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Groot genoeg om u t4t Johan Claassen 
beclln. Broers 

Klein genoeg om u w ken. (Edms.) Bpk. 
Tel. 3612, * POTCHEFSTROOM. 

DIE Kerkstraat 92. 
STUDENTE-APTEEK Tak: Tomstraat 100. 
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Lag en die wereld lag t:·~ '!,; !:::;~: -;;;,"'' 
saam met ]. 0 u ~~-- . i}i} ':~~~ee pole van kar· 

~ nav vas, naamllk, studente-
Marius Seba1ekamp "'Bttott en geldinsatnellng vtr 11ef· 

Karnaval: 
doen alles 

MET 'n at groter wordende kampus en aJ groter akademleu 
druk, word dit bykans onmoontllk om enlge studentelew. 
te genlet aoos dlt aan ons in boeke voorgestel Is. Daarom 
word KARNAVAL 'n steeds belangriket geleentheid In ons 
studentelewe - een van die min tye waar ona as studente 
net kan leaf en geniet. KARNAV Al 75 Is hier en ona vra 
julie om juUe absoluut te vergryp aan al die mool dinge 
wat KARNAVAL meebring: hwnor, entoesiasme, vreugde, 
vrolikheld en oorspronklikheid. Laat ons soos PUKKE feeate 
hou soos net PUKKE kan fees hou. Kom ons maak hlerdie 
KARNAVAL groter en anders as enige KARNAVAL wat nog 
ooit gehou Is - sl~p hom op. vergeet uself, u sorge en u 
lnhiblaies. Maak of u mal is en doen alles! 

aadlgbeid. Laat ODS met hler· 
KARNAV AL is daar vir almal om te geniet en daaraan 
kan in jou eie boekie gaan sit en filosofie lees maar 'n 
iemand anders. 

dceJ te neem. Jy die doe! die publlek van Pot
grap decl jy met chefstroom en omliggende dor· 

pe stormloop. 

Deel u vreugde en oorspronk· 
likheid dus met aile Pukke. 
Karnaval word nie gehou deur 
die kamavalkomltee nie, maar 
deur julie, Pukke 

Gee jul ondersteunlng aan 
hierdie mense wat so hard 
werk om kan1aval vlot te Jaat 

Reg vir die komende Kamaval 
met nuwe lcamavalhempies en 
al. Op dle foto verskyn in ge
wone volgorde: Mariaan van 
der Walt. Willie Viaer, Judy 
Ventet en Jurjen Suurd. D~ 
Kamaval word op Donderdag
aand 1 Mel ampmlik deur Ma
deleln van Biljon. bekenct. ,.. 
dioperaoonlikheid geopen. (Fo-

to: Attie Gerber) . 
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verloop. te kant van dinge te slen wat 
IDle woord karnaval beteken: geen ligte kant bet nle (akade

gesamenllike feestelik.beld of mle) . 
uitgeJate pret, voeg blerby stu· Graag doen ek 'n beroep op 
dentehumor en jy het 'n on.oor· u om op 'n verantwoordelike 
trdlike komblnasie. Terloops, · wyse onverantwoordelik te 
dit is sy sin vir humor wat 'n I wees. 'n Gcsonde gees heers op 
student .in staat steJ om die lig- ons kampus reeds van orien· 

Oorspronkllke humor moet 
dle spU wees waar om hier· 
die twee pole draal, maar ont· 
hou: 

,.Lag en die w~reJd lag saam 
met jou behalwe as jy vir jou 
ele grappe lag." 

Geniet die karnaval, dit is 
julie s'n. Johan Pretorius. karnavalvoorsitter. 

GAA 
MAAR 

PUKKE 
~ MET vanjaar se karnavaJ sal daar net mal gegaan 

Lew en de fakkel op Bib. 
Johann van Zyl 

V ANJAAR se kamaval gaan ongetwyfeld meer as een boogtepunt oplewer, 
maar 'n lewensgevaarUke duJkpoging vanaf die biblioteekgeboo se da.k, be
loof om vir gr66t spanning te sorg. 

Alfonso Clemente, vir sy op
trede bekend as dJe ,,Lewende 
Fakkel", gaan ongetwyfeld sorg 
dat daar volgende Vrydagog
gend 'n aaDSienllke skare op 
die Puk:-ltampus saamcll'om .. 

KLEIN BAD 
By sal ongeveer nege-uur op 

die biblioteei.gebou se da.k ver• 
sk:yn. Nadat by sy tradlslonele 
buiglnkie gemaak bet, sal hy 
sy mantel afskud, homself aan 
dJe .brand steek en dan ln 'n 

on&"elooOlke klein swembadjle 
duik. 

BESERING 
Clemente Is 'n Itallaner wat 

tans In dJe arenapro&Tam van 
cUe Randse Skou optree. Hy 
bet onlanp eera heeltemal van 
'n beaerlng ~erstel wat hy 
meer as 'n jaar gelede In een 
van sy gewaagde dull:pogings 
opgedoen bet. 

Hy bet hom egter geenslns 
daardeur van stryk laat bring 

nle, maar ongeveer twee maan· 
de geJede opnuut met sy ver
tonlngs belgl D. 

GAS 
Buiten sy optrede by dJe 

Randse Skou, Is Potchefstroom 
die enlgste ander plek 1n Suld· 
Afrlka waar by sal opt~. Hy 
sal eers die Saterdag van die 
vlotoptog weer terugvertrek 
Italli! toe en sal die rea van 
Vrydag •n gas op die Puk-kam· 
pus wees. 

word. Ons gaan nie meer die akademie begrawe 
nie - ons gaan dit heeltemal veras. 

So het dit uit die kele van 
die meeste Pukke ieklink wat 
die Wapad in 'n kampusonder· 
soek oor die komende karna· 
val ieraadpleea het. 

DIE GEES 

Mens kan die kamavalgees 
duidelik op die kampus voel 
- en die k.lasse is ook stadia 
besig om leei te loop. 

Uit betroubare bronne word 
vemeem dat die tradisionele 
massas aanstons sal begin. 

Baie Pukke staan noa skep· 
ties teenoor die gesamentlike 
vlotbouery op dle karilpus. Die 
aliemene karnavalseesdrif be
hoort hierdie aksie ook 'n reu
sesukses te maak. 

Kemavat bePD een ampte· 
Uk op Vrydai 2 Md, maar die 
aanloop beitD a1 Maandaa 28 
April. 0p 28 April word 'n 
skynhof ln die A.ardkundebou· 
aaal gebou. Dleselfde MD.d 
word Studentevarla vanult d1e 

Totluuaal ultgesaai. 
Op Woensdag 30 April word 

'n orkes· en talentkompetisie 
in die Totiussaal &"ehou. Blyk
baar het niemand nog vir di~ 
kompetisies in&eSkryf nie. 

MADELEIN 
Madelein van Biljon, beken· 

de radiopersoonlikheid, open 
die kamaval op Donderdai 1 
Mei om 18h00. Onmiddellilt 
hierna word die akadetnie te-:: 
reggestel. 
e Op bladsy sewe verskyn 
die vollediie proifam. 

KOM HAAL 
WAPAD 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 

KOSHUISE moet dauop let 
dat Wapaale nle by die koe
bulse afgelewer word nJe. Elke 
koshuls se ADB-verteenwoordJ· 
ger moet sorg d" sy of h.aar 
koshals se Wa1»aale na 4 nm. 
op Vrydae by die S.R.-Itantoor 
afgebaal word. 

Die Wapaale sal In boples 
I! me.t dke k01buls Je naam 
bo-op. 

AFLEWERING ORAL OP 
DIE KAMPUS 

Tomstraat 898 eo c Tel. 6943 en 33n 

STUDENT& APTEEK 
-WP 

Oorpstudente kaD Wapaale Ia 
bal slttamer of by die Ultsleep 
Pult Pllt en Plet FotokWII lay. 

Daar AI onder pee Olllllta
lllsbe4e Wapaale bJ bllnllle 
afplul ... Ide. 
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PRET VIR PUKKE 
MET PREMIERE 

DIE weerburo voorspel 'n koue kamaval vir dle Puk.ke. Dlt gaan glo so koud 
wees dat die Pu.kke eerder onder donsige komberse in die kamers sal wU 
bly as om saans aan die pret deel te neem. 

