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JAARGANG XXX 

Duitse ee"'s~~taar 
in Karlien 
Deur J~lleke Wierenga 

IN ONS ,.gemUW<:be" tnal ge
selJI ViktDria Gundermann (24), 
Ksrlten se Duitse eerstejaar, 
ltopstukke oor 'n beker rool· 
bosta. 

Klein en donker Is Viktoria 
presles die teenooraestelde van 
die blonde Frlule.in-tlpe. Ell 
haar Afrikaans is so netjies en 
Julwer dat mens kwalllt kan 
wto dat sy maar 'n paar maande 
In dle llUld is. 

Viktorla studeer vanjaar 
B.Sc. FIU'I:DJISfe. N A ba.ar stool· 
toopbaan by die Goelhe-Gym· 
naslum het sy twee jaar in 'n 
apteek in Dtlsaeldorf gewerk. 
lfaar ouers woon In Dortmund, 
'n dorpie wat ongeveer 80 lun 
van DUsseldorf 1s. 

AFJlJKA.ANS 
In die Dultse uniVeralteita

vakansle verlede jaar bet Vl.k· 
torfa drle maande ln 'n farma
seutlese fabrlek gewerk. Sy 
het by 'n Dultse gesln 1n Pre· 
torla tulsgegaan en tiet by bul· 
le Afrikaans leer praat. 

Gevra na dle taaJ. het sy be
dule dat dft vir baar so 'n 
,,aem"UWcbe" taal met bale 
beeldspraak Is. Ook &lad nle 
danlg moelllk nle. Sy sukkel 
nog bletjle met die ldiomatlese 
ultdrukkings. 

Hoe vergelyk ons oniversl· 
teltslewe met dl~ van Dulta· 
land? Daar II nle so 'n hegte 
gemeenskapslewe in Dultsland 
nie, dit is bale meer onper· 
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bedentlllc been en weer. En, 
s~ sy, party trek soos laenkool· 
ldnders aan, kompleet met 
vlegsels en beenbare en al. 

.,CENTRAL" 
Oor die kos Jn die Sentrale 

Eetaaal bet Viktorla geen khJ· 
tes nie - ,,dlt ls heel goed", 
se sy, en sy lyk werkllk of 11 
dit bedoel! Sy Is net nle ge· 
woond om vls ln die oggende 
te eet nie, s~ sy laggend. 

Onvermydell.t bet die ge
aprek ook by SUid-Afrlka se 
beeld in die bulteland uitge-

Tak: Tomstraat 100. 

ll.t", se bulle - het sy nte ge· 
buiwer om hiematoe te kom 
nie. Mis.lden ook omdat 11 ,.nle 
leeus in die strate verwag bel 
nie." 

Vlktoria Gundennann (raga) by Dlnie Bester (prlmaria) en kom. 
VERVALS 

Dis vir baar mules dat ona 
so bale terk toe gam, a~ Vl.k· 
toria. En Ill sy bale geamuseerd 
oor ons boede en formele kle
redrag op Sondae. In Dults14lld 
kan jy ln jou ,Jeans" en toon· 
plakkies die eredienste by· 
woon. Net die oumense dra 
hoede. Sy bel darem ook 'n 
hoed saamgebrlng, net so vlr 
lngeval. 

Sover sy kan oordeel, is die 
Afrikaners vrlendeliker, min· 
der geltompllseerd en ln.gewlk· 
keld as die Duitser. En ona 
natuurskoon, ruimtes en kleure 
1s vir haar .,pragtig". Duit.s
land .1s ook moo1, se sy verde-

M..tene Strydom ( onderprimaria) van Karfien. 

aoonllt. ,.Ja", se 11 met 'n 
bre~ glinllag, .,die ontgroenlng 
was vir my heeltemal iets 
nuut''. Misklen, voeg sY huiwe· 
~ by, is dle oorse.se student 
bletjie meer volwasse en ouer 
as die gemiddelde student 
hler. 

KONSERWATIEF 
Vlk.toria meen die Puk-mans 

(Foto: Fotokuns) . 

1s "bletjie konserwatief", maar 
na haar lngenome gllmlag ge
oordeel, het sy dit ongetwyfe.ld 
as kompliment bedoei. Sy 1s 
.,bale verras" oor ons goele 
tafelmaniere. En wat dink SY 
van ons melsies? Party trek 
bale mool aan, maar sy hou 
tog nle van die kort rokk.les 
nle, s~ sy en skud baar kop 

Daar is nog baie vyandlee 
propaganda teen Suid·Airlka 
e.n daar word baie klem op die 
wit lndrlngers in Suid-Airika 
gell!. Volgens Viktorla word 
tot die geskiedenisfeite in die 
skole soms vervals. ,.'n Mens digend, maar op 'n ,.ander ma· 
ltan nie makllk oordeel as jy nier". 
nie self bier is nie", meen sy. Hierdie spontane, vri~ndellke 
In weerwU van die fell dat bale entjie mens Jean nik.s andera 
haar afgeraal 1\et om na Suld· as net 'n aanwlns vir die Puk 
Afrika te kom - dis ,,gevaar· wees nie. 

Oorloe leer ons 'n les BEHOEFfE 

VERVUL 
Deur Louis Plenaar 

UIT ons oorlof met die Arablere bet ons een bit· 
tere les geleer. Dlt is dat ons op ons eie bene moet 
staan en terugveg en Die op beloftes van die V.V.O. 
en ander Iande staatmaak ole. 

So bet brig.-genl. Ytszhat 
And tydens 'n byeenkoms 
vroefr vaudeesweelt hler ges~. 

Mnr. Arad, wat gedurende 
die Tweede W~rcldoorlog 'n 
Ruaslese vryheldsvegter teen 
die Nazi's was, het ges~ dat 
die Jongste Mldde-Oosterse 
oorlog verlede Jaa.r weer eens 
hierdle felt onderatreep bet. 

v.v.o. 
,,'Dit was 'n verrassingsoorlog 

en ln die eerste vter dae bet 
die Arabie.re groot oorwin· 
nlnp behaal. Dle V.V.O. bet 
nle lngemeng nlc. Nlemand 
hel lnaeme~ nie. 

.,Maar toe try ons die oor
ha.nd. Die Israeli-opman na 
Damaskus en Kalro kon kwa
lllt aestult word. Toe begin al· 
mal altieli.lt met vredespogi.ngs. 
Rulland bet aedrelg om met 
se. eskaders vegvltegtule die 
opnurs na Kalro te veJplet· 
ter'', bet mnr. Arad aese. 

OUEGRIEP 
Volgens mnr Arad het net 

die Amerikaners Israel van 
wapcns voorsien Dle hele Eu· 
ropa bet blykbaar onder die 
Arablese .,ollegriep" deurge
loop. 

,Portugal was dte enigste 

F.uropese land wat ons met 
dl~ oorlog gehelp het - en dit 
was nie die Portl.lj'al van van· 
dag nle", het mnr Arad gese. 

NAZI·MISDADE 
Die ou Joodse bltterbeid 

jeens die Nazf·mhdade van die 
Tweede Wl!reldoorlog het ooiC 
weer opgevlam. 

Dlt Is alombekend dat din 
Nazi's ses miljoen Jode dood· 
aemaak bet. Mnr. Arad het 
ook die gevreesde ga.sstort be
aluyf. 

Volgens hom wu die Jode 
aanges~ om te gaan storl Uit 
die sproeler het dan dodelllte 
gu op die storter gestroom . 
Langs die stDrte bel gewoonllk 
'n krematDrlum of beenk.raker· 
masjlen gestaao. So bet baJe 
Joodse beendere die Dultse 
aarde tydens die Tweede W4!
reldoorlog bemes. 

GESKIEDENIS 
Mor. And het ook gese dat 

larael se geskledeois van 2 000 
Jaar, die bindende faktor vir 
Israel se bestaan en toe.koma 
.i.a. 

.,Ons gesldedenls gee ons 
bag vir die toekoms. Sonder 
larael sal daar aeen J~ 
volk kan bestnan nle", bet mnr. 
Arad afgeslult. 

Mnr. Robbertu van Ontwlkkellog wya hJer vir genl. Arad (heel regs) 'n akets van dle 
Unfverejtelt. (foto: Fotokuna). 

'N BEHOEFTE wat reeds Janlr. 
onder dte Kommunikaslekunde 
studente bestaan is verwesen· 
We. Maandagaand 1S die ecrst.e 
Kommunikaslc\·ereniging op 
die PlJl{ gestlg. 

Tydens diE' stlgtingsvergade· 
ring is die bC$luur verkies en 
dlt sal dan ook bulle taalt wees 
om die reglement vir dte ver
eniging saam te stel. 

Die volgende bestuur Is ver
Ities: Voorsitter - Karel du 
Plessis; Onder-voorsltter 
Urban Badenhorst; Seltretares· 
se - Amanda Erasmus; Pen· 
nlngmeester- Jan Meyer; Ad· 
disionele JJd - Elmarle Rob· 
bertse. Verteenwoordlgera uJt 
die Kommunitasiekunde klasse 
is: Dalene Delport, Sonja Ren· 
eke en Jody Rootman. 

Tukkies hoogs oD.tstoke 
STUDENTE van Tuks Is hoogs 
ontstoke oor die Verteenwoor
digende Studenteraad se be· 
slult om 'n gemengde Interval' 
al1y teen W!ts te hou. Gemoe
dere het so hoog geloop dat die 
finale beslisslng nou aan die 
atudente se hooa:ste gesagsllg· 
.eaam, die SS.R, oorgelaat 1s 

Na die geweldlge teenreaksiE' 
bet mnr. Dfrlt Kotze die besluit 
van die VS.R. <~oos volg ver· 
duidr.lik. Volgens hom kom 
die kernbeslult doarop neer dat 

die V.S.R, beteld was en steeds verskeie staatsdepartemente en 
is om met Wits intervarslty te owerheilisinstansles is gedoen 
hou mits daar geen gemengde en bet dit nou geblylt dat die 
spanne is nte. Dlt sal net ge- status van bruin en swart af· 
hou word mits daar afsonder· bang van elke universlleit se 
lflte geriewe vir swart en wit is. eie oordeel. Die lmplikasie hler
Die rede vtr die toelating van van is dat dle studente op Wits 
swart en bruin studente is om· nou nie net bloot akademiese 
dat bulle net soos die blankca voorregte het nie maar op an· 
ook akademlese voorregte ge- der gebiede oolr. 
niet. WETTIG 

VOORWAARiDES Ole VS.R. se toestemming 
Wits bet tot U.P se voor- om nou met Wits intervarsity 

waardes lngeswm, Navraag by te hou beteken nie dat hy ge-
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mengde sporl goedkeur nle 
maar dat hy die wettige teen· 
woordigbeld van aile studente 
op Whs erken. U.tP. w1l me aan 
Wits voorskryi wat om te doen 
nie. Verdere besluite word aan 
die S.S.R. oorgelaat en aan 
Wit$ se dlskreste . 

Dirk Kotr6. Blnnenu.n• 
VSR·Voot'lftter. 
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KIFS 'N 
GEUR 

AS jou lewe _ uit blou denim 
en perdry bestaan, moet jy jou 
met Ritual van Charles of the 
Ritz of Dlorissimo van Dior be
sprink.el, net wan~eer jy tyd 
kry. 

GEURE 
Droom jy van ou roomkleur· 

kant, moet jy jou omvou in 
eure soos Miss Lentheric vun 

Lentherlc, Kbadinc van Yard
ey of Blue Grass van Elizabeth 
Arden. 

ROMANTIESE 
harley van Revlon en Bond

lllt'~et van Yardley is vir ro
rnontiese meisies terwyl Tweed 
\'iln Lentheric vir die koelkop 
f . 

