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Volgens mnr. Schalekamp geSo het mnr Marius Schalekamp, Studenteraadsvoorsilter, brulX Pops dieselfde metodes
verlede Maandagaand tyd~s as die rewolusion~re studente
'n massavergadering aan so- oorsee om die bes~ande orde,
wat duisend Pukke in die in hierdie geval die Afrikaner·
TotillSsaal gese.
Mnr. Schalekamp bet dit
duldelik gestel dat dit sY perS{)Onlike mening Is en dat dit
nle noodwendig die menlng
van die Studenteraad verteen·
woordig nie.

C.H.O.
Schale!tamp het Pops,
wnt steeds anoniem bly, daar·
van beskuldig dat dit nie bul
uoel is om die Christelike be·
ginsels van die Pu.k uit te leef
me. ,,Pops wil die C.RO uit
die wcg ruim", bet mnr.
Schalelca.mp ges~.
Mnr. Schalekamp bet ook
ges~: .,Pops wil die Studente·
raad uit die weg h~. maar bul·
le is te lig d.a.:lrvoor".
Mnr

band geruk is
Vyfminute van Korps genader
Volgens mnr. Schalekamp het het, ges~ dat .,enlge aap af·
die rektor aan die verslagge- leidings kan maak".
wer van dle koerant wat hom
Mnr, Schalekamp het ook ge·
(die rektor) oor dje omstrede
Vervolo op bl. 3 kol. 1

*

dom, tot 'n val te bring.
,,En ons as Afrikanerstuden·
te kom weer derde deur te
doen wat ander doen. Dit is
volksgevaarlik. hierdie mense
wil Potchefstroom, een van
Afrikanerdom se sterk vestings,
tot 'n val bring'', het mnr.
&balekamp g.,s~.
KOERANTE
Volgens mnr. Schalekamp
geb:-uik Pops die l!:ommunilta·
siemedia om die Puk swart te
smcer.
Suld·Alrika se grootste Afri-·
kaanse koerant, bet ook deurgeloop. Volgens mnr. Schalekamp bet die rektor aan hom
ges~ dat die .,Ape"·storie in
dill- koerant heeltemal ult ver·

... Schalekamp . . . Pops wll dia C.H.O. verwyder .. . ek sal
teen hulle veg so lank as wat ek kan . . (F01o: Fotokuns.)

SPIETKOP
·S E GEEN
PROBLEME
J. Wierenga

-

GOEIE sarnewerking. Geen probleme. Aldus mnr.
Lourens Lemmer, dit- unifotmlose verkeersman
van die Puk.
. . Pienaar . . . dit is nou hoog tyd dat daar ondersoek na
Sedert 7 Maart i:; 401 boete- elke persoon wat 'n verke<'rs·
'n verteenwoordigende studenteraad ingestel word ...
kaartjies ultgeskryf, 'n Baie oortr eding begaan S1 k:m aUC!>
(Foto: Fotokuns.)
klein persentasie hiervan Is vorlge oortredinge g.(;k~n tro
nog nie betaal nie. Die meeste leer "or1l. Altesaam 75 rckords
oortredings geld parkering op IS al vir Pot<:hcfsiroommotor:;
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DIE moontJikheid Js sterk dat een van Suid·Afrika se grootA.frikaanse oggendblaaie. Die Transvaler, binnekort een
bladay per week .;ar; rl;l) Puk en Potchefstroomse Onderwyskolleg~ (Pote) gaan afstaan.
Blykbaar .beoog Oi~ Transvaler dat artikels en borigte
uit die studente van albei akademiese inrigtings moet kom.
Die bled sal waarsJ<ynlik onder Ieiding van 'n student&redakteur staan. Students wat bydraes lewer, sal ook vergoed word. As die loods van so 'n blad goedgekeur word.
•.• Van Schalk . . .
daag die teenkantpratera om hut aaak sal vera! die Puk se fotograwe die geleentheid kry om 'n
voor die massa te kom stet ... (Foto: Fotokuns.)
ekstra te verdien.
stG

ek

ongeoorloofde plekke. Parkering op die kampus sonder 'n
toestemmingskyfie is 'n ander
oortreding wat die wittetjies
laat wapper,
Op die vraag of d1e personeel
heelwat oortredinge begaan net om di~ studente te troos
wat at 'n kaarljie gekry het het mnr. Lemmer gllmlaggend
geantwoord dat studente soms
die person~eiparkT-eq,;!ek1n• vol
parkeer. Die personeel word
dan gedwing om op ongeoor·
1oofde pleltke t~ parkeer. In
sul.ke gevalle gebruik hy sy
dlskresie.
'n Rekord word geopen vir

ers.
taat
1gte
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STUDENTE APTEEK
-WP

-P.