Vtr die kamavalkomitee wat I was die nuus ontsteUend. Hul·1 nie 'n demper op die Pulcke se 
11een moeite ontsien het nie, te het C~~ter besluit dat koue aees aaan plaas nle. Die lede 

· . ... van die komitee bet bulle oor· 
· spronklikheid saamaespan en 

Een van die dae Ia dlt WMr Kamavalpreml6re, 'n o-~Mntheld 
so reg vir uftstap. (Fo10: Cecilia Louw). 

die idee van 'n pajamapril:lmre 
is ge.bore. Almal karl nou bulle 
donsk.omberse en winterka
merjasse aanhou en steeds die 
fees aeniet. 

Die kamavaiprimiere is SO. 
MER e.n die draa is pajama
agtig, want dit Is 'n pajama· 
primiere. Om eniae verleent· 
heid te voorltom bet ASTER 
bietjie aaan snuffel oor wat 
ons moet aantrek, want 'n 
mens kan tog nie in jou rea· 
te slaapkamergesia ~ -kabaai 
daar opdaag nlel Dink net aan 
at die rooi gesiate en vele ae· 
volae as jy veraeet bet om 
vooraf seker te maak of jou 
kle.re deursigtig of ampertjies 
[S. 

Die manne sal bulle by 
sweetpakke en winterspaja
mas met kamerjasse of jasse 
hou. Som.miges sal ook slaap· 
mllSse gebrWk om die koue 
af te weer. 

Die melsies lean hulle in win. 
terspajamas met kamerjasse 
en musse of sommer net ge
maldike of informele klere 
tooi. Op die skoenfront staan 
pantoffels en sloffies heel bo 
aan die lys. Die Pukke is mos 
g'n droe klomp nie - janee, 
ons aaan luister en kleur aan 
die koue kartlilvalaande gee. 

Tobie Cronje sal ook met pa. 
jamas e.n al daar wees. 

0p dje foto links wys Deona 
Saayman hoe on~ moet lyk. 
Die kam.erjas is praatlg lle
b1om en la.at 'n mens gee.n· 
sins a.an 'n bedjassie dink rue. 
Daaronder bet sy 'n bloese en 
lana romp aan! 

Gee die verbeeldlng vrye 
teueis en ltom vorendag met 
rare oorspronldikhede. 

Die melaies op die Puk Is vanjaar besonder modebewus en almal wat wit weet wat cfJe 
nuutate modegiere Is kan maar net 'n oog oor die PUK-aatera laat gaan. Kniekouse, ge
streeptu of effekleuriges is oral te sien. Dfe twee paar kouae hierbo Ia by die Vlooimari( 
In Johanne'lburg gekoop teen R2,60 'n paar. Die Supennalit op die Bult het egter ook 'n 

groot venikeldenhaid waarult Jy jou keuae kan maak. 

Ons voete vra hulp 
,,MOET ons nfe ons onsieriJke Jede met oorvloediger sierllkheJd beklee 
nie?" 

En skeep ons nie juis ons I loop, om 1n die nuutste skoen
liewe voete die meeste af nie? modes te steek en daarna 
Dit word aebrulk om mee te skoon van veraeet. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - . 
: = 
~ Kom en word bederf in die vriendelike en bekende S 
: omgewing van u ale apteek. • • • • • = VELSORGVOORLIGTING : • • • • ~ PERSOONLIKE GRIMERINGSTEGNIEK ! 
• • • • : 'n Gratis geskenk saam met u lnkopes : 

• • • • : Dorothy Gray se Senior Konsultant sal teen- 5 
: woordig wees by: : 
• • • • 
E CACHET APTEEK 5 
• • = OP DIE BULT : • • 
: TELEFOON 4201 = • • 
: 15 & 16 MEl = • • • • • -Wapad • 
~ ....................................... . 

Mooi soepel voete is vir ons 
bale kosbaar, en glo dlt as jy 
wil, die manne sjen dit raakl 

Hier is 'n paar moets en 
moenies vlr aantrekliker, ge. 
sonder voete: 

Gee te.n minste dieselfde 
aandaa aan jou voete as ban
de. Ruim tyd in vir daardie 
versorgina net na 'n warm bad 
wanneer die toonnaels sag en 
buigsaa.m is en a1 die velle
tjies teer. Knip toonnaels reg
uit af en nie te kort nie. Druk 
velletjies liagies terua met 
banddoek en droog deeaJik af 
tussen die tone. Troetel die 
vel bo en onderom en veral 
die ha.kske.oe, met jou aelief· 
koosde soort handeroom. Laas
tens word die voet gepoeier -
wat 'n saliae weelde! 

Skoenekoop is baie belani· 
rik. Doen dit deeaJik en op 
jou tyd. Pas altwee skoeoe 
aan en loop entjies in die 
winkel daarmee rond om selcer 
te maa1t dat dit eemaldik sit. 
Moet nooit jou voete in 'n te 
klein skoen prop Die - anne 
tone wat so skeet en oorme. 
kaar gedruk word! Dit is bier 
waar at die voetprobleme van 
later begin. 

UITSLEEP 
Ruil sk.oene elk.e dai om. Die 

hak van vandag se skoen moet 
boer of laer wees as mbre s'n. 

Moee seer voete k.an afwis· 
selend onder warm en koue 
water gehou word. Besprinkel 
daarna met reukwater of selfs 
brandspirltus en vryf safiies 
met uitkrinaende vingerbewe. 
gings om bloedsomloop te sri· 
muteer. Onthou, ek't jou vertel ek het niks om 

aan te trek nie I 

Ek hoop'jy kom joo belofte o.a om die boot\ 
na f!J't te vemoeJ_n. _ 

VIR AL U ETES IlNNE 
SLEEPAFSTAND 

EN VIR GESELLIGE VERKEER 
SAAM MET JOU MEISIE EN 

VRIENDE 
-WP. 

Loop sommer baie kaalvoet. 
Met net bierdie klein bietjie 

ekstra moeite en aandai sal 
jou voete jou ook beter beban· 
del hierdie winter! 

VIR 
AUE 
MANS 

DAAJl word gesoek na a1 cite 
1II.IIDI, kor1 oi lank, untrellllk 
of lellk, wat per neta of mo&or 
rels, om onmlclddllk bul naam 
en van &e ve.rswk aan die 
e.e.rstejaardames wat aan dlerss 
II In dam.eskoshulse. Dlt geld 
utuurUk net as bulle 1Jepe 
nle daar Is nle. 

Oft staan In verband met 
boodsk.appe wat asters o~~tYaDr 
wat Jaf: ,'n Man bet ~ebel -
IceD boodlkap." 

(Die uten wn tog 10 graag 
weet wte geskakel bet - mnr. 
Allonlem.) 
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PASTOOR 
WORD 

GE-,KLIP" 
KARNAVAL '75 bled vanjaar 
ook 'n &kynhof aan. 

Op Maandapand om l9h00 
sal Nick Louw en Jan Hen
ning vir Vet WWemlna en 
Dowe Dora vir aanrandlng 
IW1Ida met dfe optet om ern
•ttg te beseer. 
Di~ twee veUUJ'lil'e dames 

sal ook vir crimen ~ura aa& 

DIE WAPAO BLADSY DRIE 

idda word deurdat hulle na 
bewertnr vir Putoor J..lnne· 
koet ln Checkers &alli"etand 
bet. Na bewerlna' bet hulle 
hom met 'n atrykyater en 'n 
handtak eesJaan_ Die lnhoud 
van die handsak was 'n bottel 
K.IJpdrlt. 

Na bewe~ bet bulle Pas· 
toor Unoekoei daama 'n sekJ. 
manlak aenoem en hom gJo 
belkutd.la dat. by 'n Ud Yldl 

cUe vuJJ toDeJllll8I'Sitspull 11. 

Pukke wen 
DlE PUK skermklub het ver
lede naweek. in Pretoria teen 
Tukkies te staan aekom. Die 
Pukke het baie goed geskerm 
en 'n reuse-oorwining behaal 
soos uit die uitslae blylc: 
Mans: PUK TUKS 
Floret A 2 7 
Floret B 7 2 
Degen 3 6 
Sabel 6 3 
Vroue: PUK TUKS 
Floret A 5 4 
Floret B 9 0 

Jeple Robbertte en Jur&fe 
Prinlloo sal die aangekluade. 
verdedJa. In totaal het die Pukke 32 

die punte gebad teenoor die 22 
van die Tukkies. 