Gaan maar kwlstig te werk I 'n Paar asters van die Dameskomitee sit hier koppe byrne
om die hele dag daardie ekstra kaar om 'n groot jaar vir die damesstudente op die Puk te 
ukkle iets aan jou te gee. organiseer. 

Laataandkoffie kry nuwe 
geur -- met kerse !J 

MAAK 'n kers en sit kleur, warmte, persoonlikheid en Ug in jou vaal 
kosbuiskamer. 
AI wat nodlg is, is •n pakkie maklikste manier is om die 

gewone wit kerse, •n paar Ban
toebierkartonne of •n metaal
houer. Metaalhouers laat die 
kers die fynste afgewerk 1Yk. 
Vetkryt word gebruik om ge
kleurde kerse te maak en as 
jy romanties is, kan jy musk
of roosgeurolle by die Kuns· 
sentrum op die Bult kry. 

Smelt die gekoopte kerse en 
verwyder die pitte. Gooi 'n 
stukkle vetkryt by en 'n drup
peltjle gegeurde oUe. Voordat 
die was In die houer gegooi 
word, moet die ltante eers met 
'n Iagle olle gesmeer word. 

Dfe PH: Daar is twee meto· 
des om 'n lont te maak. Die 

een punt van die Iont aan •n 
staalbreinaald en die ander 
punt aan 'n gewig soos 'n 
skroefie vas te maak. IA die 
breinaald bo-oor die opening 
van die houer sodat die pit reg
uit na onder hang. Gooi nou 
die warm was in die houer. 
Sodra die was lngesak het, 
moet nog bygegooi word, tot
dat dit •n gelyke vlak gevorm 
bet. 

Om kerse met twee kleure 
te maak moet jy twee kerse 
maak en dan vas gom. Hierdie 
kers se pit word met behulp 
van 'n bale warm breinaald in· 
gesit Druk 'n gat dwarsdeur 
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die kers met 'n warm breinaald 
en laat die pit deursak. 

Hoe dikker die kers is, hoe 
dikker moet die pit wees. Te 
vee! was sal gou die oorhand 
kry oor 'n te dun pit. 

Dis maklik om kerse met 'n 
marmer effek te maak en dit 
is baie mooi. Smelt twee wit 
kerse en verwyder die pitte. 
Laat dit afkoel totdat die was 
'n stywe bo-lagie vorm. Klits 
en voeg dan •n halwe teelepel 
meelblom by. Jy moet vinnig 
werk en die geklitste was met 
'n vurk rondom 'n gewone wit 
kers smeer. 

Met so •n kers kry die laat· 
aandkoffie voorwaar nuwe 
geur. 

Redaktrise: Herzola de Beer. 
Assistent-redaktrise: Elmarie 
Robbertse. 

Almal wat aansoek gedoen 
het om op die redaksie van 
Aster-aster te dien. moet as
seblief met Herzola In Ver
geet-my-nie of met Elmarie in 
Oosterhof in verbindlng tree. 

Asters dink 
hardaan 

Skrikkelete 
DUISENDE studente gaan 
Maandagaand, 24 Maart, saam 
eet, drink en opsit. Dlt sal die 
grootste ete· en opsit'iaamtrek 
nog ooit op die Puk wees. Dlt 
is die groot Skrikkelfees van 
die Pule-asters. 

Op die Fanie du Toit-sport
tereln gaan al die paartjies 
van die Puk ve.rsamel, elk met 
•n eie liggie, kombers en wa· 
tertand-geregte. Die hoofgereg 
word voorsien. Asters moet 
self dink aan eksotiese voorge
regte, interessante bygeregte 
en nageregte wat smelt in die 

' mond. Wyn moet saam ge
gebring word want by die ge
leentheid gaan glasies geklink 
word. 

Die groot makietie is om die 
draai en asters moet nou reeds 
bulle gedagtes laat gaan om 'n 
ulthaler spyskaart op te stel. 
Die unieke geleentheid doen 
hom net een keer per jaar voor 
en almal moet gaan. Speel gou, 
beslult nou wie jou droom· 
held is en sklet hom vir die 
aand van die jaar. 

I 'N GROOT JAAR WAG 
OP PUK SE DAMES 

VANJAAR is nie verniet die jaar van die vrou nie, dit gaan ook die groot 
jaar word van die Puk se Dameskomifee. Niemand sal die dames vanjaar 
van onbetrokkenheid kan beskuldig, socs dit ongeveer twee jaar gelede 
die geval was nie ! 

'n Groep dames het toe on
der Ieiding van Betsie Schle· 
busch en Paul Kruger byme
kaar gekom om 'n komitec ttl 
stig, bestaande uit dames. 
wat die Puk se dames kon ak· 
tiveer. Dit .het 'n komitee van 
dle Studentcraad geword, wat 
ongelukkig heelwat spot van 
die mansgeslag uitgelok het 
omdat die voorsitter, (Paul 
Kruger) •n man wasl 

Met verlcde jaar se struk
tuurverandering In die Stu
denteraad het die Dameskomi· 
tee 'n selfstandige onderlig
gaam van ADB geword, met 
Ineke Lindhout die voorsltster 
en outomaUese verteenwoordi· 
ger op die Studenteraad. Cois 
Harman is die enigste man op 
die komitee, en dit ook net 
omdat hy die groot organiseer
der van die Weerbaarheidspro· 

is! 

Venier bestaan die hoofbe· 
stuur ult Mariaan van der 
Walt (onder-voorsitster), Mar· 
tie van Niekerk (sekretare:;se), 
en Etmarie Robbertse (pen· 
ningmeester). 

As gevolg van die onseker· 
heid van wereldtoestande, en 
die rol wat dle vrou in •n oor· 
logsbedreigde Suld-Afrlka sal 
moet speel, is Aster se groot 
plan vir vanjaar •n weerbaar
heidsprojek. Daar word beoog 
om ongeveer vyf dames uit el· 
ke koshuis te kles wat dan ge
durende die laaste naweek van 
die Aprilvakansie 'n oorle
wings-kursus sal ondergaan. 
Die kursus word aangebied In 
medewerking met die Weer
mag hler in Potchefstroom, en 
sluit onderrlg In die skletkuns, 
selfverdedlgtng, noodhulp en 
ook onder meer geestelike 
weerbaarheld in. Daardie 
groep dames sal dan vir die 
res van die jaar die Ieiding in 

I 
die koshulse neem met die 

Mariaan van der Walt, onder- groot, algemene weerbaarheids
voorsitster van die Dames- projek. 

komitee. Met die loop van die jaar 

sal bulle nog gerecld een na
week per maand verdere kur
susse en lesings oor aktuele 
sake soos wl!reldpolitlek en 
geestetike weerbaarheid, ont
vang. Volgende jaar rus die op· 
leidingstaak dan weer op bul
le skouers. Elke koshuis sal 
ook, betreUende weerbaarbeid, 
oefeninge moet doen wat sal 
verseker dat hulle slaggereed 
sal wees ten tye van_ nood en 
brand. 

Alles gaan egter nie net 'n 
George In die kleine wees nie, 
daarvoor sal ook dlnge soos 
die Skrlkkelaand sorg! Die 
aand van 24 Maart het die da· 
mes kans om DAMES te wees, 
en die man van jou eie keuse 
te onthaal tussen groen wilgers 
op die Fanie du Tolt Sportier
rein. Die aand beloof om 'n 
groot fees te wees - as meiU 
net eers daardie gevreesde ult
nodiglng agter die rug het! 

Verder sluit die program 
verskillende koshuisprojekte 
in. Dlt beteken dat elke kos
huls geleentheid het om een· 
maal die jaar 'n projek of kur
ses van sy eie keuse aan te 
bied. 

Dit tan op Saterdae aange
bled word en sal byvoorbeeld 
kursusse in batik, onthaalkuns, 
die maak van kunskerse en 
kitskeramiek inslult. 

Programvergaderlngs met 
mev. Elizabeth Albrechts, reg· 
ter Leonora van den Heever en 
prof. Elaine Botha as sprekers, 
sal ook aangebied word. mer
die vergaderlngs i.s uitsluitlik 
vir dames! 

Om te sleep of • vas nze. • • 
OM nie vas te sleep bier op die Puk nie, is beerllk. Jy kan uitgaan met 
wie jy wil wanneer jy wil; jy kan enige tyd met knillers in jou bare of 
met 'n gesigmasker loop; jy kan daardie bartroerende fliek (al Back 
Street geslen) van vergange se dae gaan sien en lekker hull. 

Jy kan 'n pizza of roomter
tjie van De Oude Hollandse 
Bakkery eet net wanneer jy 'n 
ongekende Ius daarvoor het. 

ALLEENLOPER 
Om alleenloper te wees Is 

sinoniem daaraan om jou hare I 
te sny soos jy dit wil M en om 
die root rok op Maandag te 
dra en nie die gele soos by dlt 
verkies nie. •n Alleenlopermel
sie se lewe is vol vreugdes en 
lekker lekkertes. 

Skrlkkelfees . . . verfede jaar ae akrikkelfeea was groot . 
maar kyk net wat gebew hlerdle ;. . 

Vasa~p 

Ewe lekker is om vas te 
sleep, om hand om die 11{ Ken· 
melraar toe te gaan en om ie
mand te he wat joue is. Vir 
hierdle lekker moet ons asters 
takt he. Takt is om hom te 
laat dink dat by beslult het 
oor die fliek wat julle sien. Dit 
Is om nie vir hom te vertel van 
die ou in die krimklas wat vir 
jou ogles maak nie. 

Jy moet onselfsugtlg wees 
en Uefs saam met hom na die 
krleketwedstryd gaan terwyl 
jy dolgrj\ag die Dramedeparte
ment se Slotspel wou slen. 

Besitlikheid is 'n dorlng vir 
elke mart Dlt is wonderlik as 
jy hom lief bet maar om hom 
elke minuut van die dag in die 
oog te h!, sal hom nle nader 
aan jou bou nie. Dlt gee hom 
so •n tngehokt~ gevoel dat by 
maar te bly sal wees om uit 
jou web te ontsnap. 

Beheer jouself en dink weer 
'n keer voor jy opgeruk Js om
dat hy een aand met sy vriende 
deurgebring het. Besluit goed 
voor jy hom vra waar by die 
vorige aand was toe jy bom 
tien keer gebel het. 

VASSLEEP 
Jy, aster wat naleep, moet 

Die en mag Die veele&l!tul 
wees nle maar gemaklfk en ont. 
IJ)IUUle. Jy moet daar-aa ~&reef 
om :louaelf te weee. Dlt muk 
van Jou 'n llewellng ODder Joa 
maat. en cUe lleflq van Jou 
aJeep. 
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Nou. 46 jur aa.. moet Gatland afg~breek word. Hlerdie blyplek van menige groot geeste, 
moet nou plek maak vir I1UWII geboue. Baie Gatte van G811and sal awaar afakeld neem. 

Eerste klubkompetisie 
DIE P.U. VanwaterbengeWub 
beoog om cUe eente klubkom· 
petlsle van li75 OJ) Saterdag 15 
Hurt b)' &skopdam te bou. 
Verstele koshulsspanne sal met 
metaar meedln&' en dle verrlg· 
ttnee sal met 'n braaivlels al· 
prond word 

.Volcens dle jaarprorram (in 
die P..U. Sakboekie) is die eer
ste kompdbie beplm vir Sa· 
terdai 8 Maart, maar ander 
bedt7W1Chede het ons genood· 

Sanyo, SorJd State Stereo 
Draaitaftl (Model G 2617) 
met twee tuldaprekenl, plus 
oorfone. RSS,OO. -15"/. kon
tant. Kontak: Marlua Potgieter, 
UberaJJ.. 

Deur Bertie du Plessis 
saa.k om dit 'n weet uit te stel. 