geopen
'n Eel'Ste en 'n , ''kele <.ortrading sal die oortreder R2
uh die beurs1e jaa~:. 'n Dullbe·
le oortredlng op een slag word
met R3 beboet. Herhaalde •li'Jr
tredinge word bcboet met ln·
agneming van die ~·2'rscon se
rekord. Die mRY.simumboe te
wat tot dusver ~pgete Is, is
R3. 'n l\1ens kall mnr. Lemmer
mderdaac.l nie in 'n dreigende
or ven-oigc::!.!t: :~~ :1~~ !"'i~
Studente wal sond~r 'n toe·
stemmingsk.y£ie parkeer. se
ident iteit word opgespoor dour
die regis~:-c sienommer va n die
voertuig na die p!ek l'a,· •<'v,i
stras1e or te stuur.
AJle studente wat onseker is
oor die verkeersr eels op die
ka.mpus. moet met mnr t e m·
mer daaroor gesels. Die bril·
jante verskoning van ,.ek het
nie geweet nie" sal geen hond
baaraf maak nie, Buitendlen
- saam met elke toestemmingskyfie word 'n verkorte weer·
gawe van die verkeersrel!ls gegee. Dll help ook nle om te

*

Veroolg op bl. 3 kol. 6

DIE WAPAD
Die Wlreld van 70 Ia onlanga
Korps Verltas Vlncet
uftgegee. Hierdle bollk bevat
elf Interessante artikela deur
bekende geleerdes. Ole ondarwerpe wissel van sport. pUkuttuur, rolpers tot modeme
oorlogvoering.
Medewerkers
sluit bekende name soos prof.
Elaine Bottla. mnr. J . J . Snyman. mnr. H. R. Lass. mnr.
P. Llebenberg ens. in. Prys:
R2,90, 182 bladsye. (Foto:
Fotokuns.)
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MASSA: POPS,

V.S.R. EN PERS
EN WAPAD
Deur Attie Gerber
EK het verlede 1\laandagaand voor ln dJe Totlussaal gesit en lets beleef en
gesien wat nog nooit op dil' Puk gebeur het nie - 'n stampvol TotiussaaJ
wagtende vir 'n massavergaderlng om te begin.