A.lma1 11 wellmm om 
bofaJttlna by te woon. 

. Ona beaig om 
' planne vir die komeode kama

val t. amee. Op hulle wag 'n 
bedtywige program. Op die 
foto verakyn: Petro Behr, Un
da Conradle, Petro Brite en 
Susan de Bruin. Kamaval be· 
gin amptelik op Donderdag 1 
Mel en na verwagting gaan dit 
die grootste kamaval oolt 

weea. (Foto: Fotokuna) . 

EKONOME OP 
PUK BAlE 
BEDRYWIG 

Riaan van der WaJt 

DIE Ekonomiese Verenlging·gaan vanjaar weer bate 
bedrywig wees na die slapte wat verlede jaar on
dervind is, het 'n woordvoerder van di~ verenlgtng 
aan die Wapad ges~. 

Daar is reeds een ultstappie 
ger~l en andcr word nog ge
rell. 

Die volgende aJ<sles word 
binnekort aangebied: 
28 April: Braalvleis. 
28 April: Ledevengadering . 
5 Mei: 'n Slmposlum. 

By hlerdle geleentheid saJ 
die bckende ekonoom, dr. D. C. 
Cronje, 'n referaat oor goud 
I ewer. 

Die verenlglng Is nou 120 
lede sterk. Die Ekonomlese 
Verenlging Is ook by die A.I.E. 
S.E.C., dle lnternasfonale Ver· 
enlging van Handel- en Ekono
m~estudente geaffUieer. 

Ru&by: 

Sport
uitslae 

0\•cr de Voor r 7 -
Klool>ICr I 3 

Over de Voor II 33 -
Klooster n 7; 

Over dt.! Voor III 7 -
Klooster IH 8; 

Hombre [ 12-
Drnkenstein 1 4; 

Hombre II 8 -
Drakenstein II 4; 

Hombre Ul 31 -
----------- Die voJgende ultstappies word Drakenstein Ill 0; 

Wapad 
DAAR saJ nie volgende week 
'n Wapad verskyn nie. Na die 
Karnaval word 'n spesiale 
Kamavalbeeld uitgebring. Die 
ADB-verteenwoordigers moet 
asseblief hierop let. 

Pukke word weer eens ae· 
vra om bydraes te !ewer. Hter· 
die bydraes kan strek van po. 
liticke artikels tot gewone be
rigte om 'n vereniging se beeld 
uit te bou. 

ook vir dl~ JcwartaaJ gerel!l: 
• 'n Besoek aan die effekte

beurs. 
• 'n Besoek aan die Arwa 

Kouslabriek In Parys. 
• 'n Besoek aan Sasol, Natre! 

en Yskor. 
• 'n MoonUlke besoek aan die 

Suid-Afrikaanse Blerbroue
ry. 

Daar Is ook met Tukkies ge
skakel en onderhandelings Is 
nou aan dle gang vir 'n han· 
delsintervarslty met hul Eko
nomiese Verenlgiog 

Dorp 1 4 - Caput I 4; 
Dorp lJ 16 - Caput ll JO; 
Dorp Ill 21 - Caput III 10. 
Skerm: 
Mans: 
Floret A 
Floret B 
Degen 
Sabel 
Vroue: 
Floret A 
Floret B 
Hokkfe. 
Vroue: 

PUK vs. TUKS 
2 7 
7 l 
3 6 
6 3 

5 
9 

4 
0 

Puk I 7 - Goldfields I 1. 

KOOP_.N-LDDP PADKAFEE 

* 
* 

Ons lewer af by vlotbouery 

Woensdag 30 April en 
Donderdag 1 Mei oop 

tot 1 vm. 

* Vrydag 2 Mei 
oop tot 2 vm. 

CARLETONVILLEPAD 
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KARNAVAL 
V ANJAAR se kama val is in alle op
sJgte 'n belangrike en deurslagge
wende kamavaJ. Ons moet vanjaar 
met 'n krltiese oog kamaval bou -
dit prys wat geprys beboort te word, 
maar ook dJt wat afgekraak moet 
word, af te kraak. 

valkomitee, js die idee dat vlotte 
gesamentllk op die kampus gebou 
moet word. Die doel hiervan Is se
kerlik om kamaval 'n kampusgees 
en nie 'n kosbuisgees te gee Die. 

Mens kan ook nie aan 'n beter 
kenmekaar dink Die. 

Die kamavalkomitee bet van· 
jaar hul bes probeer om die beste 
vlr ons aan te bied en as jy jou 
oog oor die program laat val, kan 
mens sien dat bulle dit goed regge
kry bet. 

Die Wapad glo dan ook dat die 
besondere gees wat met gesament
like vlotbouery gaan ontstaan, die 
_prak:tiese probleme wat sal opduik, 
gaan oorbrug. Dft sal moentk gaan 
om 'n netjiese en afgeronde vlot 
op die manier te bou. Materiaal 
moet been en weer karwei word 
en bate is daaraan gewoond dat 
vlotbouery elntllk 'n lekker kos
buisaksie is. 

Nou 1~ die disse voor ons- ons 
moet dJt net stormloop en verslind. 
Die Wapad glo dat die meeste van 
die disse soos suiker in die mood 
sal smelt, maar wie gaan dit ont· 
ken dat daar ook harde klonte 
gaan wees. 

Dit is ons taak om hierdie kJon
te uit te ken, aan die kamavalko
mitee te noem, sodat ons nie vol· 
gende jaar harder aan dieselfde 
klonte moet sluk nie. Die Wapad 

Baie verkies ook dat die versky
ning van die vlotte die Saterdag
oggend 'n verrassingseffek moet M. 
Opruimlng en saakbeskadiging kan 
dalk ook probleme word. 

· glo ook dat die kamavalkomJtee 
sulke opbouende kritiek sal waar
deer. 

Dit is egter ons taak om hlerdJe 
probleme so gou as moontllk te 
oorbrng en 'n goeie fondament vir 
volgende jaar se kamaval te 1~. 

Geniet die karnaval - dit Is 
tog immers waarvoor dlt daar is. Nog 'n pluimpie vir die karna-

Kliniek • VIr atlete 
DIE Departement Liggaamlike Op\o·oedkunde van die Potchefstroomse Unlver
siteit vir C.H.O., in samewerking met die Wes-Transvaalse Atletiek Mrigters
vereniging bied op Vrydag 25 April 1975 'n afrigtingskliniek in middelafstan
de aan. Die bekende Springbok en marathonatleet, mnr. Jan Barnard van die 
SuJd-AfrJkaanse Sportstigting sal as kursusleier optree. 

lJierdie kllniek Is die eerste bled word om 'n diploma In 
in 'n reeks wat in vooruitslg middelafstandafrlgting te ver· 
gestel word. Die bedoeling mel wert. 

Scholtz en mej. R. r. de Klerk, 
Department Lituaamlike Op
voedkunde, P.U. vlr C.H.O., 
Potchefstroom 2520. die lllinieke is om stelselmatig Organiseerders: Dr. G. J . L. 

'n bydrae te !ewer om afrlg· - - --- ----------------
tlng in aUetlek op •n boer vlak 
te bring. Dle Idem val op kwa· 
lltelt van aanbiedlng: daarom 
dat stegs enlcele nommers op 
'n lteer aangebied word. Be
kende afrigters word gevra 
om 'n voordrag te !ewer; daar
na word aan besoekers die ge
leentbeld gegee om aan die be
spreldng dee! te neem, vrae te 
stet, en sell vrae te beant
woord. 

FOOl 
Die kliniek begin Vrydagmid· 

dag om 3.00 nm. en word dle 
aand vanaf 7.00 nm. en die 
volrende oggend voortgesit. 
Enkele be.kende mlddelafstand
bardJopers Is genool om dlt 
by te woon. Aile belan_gstellen
des word ultgenool om dit by 
te woon. Dle kursusfool Is liOc 

vir volwassenes, soc vir studen
te en 20c vir ldnders. Aan tll
nlekgangers sal geleentheid ge-

l U LIG 
1 Thai. 5 : 8 . 
.. toot on.t nugte,. wees •. .'' 
He' on.s me ~ gevoz itt •n 

sloapwande~ me? Dit 
is bdanqrik d4t on.t tori nugt.er 
aal &Dee~, om 10 dle 'IDef"fdikheid 
itt cUe oi! te deft, 'n wet'ldik· 
hdd ocm aonde en genade. 