VAALRIVIER 
Na wat ons- vemeem begin 

die vis Ln die Vaalrivier nou 
weer aas vat. Verlede naweek 
is daar o.a. •n mooi ka.rp van 
9 kg by SkandinawH!drif aan· 
gekeer. Die vis is aan 'n krielt 
gevang. (Dlt lyk my asof al 
wat 'n vis is deesdae lewendlge 
aas soek.) 

Kos._Juise: Sports 
en Teekanstories 

Deur Thelma Clegg 

KOSHUIS. - Wat is 'n kampus sonder 'n koshuis? En wat is 'n koshuis son· 
der teekanstories: 

Klooster se seniors s6 bale Datsun. oorwinnings oor Ciaud(e van 
welkom aan vier en sewentlg Uberalia wens almal geluk Straaten te PUditch en Dal· 
nuwe inwoners waarvan drie wat die vakansie in die buwe· rymple. • 
gekies is vir Alabama. Gelukl lik bevestig is. (Wat word van Oost.erhof spog ook met ver· 
Op sosiale gebied word ~aar die Puk se Liberaliste?). !owings: Al geboor dat die S. 
'n sport·waatlemoen·swem-ete· In Over-de-Voor tref ons die R. en HK's goed oor die weg 
konsertfees gehou met Kar· nuwe aan: Chari van der Merwe kom met meltaar? Geluk aan 
lien. En dit was· 'n fees. Dan· met •n nuwe melsie en Louis Susan Venter en Ben Cloete. 
Ide KarUen. Pienaar as nuwe HK. Verblydende nuus vlr ltub~t 

Dawle Dup word bekend as Skuur is nou verdeel In i.8 dat bulle weer •n dameskos· 
die plek met die krieketmense. Skuur Suid en Skuur Noord - huts is. Hou en bou die gees 
Ge.luk met die oorwinnlng oor studente bekend as Bombre dames! 
Thaba Jllh. Van MakouvleJ en Caput. Katastrofes op die Vanjaar het .KasteeJ minder 
boor ons dat Hugo Linden· kampus? We~ die plaas bet 'n eerstejaars. maar tog lnteres· 
berg vy£ paaltjies vir slegs 20 kat bygekry . . . santes: Elna Koegelenberg: 'n 
lopies laat kantel bet in die Dorp is al amper 'n kampus Goeie gewlgstoter, wat die 
Puk se krleketstryd teen Weer· op 5Y eie met bykans 200 eers· eerstejaarsatletlek met 11,09 
mag. Die assosiasie tussen L tejaars en 'n vergaderplekkie meter wen. 
W. en nuwe motors? 'n Ferm agter Heimat (met 'n teekan?) Dallna Scarponi: praat vy! 
handdruk. Geluk aan Koos 'n Waarskuwing aan Klooster tale; Afrikaans, Engels, Frans, 
van Staden met sy 8+ vir I. en Oosterbof, die Puk se s~r ltaliaans en Portugees. 
W. en aan Joban Roux met sy beJde: Dorp het heelwat musi· Hannelie Bester: 'n uitrull· 

kales! student van Amerfka. Praat 
Dorp se bestuur vir 1975 Is die S.R. al KJeurlingtaal? Hul 

Joban Wessels (voorsitter), ontbaal was •n genotvoUe suk· 
Faan Swanepoel (ondervoor· ses Vlat In die vorm van dis· 
sitter), Kobus van der Walt trik ses voorgestel Is. 
(sekretaris), Clofisto (Zoll;) KariJen wens Oom Piet en 
Scbwellnus (penningmeester), Tannie Hans.le geluk met h~l 
Gert Blom (sosiaal), George verjaarsdae wat onlangs gevler 
Moorcraft (sport) en Christa is. 
Weber (dames). 'n Groot welkom aan die nu· 

Pukke, Dorp is van plan om 
die trapkarresies te wen. Wat 
se jul1e daarvan? 

Wanda se d<rretyd was vol 
.,inters". Inter·tee met Hom· 
br~. Brood-en-Coke met Caput, 
Wortel.eet met Dawie Dup en 
atletiek met Dorp. 

we matrone, T8Jlllle Eis. 
'n Tweede groot welkom aan 

Victoria Gundermann, ons 
Duitse student. Huls KarUen 
vir lekker gees, Victoria! 

Pukke. waar soek die eerste· 
jaars atletiekgees en atlete? 
In Karlienl Baie geluk Kar· 
lieners met die puik oorwin· 
ning tydens die eerstejaarsatl.!· 
tiek. Geluk aan Bomb~ wat 
die mansbeker ingepalm bet. 

Aile draagb.. radio's, aile 
kombi...aJes van radlo'a en 
bandapelera, aile holtrouatelle 
en hortoalea verkrygbaa' by 
Alrie Lubbe teen pryu net 
vir 8tUclente. Uberalla. tel. 
2129. 

Die vli>edwaters van die af· 
gelope tyd bet veroorsaak dat 
daar baie kosdeeltjies in die 
water ronddryf, daarom kan 
mens ver.wag dat vis natuur· 
like aas verkies. Ons henge· 
laars lean gerus ook maar gaan 
probeer by die uiUoop van 
Potcbdam. 'n Paar mooi swart· 
baars, waarvan die grootste 
een 'n massa van 2 kg geha11 
bet, is verlede week daar ge
vang. 

Die 1974-75 bengelseisoen Is 
nou In volle gang en die hui· 
dJge l·ndivlduele puntestand is 
!JOOS rolg: 

Laaste dag se vangs. Agter: Fred Baird, Bertie du Plessis 
en Edu Kleyn. Voor: John Thomas, Eddie Erasmus en Fanle 

Harms e. 

By Klawerhof was verlowings 
weer die groot , in-ding" die 
vakansie: Geluk aan Martie 
Wannenburg, Annatjie Cilliers, 
Rina Meyer en Regina Labu· 
schagne - ook aan Ferina wat 
die strop om Mickey se nek ge. 
sit bet. 

Hanii Pasch en Anne Hay· 
ward maak ook naam vir bul· 
self die vakansie. Hanli met 
baar storie in die Sarie Marais 
en Anne met baar manjefieke 

Twee eerstejaars wat al 
mooi presteer bet Is Anita van 
Dam - sy verteenwoordig Wes· 
Transvaal op die Suid·AfrJ. 
kaanse swem kampioenskappe 
en Mellie de Beer wat die PUK 
op die Suid·Afrlkaanse atle· 
tiekbyeenkoms vt:rteenwoordig. 

UITSLEEP 

VIR AL U ETES IlNNE 
SLEEPAFSTAND 

EN VIR GESELLIGE. VERKEER 
' 

SAAM MET JOU MEISIE EN 
VRIENDE 

-WP. 

1) Edu Kleyn - 243 punte. 
2) Eddie Erasmus - 161 pun· 

te. 
3) Fred Baird - 158 punte. 
4) Bertie du ·Plessis - 95 pun

JNWEEG 
Klublede en voornemende 

hengelaars moet kennis neem 
dat alle vis wat bulle geduren· 
de die jaar vang en lnweeg, 
bydra tot hierdie punteleer. 
Dit dlen as keuring vir 'n Puk· 
span wat elke jaar .gaan tier
vis vang by Kariba·meer. 

TIER VIS 
Die bygaande foto vertel die 

verhaal van die Puk se welslae 
by verlede jaar se tiervls-toer· 
nool. Dit Is di~ toemooi van 
dle jaar ln alle opsigte. Waar 
aDders key mens die geleent· 
held om in die pragti.ge natuur
skoon van Senyati·kiOOf jou le
pel te sleep vir tiervis. 'n Hen· 
gelaar ken ook geen groter 
geluk as die oomblik wanneer 
tiervis se kind met die Iepel 
in sy bek boogmaak daar voor 
nie. Dis dan wanneer 'n man 
met skreeuende katrol moet 
bakstaan I 

GEEL 
Verlede jaar bet ons benge

laars die Puk se naam weer 
boog gehou. Die Pukmanne, 
geklee in hul heldergeel hem· 
pies, was seter di~ bekendste 
span by die toemooi en bet op 
die koop toe 14e uit 147 spanne 
ge&ndig. Voorwur •n voortref· 
lite IJ)restasie. HJerdle jaar 
hoop ons om, gewapen met 'D 
bletJ!e meer onderviDdfnr, nog 
beter te doen. 

• 

AD JUNK
MINISTER 

MNR. L-()UIS LE GRANGE, L.V. 
vir Potchefstroom sedert 1966, 
is benoem as lid van die Raad 
van die P.U. vir C.H.O. Hy is 
ook onlangs aangestel as Ad· 
junk-minister van Binnelandse 
Sake. 

Mnr. Le Grange is op Lady· 
brand gebore, maar het sy 
skoolloopbaan op Potchef· 
stroom voltool Hy het in 1946 
aan die Hot!r Volkskool ge
matrikuleer. Daarna bet by by 
Unisa studeer en die grade 
B.A. en LL.B. daar behaal. Aan 
die Potchefst.roomse Universi· 
teit bet hy die Honns. B.A. in 
Staatsleer behaal. 

.Mnr. Le Grange was sedert 
19SS 'n prokureur op Potchef· 
stroom maar weens baie ander 
verpllgtlnge, het by verlede 
jaar uit di~ praktyk' getree. 

Hy is in 1951 met mej. ·Jessie 
Marais getroud. Hulle bet twee 
seuns en twee dogters. 

Mnr. Le Grange ls o.m. 'n 
geesdrlftlge Rapportryer en 'n 
kranige skut. By was vir ses 
termyne al Voondtter van dle 
Landsraad van die Federasle 
van die Rapportryentorpse. 
By b President van die Suld· 
Afribanae NaJonale Skietver-
~. . 

Gou 'n woord van dank van· 
uit die .,dore" geledere: aar. 
Dorp vir 'n inter-tee en 'n 
braaivlels, aan Klooster vir 'n 
.,bubble" aand, aan Dawie 
Dup vir •n sluit~moordenaars· 

aksie en aan Caput vir die at· 
leUek. 

En vanuit die HK se geledere 
(wat alle tye van dle d~g en 
nag feeste bou) dankie aan: 
Hombr~. Vergeet-my.nie, Da· 
wie Dup, Heide, Overs, Dorp. 
Klooster, Klawerbof, Ooster· 
hof en die S.R. 

Aan die S.R. ons hoop nle 
julie moet eendag almal saam 
In dieselfde saal In 'n hospitaal 
1~ nle. lndien wet Karllen sal 
die medlsyne voorsien. 

"En nou. Leo, Tiep en Japle: 
verjaardae bly verjaardae en 
feeste bly feeste - dankie! 
(tyd vir •n re·unie?). _ 

LESERS 

WELK.OM 
ONS lesers ia welltom om ge· 
dJgte, kort sketstes, foto'a of 
enigiets van lr:unsbelang te 
stuu.r vir .Pla.sinc in ons tuns· 
blad. Ona sal probeer om elite 
week 'n bydrae van die lesers 
self te plaas. 

Dit kan In die Wapaclbuaie 
15 -bJ: dJe s.a Kantoor ~~pos 
worcf.gemerk ,,Kuuredaiteul'", 
ea flldfen mooaWk pUk. 
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DIALOOG 
DIE Wapad wi1 vanjaar probeer om 
dfaloog (of detente) tussen teenoor
gestelde pole op die kampus te 
bevorder. 

reine afkamp, of dit nou naby die 
Totiussaal of naby die swaaideure 
is. 

Die Pukmassa is nie 'n eners
denkende robot nie. Onder ons is 
daar progressiewes, konserwatie
wes, liberales, verligtes, vetkramp· 
tes ens. Weens gebrek aan weder
sydse dialoog bet die toestand bier 
nou so erg geword, dat die een 
groep beeltemal van die ander af
gesonder word. 

Hoekom kan hierdie groepe nie 
skakel nie? Hoekom moet die kam· 
pusleier nou juis vir die een groep 
'n witgesig ja-en-amen-boetie wees? 
Maar boekom moet die wat die 
swaaideure verweer ook nou juis 
die uitgew01-penes, Uberales en son
daars wees. 