Daa r is ' n paar dlnge van tlging iets verkeerd. Eerstens stel wal dan hierd le to ke kan
di6 massavergaderlng waaroor word meer as 50 persent Puk· ve rrig.
ke se belange nie verteenwoor·
Ccngte redakteu r _ Die mas. mens lekkcr kan herkou.
dig
Die, tweede ns het net 30
W APAD
savergadering was myns in·
persent van di ~ wat se bePOPS
siens heeltemal onbevredlgend
lange
wel
verteenwoordig
Die Student.eraadsvoorsitter
en ek vra wa t gaan die Pukke
word, verlede verltJeslng ge· het op die massavergaderlng
!\fens
Jean
met
sekerbeid
se
nou oan brekvls van kelogs
dat bale .Pukke s pesiaal oor die stem en derdens Is daar te die massa die venekeriog gerice pops doen.
vecl ongerymdhede mel verlde- gee dat bulle dit absoluut vry
Daar die massavergaderi.ng Pops.aa.ngcleentheld die massa·
vcrgaderlng bygewoon bel. slngs (gou·gou spesiale verga- staan om hul standpunt ln die
die bord was, pops die bestand·
Bale bet ook gekom om Pops deri ngs voor dle verldesing Wapad te stet.
dele, die Studenteraad die
Ole Wapad ls die ampteUke
hou om blokstemme te werl
te ondersteun
melk en suiker en die Puldre
st udentekoerant yan die Puk·
Maar, toe !aal Pops en mens ens.).
- die eters natuurlik.
Die Studenteraadi!IVoorsitter ke wat ook &s wedersydse
kan met sekerbeid ~ dat hy
Clo my, bulle bet lekker
verlede Maanda(it"aand begrawe het ook gese dat ons stelsel mondstuk van die massa en
bieraan gekou en selfs die hare
meer verteenwoordigend as die die Studenteraad moet dlen.
is.
bet naderhand soos gewoonllk
Dink hleroor: Marius stel die ander drie Afrikaanse unive r- As ons na die gesagstruk·
weer ingehap gekom.
vergadering vir bespreklng sltelte ls. Dan moet hul ver· tuur ltyk, slen ons dat die
Die Uewe mansmense se hare oop. Pops se Ieier staan op en teenwoordl&ing regtlg swak owerheid en dJe Studenteraad
is al so aigesaag soos ou den· In •n sterlr dlnamiese stem wees want ons s'n Ia reeds Jn 'n gesapposisie bo die Wanekwnste en antleke meubels. (sonder om te stotter en non· swak en my pa bet my nie pad staan.
'n Meer alrtuele onderwerp wat sens te praat> stet hy Pops ml nder oor my swak rapport
me redakteur moet ult hoof·
die dames - jy weet mos se saak.
ge$1aan toe ell: bom vertel het de biervan die volgende In
daardie wesens wat nie mans
Bale .Pukke steun Pops in dat my nee£ Leon s'n nog gedagte hou: Hy moet eer·
Is nle en nle problemc met bale opsigte en mens moet dit swaklrer is n!e.
atens absoluut lojaai teenoor
haarlengte het nie - en ook erken - daar sou net so veel
Maar, om sommer te beweer die uni¥ersltelt, sy instelling,
die mans raak, laataande, is julgkrete vir Pops opgegaan dat 'n verteenwoordlgende stu· sy gesagstruktuur en sy gees
nie eers genoem nie. Kry dJe het as wat die geval met die denteraad dl6 probleem sal wees. Die lmplikasles hlervan
ontluikende vrou, dlt Is nou Studenteraadsvoorsiller was.
oplos, is myns inslens net so ts dat die Wapad nle vi.r die af·
daardie ding wat al om 'n da·
Wat sou dan gebeur hel? 'n onlogies. Die stelsel gee noolt ska!flng van ret!ls mag pJelt
mestudent genoem word, gcen Mosie van wantroue In die die deurslai nle, maar wel die nle.
erkenning nle.
Die Wapad moet as mond·
Studeoteraad? Nee, mens weet mense. 'n Stelsel moet dus geTerug op die punt (lepel) nie, maar wat wei seker Is, is vl nd word wat by ons as .Puk· stuk van die masu dien om
stet ek voor dat die geagte dat Pops 'n taktor sou wees kc, by ons ele aard en beboef· die owerheld vir die konsemnr. studenteraadsvoorsltter of om mee rekenlng le hou.
tes saJ pas en myns lnslens is lcwente toepassing van reiils te
een van sy medepligtlges In·
Die teenooraestelde het eg· die huidige stelsel n!e die ant· vra - en dJt is net so ver as
stcde van dlalogisering eerder ter gebeur - en nou lag dte woord nie. Die statlstieke be- wat dit mag gaan.
'n brief aan die koerantredak· mense in aile rcgverdlgheld vir wys dit.
'Ilweedens, die Studenteraad.
teurs in huJ amptellke boeda· Pops. Dlt moet Pops weet, In
Ook het die Wapad 'n verant·
njgbeld sk.ry! en beswaar aan· enige middernagtellke pamflet
woorde~lkbeld teenoor die Stu·
PERS
teken teen die skewe berig sal daar mee gespot word. Dus,
denteraad. Die Studenteraad
wat oor hierdle instansie ge· Julle het jul krag verloor.
Op die mossavergaderlng Is as verteenwoordiger van die
plaas word. Hulle lean vertel
die nuusaandraers ook ultge- massa en daarom ook van dlt>
van meer poslliewe aspekte,
kryt.
Wapad.
V .S. R.
bv. die voortrefilke rugbyspan.
Maar, die Stud.enteraad kr)
Maar, mens moet die wet!
Klaar gebrl!kvls.
Mens moet mnr. Louis Pie- van 111e pers ken. As dJe pers sy gesag van dle massa, daor·
(Jammer ons u brief •n bletjie na3r met die moed van sy 'n storle wll h~ kry bulle dlt om moet die massa verantwool"'
moes verander, maar die on· oortuiging geluk wens om sy of daar nou nuusaandraers is deUke vryheld van spraak ten
samehangende skryfwyse, on· saak voor die massa in di.~ ot nie en ook ten opsigte van opsigte van 'lake w:u die mas·
dl!! Puk (en met aile rPSpek sa raak M . Die Wapad is die
duidellke handskrif en spel· vcrba nd te stel.
foutc bet die genoodsaak lewers Is daar met ons hul· ges4! ) sal nie eens die ower- medium wear die Pulnnassa sy
Red.)
dige stelsel va n belangcbehar· held die pers va n 'n slorie verantwoordell.ke vrybeld 'an
wt'erhou nie.
spraak kan uitluf.
Ons hPt nou 'n stok gevind
Nou ontstaan die problc~m .
en nou sloan ons die nuusaa n· Jy as ljd van die massa bet
draers wat ook posiLiev. e nuus die reg om standpunt i n tP
nr die pers k11n aand ra.
neem en Jot.: gr;~\\- ~ tu iu~ as
,Myns lnsicns kort Qn! oplei· iets jou pia - dl~ h!:'t ,u., St.:
IT has been said that the imposter is the man of dark- din:: :n per:..skail:cling. As daa r dcntera!dSVuu rsitter \ oor 'n
shadows and anarchy.
lets nuu.~aardigs bier gebeur, vol Totiussaal ge~.
Well I am s uch a man and I ':"!itr.a~ed your closed muet elke student weet boe
Kom ons gaan vertlcr J y s
~.ll:OS ..-~~H~ rogarciing your S.R.C. and tho obv!ous under· om teenoor die pers op te lid van 'n belangeliggaam ..,.l
ground group known as P.O.P.S.
tree, wie moet !ltilbly, wle ver· ongelukklg oor iets bctr..rfeu·
From ;ny own experience in and on S.R C. meetings. klartnes kan doen en hoe om de daardie liggaam. Kan j y as
it is surprislng how the future leadlllS of the nation can persmannc te behandel.
bellmgelid. maar ook ns lid v:~n
detour the important questions of the meeting, and "fiffleDit 1s Juas hierdie aspek van die massa, dan jou gricwe in
faffle" over the minorities which do NOT affect the morals behandellng van persmanne dl~ \'erband In die Wap~d lug?
and ideals of the so-called los t youth,
wat bale van die neg3tiewe be· 01, moet jy jou grlcw«.> teenThe S.R.C. representatives must surely underestimate rlgte in d1e pcrs oor die Put. oar di~ belangeliggaam lug en
the intelligence of every student present. :md further. re- a:tn ons eie deur hang.
dlt aan die tnder ma:.salede
strain the free-thoUght of every person Involved.
As h 'n pcrsman ongesldk wat nie by die belangeliu am
Every utterance by the S.R.C. representatives was eb- bebandel u hy •n slorle oor betrokke IS nle ver .. wyg? .
solutely subjective. which. as we all know. 15 contr•y to i e breekte ruite wiJ doen, of as
Gooi JY die vuil laP!le cp
hy met die karnavaldoedles wil die straat of bring jy net lite
all Christian belief.
One can also undec-stand why the chairman of P.O P.S. praat, ka n jy as regdenkende verkeerde onder die muca se
chooses to remain anonymous. There Is more than ont way mens rue 'n poslllewe berig in aandag!
to rid a student of his future than to ban hlm from his die pen; ' erwag nie.
Ek as redalttcur van die Wauniversity.
Dlt bet. tyd geword dat on.s pad glo dat vrybeld van spraak
Surely any grievances by the student should be dealt 'n handleldlng In di~ verband ook ten oplligte hiervan geld,
with In a civilized manner, and nqt be forced underground moet kry. Daar kan ook .aan maar dan moet blerdJe vryby e doubtful! authority of the pc'Utlnt S.A.C.
gedinlt word om ·n permaneote held verantwoordeli k en nie
.Also a student. professionele persslmkelbeamp- strl'(llg met ons Chrlstellke bebut en impoa1er. te vir die studenteraad aan tc glnsels wees nl--e.
KLAAR GEBR£KVIS, skryf :