ON letoe moet gekenmerk 
IDOt'd dew' 'n nugt.erheid tDGt 
oadcn~ op aile tef'
'l'dM ~'4ft die laDe betf'e/. 'n 
NugCerl&dd tDGt au leer om 
1ft die Unlwoordigre w4t'eld 
QOdiGUg te we, want (jie.toQre 

laH u bftrokke op die toe
lroms ocm Chrf&fua. 

PUKKE IN 
•• 

RHODESIE 
Constant Smit 

DIE afgelope vakansie bet 'n aantal Pukke ons buur
staat, Rhodesie, op insiggewende wyse ontdek. 

Die toergeselskap bet ult 
vyf motors bestaan en streep· 
streep Is die tog ult Potcbef· 
stroom aangepak. In Petown 
bet almal weer by mekaar ge
kom, vanwaar dle rels na Mes· 
slna begin ~. 

Die gasvrybeid van die men
se op Messina het ons heelte
mal oorweidig - ons het op 
die rugbyveld geslaap. En bet 
die manne nie daardle aand 
gevou nie? 

Die volgende dag is die 
grens oorgesteek en Gatooma 
na bale gesutkel berel.k. Hler 
bet Wikkle se ouers ons ge
voed met beerllte voedsel en 
water. En toe Sinoyal Vra maar 
vir Constant enlgiets oor Mo· 
samblek, by bet nle vernlet 'n 
vrlend b}'(ekry nle, VOJter 
Mercedes, dle FreUmo-veater 
bet hom alles vertel D~ aand 
organlseer Nys en Gubard vir 
ons alaapplet by Lucle, die 
abaphond, eltakuus by oom 
Jim en tannJe Dulcie. 

Karibal >n woord so aoet 
soot~ . . . ell: weet nle. Vra die 
voliende penone: Nys, Tl'os, 
Kooa, Wlkkle. Gerhard, Con· 

stant, An~. Eben, Noets, 
Gerrie Gys, Jannle en Barno. 

Natuurskoon kan op Karlba 
gewaardeer word tot die ul· 
terste net jammer daar was 
nle tyd nle ... Die brawe Puk
ke bet In hul wy1held op 'n 
verbode plek gekampeer. In 
'n tent In 'n wlldreservaatl Dlt 
bel ons eers ultgevlnd toe die 
oUfante ons gejaar het. Die 
staaltjle sal ek nle vertel nle. 
want niemand sal my tog glo 
nie. As lemand dlt baie graag 
wil boor vra vir Ttos, by was 
dle aand by verre die bangste 
mens suld van dle Sahara. 

Oor die vaarl op die Kariba 
sal daar nle ulta'ewy word nle. 
Vra vir Koos en Noets om ver
dere inl.lgting. Noets bet am· 
per resora dat ons terrortslros, 
krokkedflkoa en seeltoelt01 ge
word bet en Kooa bet Noeta 
weer amper venulp. 

Die la.ute hoot.tuk bet toe 
aangebreek, Die terurtog bet 
begin. In Salisbury bet die 
groot steidJnr plaurevtnd; 
d1e ~er verdwyn, die Cbev 
bb' lD Salisbury en die DUB
ban gaan na Bulawayo. 

ONTSP ANNING IN 
AFRIKA - WAT IS 

OP DIE SPEL? 
Carl Noffke, hoofredakteur van Perskor-nuusdtenste 

ONS leef in dJe opwindende tyd van detente in Sulder-Mrika. Aan die ge
sprek hferoor doen almal mee, seHs dlegene wat met groot moe1te die 
vreemde Franse woord kan ontsyfer en vertolk. Maar dlt ts nou maar een
maal waar van ons mense in Snider-Afrika. Gebrulk 'n benaming wat dJe 
verbeeldlng aangryp en almal spring op die bokwa. 

Ons gespreltke oor d6tente en 
vera! ons verwagtlnge daaroor, 
sal myns lnslens mak.llker 
lr.oers ltry as alma! bcsef wat 
op die spel staan. 

Te dikwels word ons 'n rat 
voor die o~ gedraal deur wat 
mense van bulte af s6. As 'o 
mens ag slaan op die wiJde 
d.lnge wat daar onlangs In Dar
es-Salaam by die spitsberaad 
van dle O.A.E. gese is, moet 
Suid·Alrika hom begin gereed 
maak vir •n swart regerlng. 
Dlt Is trouens die e!se wot daar 
gcstei fs• eers moet Rhodesil! 
tuimel, dan Suldwes-Afrlka en 
vervolgens Suid-Afrlka. 

Dlt Is nodlg om weer ' n keer 
te verklaar dat dit nie Suid· 
Afrika se oo.gmerk Is om sy 
lngewande aan cl!e ontleedmes 
van Afrika te laat blooUe deur 
die inwUllglng en trouens ook 
inlslatlef om 'n ontspannings· 
beleid te volg nie. 

Suld·Afrlka se standpunt is 
dlkwels deur mnr. B. J . Vor· 
ster, on.s premier. gestel. Suld· 
A!rika neem aan ;:espreltke tn 
Afrika deel omdat hy vrede 
verlang, maar by is nie bereid 
om sy verhoudlngsbeleld In die 
proses op te offer nie. 

Hy maak dlnge makllker vir 
•n vrugbore gesprek oor Rho· 
desi~ f:ll Su!dwes-Afrika mlts 
•n Jogiese, aanneemllke pad ~e
volg word. Wat Rhodesil! ~ 
tref skryf hy aan niemand 
voor nie, maar probeer hy on
derbandellnge tussen die stry· 
dende party verremakJJk op 

die grondslsg van die Rhode
slese rrondwet wat vir 'n ult· 
elndellke swart regering voor· 
slening maak. 

Wat Suldwes-A!riJta betrer Is 
by nle bereld dat die OAE aan 
hom moet voorskryf hoe sake 
daar moet veTloop nie. Die be
volkin.'lsgroepe van Suldwes· 
Airi.ka sal self oor bul toekoms 
besluit en daar Is geen spl'tlke 
van d~e toekennlng van 'n rol 
aan Swapo wat die bevolking 
van SWA sell nie aan die or· 
ganisasie wU gun nie. 

Ons blnnelandse beleld Is 
ons ele saak. Wat hler In Suid· 
Afrika gebeul', word aan die 
bevolldng van Suld-Afrlka oor
gelaal iDit 1~ gevolgllk lmpU· 
slet in ons onderhandelioge op
gesluit dat daar geen bemoel· 
inge met ons hulsbaudellke sa· 
ke moel wees nle. 

Daar Is mense wat nou ook 
veranderinge en wyslgings in 
ons rassepatroon beplelt. Ver· 
anderings en wysi,gings Is no· 
dig mlts dlt in verband met 
ons verhoudingsbeleid staan. 
EnJge alwaterlng van ons be
leld of 'n baanverskulwlng sal 
ulteindellk noodlottige gevolge 
h~. 

As mense opstaan en st ons 
moet bulle volg moet ons self 
die pad verken waarbeen ons 
relei wll word. 

Daar was in Portugal 'n man 
met die naam van genl. Anto
nio de Spinola. Hy bet 'n nuwe 
vlsie van Portugal en die ver-

wantskap met die oorsese pro
vlnsles gekry. Hy bet die saak 
bespreek en sy gedagtes op 
skrlf gestel. 'o SUat58reep bel 
plaasgevlnd en die bejaarde 
generaal Is aan die bewlnd ge· 
stel. Die Uberale en die kom
munlstlese wareld bet gejulg. 