Gewoonlik gebeur dit dan ook 
dat hierdie groepe spesifieke ter· 

Ons as Pukke kan van 'n groeps· 
gees vergeet as ons nie bierdie toe· 
stand regstel nie. 

KRITIEK 
Ons bet ook al so verstok geraak 

dat ons nie meer kritiek kan ver
duur nie - en k.ritiek word so mak
lik as persoonlike wrok afgekraak. 

Om 'jou baelgeweer te laai of 
om jou bande op te Jig om klappe 
uit te deel, is kinderagtig en pas 
nie by jou rype lewensjare nie. 

As jy 'n fout gemaak bet (To· 
tiussaal of swaaideure), vat kritiek 
soos 'n man en sorg dat jy nie weer 
dieselfde fout maak nie. 

Die Wapad is tot die beskikking 
van elke gewone Puk (links of 
regs) om sy saak te stel en kritiek 
te lewer. 

CINEPUK 
Die Wapad wil Cinepuk met 

sy puik vertoning Saterdagaand ge· 
lukwens. As die standaard as ba· 
sis gehandhaaf kan word, sal ons 

eersdaags 'n volwaardige teater he. 
Dan sal die ware kleur van ons 
koopkrag oDk blootgel~ word. 

,KLOOSTERBLAD" 
nit is werklik 'n prestasie dat 'n 

kosbuis die inisiatief geneem bet 
om sy aktuele blad uit te gee. Hier
die blad, deur Klooster uitgegee, 
dek studente-aangeleentbede soos 

die politiek, universiteit, studente· 
vryheid en die godsdiens. Die blad 
se leuse: ,Dink krities", onder· 
streep weer eens die behoefte aan 
dialoog. Geluk Klooster. 

Die Puk se stofwolke 
WAT is aangenamer om 'n skoon kamer binne te 
stap waar jy die daaglikse akademiese druk vir 'n 
wyle kan afskud of om in 'n skoon motor te klim 
met die wete dat dlt ten minste nie soos 'n aan
komende stofwolk lyk nie. Hierdie vooruitsigte 
word egter nie deur almal op die kampus gedeel nie. 

STOFWOLKE papierwerk, dat daar nie ook 
na ons omgewingsbelange om· 
gesien kan word nie? 

Dlt 1s voor die hand Uggend 

deur 
my 
lens Hoe lank word dle dames 

van lr:asteel nie al met die 
steeds toenemende stofwollr:e 
bedreig nle? In die gebied va~ 
die sentrale eetsaal is toestan· 
de net so haglilr:. Nou vra ek 
JllYSelf die vraag af, is dle Stu. 
denteraad, wat trouen.s daar· 
gestel is om on.s belange te be· 
harUg, werkllk so beslg met 

dat noodsaalr:lilr:e veranderinge .._ __ ...,._,. 
aangebrlng word. Maar hoe 
lank, moet ons di~ ongerief 
verdra? U is tog die spreek· 
buis van die studente, of moet 
ons langs ander kanale be· 

IN U LIG 
GEN 33 : 9 en 11. 

,,Ek bet bale" en ,,E.k het 
volop". Letterlllr:: ,.Ek bet al· 
Ia". 

Die kontras in die twee uit· 
1pralr:e van Esau en Jacob is 
duideut slgbaar. Esau bet bale, 
maar Jalr:ob oortref hom 1n die 
versekering: .,Eir: het alles". 
Nle alia op aarde nle, maar 
die versekerfng dat God met 
hom is, omdat by oolr: erken 
dat God hom genade bewys 
bet 

Het ODS du nle ook alles 
nle? Sekerilk, ook die Ewlge 
Lewe, omdat God. ona .genade 
bewJa het, deur onse Here 
.J- Clu1atua. 

weeg? 
GBOET 

Dlt wil oolr: voorkom asof 
ons as Pukke beslg is om by 
mekaar verby te lee!. Is dit 
werklJJG moeillk om 1n die 
verbygang mekaar op tradislo· 
nele wyse te groet? Onthou 
net, daar lean nie sprake van 
'n groepsge'es wees as elke 
lndlvidu nie sy deeltjle bydra 
nle. 

SELFRESPEK 
Hier waar ek aan die Ooste

kant van die spoor slt en dle 
son in die weste sfen ask, won
der ek soma of :Jou selfrespek 
nle o~k BY soDSondergang be· 
leef nle. ICyk, as my vrlend op 
so •n wyse van my na steep. 
tyd afskeid neem dat ander 
slepers· in mT toshuls oqe· 
matltt by ODS verby moet be
ftel, dan bet d!t llOU tJd Je-

word dat ons ook ander in ag 
moet neem. 

KAFETERIA 
So van konsiderasie gepraat, 

wanneer jy votgende keer valt" 
die kafeteria gebruik maak, 
doen dit so dat ander na jou 
ook 'n koppie tee daar kan ge. 
niet. 

Net gister moes ek aanskou 
hoe 'n persoon suiker op die 
tafel mors en sy Iel! kopple as 
'n asbak gebruik. Nee man, 
jy Is mos 'n opgevoede mens! 

Die wyse waarop ons die 
orii!nf.ering aangepak bet, was 
'n verblydende teken. A$ ons 
die orii!ntering ook in die toe· 
koms op so 'n wyse aanpak. 
sal dit steeds van waarde bly. 

Vergun my oot die geleent· 
held om 'n woordjle van dank 
teenoor die owerheld ult te 
spreek. In weerwU van toe· 
nemende drul:: van bulte kon 
ODS nog voorteaan om van 
orlfntertnr •n sutsee te muk. 

In weerwil van die toenemende stofwolke en gebreekte skokdempers, deel ona ook in 
die tegnologiese ontwikkeling. Die gebou vir die natuurwetenskaplike studente sal eera· 

daags klaar wees. 

'Veels geluk mnr. Kruger, 
GEAGTE REDAKTEUR,- Ek het mnr. Nick Kruger se ,Reaksie: Afrika· 
ner en die V .P." in die Wapad van 28 Februarie met groot belangstelling 
gelees. ,Veels geluk mnr. Kruger". Dit is goed om so nou en dan van 
iemand te boor wat afwyk van die ou afgesaagde bloudrukke. 

Vir hoe lank hoor ons nie 
nou al van Apartheid, Afson· 
derlike Ontwikkellng, Tuislan· 
de ens. asof dit vanselfspre· 
kend die enigste oplossing is 
- die alfa en die omega. Daar 
kom natuurlik baie kritiek 
maar dit wentel alles om bier· 
die bloudrukke. Ai, ons kan op 
loop gaan, bespiegel en waar 
kom ons uit? 

Oor die Kleurlinge word daar 
eers hierdie kant toe en dan 
daardie kant toe gepraat, maar 
beweeg ons nie eintlik tot waar 
ons twintig jaar gelede was 
nie. Die gevolg - die Kleur· 
linge word al hoe meer ge· 
frustreerd' 

Die stedelike Bantoe word 
ook genoem, daar word ge· 
praat van stemreg in die Tuis· 
Iande maar as ek bevoorbeeld 
in Johannesburg groot geword 
bet, is dit mos sinneloos dat 
ek in die Transkei stemreg 
moet M. Ons sal moet begin 
oplossings aan die band doen 
en nie net bespiegel oor moont· 
likhede nie. Ons moet in ag 
neem dat mense 'n toekoms wil 
M om na uit te sien, en nie 
pionne in 'n skaakspel wil 
wees nie. 

Oor die Tu.islande is daar 
ook al genoeg kritiek gelewer 
om verder daarop in te gaan. 

Ons sal moet begin besef dat 
'n Federate formule nle net 'n 
voorsienbare onwerktlkheid is 
nie. Hoe ons gaan aanhou om 
'n federasie mis te kyk weet 
ek nie, maar is dit nie tyd dat 
ons ernstlg begin oorweging 

skenk aan hierdie oplossing begin bou aan 'n nuwe dina· 
nie en daardeur misk:ien pro· miese Suid·Afrika. 
bleme uitskakel wat tot soveel 
frustrasie Jy? Sodoende kan ons Afrikaner. 

WAPADREDAKSIE 
Hoofredakteur: Attie Gerber (Liberalia. 2129) 
Assistent-redakteur: Jan Habig (Thaba-Jilh, 2024) 
Nuusredakteur: Frans van Dyk. 
Nuusredaktrise: 
Nuusmedewerkers: C. M. Moolman, M. M. le Roux (mej.), 

M. J . Fourie, Constant Smit, Pieter louw. Johan 
Pieterse, Marfiza Kunitz, Mietsie Buys. (Nog aan· 
soeke word ingewag). 

Hoofsubredakteur: Dolt Els. 
Subredakteurs: Nic Kruger, Oia van der Walt, Tony Sampson, 

Dalene Delport, Rita Diederichs, Monica Dollenberg, 
Erica Dollenberg, Salome Jacobs, Elsa Kruger. 

Aster-redaktrise: Herzola de Beer (Vergeet-my-nie, 5211). 
Assistent: Emily Robbertse (Oosterhof, 2039). 
Medewerkers: Linda Jonker. Trix van der lecq, Anneli Pot· 

gieter. 
Kunsredakteur: Sam Basch (liberalia, 2129). 
Kunsredaktrise: Jelleke Wierenga (Karlien, 3214) . 
Medewerkers: Pennie Krog, Susan Kempff, Crystelle Smuts, 

Allen Olivier, Andre de Klerk, Liese! Meyer'. 
Koshuisredaktrise: Thelma Clegg ( Karfien, 3214). 
Koshuisredakteur: Neels Havenga. 
Medewerkers: Susan Kruger, Maxie Jacobs, F. Roux (mej.). 
Sportredakteur: Jan van Vuuren. 
Assistant: Urban Badenhorst. 
Medewerkers: (Aansoeke word ingewag). 
P.N.B.-redakteur: Tiep van Schaik. 
A.B.K.K.-redakteur: Vakant. 
K.V.V.-redakteur: Ben Cloete. 
S.A.B.·redakteur: Jan van Niekerk. 
S.S.B.-redakteur: vakant. 
A.O.B.-tedakteur: vakant. 
A.O.B.-redakteur: vakant. 
Skakelbeamptes: M. J. Fourie, D. van loggerenberg. 
Fotoredakteur: Kobus du Plessis. 
Fotograwe: (Aansoeke word ingewag). 
Sekretaresse: vakant. 

SENTRUM VIR INTERNASIONALE 
POLinEK 

Wat: 

Wie: 

Waar: 

Wanneer: 

BYEENKOMS 

MIDDE-OOSTE 

Dr. Pieter de Klerk. dosent in Geskiedenis aan die 
Puk en 'n kenner van die Midde-Oosterse geskil. 

Frans du Toit. Kamer 3 

12 MAART 1975 

wat is die oorsprong van hierdie geskil7 

kom luister self. 
-WP. 
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·Kruger se VP-brief 
onder skoot 

Deur Bertie du Plessis 

DIE skrywer van reaksie: Afrikaner en dle V.P. (Die Wapad, 28 Feb. 1975) 
wU vier sake te kenne gee, nl.: 1) 'n Land se regering is so sterk soos sy 
opposfsle. 2) Die sterk poslsie van die N.P. Is te wyte aan 'n laksheid onder 
die kiesers van Suid-Afrlka. 3) Dfe V .P. het 'n beleid wat meer as net 'n 
oorweglng verdlen. 4) Dit sou beter met S.A. gegaan bet as die V.P. aan 
bewfnd was. 

LW.-lesings 
U word hiermee hartl1k uitge· 
nooi om die Interfakultere le· 
sings op 13 Maart 18'75 by te 
woon. 
PROGRAM: 
Sentrale tema; Vraagstukke 
rondom die lewe. 
08h30 - 09bSO: Mnr. L. M. du 

plessis (Lektor In die de· 
pa.rtement ~filosofie 

aan P.U. vir C.H.O.) 
.,Vraagstukte ron.dom die 
lewe - Jurldies." 