Hoekom nee''

''

GEAGTE LESERS: Na aanleJding van die laaste
JDassavergaderlng gehou op 2 JunJe wll ek net my
::nening oor sekere nfc genoemde en gevraagde
hoedanighede Ug.
Eerstens wll ek net 'n sekere
hoedanlgheid wat verslulmer is
••phaa1. On$ sal graag wil weet
boekom 'n studentegrlef wat
deur die senaat van dJe hand
gewys is. slegs as 'n JA of NEE.
en ek beklemtoon NEE. son·
der gegronde redes aanvaar
moet word.
Tweedens wil ons vra hoe·
koiG voorregte aan mense bui·
te dJe lnstansie gegee word,
GOO> bv. parkerlng besoekers
wa• die aktiewe lcde van hier.
die lnstD.nsie Is nle. Daar word
bv. nu~ plakkers aan studente
get ••e wat te laat aansoek doen
nit .
r•r:rbalwe smeek ons die Stu·
de'ltt1'aad$voorsitter om 'n belotte tc maak om alle besluitc
van die scnaat aan dle studen·
te openbaar te moalt. As bulle

onbevoegd is lm dit te doen,
vra ons die mense wat ln die
gesagsposisie Is om die felte
aan ons te openbaar.
Ons sal graag posltiewe re·
sultate en nie negatiewe ant·
woorde wil b4!. Ons sal baie
bly wees as u die saak ter har.
te neem.
S. L. van dcr Walt
en
P. W. Griese!.
(Brief efrens verkort - Red.)

