beampteskap. Kov~ies vertrek ~Ir die

Die kursus sluit afrig- jaarlikse Int~rvarslty.
tingseksamens in die Die eerst~ vier PU-man~-
sportsoorte in. Studente spanne; die eer~te dr~e
wat die kursus in Sportkun- PU·dames,spanne, d.le
de voltooi het, sal erken. sterkste dne m~ns koshuls-
ning van die betrokke na- spanne en die s~erkste
sionale sportliggame as af. twee dame~·koshulssPB:n-
rigters ontvang. ne sal dié Intervarsity

Prof. Putter sê daar sal mE!:rnaak.
van bekende sportper- Die hele naweek s~1R1?
soonlikhede op ad hoc. p~r p~rsoon kos, dit slurt
grondslag gebruik die relskost~s, v~rblyf en
word by die praktiese on- twee etes In. '?Ie .groep
drrig van die kursus. studente sal stiptelik om

Die PU vir CHO sal die 12hOO op Vrydag 22 Au-
el\ligste universiteit wees gustus per bus vertrek en
wat 'n kursus van dié aard die aand op Maselspoort
aanbied. oornag.

Dié spel sal aan die PIJ"net so populêr
(indien nie meer) word soos rugby. Daar
sal beter georganiseerde koshuisligas
wees met groot prysgelde daaraan ver-
bonde.

DAMESHOKKIE:
Op Saterdag 9 Augustus het die derde-
span van die PU teen Strathvaal te staan
gekom en met drie doele teen nul gewen.
Marissa Nortjé en Rika Coetzee het hul-
self bewys as die twee gemotiveerdste
speelsters op die veld. Die vierdespan
van die Pt) het teen Villagers met 2-0
gewen. Ansie Venter in die doelwagters-
posisie het haar goed van haar taak
gekwyt en Ina Fourie het ook goeie spel
gelewer.

Pnntod by Mafeking Mail