09b30 - lObSO: Prof. W. A 
van Nleltert (Hoof van die 
departement Verloakunde 
en Gineltotogie aan die 
Unlversltelt van Stellen· 
bosch) 
.. Vraagstull.ke ro.ndom die 
!.ewe - Biologies". 

lObSO - llhOO: Pouse. 
l lbOO - 12h00: Prof. P. W. 

Buys (Hoof van dle depar
tem.ent Aj,ologeUelt, Etlek 
aan die P.U. vir Cll.O.) 
,.Vruptull.ke rondom die 
lewe - EUea - teologles. 

SKEUB.ING 
Wat betref ~ eente punt: 

Gcxl behoede clat dlt nfe waar 
mag wees Die, anders weet ek 
nfe waar ons vandal sou sit 
nie. Dl.e V~·enlgde Party ls 
myns lnslens •n ultgedlende 
krag, welke standpunt onder· 
skryt word deur die onlangse 
(en langve.rwagte) skeurlng In 
die party. Dit Is jammer dat 
skr7wer oJe vc.rmeld tot wat
ter falcsie van die part.)' ~ be
boort nfe. 

LAK.91EID 

Ten tweede: Om 26 jaar se 
volgehoue, Juagt~e en bekwa
me lei.erskap aan die kant van 
die Nas.ionale Party af te maak 
met die stalling dat dlt te wyte 
is aan 'n laksheld onder dle 
kiesers, Is m yns lnsleDI naief 
in die ergste J]'a.ad. .Ka.n u 
werldlk glo d.a t 'n land se lde· 
sers vir so 'n lang tydperk 
(wat nie sonder sy kris.lsse 
was nle) mur pa.sslef sal te· 
rugslt en dfnge bui gang laat 
gaan? Vertel die belangstell.ing 
wat by die afgelope twee alge
mene verldeslnp duldeUk te 

Terw~l.jy vir jou 
stUCI1e sqrg, 

sorgdie 
Standard Bank 

• • 
VIr JOU. 

Studt·ntpiJn is 'n sak vol tinans1clc \kcma~ 
wat dcur die Standard Bank ontwcrp s- om we 
lc-we v1r ~tudcmc- ma.kliker en aangcnamcr tc 
maak 
1. Studcntclcningskema. Lerung., hlt R4 000 

tcc.:n ongelooflikc lac remckocnc met 
maklih terugbetahngs. 

2. Grati' maandchkse ckonom•csc Oor~tg~ 
van d1e Standard Bank. Nnod\;lakhlo.c 
lecsstof VIr cmgecn wat in dtt' ekononuc 
en the sakcv.:crdd belangm·l. 

3. Stanza, spcsialc vcrsekeringspoh~ vir 
studcntc. Lcwcnsdekk.ing en belcgging~
voordclc. Premics so laag as R2.80 
per maand. 

4. Scudcntespaarrekcning. Gccu kostcs ntc. 
Tot R HXJ per week kao b} c:mgecn van 
ons 860 t.tkke ge.uek word. 

5. Tjekrekcning. Alle rekt.·nii'Igs kan p~.:r 
tjek of aftrekorder beraal word. 'n 
Nurtigc )tatusstmbool vir 'n student. 

6. Plu~plan-rckcmug. Minimumsaldo van 
RS.OO, met stcwige rente op daagl1k\c 
saldo herckcn. Aftrekordcr-~siliteitc. 

7. Flcxtrand-bclcggin~rtifikace. fn ccn
hcdc van so min as RlOO, en jy kan rot 
9()010 van d1c bedrag war JY bdc her, 
terugle~:n . 1>' trek hoc rente, maar dtc 
geld is nog steeds tot jou bcskikking 
wanncer jy dit nodig het. 

Daar\ nog b.uc meer voordclc aan 
Studcncpl:m vcrbondc - te veel om hier te 
noem. Maak 'n draai by die naastc Standard 
Bank en kry 'n brosjure met volledigc 
besonderhcde. · 

Standard Bani< 

bespeur was nie dalk 'n ande.r 
storie nle? 

Nee wat mnr. Kruger. kom 
ons wees eerUJt: Die V.P . bled 
geen werkllke alter01tfer tot 
amptelike. N.P. bel!ld nae. Soos 
wat dlt tans in opposlstegele· 
dere gaan. w11 dlt blyk asof die 
moontUkheld d81lrvan nou in
derdaad 1inaal atgeskryf kan 
word. 

OORWEGING 
Derdens sy ttellJng dat die 

V .P. 'n beleid het wat meer as 
net 'n oorweglng verd.ien. Die 
V.P. is bl7kbaar nou onwrlk· 
baar gerig op die pad van ver· 
ligtheid. Luister wat s~ The 
Star (1 Mrt. '75): .. • • . at this 
moment the UP seems deter· 
mined to be more verllg than 
the Reformists" en verd.er .,Po· 
wer Will be shared - even if 
the WhLte ParUament must dis· 
appear some day:• 

FEDEBASIE 
Mnr. Kruger se etandpunt 

dat die oplosslng vir ons bfnne. 
landse probleme In 'n federa· 
sie gelei! is, vlnd blykbaar 
hierby aanslulting. (Dit is in· 
teressant dat by nJe probeer 
bet om in brei! trekke die 
federasiebeleld te 111tets nie -
ek twyfel of Sir Div self bier
die. netellge aalr.le sal Iran op. 
kla.ar). 

Die probleem Is egter net 
dft: Kan mnr. Kruger vir ons 
se op welke wyse die poUtieke 
opvattinge en !deale van meer 
as 20 mlljoen Swartes en Ge
kleurdes binne 'n federasJe 
(met enlgsJns GELYKE ver
teenwoordlgingl) veraoen kan 
word met d16 van omtrent f 
mlljoen Blanke&? 

LA.GWEKXEND 

Om die troon te span wil 
mnr. Kruger In die vlerde plek 
te kenne gee dat dit beter met 
Suld-Afrika sou aegaan bet as 
dle V.P. aan bewlnd was. As 
dle optrede van die V.P. en sy 
krag as amptellke opposlsle 
(veral sedert 1970) bJer enlg
slns as maatataf moet dlen. is 
die stelltng eintJUt lalwekkend. 

Maar t.om ons wea ernstfg. 
EJr. wonder of mnr. Kruger 
werklUt beset hoe goed dlt met 
Suld·A&lka pan. Op aUe ter
relDe van ons samelewfna beers 
daa:r voo.rspoed en voorultgang: 
Ekonomles. wetenskaplUt en 
millte.r-strateglea staan ons 
stert en Ia daar rteed.s net 
voorultgang te bespeur. Binne
landa beers daar rus en vrede 
en op die pad van vreedsame 
naasbest:aan blnne 'n Suld-Afrt. 
ltaanse opset van onafbanklllte 
state word daar m et raue akre
de gevorder. 

DBUIUSJlAKE 
Mnr. Vorat.er 1e roefe en 

groot deurbrake na bulte bang 
ook beaUs nJe af van die gewtg 
van 'n apartheldJmeullteen 
aooa mnr. Kruger t.e tenne wD 
ree nfe. Dit 11 ee.rder d.le reaul· 
taat van "11 daa.dwe:rlr.lOt& diplo
maUeb otlen.llef In Mrita en 
ODI b.n 01111 maar t1aarmut 
m- a:roter ~ 1a die 
nab,. toebiDI 

Ole Studenteraad het net voor die aanvang van die unlverslteit 'n kamp saam 
met die hulskomiteelede gehou. Hier 16 'n paar na die dag &e lnspannfng. 

U.P.: Die vonke spat 
DIE Yolgende vlugslrril Is on· 
der stu.dente un die Unfvenl· 
tdt • an Pl'etoria venpre( na· 
dat Tukkies se Stude:nter aa.d 
na bewerlng 'n beslult geneem 
bet wat sou neerkom op cUe 
goedkeurlng van 'n jaarllk.se 
fnte.narslty teen gemengde 
spanne van d ie UoJvenit.eJt 
van die Witwatersrand. 

"Die V.S.R. ls bereid om 'n 
jaarlikse intervaralty teen ge
mengde spanne van Wits te 
hou. Dit is die impllkasle van 
die onlangse besluit deur die 
V.S.R.: 

,Dat die Studenteraad van die 
U.P In beglnsel geen bcswaar 
daarteen het om intervan.ity 
teen Wits to hervat waarby 
enige. ingeskrewe student van 
enige van die twee universl· 
wte betrokke ls nle.' 

H.terdie tngrypende herroe
ping van 'n beslult wat op 12 
September 197-t geneem Is, is 
nou gedoen sonder hoege
naamd enige konsullasle met 
ons as Tukkfes, of mel ons ver· 
te.enwoordlgende verenigings 
nie, en boonop terwyl senior 
studente nog nle lnge.skryf het 
nie. 

Hierd.le optrede moet ver
werp word as 'n totale t rou
breuk teenoor cUe studentege· 
meen.sk:ap en is in dle geh.eel 
ondeplomaties. 

Dlt beteken in kort dat Tuk· 
Ides nou gedwtng word tot 
aanvaarding van veelrasslge 
sport, veelrassige dfnees, veel· 
rassige vergaderlngs en veel· 
rasslge bokjolle. 

Dit is die slapate be.slult wat 
nog oolt deur Tukkies se Stu
denteraad geneem lsi Vlr jare 
probeer dle llnltse elemente op 
Wits om gemengde sport op 
ons af te dwing, vir jare bied 
Tuk.kies eftektlewe weerstand 
teen bJerdfe poginp en nou 
kruip ons onder vemederlng 
terug na Wits se standpunt . 
ONS EIS: 
1. Onmfddelllke herroeplng van 

bierdie. beslult; 
2. 'n Massavergadering waar 

Swak kontak 
wek kommer 

K. V. V. ea S.A.B. bled op DoD· 
derdagUDAI U Maart >n lden
kunus am. HJerdle leJenkur
aus ts da.uop gertc om d.le Yel'

enllfup op dle Pall beta' UJ 
laat hDbloaeer. ABe belmlun
lecle word aa dJe ~ aft-
geaool 

Die t.ema 11 kommunikalie, 
CHDCfat daar ateeda meer en 

verantwoording oor bierdie 
skietl.ke ommekeer gedoen 
moot word. 
Di~ vlugskrif het Tukkies se 

intervarsity · probleem weer 

eens blootgele. Daar bly DOJ 

twee lntervarslty's teen Matit!t 
oor en Kovsles bet reeds hul 
Intervarslty met Tull.kles op 
gehef. 

Ons man op die 

kampus het •n spesiale 

aanbod vir iou. 

..Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie

leningspfan met my te 

kom gesels". 

ANDR~ JOUBERT 

Barclays · Nasionaal se 

spesiale studie-leningplan 

vir studente en 

gegradueerdes. 

1. Studielenings: Tot R3 000: om jou te help om 
jou studies te voltooi. 

2. MBA·studielenings: Tot R3 000: vir enige stu· 
dent w at vir 'n MBA-kursus aanvaar is. 

3. Studente: Tot A300: tydelike finansiering vir 
onverwagte uitgawe. 

4. Gegradueerdes A1 000: bystan.d aan gegra
dueerdes totdat hulle diens kan aanvaar. 

5. Persoonlike lenings (Student&) : Tot A3 000: 
vir studente vir tandheelkunde en ander pro
fesioneJe beroepe om toerusting te kan finan· 
sier. 

6. Persoonlike Lenings (Gegradueerdes) : Tot 
R6 000: om pasgekwalifiseerde prokureurs, 
advokate ens. met 'n eie praktyk te help. 