Maar feltllk oomag Is genJ. 
Spinola se mag afgetakel. In 
die plek van sy vlsioen van 'n 
geleideUke magsoordrag aan 
die pro\·insies bet die Unkses 
wat hom tot 'n staatsgreep ge
maneuvreer het, sake so be
wlmpel dat die mag sommer 
onmiddellik aan die voorma· 
llge terrorlstegroepe OOlilied<a 
Is, hoewel buUe in daardle s ta· 
dium nle noemenswaar<Hge 
s teun van die burgerllke bevol· 
king genlet het Die. Die Kom
munlsme is meteens In daar· 
die geblede ln 'n pos1sle gestel 
waarult bulle nJe ln ons leef· 
tyd gedwlng sal word nle. 

En genJ. De Splnola ? 
Hy Is ver;gete. Hy is lank nle 

meer aan bewind nle. Sy boek 
- Portugal en die Toekoms -
word nie meer gelees nie. Sy 
land bet nou 'n MarxisUese 
bewind. 

Daarom as daar mense Js 
wat bulle as leiers voordoen, 
maalr. log net seker dot bulle 
nle poppe Is wat, as bul idees 
begin sel!vier, deur die magte 
agter bulle verwerp sat word 
nle. 

Suid·Afrika kan nie ·n Spl· 
nola bekosticg nle. 

BARGAIN STORE 

* * 

"SUIT CENTRE .. 

BLAXERS - AU wool ........... . 

TRACK SHOES .............. -·· .......... .. 

Shop No. 9 
Indian Centre 

R29,95 
R 4,95 
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Haal tog af 
Daar het 'n dringende beroep van die S1udenterud gekom 
det Pukke wat hul motors verttoop tog daarop moet let 
dat hulle die .,Ona Ia Pukke"-plakkera van hul agtem.llt ver· 
wyder. 

Dlt kan maklik gebeur dat die vert<oopte motor In 'n 
altuaale lean beland waardeur die Puk se naam skade lean 
berokken word. 

Die Studenterud vra vrlendefik dog dringend dat menH 

wat van voomeme is om hul motors te verttoop en wat 
hierdie plakkera op huf agtem.tlt het. dit tog voor die tran· 
aaklie verwyder. 

Vir die koue winter wat voor
lt het die Student&raad goed 
voorsorg getref. Hlenh Ia 
een van die nuwe kledlngatuk
ke wat Pukke eanstona aal 
kan koop. Hlerdle trul kan na 
lnfonnele sowet as deftige ge
Jeen1hede ungetr.k word. Die 
voOI't<onw van die trul Ia ook 
meer modem. (Foto: Foto-

kuns). 

VOOR MET 
AIJ.ES 

SOETDORINGS is net aater 
die buit (Bultl) - nie agter 
die klip rue, inteeodeel. voor 
met allesl 

Die naweek voor die Uni· 
vers.iteit iesluit bet vir die 
kort laninawekic bet ons ons 
pte uJt iCniet. Die Vrydai· 
aand se ruek saam met Ma
kouviei was feeste, maar nog 
oet die aanJoop tot die skaats 
van Saterdai saam met Over 
de Voor. Ek moct vertcl van 
Lidie wat haar histeries geval 
bet op die skaatsbaan, oru oie 
te praat van Bereodieo nie -
noatans bet die bloukoU:: 
,sweet memories" iCbad. 

'n Groot aankondiaina is die 
moontUke verlowini van Sue 
- baie aeluk ons het naos 
voorspel dit iaatt vinnia v·c~ 
en 'n skok. 

Ek Is seker Moses en 
,,A.iiroo" bet die skaatsuitstaP
pie vreeslik aeniet. 

Het julle al ooit 'n kamer 
tjok en blok vol aesien? Vra 
vir Taba Jab hoc lyk ons stt· 
kamer met 'n inter tee. 

Tertia is al klaar tuis in 
Soctdorinas. Geluk ook aan 
haar met haar keurina vir 
Alabama. 

Oos waarsku al die manne 
wat mak aeword het vir Soet. 
dorinas - ons sal aeen nun 
bierdie karnaval d.roc\~ hJer
vaodaan laat weaaaao nie. 

BESTE VIR U NOU BESKIKBAAR 

BY 

DIE BLOU WINKEL 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••• 

FANTASTIESE NUWE REEKS VIR 
MANS EN DAMES 

* Breidrag 

JclSSe 

Winterbaadjies 

Pakke 

Denims 

TEEN 
SPESIALE 

PRYSE 

KOM KUIER GERUS 
VI,R ONS 

~E~AKE VOJRV AL 
BY KOSHUISRUGBY 

KYKERS OP VELD 
Jurg Prinsloo 

TYDENS Saterdag 19 April 1975 se wedstryd tussen die eerstespanne van 
Hombre en Drakenstein is ongekende tonele op die Fame du Toit.-velde aan
skou toe die afrJgter van Drakensteln, mnr. Christo Boltzhausen en 'n groot 
gedeelte -van die Drakenstein-ondersteuners na 'n beslissing van die skelds· 
regter, mnr. Briel, dle spel ontwrig bet deur op die speelgronde te gaan. 

Die onmin het ontstaan toe 
die grensregter van Hombre sy 
vlag opgesteek bet terwyl sy 
span blnne die kwartgebied 
van :Orakenstein vorentoe ge
dryf het met die bal. Die 
skeidsregter het onmiddell\)t 
beduie dat by die beslissing 
van die grensregter verwerp, 
en daarop bet die grens:regter 
sy vlag laat sak, die spel bet 
voortgegaan en geiMndig In 'n 
drie onder die pale vir Hom· 
brt. Tot in die stadium het 
I>rakeostein voorgeloop met 
4-0. 

Toe die skeidsregter die drle 
eo die vervy{skop van Hombre 

duidellk dat spel vir 'n lyn
staan slegs deur dle blaas 
van 'n skeldsregter se Oult· 
jie gestop kan word. 

3. Refl 6 B (2) bepaal: ,,'n 
Grens~er Ia ~nder beheeT 
van die skeidsregter wat op
dragte lnsake sy pligte aao 
hom mag iee en enlge be
sllsslng van hom mag VeT· 

werp'' 
In Saterdag se wedstryd het 
die sketdsregter klaarblyklik 
van blerdle diskl'esle gebruik 
gemaak. 

Laastens, maar tog nie son· 
der 'o gevoel van die drlogeod· 

held van die aangeleeotheld 
moet gewys word op reiD 6 A 
(7) wat bepaal: .,Gedurende 'n 
wedstryd mau geen persoon be· 
balwe die spelers, die skeids
regter en die grensregter bin· 
ne die veldombelning of speel· 
veld wees ole tensy die skeJds
regter vedof daartoe gee, wat 
dan slegs ook:. met 'n besonde· 
re doel en tydellk:. gedoen 
word". Hiermee word die hoop 
uitgespreek dat bogenoemde 
uiteensetting mag bydra tot 
die meer oorwol! aptrede van 
toeskouers by ons rugbywed· 
stryde. 

toeken en daama na die grens- f.""====!!!S!!================n 
regter gaan vir raadpleglng oor 
laasgenoemde se beslisslng, het 
eers mnr. Holtzhausen, en toe 
'n groot groep Drakensteln-on· 
dersteuners oor die speelveld 
beweeg In die rigting van die 
slceldsregter. Hulle is toe deur 
die skeldsregter beveel om die 
veld te verlaat. Spel ls hler· 
deur vir enkele minute ver· 
traag. Hierna bet Drakenstein 
se span onder aanhltslng van 
die meerder!teid van Draken-
stein-oodersteuners met aUe 
ma;g en geweld ingeklim. Die 
Hombre-span het egter die spel 
mooi opgesom en met werlr.lllt 
sprankelende rugby terugge
dryf om uiteindelik met 1.2-4 
tewen. 

Na die einde van die wed· 
stryd was mnr. Holtzhausen en 
die skeidsregter en greosreg· 
ter In 'n baie warm gesprek: 
betrokke. Mnr. Holtzbausen het 
gedrelg dat dit nle die laaste 
sal wees wat van die beslls· 
slog geboor sal word nle. 'n 
Speier met 'n D.rakensteln trul 
aan het die skeidsregter tydens 
die geeprelt aan die trul beet· 
gekry. Toe hy gewaarsku is om 
te los, het hy die raad egter 
dadellk aanvaar. 