REAKSIE
DEUR POPS

GEKRY

GEAGTE REDAKTEUR - Die
passlwlteit van ons Pukke Is
bekend. Uitelndelik is reaksie
gekry deur POPS. Dlt moet nle
by realcsie bly nle.
Dit is nie meer 'n saak van
,.die PUK is nou maar net so,
jy sal nooit lets kan ve rander
rue".
Ons beL ons koppe vcrlt>de
A~.._'1'1·ro!lol'I'"EL-VEIU'ROMlrfEI. jaar teen die muur gestamp
o;klyf:
(bewyse ka n gegee word) maar
Ge:~gte rednkteur - Hiermee hierdie S.R. het m.instens ge'1\ll clc my ten sterkste ult· wys dat bulle probeer staan
spr«>.lc tecfi dte beh&PPI'l'Y by.
van die dulk":eg se mure.
.,die belang van die ingeskri!Pie owe! held het netJ!~, Wc Univer:;lt\i:Hstuaente te
k'"=~~~·~uroe &3ngebring
behartig en te beskenn vir
wa!'r stu<!ent~> propaganda vu
sover daardle belange binne
hut snl c tan m3ak, adverten· sy jurisdiksu~ val."
sles kan -.anbrlnl!" ~:: prot:;s
(uit die Sakboekie, bl. 15.)
bn B!n~~n.
En die aggressiwiteit waarmce
Wat ll'.Y dle meeste teen die bulle . op POPS gereageer bet
bora :ilult, is dat narune rldngs wys dat bulle sy bestaan en
~ewo--.rullt onverantwoordellk is ons ondersteunlng daarvan been dat dit Isantoewcrters ure sef a1 erken dle S.R.·vooraitter
neem om onnod~e arbeld te dit nlel
verrig
Ek rig my nie aan die masN~ wat Pukke, ll~ gaan sa nle want ons ls tog denken·
dl~ $preekwoord nou weer . . de lndlwidue. Die van julle
gate en dWllliO ...
wat ook vel'llnderlngs op dle
Aan~alen Pops so •n voor· PUK wU sien, llg Julie rrlewe
uitstrewende onbekende orga· - dJe beweg:lng moet nle deur
nlulle it. tan bulle gena die stilswye gesteur word nle.
voortou neem en sulke cUnge
By vOOTbaat dank.
aan bande 1e.
die uwe,
Hemi.te Roet.a (Dorp).
Sonja Renclr.en.
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DIE WAPAD

8LADSY DRIE

A.S.B.-: MIN
PVKI(E NEEM

OOR OP
ALLEMANS
~leef

GEDURENDE die naweck van 31 Mei bet die Uni·
versiteit van die Oranje-Vrystaat die ASB-aktuaUteitskonferensie te Allemanskraal aangebied.

en

•tiussaal
take kan

So lyk die skaalmodel van die nuwe studentesentrt.m waarvan die bouwerk onlangs begin hat. Mens kan duideli.k die
groot amfiteater sien. Die straat op die voorgrond is Hoffmanstraat. Regs is die Chemiegeboue. Ole foto is deur oom
Piet Fotokuns geneem.

* Veroolg van bl.ads1/ 1
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REDAKTEURSVAN
STUDENTEBLAAIE
SAAMOPTUKS

Die meeste bittereinders oJt
die nagtelike kampvuur wa1
ook Pukke.
..Daar Is weer nuwe 'bandl·
gesmee en oues verstewlg. F.r
dan slen mens met ongedulc
en groot verwagUng na d c·
ASS.kongres uit wat ·net o , .
die draal le - en waar eU u
Puk behoort te wees", aldt t
rnnr. Mulder.