7. Spaar- en lopende rekeninge. 

DIE BULT TELEFOON 4241 
-WP. * v~ .. .....,. • , _________________ _. 
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Amsterdamse kamerorkes 
Deur Cecile van der Westhulzen 

DIE 1\teesterkonsert van Vrydagaand, 28 Februarie, was 'n reuse sukses. 
Die Amstenlamse Kamerorkes onder Ieiding van die briljante 1\tarinus Voor· 
berg wat beurtellngs pJek voor die klaveslmbel en voor die orkes as dirigent 
ingeneem bet, bet die eerste program uit die twee moontlikhede vir die 
uitvoerlng gekies. 

Lag of ontsteld? 
Koble Kotze u Hwnm en 
Kobus Strydom aa Clov ln 
die dept. Sprukleer en Ora· 
ma •• aanbiedlng van Slot· 
·~' dew Swnuel Beckett. 
Peet van Renabwg Ia die re· 

Eeratens bet buUe die Con· 
certo Grosso ln D mlneur Opus 
3 No. 2 van Pleter Hel.lendaal 
ultaevoer; daarna die pragtige 
DlverUmento In F majeur, K. 
V. 138 (wat Mozart op sestien· 
jarlge ouderdom seltomponeer 
bet). Om dle eerate belft6 van 
die prorram a1 te slult. tt 
.,Suite'' van Jan!c:elt voorsedra. 
Laaseenoemde werlt bestaan 
ult ses dele waarln bootsaakllk 
romanUese elemente sterlt na 
vore tree. boewel gematige 
tempo deuraaanJ aehandbaaf 
word. 

N6 die pouse Is dle ultvoe
rlng van die aand met Mendels· 
sohn ae strelende strykers· 
slmfonle no. e ln c majeur af· 
aeslult - 'n werk ln vier be
weatn&s met opmerkllke Beet· 
hoven invloede daarln. 

Deur Sam Baseh 
glaaew. 

COETZEE 

SAMUEL BECKE'IT se Slotspel Is tans in die Dra· 
ma-departement se Kamertoneel op die planke. Met 
hierdfe dnma open regisseur Peet van Rensburg 
die tfende bestaansjaar van die departement. 

Dit is 'n komedle bulte die 
normale sin van die woord. ln 
'n toet. om vas te ltel wat die 
geboorrea.kale op die aanble
dlng sal wees. ls gevlnd dat dlt 
wei vir party mcnse snaali:s ot 
Jagwekkond Is, terwyl ander 
taamllk ontsteld was. 

ERRATA 
KUNSBLAD 

STAL UIT 
Een van die werke van die 
befaamde Chris Coetzee, wat 
onlanga In die Frana du Tolt· 

Die rehoor bet werklikwaar 
waarde vir hul geld gekry 

want ataeslen van die aatisfak· 
sle van die ultvoerlng was 
daar ook 'n toeglf. 

Hamm (Koble Kotze) Is die 
Invloedryke man wat tydens en 
na die oorlo& die mas beslt bet 
om aan mense voedael en bulp 
te voonlen en hlerdle mag vir 
sy ele voordeel aebrullt. 'n Man 
wat hom moes smeek vir voed· 
set. bet by u tulnler In dlens 
geneem en die man se kind V'lr 
homselt opJevoed. Hamm bet 
geweet by sou blind word en 
Clov (Kobus Strydom) moes 
hom dan oppas. 

Co\· (die kind) word 'n lo
pende ~wete vir Hamn terwyl 
sy ae moeder en vader oolt 
nog lewe - mense wat hy He
wer sal wtl ver.:eel. 

Dlegene wat van Beckett bou. 
sal hlerdle aanbledlng beslls 
genlet. Dis absurd·reallstles en 
In 'n aelcere sin 'n eksperlmen
teel - wal hler wonderllk 
slaag. 

Fleur Ferri 

DIT apyt ona dat 'n fout op 
ons blad lngeslulp bet. Mnr. 
Koble Nortje se naam moet nie 
tees Koble Koue nle. 

Kunsred. 

KOMMER •.. * Verro .. vu bladsy 5 
meer probleme ondervind word 
in die regte oordrag van gedag· 
tes. 

Daar is gevoel dat 'n poging 
tot kommunikasieherstel van 
stapel gestuur beboort te word 
Dit ts belanrrik dat die leiers 
op die Puk moet besef dat op- * 
dragte aileen ultgevoer kan 
word, as die betrokke persoon 
presies weet wat van bulle ver
waJ word. 

Twee sprekers sal by die ge
leentbeid optree, wat ondn
skeldeltk oor die soslaal·siel· 
kundlge aspekte van kommu· 
nlkasle sal praat. Daar sal aan· 
daa aeeee word aan die meto
des om verskillende gebore 
te berelk. Twee rums en 'n 
slcyfieproje.ktor word as hull> 
mJddels by die kursus gebruik. 

Aandaa. 

gebou te alen was. Die volcende Meesterkonsert 

Foto: Fotokuna. 

SKILDERYE van die skllderes 
F1eur Ferri word vanaf 6 Maart 
tot 14 Hurt ln die Tentoon· 
stel.l.lna31okaal van die Frans 
du Tolt·rebou ultrestal 

Dle ult.stalllnr word deur die 
Wes·Tranavaalle tak van die 
s..A. Kunsverenlaln& rerefl. 
Die OPtninl van die ultstallin& 
is op 1 Maart 1W75 om libSO 
deur die bekende fllmmaker 

LOVE STORY I 
Een van die Pl.* ae mooi ou 
geboue wat nou gesloop word 
vir die nuwe Studentesen
trum. Dla jllrnm« dat ona ou 
argltektuw op dl6 rnanler ver· 

BAlE van ons bet seller al die kan voortgaan. Hulle is 
Love Story reslen. Die naam bale selultklt, maar bulle ee
dul ln Ieder aeval op waarom luk hang un 'n drudjie. 

Jamie Uya wuraeneem. 
Belanptelelndes !tan die lo

kaal op weekldae redurende 
kantoorure, saans vanaf libOO 
~t 2lb00 en Saterdae vanal 
09b00 tot 12h00 betoek. 

CINEPUK 

dlt raan. • 

Die verbaal deur Erich Segal 
Is bale eenvoudlg; 'n rykmans 
seun Oliver Barrett IV (Ryan 
0' Neal) studeer aan Harvard 
en raak verllef op 'n meisie 
wat in dle Radcliffe College 
blblioteek werk. Jenny Caville
ri (All Mac:Graw) en Oliver se 
~aardhede venldl totaal. Sy 
lulster Mozart en Bach en kom Vr,. 7 Maart Love Story 

sat. 8 llaart Lave Story ult 'n arm hula, maar dit keer 

Ray MWand (wat onkne• 
in Suld·Afri.ka wu vir die ver· 
filmlnl van Gold) lewer goele 
spel as die vader. Die prent 
sal eoed aleaan vir diegene 
wat lief l.s vlr 'n eenvoudlge 
bartseer verbaal. Die rolprent 
word deur Ster veraprel. 

KUNSTOER 
Woens. u Maa.rt Motorbeeld die Jona Barrett nJe en ln weer· 
Vry. 14 Maart Tbe ChAce ..U van q vader ae drelgement AL die kunutudente en -dosen· 

om flnanalfle lteun am hom •- t _... _... dl a1 .... .... WoeDL lt Maart ,.Cartoon"· ""'wa ,.,..ure .... e e aao...-
UDd te onttuk, vra h1 Jenny om vakanaie die Kunstoer na Eu-

Vr,. 21 Maart PlQ' M.lsty for te trou. Dit vel'WYder bom ver- ropa meelemuk bet. word in 
me der vu q vader met wie h3' kennla aestel dat 'n reunJe 

Sat. 21 llurt Joe KJdd l noc noolt aoed oor die wer op 22 llaart lWTS plauvlnd. Die 
Mun. s. Kurt Cromwell pkom bet Die. menae moet u.b. met mej. 
Dtu.. 21. llaart ~eopte Nat I Bulle voltrek die ODkonven· Adrienne VUJoen of IDJ\r. a. 

Door llonele buwellk aelf en caau rend Grobbelaar bJ cUe Dept. 
EDip nnnda1q aa1 op woon 1D 'b arm buurt. lamJ Beeldf!lllde K\IDIU w • ...-. 

.._. tul telekoedia~ werk II04IIt Oll'ler met D llu- l.n11atbur aUMl 

nJetlg word. 
Foto: fotolulla. 

vtnd nie meer Vrydag, 14 Maart die aand). Die lrunstenaar la 
p)Aas nie, maar wei op Sater- ons eie, plaaslike, maar ook 
dag, 15 Maarl om 20h3(). (Die vooraanstaande Suid·Afrlkaan· 
tydsrel!Ung Is die gevole van se barlton, Werner Nel. Prof. 
die voorbereldlnasdlenste In Pleter de Vllllers, ook plaasllk 
ons plaasUke gemeentes vroel!r sal hom begeleJ. 

Toledo ... uit Ole 
Andr6 P. Brink 

SKERP soos 'n et.s op koper· 
plaat lfl Toledo inaebrand teen 
die wltblou lua, boog op sy 
rot.sqUge hcuwel bo cite skerp 
booe van die Taae, met kerke 
en paleise en tortngs en 'n 
heellke deurmekaartuimeling 
van hulsc. Na 'n koerslose dool· 
tog deur dte wlrwarstraatjJes, 
sommer agter jakkerende kin· 
ders en 'n swlkkende oubaas 
met 'n stootwaentjle vol wyn· 
bottels aan, bet elt eindelik 
by die katedraal uitgekom -
clanksy die bulp van 'n ver· 
keerskonstabel wat sy pos son· 
der •n oomblllt aarseling ver· 
laat bel en 'n hele Uen mlnute 
lank mel my aaamgestap het. 
En toe ek bom bedank, was 
sy waardlae. bedaarde ant· 
woord net die gebrulkUke maar 
veelscggende Spaanse woorde: 
,,De nada - Dla nlks." 

Die katedraal Is groot en Ug 
en groots, met die Uriese, ele· 
glese kleure van El Greco in 
die sakrlsty, die fynste bout· 
sncewerk in die koor. 

Dte klein kerkle van San To
m~. waar El Greco se groot 
werk. Die beafalnla vu lfaal 
Orga, hana ... 

Die huls Is vervalle, maar vol 

11&. net aoos die werk van die 
groot 1kllder. Dle binneplasie 
Is koel en wit, met 'n verweer· 
de donkerbruln balkon rond· 
om die boonste ve.rdiepl.ng; 
swaar vloerplanke wat k.raak 
en e!fera wieg as jy daaroor 
stap. Dte vertrekke is klein, 
met allmmende donker meu· 
bels, en die vae droefheid van 
'n pick sonder baas. 'n Poi!tiese 
huls, 'n lr.unstenaar se huis, 'n 
gewone mens se ltuis. 

Dlt vonn die keerpunt van 
die dag; en wat durn! gebeur, 
ts mool 'n Lane stll sit bokant 
die Taaa en die ou Romeinse 
brua. DUr Iewers moes die 
mooi doeter van die bertog ee
baal hl toe Rodrigo haar ge
slen bet. Hier bo bet die Moor· 
se vorste In bulle weeJ.derl.ge 
palolse aewoon en saans met 
die lui van die mueuln na die 
Ooste gebid. Hler bo staan nou 
nog die Alwar . . 

Errens ~ig keer e.k te
rur ... 

,,Now you ean see he paid 
no attention to anatomy," ~ 
die gids. .,The body is much 
too lona for the ters. This way, 
please." 
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F _f-ONDERWATERKI 
DUIK BY BOSKOP 

fB 

Deur Ferdie Preller 

DIE P.U.-onderwaterklub het vroeer vandeesweek gehelp om apparaat 
van die Departement Dierkundige NaYorsing van die Puk in Boskopdam 
op tr stel. 