Van die grensregter word 
vemeem dat by sy vlag opge
steek het toe 'o speler van 
Hombre die bal terug veld-In 
ge.ldap bet terwyJ die speler 
nog bl.nne die speelveld was. 
Die toeskouers het egter sy uit· 
sig versper en hy bet ole ge
slen dat die speler buite die 
veld beland. en bet sy vlag 
opgesteek. Die akeidsregter, 
wat by die bal was, het nle die 
apel gestop nie, en die il'eJao 
regter bet toe sy vla;g laat 
sak, en spel bet voortaegaan. 

Dit ls interessant om te aleo 
wat die ret\la van rugby be
paal: 

Rei!1 6 A (5) van die amp
teJJke ~boet van die S.A. 
RuP,yraad bepaal: ,,Die 
akeidsregter is die enlgate 
beoordelaar van fdU en 
van die ret\11. A1 11 bealts
slnp ia biodens vir die ape
len ... "' 
Rem s A (8) tJepaal: ,,Die 
sketdaregter moet 'n jlu~ 
d.ra en dlt blus . . . onder 
andere om dle wedatfvd te 
niOn' tvd •top u lit ..... 
(b) wanneer c1le bat oor 'n 
~.JD. doeli'feDilJD of 
doodi1D ieiUD het ot dlt 

Ons man op die 

kampus het 'n spesiale 

aanbocl vir iou. 

., Ek nooi u uit om in 

verband met die Studie· 

leningsplan 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 wat vir 'n MBA-kursus aanvaar is. 

3. Studente: Tot R300: tydelike finansiering vir 
onverwagte uitgawe. 

4. Gegradueerdes R1 000: bystand aan gegra
dueerdes totdat hulle diens kan aanvaar. 

5. Persoonlike Lenings (Studente): Tot R3 000: 
vir studente vir tandheelkunde en ander pro
fesionele beroepe om toerusting te kan finan
sier. 

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

DIE BULT TELEFOON 4241 
-WP. 

geruk bet. Dit 1IJ bierult , __________ ~:~~~;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;t __ _. 
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Anna Neethling Pohl. veteraan 
van die Suld·Afrikaanse ver
hoogkuns, tydena 'n toneef 
van Glaadeur wat onlanga hier 
opgevoer Is. (Foto: Fotokuns). 

THEATRE 

16/17 MEl 

Affere hier 
DIE Karnavalpremiere beloof om hierdie jaar 'n 
reuse byeenkoms te wees. Tobie Cronje en Herbie 
en Spence gaan meehelp om van hierdie byeenkoms 
lets groots te maak. Daar loop ook gerugte rond dat 
Annellne Knel dalk ook die aand persoonltk daar 
sal wees. beioof om een &Tool fees te 

Dle premi~re gaan hlerdie wees. Tobie CronJ~. ook geklee 
jur plaasvind In die vorm in sy naskabaal, sal die Klll'
van 'n pajamapreml~re. Almal naval afsluit met '11 kort toe· 
wat kom moet dus In nagklere sprakle. 
kom. lndien daar klagtes van Verder bled Cinepuk u : ,,So
koue Is mag 'n japon gebrullt mer", 'n rum wat gcen bckend· 
word. stelling nodlg .bet nle. En met 

lets wat ook bale lnteressanl Anneline Krtel in dle hoofrol. 
Is Is die feit dat die prerni~re be.boort die film groot te wees. 
In ons ele Clnepuk gaan plaas- Kameraman Koos Roets bet 

· vind. Soos bale ~ne a1 O.P· bier, volgens verskele berlgte, 
gemerk bet Is daar groot b& sy beste fotogra(ie oolt na vo
drywigbeid by die Totiuasaal re gebring. 
aan die gang waar African Die Pultmasso Is deesdae so 
Consolidated Films besig is om groot det twee vertonings ge
'n gel\eeJ en al nuwe ldanlt· reiD word. Tobie, Herbie en 
stelsel te lnstalleer. Spence sal by albel geleenth& 

Die program vir die aand de optree. En Koos Kaffer Kru· 

VRYDAG, 25 APRIL 1975 

PROGRAM 
ClNEPUK se program vir die 
res van die kwartaal Is: 
S Mel 6,00 nm. Karnavalfllek: 