dat hy die hare-kwessie met
die rektor opgeneem bet. D!e
rektor sal op die volgende
Senaatsvergadering die saalt
aan die Senaat voorll!. Mnr.
Schalekamp het dit ook duidelik gestel dat by geen begin·
selbesware teen lang hare bet
nie, solank <lit netjies is.
WAPAO
TELEVISIE
Op 'n vraag ol sensuur deur
Televisie het ook onder die
die Studenteraad op die Wapad
Vervolg van bladstl1
soeklig gekom en 'n ou beken·
toegepas word, het mnr. Schalede op die Pukkampus, Gerrlt s~ dat daar geen parkeertekea
kamp gesl!: ,,Enige Puk kan sy
Coetzee, het die woord in 'n was nie. Alle parkeerplekk<!
standpunt in die Wapad stel. TUKS is in die besonder bevoorregte posisle om vanjaar as gasheer te kan ligte trant gevoer.
word aangedul. Indien daar
Daar is absoluut geen sensuur optree vir die nasionale konferensie van studenteredaktcurs wat van 13 tot
Sondag bet die kongresgan- geen parkeerteken is ole, i~
ten opsigte van standpunte so- 15 Ju~ie gehou sal word.
gers 'n gesamentUke erediens dit geen parkeerplek n1e. Ell!·
lank hierdie standpunte nie
bygewoon en daama na bul ment~r. my Jiewe Watson.
kings by tc woon. Die aand onderskeie kampusse teruggeVolgens mnr. Hendrik Kotze, van Tuks tc ontmoet.
banaal is nie".
Die jerem!ades dat besoekers
SKEMERKELKIE
word afgesluit met 'n skemer· keer.
Voorsitter van die reelingskovoorkeur gen!et b6 die lngeVERTEENWOOROIG£NO
Mnr. Lou)s Pienaar, prima· mitee verloop die voorberei- Die aand word daar om t9h30 kelkie vir die afgcvaardigdes.
sk.rewe studente wat parwrLAAT GELD
rius van Over-de-Voor het ook dings vir die byeenkom~ be- 'n openbare bespreking gevoer Die volgcnde dag word daar
plek betref. val op 'n onslm·
oor aspekte van die persmeto- heeldag kooferensie gehou.
Volgens mnr. Fanie Mulder, patieke oor. Volgens mnr. G.
op di~ vergadering die lewes· sonder vlot.
As alles volgens plan verloop diek soos die tegniese versor- Om die besprekings tc laat een van die Puk se afgevaar- P. Scboeman, die registrateur,
sie van 'n verteenwoordigende
studenteraad te berde gebrlng. behoort die afgevaardigdes, ging van 'n koerant en objek· vlot is die verskillende onder- digdes, was dit 'n hoogs suk· is net twee uit die 720 parMnr. Scbalekamp bet geant- twee uit elke sentrum op Vry. ticwe nuusdekking. Twee be- werpe aan verskilleode kam. sesvolle kongres vir die Pukke keerplekke op die kampus spewoord dat daar in die rlgtlng dag, 13 JuDie om lShOO te ar· kende koerantmanne sal by .pusse toegewys vir deeglike wat dit bygewoon het.
siaal vir besoekers gereserveer.
,.Die handjievol Pukke wat Dit is voor die Hoorgebou. Die
beweeg word om almal wat al riveer. HuJle sal dan tydeos 'n die geleentheid as sprelcers op· voorbereiding.
KOLLEGES
tee11woordig was, het bulle ander plekke word deur besoeses maande op die Puk is, bier en braai geselligbeid die tree. Die Tukkies is alma!
geleentheid kry om die S.R. hartlik welkom om die bespre- Bladuitleg is toegesc! aan die duidelik en deeglik laat geld kers sowel as die personeel gestemreg te gee.
Universiteit van Kaapstad en - tydens die besprekings maar bruilc. En, se mnr. Lemmer,
Mnr. Pienaar bet later 'n
die Universiteit van die Oranje ook buite die konferensiesaal. die sowat 90 parkeerplekke ag·
mosie in die verband ingedien
Vrystaat. Taalversorging en
ter Thaba JIUI vir studente
en 'n kommiss!e van ondersoek
artikelkwalitcit word bebandel
van die Studenteraad sal nou
deur die PU vir CHO. Wits en
:~~~.maar baie skraps gedi~ saak ondersoek.
UP behandel die perslc:ode. Fi·n Boetekaartjie se ldeur Is
SPIETKOP
nans1crmg en advcrtensies
DIE ASB-kongres word vanjaar · wit, en so ook ' n vetkeersken·
Ook die Puk se verkeers.konword dcur Stelleobosch en
van 30 Junie tot 4 Julie op die nisgewing. 'n Waarskuwings·
stabel, mnr. Lourens Lemmer,
Rhodes gedek, nuusuitruiling
RAU·kampus aangebied. Die kaartjie is bJou. Die digter stel
het deurgeloop. Mnr. Gert Cil·
dcur RAU en Durban en nuus·
llers, Eerste Minister van
dekking eo dagpersskakcling tema vanjaar is: Veranderlng dit mooi: Ek bou van blou ..•
Sed.ert die instelling vau 'n
Tarentaal, bet teen die stelsel
deur UPE. Aangesien dit die in Suid·Afrika.
Die kongres word op 30 Ju. eie verkeersman bet die ver·