Dlt was dte projek van Joe dem van d1e dam onderso~k 

1 
bottels}, het genelp om tJle np· 

van _.\s van bogenoemde De- 'n Plek moes gevtnd -word om paraat te laat ::Usak t.ot op die 
partement Hy is tans besig die appara-t op te stel Daar· bodem v11n dte dam. Dte diepte 
mel sy doklorsgraad oor se na IS die nppnr at aan drom- was agt meter. 
kere waterinsekte m~ vn..;gemo:!Ak en ultgetou. Di» slg in die water was bale 

Eers bet die dulk:ers van dle Sewe du.ikers. ellr toegerus goed vir die ee1ste .ses meter. 
Puk se onuerwaterklub dte bo·! moet Scuba·toerusting (dutk· Op die bodem v.-as dte stg be

perk, sowat 'n holwe met~r, en 
mocs op gevool gewerk word. 

Die pro.fek het t·edellk goed 
a!geloop en daar sal nog net 
die nodlge 3frondings gedoen 
word voordat met navorsing 
begin kan word. 

Die dui.kers, ADen, Bobbie, 
Hannes, Adriaan .Bob, Dick en 
Ferdie sal nog verder met die 'n Ultstalling wat deur VarsitY 

Florna op die 
Magaliesberg 

FLORNA toer weer di~ naweek die l'eld in en 40 
Pukke gaan die Magaliesberge op borings neem. 

Die toerleier, Peet de Jager, 
verwag 'n vrugbare naweek en 
die kosmoeder, Hettie Hattingh, 
het gese dat daar genoeg kos 
is om Twiggy 'n swaargewig
bokser te maak. 

Florna se bend sal ook weer 

In aksle gesien word en ander 
Flornariete met harpe, viole, 
klavlere en trompies, moet dit 
saambring. Daar word 'n Flor
nariese Philharmoniese Veld· 
orkes beplan. 

navorslngsprojek help. Die Sports Klub Montium gehou 
onderwaterklub bet in die ver· Is, hat groot belangstelling uit
lede al bale waardevoUe huJp gelok. Bygaande foto is by die 
aan private instansies vir on· uitstalling geneem. van links 
derwaterprojekte verleen. 

Op · meegaande foto verskyn 
Joe van As van die Oeparte
ment Dierkundige Navorslng 
by die apparaat wat duikers 

na regs verskyn Frans Meyer, 

Oubaas Pretorius en Philip 

Visser 

vir sy navotsingsprojek in ----------
Boskopdam opgestel het. 

Die P.U.-onderwaterklub het vroeiir vandeesweek gehelp om 
apparaat van die Departement Dierkundige Navorsing van 
die PUK in Boskopdam op t9 stel. Hier is 'n paar van die 
manna aan boord die Clarias, navorsingsboot van die PUK. 

Is daar net op die aarde I ewe? 
Marius Potgieter 

DIE aarde is rond. Vele bet geglo dat dit plat is. 
Eeue bet verbygegaan sonder dat die mense wou 
glo dat die son die m.iddelpunt van ons sonne
stelsel is. 

tDie betredlng van die maa.n 
was die eerste stap tot die ver
kenning van die onbekende 
ruimtes, Vele glo nog nle daar
aan nie. .Vandag glo die meeste 
dat die aarde die enigst.e pla
neet is wat deur intelligente 
wesens en wel homo sapiens 
bewoon word. 

radio-teleskope gebrui.k om 
du.isende onsigbare stel'!'e op 
te spoor. So tom 'n mens by 
200 triljoen sterre (200 m.UJoen· 
m.iljoen-mlljoen). 

Die aarde is een van die bale 
ordin~re planete, ongeveer 
30 000 llgjare vanaf die middei· 
punt van die Melkweg, die 
naam wat aan die galak.~e g~ 
gee is waarin ons sonnestelsel 
hom bevlnd. 

nestelsels. Hierdie afstand 1s 
egter klein in dle woud van 
galaksles (sowat 20) tot sowat 
anderhalf ligjaar in radii. Op 
s;y beurt is dit weer klein in 
vergely.ldng met die spiraal ne
bula wat aangedui word deur 
elektriese teleskope. 

MElKWEG 
'n Sonnestelsel bestaan utt 

'n ster (son) met verskeie pla· 
nete daarom. In die Melkweg 
aileen is ten minste 18 mUjard 
planete. Planete word dan ook 
altyd beskou as moontllke 
tuistes van lewe, intelligent 
al dan nie. 

ter.wyl die heelal op 8 tot 12 
mlljard jaar geraam word. 
Daar ·bestaAn dus planete, 
moontlike bewoonbare planete 
wat dulsende jare ouer as die 
aarde is. 'Volgens die bioebe
m!Jrus, dr. S. Miller, se hlpotese 
bestaan daar planete waarop 
lewe baie vinniger kan ontwlk
kel as wat dit met die aarde 
die geval is. Hierdie planete 
kan deur wesens ondefndlg in· 
telligenter as die mens ·bewoon 
word. 

Die afgelope eeu bet die 
mens op aile terreine baie vin· 
nig ontwikkel. AI hoe meer 
feite word oor beweerde be
seekers versamel wat nie altyd 

81.ADSY S£WE 

Openingsnaweek 

vir Montium 
I 

TEEN alle t.radisie en normale geluk is, het Kluti 
Montium 1975 voorspoedig begin. 'n Uitstalling wat 
deur Varsity Sports vir die klub gehou is, bet 
groot belangstelling uitgelok en 'n groep van 65 
gaan 7 Maart vir die openingsnaweek Tonquani toe. 

Die meerderheid is natuur· 
lik nuwelinge wat gaan leer 
lloe •.n ,.boot jou kan druk, hoe 
steil 'n opdraande kan wees, 
hoe min jou asem sldelik kan 
raak en boe 'n lees provltas, 
kaas en sardiens kan wees." 

Verder moes Montium weens 

E.l. nr. 1975 
DIE Puk hied van vanjaar af 
geleentbede vir voomemende 
kandidate om Honns.-B.Sc. en 
M.Sc-grade in Elektriese lnge· 
nieurswese te verwetf. 

onvoorsiene verwlkkelinge 'n 
nuwe voorsltter kies. Frans 
Meyer vul nou di~ pos, terwyl 
Philip Visser ondervoorsltter 
is en Joban Steyn die paste 
van penning· en magasynmees· 
ter beklee. 

Volgende week taat weet ons 
dan hoeveel krankes die ope· 
ningsnaweek opgelewer bet, 
en ook wat die jaarprogram 
behels. 

AANDAG 
Kursusse kan ook deeltyds .Almal wat betangstel om op 

geneem word en bespreklngs· die sport-redaksie te dian. 
klasse word dan weekli.ks of moet asseblief met Jan van 
tweeweekli.ks na-uurs gehou. Vl!W'en by posvakkie 15 by 
'n Kort projek verbonde aan die Studenteraadskantoor In 
elke kursus kan in Puk se la·1 verbinding treE'. (Sportredak-
boratoriwns afgehandel word. bnr). 

AANDAG ALLE STUDENTE 
DIE WAPAD IS BEREIO OM U 

PERSOONLIKE AOVERTENSIES TE 

PLAAS TEEN MINIMALE KOSTE 

--·--
KONTAK JAN HENNING BY 

STUDENTERAADSKANTOOR 

DANKIE 

'n Wolklose nag toon aan die 
blote oog sowat 4 500 sterre, 
terwyl met 'n teleskoop 2 mU· 
joen sterre duldelik waarneem
baar is. Die modern.e refleksi~ 
teleskope maak du.isende meer 
sigbaar. Afgesien daarvan word 

Die aarde is dus ontsagllk 
ver van die middel van ons 
galaksie en bevlnd hom in een 
van die mees onbeduidende son-

Volgens berekenlngs bevat 
een uit 'n tlenduisend planete 
lewe, en daarvan een ult bon· 
derd 1nte1Ugente lewensvorme, 
met ander woorde, 18 000 pla
nete. Indien ons pessinUsties 
wil wees, laat slegs een persent 
van die 18 000 wei lewe soos 
ons dit ken toe. Dit lewer 180 
planete wat ielatlef na aan die 
aarde is. Sou die planete 'n 
hoi!r beskawlng huisves, kan 
die aarde mak.Uk bererk word. 

verdigsels is nie. Was die we- -WP 
sens dan reeds bi~r? Wag hulte t"-====================-=IJ 
nJe net dat die mees pJimere -
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Verskeie oorwegings maak 
dit duidellk dat van die pla
nete soos die aarde kan wees, 
wat asmosferiese gasse, gravi· 
tasie, flora en selfs fauna be
tref. Lewe somier suurstof is 
bekend op aarde, sodat di.t Die 
a& noodsaaldlk beskou word 
Die. 

WESENS 
Dle aarde se ouderdom word 

op f 000 mllJoen laar geskat 

stadium van die mensllke ont-
wl.kkellng verbygaan om dan 
kontak te maak nie? 

- (MSP). 

(Mense wat aan die rubriek, 
Reaksie, deelneem, verteen
woordig nie noodwendig die 
Wapad se standpunt nie. Bier· 
die rubriek is ingestel om 
dialoog tussen teenoorgestelde 
pole op die kampu.s te bevor· 
der. Al die Pu.kke Is tog im· 
mers nie 'n enersdenkende m&· 

sjien nie. Pukke kan deur mld· 
del van brlewe hul $Jn laat 
boor. In die volgende uitga· 
we sal mnr. Leo van Schalk 
op hlerdfe stuk antwoord. -
Redakteur.) 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYF.BEHOEFTES 

• EN WAT. U OOKAL VAN 'N BOEK

HANDELAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,die Potchefst:roomse boekhandel" 

Tomstraat 86 - Tel. 5236 - Potchefstroom 
-WP 
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SKOTE PETOORS: EERSTES 
DIE eerste krteketapan van dle 
Pu1t is beslg om te vergoed vir 
die blaps wat bulle in die 1973/ 
74 seisoen hepan het. Nadat 
bulle twee jaar lank die bou· 
ers van die Scorgie-beker •a.s. 
het bulle die drlelruna bederf 
deur die beker af te staan. 

WEN BEKER- LEEDS 

Personeel swaai 
. wilgerlat 

Deur Dolf Els 

wuldlk vernleL Dit bet Hugo 
Llndenberah net 23 minute ge
neem om sy 50-tal te berefk. 

KOLFBLAD 
SWfonteln bet daama gaan 

!toll op 'n lrolfblad wat nog 
glad nie onspeelbaar was weens 
die rel!n wat lntussen uitge· 
sak het nie. Nogtans bet bulle 
gesukkel en 18 Iopies later was 
die bele span terug in die pa· 
wUjoen. 

DIE lang lyf voor die penne lyk bekend. Einste 
by, dr. Ben van den Berg van Duits. Aan die ander 
kant is dlt dr. Daan Wissing van A.T.L.W. Die 
manne wat wag om te kolf lyk net so bekend. 

Na die eerste Saterdag se 
spel In bulle wedst.ryd ~en 

Stilfonteln is hulle 8i'(er ln 'n 
gunstlge posialc om 'n reg. 
stree.ltse oorwtoning te bebaat 
Die Tbeos het eerste gaan koll 
en op 'n redellke speelbare 
blad die mool totaal van 2152/4 
verklaar, daargestel. Die kol· 
wers bet werklflt lnaekllm en 
Frans de Beer, GS (ses vlere), 
George P.foorecroft 58 n.u.n. 
vyt vlere en een ses), Hugo 
Lindenbergh 115 (ncge viere) 
en Sias WUlemse met 82, het 
die boulers van swrontein 

Die twee bowers wat vir die 
verwoestlng verantwoordellk 
was, was George Moorecroft 
en Slas Willemse. George bet 
4/4 geneem en Sias 5/8. Hier 
moet egter bygevoeg word dat 
daar slegs 1rie gereelde eente
span spelers In die span van 

Ja·nee, die PUK·personeel 
apeel krleket! 