Somer 
~.oo nm. Besoekers: Tobie 
Cronj6, Herbie en Spence 

5 Mel 7,30 nm. Brother Sun, 
Sister :r.toon 

6 Mel 7,30 run. The Great Waltz 
16 Mel 7,00 run. Bequest to tbe 

Nation 

9,00 nm.. Cabaret 

17 Mc1 7,00 run. Cabaret 
9,00 nm. Bequest to the Na
tion. 

28 Mel 7,SO nm. England Made 
Me 

SO Mel 7 ,SO nm. Beautlful Peo· 
ple 

6 Junie 7,50 nm. The Way We 
Were 

-----·------------- ger Is die seremonlemeester. 
IS Junie 7,30 nm. Mqnum 

Force 

BOYS SKENK 20 WERKE 
DINSDAG 18 Maart was 'n roolletterdag nte alleen vir Potcb se kunsllefbeb
bers nie, maar ook vir die P.U. se Permanente Kunsversameling: by die 
openlog van die George Boys uJtstalltng in die Frans du Toit.-gebou is aan
gekondlg dat by nte mlnder as twtntJg van sy werke aan die Unfversiteit se 
~~~~~~~~ Permanente Kunsversa· 

''l r 

Dit sluit van mnr. Boys se 
nuwere olieverfs'kilderye, ara· 
!iese werke en werke in ae· 
mengde media in. 

Volaens prof. Muller Ballot, 
hoof van die PU se Kunsdepar
tement, vorm die skenldna 'n 
waardevolle toevoeging tot 
die bestaande Boys-werke in 
die Universiteil se versameling 
en gee 'o goeie voorbeeld van 
die mediagebruik van die vee!. 
sydige kunstenanr. 

• KaartJies sal 50c kos en is 
by die deure beskiltbaar, maa.r 
plekke kan ook by die S.R· 
kantoor bespreek word. 

20 Junie 7.30 nm. The VIctors 
Veranderlnge sal op hlerdle 
blad aangekondlr word. 

KARNAYALKAARTJIE!!! 

•.. GEE U DIE VOLGENDE 
VOORDELE: 

toegang tot musiekkarnaval - Allan Garity, 
Tommy Oliver, Denise Freeman ens. 

toegang tot die karnavalopvoering - Die 
liegbek. 

toegang tot Kaap-na-Rio. 

DABHEL HOUSE 
George Boys, wat onlangs 

van Europa terusgekeer bet 
Wa3r hy met gcoot welslae ult
sestal bet, het vir 'n week as 
aasdosent aan die PU in kuns· 
gesldedenis en beeldeode kun
ste opgetree. Hy is hoog in sy 
skik met die opset en sran· 
daard van kunsonderrig - en 
hoe ook anders, met twee van 
sy oudstudente, mnre. Barend 
Grobbelaar en Fh!> Coetzee as 
dosente in becldhou en sltil· 
derkuns in die departement! 

opsie op kaartjie vir pajama-premiere - film, 

~-.. .. Herbie en Spence, Tobie Cronje as gasspreker. 

I ete op kampus, Vrydagmiddag. 

Winkel Nr. 19 

• vrr: 

* S Hey-broekpakke 

* Tei·winterldere 

* Denim palazza-broeke 
~· 

G 
t 
I 
I 
I 

-Wapad 

Mnr. Boys was voorbeen 
vise·rektor van die Johaones
burgse Kunsskool, waar by on
der meer verantwoordelik was 
vir die lnstellina van die vak 
Visuele Persepsie. 

LIEGBEK 
DIE Departemenl Spraakleer 
en Drama van die P.U. nool u 
harUlk ult na dle aanbiedlng 
' 'an Die Liegbek. Die aanbie· 
ding vorm deel van die Uende 
bestannsjaar van die deparle
ment.. en ook as deel van Kar· 
naval '75. 

Die Liegbek (rt Buglardo) 
van Carlo GoldonJ (1707 - 9S) 
word op Saterdag 3 Mel om 
19h00 voor die Ou Hoofgebou 
aangebied. Toegang is gratis. 

Die werk Is uit die Itallaans 
vertaal deur Luis Leal en die 
regie word deur EUze Sebec
pen waargeneem. 

U aandag word weer daarop 
gevesUg dat dit koud kan wees 
aangeslen dlt 'n opelug aan· 
btedlng Is. Trek dus warm aan 
en bring kus.sings en komberse 
sa am. 

SIEN 
DIE 

LIEGBEK .................... 

AI hierdie voordele net vir 

11,50 

-Wa. 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

+ HANDBOEKE 

+ SKAYFBEHOEFTES 

+ EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEK
HANDELAAA VEALANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,die Potchefstroomse boekhandel" 

Tomstraat 88 - Tel. 5236 - Potchefstroom 
-WP 

IN SLEEP 
Restaurant 

·-· GEKOOKTE 
MAALTYE AAN 

STU DENTE 

._. 
TOMSTRAAT 100 
TELEFOON 6039 

-WP 
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PUK FEESTE: 
MAAK OF JY MAL 
IS EN DOEN ALLES 

DIS aooa dle fees voor die 
oorlog - aooa die laaate loop· 
dopple vir die alagveld - dia 
karnaval. 

'n Week om te vergryp an 
allea wat c:t..r ~ebled word. 
'n Week van fMate en mal· 
pan voor die lllcademleM 
~ 

Vanjaar M "-naval het 'n 
vol ptogrem en dlt beloof om 
die beate kamaval te weea 
wat ona nog oolt gehad het. 

U kan hlerdle program ult· 
knip en teen u kamennuw 
vasplak. Volg dlt net no'-*eu
rig na. 
•••• •••••••••••• •• 

BREINS 
AGTER 
FEESTE 

DIE DEPARTEMENT VAN VOLKSWELSYN 
wens aile studente wat met hulle 

meisies en motorfietse op die T rapkar

baan tydens die resies gedurende 
karnaval verskyn. toe 'n •... 

gelukkige en voorspoedige 

Ka. na.rdl· 
program 

Maandag 28 April 1975 
MIDDERNAG: 
7.00 nm.: 

10.00 nm.: 

Marathons begin. 
Skynhof - Aardkundegebousaal. 
Studentevaria- almal kom in die Totiussaal byrne· 
kaar vanwaar die uitsending sal plaasvind. 

Dinsdag 29 April 197 5 
4.00 nm.: 
7.00 nm.: 

Kaap-na-Rio wedvaart op Potch.-dam. 
7-man rugby, Olenpark. 

Woensdag 30 April 1975 
7.00 nm.: 
9.00 nm.: 

Orkes- en talentkompet.isie in Totrussaal. 
Skermmarathon . 

Donderdag 1 ·Mei 1975 
6.00 nm.: Opening van Kamaval deur Madelein van Blljon. 
6.30 nm.: Teregstelling van die Akademie . 
7.00 nm.: Karnavalopvoering: Die Liegbek . 
9.00 nm.: Vlotbou by koshuise. 

Verversings sal by verskeie stalletjies beskikbaar wees. 

Vrydag 2 Mei 1975 
9.00 vm.: Duikvertoning vanaf die biblioteek se dak deur 

Alfonse Clem~nte. 
9.00 vm.-11 .00 vm.: Pannekoekmarathon. 

11.00 vm.-12.00 nm.: Stalletjies. 
9.00 vm.- 9.30 vm.: Geghriesde paalklim. 

St.adi9e fietsry - die persoon wat die stadigste ry, 
wen. 

9.30 vm.-10.10 vm.: Musiek deur Tank-groep uit Pretoria . 
10.10 vm.-10.40 vm.: Hamburgers eet (dames). 

Rookkompetisie vir manskoshutse. 
10.40 vm.-11 .20 vm.: Musiek deur Gate. 
11.20 vm.-11.50 vm.: Pannekoeklandloop (mans). 

Fietsry (dames). 
11 .50 vm.-12.20 nm.: Musiek deur Midas Touch·groep van Johannesburg. 
12.20 nm.-12.50 nm.: Kompetisie om te sien wie die meeste klere kan 

aantrek (mans). 
Grimering (mans). 

12.50 nm.- 1.20 nm.: Musiek deur 'n folkkunstenaar. 
1.20 nm.- 2.00 nm.: Motorstoot (mans). 

Kussinggeveg (dames). 
2.00 nm.- 2.30 nm.: Musiek en sang deur Denise Freedman. 
2.30 nm.- 3.15 nm.: Melkdrink (dames). 

3.10 nm.- 3.40 nm.: 
3.40 nm.- 4.20 nm.: 

4.20 nm.- 5.00 nm.: 

5.00 nm.- 8.00 nm.: 

8.00 nm.: 
11 .00 nm.: 

Kaaseet (mans) . 
Beoordeling van draadkarre deur Randalia. 
Draadkarwedren. 
Blommerangskikking. 
Tommy Oliver. 
Toringbou met bierblikkies (mans). 
Fiets uitmekaar en aanmekaarsit deur dames. 
Allan Garrity. 
Beoordeling van skoonkarkompetisie. 
Trapkarwedren. 
Musiek op die kampus. 
Vlotbou op kampus. 
Sentrale braalvleis op kampus. 

Saterdag 3 Mei 1975 
1.00 vm.: 
6.00 vm.: 
8.00 vm.: 
9.30 vm.: 

11.30 vm.: 
2.00 nm.: 

9.00 nm.: 
7.00 nm.: 

Vertoning van Cartoons op kampus. 
Beoordeling van vlotte en popkoppe op kampus. 
Vlotopt.og deur Potchefstroom. • · 
Vlotoptog en studente vertrek na Klerksdorp. 
Puk teen Klerksdorp op Oltinpark. 
Eerste vertoning van kamavalpremiere in Totiussaal. 
Gasspreker - Tobie Cronje. 
Gaskunstenaars - Herbie en Spence. 
Seremoniemeester - Koos Kaffer Kruger. 
Film - Somer. 
Tweede vertoning. 
Heropvoering van die Liegbek op die Kampus. 
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DIE WAPAD 

DA WIE SORG VIR 
OPWINDING 

SPORTGIDS 
RUGBY 
PU 1B VI KJerbdorp 1 Oll!n· 

park 4.00 nm., 
PU 2 VI KJerkadorp 2 OU!npark 

2,55 run., 
PU S vs Klerbdorp 3 PU velde 

1,50 run., 
PU 4 VB KJerksdorp 4 PU velde 

1,50 nm., 
PU 1 vs Westelikes 1 Markot· 

ter A 4,00 run., 
PU 2 vs Westellkes 2 Markot· 

ter A 2,~ nm., 
PU 3 vs Weste!Jkea 3 Markot· 

ter A 1.50 nm.. 
PU 4 vs. W..tellkea 4 Markot· 

ter B 1,50 om., 
Jonaspan vs Klerk.sdorp o.20 