van toestemmingsbewyse te
eerste kcer is wat Kolleges die
velde getrek en ges~ dat baie
konferensie bywoon is daar nie deur prol G. van N. Vii· keer op die kampus beelwat
Pukke nle die bewyse kan kry
gecn onderwerpe aan bulle joen, rektor van RAU, geopen. afgeneem. Dle feit dat mnr.
'n Viertal referate word ook Lemmer .,konsentreer op die
nle omdat bulle kwansuis laat
toegese nie.
aansoek gedoen bet.
Die Saterdagaand word op gelewer wat wissel van .,'n Nu· plekke waarvandaan die mees·
DIE laaste van di6 seisoen se aktiwiteite wat snelroei be· gesellige wyse afgesluit deur we kerk en godsdiensbedeling- ~e klagtes kom'', bet seker
SLAPSTE MASSA
rewolusie of reformasie?" tot heelwat hiermee te doen.
Mnr. Ben du Toit, 'n beltende tref is die naweek van 15 tot 17 Mei gehou, naamlik die 'n groot dinee.
Mru. Lemmer: ,,Ek kry bale
Die Sondagoggend word die- ,.Suid·Afrika en Afrlka·d~tente
uit Alabama-kringe, het in 'n SA. kampioenskappe. Oit is soos in die verlede by die
goeie .samewerklng en wil vir
vurige pleidooi die Pukke die Rhoodeplaatdam te Pretoria gehou. Verskeie oorsese roeiers gene wat nog nie vertrek het of konfrontasie.
Hou die plakkate en !tennis- die Pukke dankie se". Moot so,
nie op 'n besigtigingstocr van
slapste massa wat hy nog ge- het ook deelgeneem.
gewingborde dop.
Ma se kind.
Saal de Jager. lid van die Transvaalspan. het tot die Pretpria geneem.
sien het, genoem.
,,Julie voeka-vaka, voeka- flnaal deurgedring. In die finaal het hy 'n vierde plek behaal,
vaka net die heel tyd en doen wat een posisie bater was as die vorige jaar. Saal het sa am
nlks nle", bet mnr. Du Toit met Rassie Erasmus ('n oud-Puk) aan die K2-item deelgeneem. Ongelukkig vir hulle kon hulle nooit saam oefen nie
ges~.
en was die kompetisie te sterk om lets uit te rig. In die
TEEKANPRATEAS
Mnr. Leo van Schaik, oud· K4-item het SaaJ saam met die Transvaalspan 'n sUwermestudenteraadslid, het die tee· dalje verwerf.
kanorators dasrvan bes.kuldig
Onder die beginners het Sam Pellissier en Thinus de
dat .bulle te bang is om bul Jager hulle gewig ten volle ingegooi. In die 1 000 m K1-uitstandpunte op dle massaverga· dunne het Sam 'n derde en Thinus 'n vierde plek behaal.
derlngs te stel en bulle uitge- In die finaal kon huBe nie die pyp rook nie. Die twee sal u
binnekort op televisie te sien kry en in 'n bale ongemaklike
daag om dit te doen.
Mnr. Van Scbaik het ook teen posisie - hut kano het in die 5 000 m K2 omgeslaan en
die mense wat negatiewe in- hulle moet met die boot kant toe swem. 'n Kombinasiespan
ligting oor die Puk aan die van Tuks en Pukka het in die 500 m K4 'n derde plek bepers versk.af, te veli!e getrek haal.
en ges~ dat bulle die Puk in
WILLEM VAN RIET
'n swak lig wU stel.
Hierdie bekende kanovaarder het die klub onlangs met
• Mnr. Schalekamp bet die 'n basoek vet"eet. Sooa u seker weet is hy 'n Springbok.
Pukke gevra om bulle stand· Die oggend het hy 'n aftademiese lesfng gehou en die mid·
punte te bring sodat griewe ult dag het hy 'n praatjie en 'n .atyflevenonfng oor sy wederdie weg gerulm kan word.
varinge op ons land se riviere gehou.
Hy het skyfies oor sy rit op die Kunenerlvier, nog nooit
voorheen met 'n kano bevaar nie, vertoon. Die rit hat hulle
Faan van Tonder, oud-Pi.lk en nou televisieregisseur, in 'n ernstlge g&~Jprek met Johan
'lT ·
• • • vyf we.ke geneem. Hulle moes soma myle vooruit ver1cen
Weer eens . . . nie weereens om nie toevallig dew 'n waterval verras te word nle.
en Louis van Rensburg tydens Alabama se televisie-opnamea. Mnr. Va.n Tonder het ditt
nie.
(Berlg effena verkort - Red.)
skakelfilm, Simfonie van die Wetenskap, geskiet. (Foto: Fotokuna.)
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Twee baie belangrike verslae
wat tans baie aandag geniet,
naamlik di~ van die Van Wyk
de Vrles-kommissie en die
Schlebusch-kommissie, bet ook
onder die soeklig gekom,
Ds. Deon Hugo, beltende
Suid-Afrikaanse kerklike, het
'n waardebepaling van die Van
Wyk de Vries-kommissie gedoen. Advokaat Koble Coetzee
het grepe uit die Scblebusch·
kommissie behandel. Daarna ls
di~ twee onderwerpe vir kongresgangers oopgestel.
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ASB-KONGRES