Voorheen Ls daar 'n poglng 
aaJijtewend om 'n penoneel 
krJeltetspan saam te stel om 
in die toshuisUp mee te dlni'. 

PIET 
BRAND 

Dlt bet egter mJalult. PIET BRANDT ia nle net 'n 
goeie sportman rue. Op die ge-

OPVLAM bled van sport administrasie is 
Hierdie selsoen het Dr. Van die reus reeds besig om hom 

der 8u& eo mnr. Ecldey erter te onderskeJ terwyl by selL 
die bel.an&Stelllni' weer laat nog aktlef aan sport deelneem. 
opvlam. So groot ts die belang- Piet werk in die adminlstra· 
Stelling dat amper twee apanne sle van die universiteit en sy 
gevorm kan word. werk is om te sorg dat aile 

,,Daar die personeeJ op die aport van die Puk vlot ver· 
PUK st~eds beslg Is om uJL t4l loop. Dit is sy werk om aile 
brei. Is so 'n krleketspan ideaal sport te organlseer. 
om kontak tussen die perso. SEKRET ABJS 
neel van die versldllende de- Hy bet egter nie net met 
partemente te bevorde:r," bet die Puk se sport te doen nie 
Dr. Van der Berg gese. want so pas is by aangestel as 

die sekretaris van die Wes-
EEBSTELIGA Transvaalse Krleket Verenig· Baie van die manoe het al 

log. u sou delk se ,.maar daar 
eersteliga krleket in Wes- was bale voor hom wat is so 
Transvaal gespeeL Een van die uniek daaromtrent"? Piet is 

staatm.akers mill', JCIS Co<:tzee, • b · be...,.~ • .:.. Hie I die eerste "'"''--anssprekende Die P.U.-onderwaterJede is vanj831' weer a1a .... P•~t~· r AU.lA.cl 
het al vir di'l Suid·ACrill:aanse . di .nc: wal die po,;; ~ee. 
Unfversneite se B-span feSpeel. _ls_ee_n_s_o_pas __ t_e_wa_tar __ g_e_laa_t_o_m __ d_•• __ •P_te_s_t_e_v __ •_n_. __________ _ 

LIGA 
Daar word beoor om die 

span gedurende d1e '75/'76 seJ· 
soen vir die Wes·Transvaalse 
liga to te slc.ryf. Die span sal 
hom dan onttrek aan die tos
buJsliga. 

DIUE GEWEN 
Drie wedstryde Is ree<b afge. 

handel, waarvan aJdrle gewen 
IS. In •n vriendskapllke wed· 
stryd teen Kompleks is 'n mak· 
like oorwinning bebaal. Die an· 
der twee sJagofters was Kloos
ter en Dorp. 

Wedstryde word Saoordagmld· 
dae i'espeel en oefeninge vlnd 
Dlnsdae en Woensdae om 4.30 
nm. plaas. Almal wat belang· 
&tel, Is welkom om by die oe
leninge op die Fanle du Toft· 
sportterrein aan te sluJt. 

Die Wapad word tulruk dAuu 
die Potc1ufstroom Hn-414 
( Edms.) B~perlc, Oliftlun JJ, 

Potclwfstroom. .................... , 
BLAAS OP 

HIERDIE 
SPASIE 
INDIEN DIT 

BRUIN WORD 

GAAN BORSEL 
JOU TANOE 

KOOP NOU ONS 
ELEKTRIESE 

TANDE-GRINDER 

Somerslaap nou verby 
Jan van Vuuren 

AMPTELIK bet die rugbyseisoen nog nie begin nie maar die manne is 
alreeds besig om uit bu1 somerslaap te ontwaak en pogings aan te wend 
om fiks te word. 

Maandae· en Woensdae-mid· 
dae word daar bard en lank ge· 
swoeg op die Fanie du Toit 
aportwrrein deur die manne 
wat hlerdle jaar die Theos se 
naam moet hoog hou. Mnr. Jo
han Claaseo gaan die Puk 
hlerdie jaar afrig en dit tan 
dan aansienlik beter gaan as 
wat verlede jaar die geval was 
toe h)' nie altyd SY aandag aan 
die span ton bestee nie. Die 
nederiaag wat ons verlede jaar 
teen die Kovsies gely bet moet 
ten alle toste gewreek word. 
Die Ted Sceales beker wat in 
1973 deur dle Puk gewen is 
moet nog 'n slag bier op Pot· 
chefstroom kom staan en Die 
later as I 975 nie. 

ONDERSTEUNlNG 
Dlt Is hal! mikpunoo waarna 

gestrewe word en om dit te 
vermag moet elke Puk sy on· 
dersteuning gee. Die rugbyspe
ters moet nle uitstel en s~ ek 
sal volgende week begin oefen 
nle. Nee, by moet elke dag oe· 
fen totdat by voel by Jean nie 
.meer nJe en by is nou fiks 
Die toeskouers bet net so be
l:mgrike taak. Kom ondersteun 
die span aodat bulle weet daar 
is darem iemand wat iets voel 

Op die oombllk l.Ylt dU nie of 
daar enlae nuwe spelers bulle 
by dle Uruversitett aangesluit 
het nie. Wat wet waar is. is dat 

werkllk 'n grootse 'PQglng moet spelers is ietwat beter in die 
aanwend om te sorg dat ons sin dat net Freek Snyman nie 
nie in die gy-ond vertrap word weer besklkbaar is nie eo dat 
nie. daar dus net 'n nuwe voorry 

lD mnr. Johan CJaasen bestdk gevlnd moet word. 
ons oor die beste a.trigter 1n Die posisie onder die voor· 
die land. Met die talent wat speJers Is dus aansieniik beter. 
hier besldtbaar .is tan by van Dle kern van dle agttal word 
die Pu.k 'n span maalt om mee behou en e1t dink dU kan 
retening te bou. Op die oom· moonUit vanjaar die Puk se 
blilt bestaan daar oog lwyfel sterkste wapen wees. 
of BarrJes Barnard weer be- FlASK() 
sldtbaar sal wees. Ole afweslg· Die Kovsies lag nou nog oor 
held van hlerdie opwlodende verlede jaar se flasko en daar 
vleucl sal werklfk deur die sal werklik iets aan gedoen 
Pu1t gevoel word. moet word As elte Pu1t sY by· 

SENTEBS drae tewer hlerdie jaar kan 23 
Die senterpaar van verlede Augustus die dag wees waarop 

jaar, Piet Roodt en Eugene van die Kovsies bale dikbelt terug
Wyk bet altwee die kJub ver· lceer Bloem.tontein toe. As aJ. 
laat. Die pulk spel wat die mal op dfe Puk saa.mwerk glo 
twee as •n komblnasle geJewer ek n1e dit Is so vergesog nie. 
bet sat nog lank deur die rug· Op 15 Maart speel die Puk 
by llefhebbers op die Putt ont· bulle eerste vriendskaplite 
hou word. wedstryd. Dit sal teen of Er· 

SCI:IALCK melo of teen Vrybeid wees en 
Schalck van der Merwe sal die wedstryd word iller ge

ook nie weer besklkbaar wees speet. Die naweek daarna kom 
om In dle no. 10 trul wedatry· Oo!ltelikes van Pretoria at hler 
de vir sy span te wen nle. Met by ons kuie!\ Altwee dJe 
BY skopskoen het by die Puk vrlendskaplike wedstTyde Is 
male sonder 131 van nederlae du.s tuiswedstryde. Die toe
gered. As u kylt wle is nle be- skouers kan sommer al vroeg 
skikbaar nfe sal u slen dat In begin aan hul deel van die 
die agterlyn alleen Ia vier ~· t.uk t>m die Pu1t se rugby sterlt 
lers weg. Dlt beteken dat !elt· te maak. Die lfga 1n Wes-Trans
lik •n hele nuwe agterlYD vao vaal belin op 5 April 
voora.f gevind moet word. TOEB 

-WP ons van ons sleutelspeiers nr· 

••n•n•••••u•••••• loor bet. Hlerdle j&ar sal almal 
VOORSPRLEBS In Julie-maand pa.o die. Puk 

Dl.; potille ondar d1e voor· In Suld:Oo. Transvaal toer. 

SAK UIT 
Stilfonteln was. Ole ander ape
lers bet vertdes om eerd~ rug· 
by te gun speeJ. 

OPVOLG 
SWfontein moes toe opvolg. 

In hul tweede beurt bet dit nle 
veel beter as In die eerste 
beurt gegaan nle. Teen ult· 
skeltyd was die telling 25/ 6. 
Clive UJyaw en Hugo Linden· 
bergh het die boulwerk geopeo 
aangesien die Ug !lodantg was 
dat die snelbouJers nie kon 
bouJ Die. Ulyate met 3/10 het 
die meeste verwoestlng aange· 
rig. 

Met 'n agterstand van 200 
lopies en nog net viu tweede 
beurt pultjles staande Is dit 
te betwyfel of Stilfonteln 'n 
nederlaag- sal kan afweer. Saam 
met die IS punte wat die Puk 
alreeds lngesamel het, sal bulle 
dan 23 punte ult die wedstryd 
k:ry. Bulle sal dan In 'n feitUk 
onoorwonne pos.isie op die pun· 
ooleer wees. 

LEEt/S 
In teensteiog met die verto-

ning van die Theos is die nn 
die Leeus. Hierdie span wat In 
so 'n gunstlge posl.sie wu om 
die beku te wen, bet die na· 
week Celtlik seJter gemaak dat 
dit nle hlerdie jaar saJ gebeur 
nle. 

Hulle bet op Stratbvaal teen 
die plaaslike span te staan ge
kom. Die tuisspan het eerste 
gekoll eo danksy 'n bonderdtaJ 
deur Michael Stoclten kon buJ 
hul beurt op 221/3 gesluit ver· 
klaar. Mariu.s Becker bet 2 
paaltjies geneem vir die ver
Ues van 40 lopies. 

BEDR02 
Die Puk se tweedes het hler

na gaan koll en soos 1n die vo
rlge week se wedstryd maar 
be~ daarvan afgekom. Toe 
die balkies gelig is bet die 
manne 47/5 ~P die telboTd ge
had. Die mOOnWk.heid van 'n 
nederlaag is dus nie uitgesluit 
nle. In hulJaaste twee wedstry
de kon die span slegs drie pun
te insamel. Wat die rede vir die 
lnsloki.og In bul spel is, is ul· 
ters moeillk om vas te stel. 

H~kkie-bokkies reg 
Deur Jan van Vuuren 

OFSKOON dlt nog amptelik somer is, begin die 
meeste wintersportmanne al voorberei vir dJe sei
soen wat voorlc. Hokkie is dan ook geen uitsonde
ring nie en die vroue sal een van die dae hul staal 
moet toon. 

Op 22 Maart vind die proewe 
op die Fnnic du Tolt·sportter· 
rein ptaas. Van 8.30 af die og· 
gend sal veertien spanne aan 
die proewe deelneem. Die wed· 
stryde sal alma! op die C veld 
afgehandel word en sal elk SO 
mlnute duur. 

KOSlruiSE 
AI die koshuisspanne soos 

bulle verlede joar In die llga 
deelgeneem bet sal nog in 

kennis gestel word dat bulle 
spanne vi.r die proewe moet m· 
skryf. 

Saam met die vier spanne 
wat die Pu.kkeurders sal aan
wys, bet at die hokkiespeelsters 
dus die kans om hulln een vao 
die finale spanne in te speel 
Die twee spanne sal na atloop 
van die proewe gekfes word en 
sal dan dlrelr daarna In •n hoof· 
proefwedstryo speel. 
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Posbus 20060 
T omstraat 84 Tel. 6660 

POTCHEFSTROOM 
-WP 