Ol~park 1,50 run., 

PU o.20 vs Weermq o.20 A 
Weel'lllq A 4.00 nm., 

MJ o.19 VB Weermag B Weer· 
mag A 2,55 nm., 

NETBAL 
Pukke vs Potch Dorp. 
IIOKKIE 
MahB 
PU 1 VB Strathvaal 1 Puk A 

veld 2,15 nm., 
ru 2 VS Stratbvaal 2 Puk B 

veld 2.15 nm. 
Vroue 

Hokkie op wen pad 
DIE Put eerste vrouehokJdespan bet bJerdJe na
week bulle onoorwonne rekord bebou deur die 
span van Goldfields te Jdop. Dfe tellJng was 7-1. 

Daar is aanvank.l.i.k gemeen spyte van die telling. het albei 
dat dje tellina 8-1 in die Puk spanne aoeie spel aelewer Dit 
se guns was, maar daar IS wil oot voorltom asof daar •n 
beslult om dit 7-1 te maak IJ'OOl verbeterinc is In die 
nadat die sk.eidsreater blyk· stok en aangeewert van dje 
baar nle 'n fout raakgesien bet Puk vrouespan, veral as dit 
nie. Dk: Wedstcyd was deur- met verlede jaar veJ'If!lyk 
pans baie opwindend, en ten word. 

Annall Cabano 

PUK atlete bet verlede week besonder goed op dJe Suld-Afrlkaanse Inter
provlnsiale 'Kampfoenskappe in Johannesburg gevaar. Agt goue medaljes, 
drle sOwer en een brons medalje Is deur die Pukke verower. 

Dawle Malan het vlr die be.s
te preatule op die byeenkoau 
cesorg. In die paalsprin_g bet 
by cewen met 'n boogte van 
4,to meter. Dit iJ 'n ouwe 
Afrika sowel as Suld·Airlkaan· 
ae rekord. ln die proses bet by 
dle tltel wat b.Y verlede jaar 
1ewen bet behou. Die Kovsle 
He~ van der Walt wat oor 
die aJcemeen beskou word u 
die beste paalsprlnger In Suld· 
Afrika moes met 'n tweede 
plek tevrede weea. D&lt tan 
dje Puk Daw1e ~ prestasle na· 
volg en die KoVBtes later van· 

jaar op but baadjle gee In die 
jaarllkse lntervanlty. 

Andries KroiJDan bet op 
skltterende W)'80 die 10 000 m 
gewen Sy tJd 30,09,11 Dit ls 
'n merltwaardlge preataale u 
in ag aeneem word dat ay pro· 
vlnsle bom nle flka renoea ae· 
ag hel om bulle te verteen· 
woordlg nte, en hy lndivldueel 
lngeskryf bet ten elnde ry U· 
tel te verdedlg. 

Ruanda Jacobs wu seker 
die teleurcesteld.ste atleet op 
die byeenkoms deurdat ay vir 
dJe derde keer In haar loop
baan die lOOm rekord van 11,4 
set. ge6wenaar bet: die wind 
was egter net 2,Gm te aterk 
om dit as rekord erken t.e ltr7. 

59,e2 m In ag 1eneem word. 
Marie van der Westhulzen 

het tweede In die gewfastoot 
vir vroue gekom met 'n af. 
stand van 14,08 m. 

Stephanie Kot.ze bet die 
enlgste bronsmedalje van die 
Pukke verower met sy sprong 
van 7,47m ln die versprl~. 

Wes-Transvaal se vrouespan 
In die 4 x 400m anos, het vir 
'n nuwe Suld·Afrlkaanse re
kord gesorg met 'n tyd van 
3.-fO.e. Ann Hayward was deel 
van hierdie aflosspan. 

Di~ Wapad word gedrulc deur 
die Potchefstroom He raId 
( Edms.) Beperlc, OlinltUUt II, 

Potc1refstroom. 

In d1e 200m het sy net-net ._01111,,,11, .... 
tweede plek lngeneem na die 
blitslge Marna de Villlers van 
Oos·Transvaat Altwee het 
tye van 23,i sek. aanJeteken. 

GROOT 
AFSLAG 

Sakrekenaafs nou beskik
baar teen spesiale studen

te-afslag. 

Kontak: 

Piet Meyer bet vir die ao· 
veelste keer we,hol·oorwln· 
nings In die stapnommer be
haal. In die 5000m en 20 km 
stap ka'l die man ne t nle by 
die klein w1tkop bly nle. In 
die 20 km hel 1\y die beste tyd 
nog deur 'n Suld·Afrlkaner op- Deon van Niekerk 
gestel nl. 1,31.31. Hcndrik Ba· Hombr6 
denhorst het tweede gei!indlg Gang 7 Kamer 83 
mel 'n tyd van 1.3UJ. Telefoon~ •7996 of 2184 

Plel Goosen het 'n allwer J 
medalje in die skryfwerp ver· Aile aankope - kontant PU 1 vs Strathvaal Potc:h Ovaal 

2,15 nm .. 
PU 2 vs Strathvaal Potch OvaaJ 

3,30 om. 

Dawfe Malan trek hier skv11k oor die dwwatat die palspringnomnw op ower met sy ~stand van 53,341 met bestelling. 
S.A. lnter·provlnslale Kampioerw.kappe. Hy het die nommer in 'n nuwe Afrika en Suid

AfrlJc.a rekorcfhoo9te van 4.90 meter gewen. 

Nedbank bied aan 
Die Nedbank-Universiteitsdiens is spesiaal vir 
studente ontwerp en bied die volgende: 

ODie Student se Kits-Kontantkaart wat u deur 
· middel van ons Kits-Kontantmasjiene in staat stel 
om enige tyd van die dag of nag A1 0 sonder 
koste te trek 
U Kits-Kontantkaart kan ook saam met u eie 
tjekboek en ander geriewe gebruik word. 

O Rente op u spaargeld word teen die hoogs 
toelaatbare koers vir sodanige rekeninge aan u 
toegestaan. Boonop word die rente op ·n 
daaglikse grondslag bereken en u rekening 
maandeliks ooreenkomstig gekrediteer. Dit gee u 
meer geld as wat u onder die halfjaarlikse of 
jaarlikse stelsel sou ontvang wat steeds algemeen 
deur ander instansies gebruik word. U hoef ook 
geen grootboekgelde of verwante koste te 
betaal nie. 

O'n Omvattende reeks bankdienste wat vaste 
en ander deposito's, bankwissels en oord.ragte, 
veillge bewaring, reisdokumente en reisigers
tjeks insluit 

OVrylike toegang tot Nedsual, een van die 
grootste finansiiile installing in sy soort in die 
land met uitgebreide internasionale verbintenisse. 
Handelsbank-, algemene bank-, aksepbank-, 
verhurings-, huurkoop-, versekeringsmakelary.-, 
eiendomsbeleggings en onderlinge fonds
beleggingsdienste, die administrasie van 
trustfondse, die American Express-Kredietkaart: 
wat u behoeftes ookal mag wees, ons het 'n 
deskundige wat u kan raadpleeg. 

l.W. Vergelyk die Nedbank-Universiteitsdiens met 
wat ander finansiele instellings in Suid-Afrika aan 
die student bied. U sal dit sonder weerga vind. 

"" 
NEOOANK 

Wat u planne ookal is, een manier 
om in die lewe vooruit te kom is om 
die regte mense te ken 

Die Nedbankers 

Ontrnoet orw unlveraitlllllhiM - Mnr. 
Chrta1D HoltzNusen. 
Wanneer daar onmiddelllke deskundige 
advlea oor atudente .. geldsake, verse
kerlng, rela en dies meer vertang word. 
Nl u vind dat julie mekaar verstaan. 
Vir volledlge lnligting oor ona Univefb. 
teitadiena en vir vinnl9e besluite, aiel1 
Christo Hohzhausen by Nedbenk In Pot
chefatroom of akakel hom by 4394. 

m. ·n pulk prestule 11 John -Wa 
van Reentn se afstand van *-•••••••• 111 •o•t 

Spesiale 
Studielenings 
Studielenings is aan aile voltydse manlike studente 
beskikbaar wat hulle eerste studiejaar met welslae 
voltooi het. 

OTot A500 per jaar vir klasgelde, die aankoop van 
voorgeskrewe boeke en so meer, teen minder as 
helfte van die gewone rentekoers. 

OTot R2 000 per jaar vir MBA-studente teen 
soortgelyke gunstige koerse. 

ONagraadse lenings. Enige jong professionele of 
sakeman kan vir daardie eerste belangrike lening 
aansoek doen wat hom in staat sal stel om sy eie 
besjgheid tot stand te bring. lenings word teen 
'n lae rentekoers toegestaan en geen terug
betalings word in die eerste tydperk voordat 
inkomste verkry word, vereis nie. 

OOnoortreflike verhuringsooreenkomste vir 
medici en tandheelkundiges wat die jongste 
toerusting en bybehore wil aankoop ten einde 
hulle eie praktyk te begin. 

Gratis clienste 
Die volgende dienste is gratis aan aile 
universiteitstudente in Suid-Afrika beskikbaar
ongeag of hulle Nedbenk-kliente is of nie. 

OVersakering. belegging en finansiaring 
Gratis advies met betrekking tot u versekerings
beleggings- en finansiele behoeftes kan by u 
naaste Nedbank-kantoor verkry word. Hierdie 
dienste word deur deskundige spanne in die 
Nedsuai-Groep gerugsteun. 

0 Reisbeaprekinga 
Skakel ons net en ons sal u plaaslike of 
buitelaodse reisbesprekings doen of toere reel. 
Spesiale tariewe vir studente. Vlieg nou. betaal 
later. 

OEkonomiese publikasies en ,.Passport to 
Pleasure" 
Gratis eksemplare van gereilde pubtikasies is op 
aanvraag van enige Nedbank-kantoor verkrygbaar 
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