DIE WAPAD

8LADSY VIER

!. .
l

ARME POPS!

DIE langverwagte massavergade·
ring Maandagaand, bet toe 'n groot
sukses geblyk te wees, en die twin·
tig persent Puk.ke wat dit bygewoon
bet, bet beslis waarde vir bul geld
in die groot en geriefli.ke Totiussaal gekry.
Arme Pops, wat eintlik bul
groot aaod moes gewees bet, bet
toe hul ondergang hetekeo - al
stem baie Pu.kke oou nog saam met
baie dinge waaroor bulle k:la.
Die loglese gevolgtrekking wat
mens geneig is om te maak, is dat
hJerdie mense 'n klomp onbeholpe

NA.POLEON het dit eens van sy troepe gese. DJe vraag wat oDs bier wll vra
is of hierdie stelling nie vandag ook waar is van ons bele demokratiese proamateurs is. Dit blyk ook dat hul ses, by name veral by die stembus.
leiers bopeloos onbekwaam is om
Pops se standpunt voor die massa Sonder om in besonderhede ba.ie steun op die platteland baa.r hom t o v. die beleid ""an
te verval, Is d ie basiese Idee gewerl met sy stelling dat el- afsonderllke ontwikkellng. Die
te stel.
by die stembus in die demo- ke burger 'n paar akker grond

Maar, as goeie dernokrate moet
ons bierdie mense nog 'n kans gee
om die massa te ber eik. Die Wapad wil dan nou 'n uitdaging aan
Pops rig om oop kaarte in die Wapad te speel. Dan kan bulle die
massa soDder 'n gehakkel of ge·
stotter bereik. As Pops nie die uitdaging aaovaar nie , weet ODS dat
huUe die aftog geblaas bet.

VERKEERD
lETS wal ook sy kop op die vergadering uitgesteek bet, was dat
mense oor--en-weer van mekaar probeer kraters maak bet - tot groot
geDoegdoening van die massa.
Daar is oor vcrgaderingprosedure gekef-ket en sorns is vrae met

kwinkslae probeer beantwoord.
Juis dit het baie Pukke afgeskrik
om bul saak te steJ.
Onthou net dit, Pukke, almal is
nie wclsprekcnde orators wat 'n
saak gou op die punt af kan stel nie.

V.S.R.
IN verlede week se Wapad het die
Wapad 'n noodkreet om 'n meer
verteenwoordigende studenteraad
opgemerk. Maandagaand het bierdie noodkreet in 'n bulpkreet op·
gegaan en van beide kante is nouer
en meer vcrteenwoordigende kon·
tak bepleit.
Dalk is hierdie bulpkreet gcregverdig. Volgens 'n studenteraadslid het sowat 2 300 Pukke

onder die buidigc stelsel verlede
jaar stemreg gehad. Dit betcken
dat mecr as vyftig persent se be·
lange nie verteenwoordig word nie.
Van hierdie 2 300 stemgeregtigdes,
bet sowat 900 Pukke gcstem.
Iewers is daar fout en of die
fout deur 'n verteenwoordigende
studenteraad reggestel gaan word,
moet nog gesien word.

VREEDSAME
NAASBESTAAN

deur

my
lens

MET die geskiedkundige kragmeting tussen die Franse rugbytoerspan en 'n
Suid·Afrikaanse veelvolkige uitnodigingspan nog vars in die geheue, bet verskeie vrae by my opgekom.
Ons is vandag almal gesteld
op vreedsame naasbestaan,
maar wat doen ek in my aile·
daa!lse omgana om die verhouding tussen Blank en nie·
Blank te bevorder?

· IN U UG
.. Vader, as U too maar hieTdie
belcer van 11111 wlL wegneem"
(Luk. 22 : 42-. Jesus Christus
bid! Hy stort ~'11 hart voo-r God
uit. Hv wut IDOt kom - Hv
weet dat dit die eroste is. Hv
moet die dood en hel in, om
ons te red. flterdie beke'l' het
Irv van God cmtva••o en moes
d't ledig tot die 'a lSte drup·

pd toe.
Je$US Christu.s Qo.?e aan ons
( ok 'n bekeT, m4ar ltv is ae·
wl met heiL en verlossingsda·
de. Die belce,. van d4e Nuwe
Test11me1:&t van sv bloed.
J~$US Christm het die bitte1'e
bekn oon die dood gelediQ.
llw gee oan om die bekeT van

dte Lewe.

LANDSBELANG

Nou sal u sekcr vra, maar
waarom juis hierdie saak aanr:tak. Het dit nic tyd geword
dat 'n saak van landsbelang
soos hierdie weer ecns onder
ons aandag gebring word nie.
Die toekoms van die Blankebcskawing hang ten nouste
saam met sy vennoe om d1c
tradisionele beleid van vreed·
same naasbestaan van vol.ke
t.o.v. inhcemse nie-Biankes te
handhaaf.
Ons moet onder meer strewe
om die geestelike en fisiese
aanslae van buite af te weer
en die buitewereld 'n beter
begdp van ons strewe te aee
en deur Ieiding en geestelike
opheffing vrede en vriendskap
met die nie·Blanke volkere te
handhaaf.

VRYI

DEMOKRASIE
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wcnsbcskouina tas die grond.
s lac van ons bdeid aan en
maak die handhowing daarvan
oorbodig.
Die eerste en vemaam~-te
voorw::~ank vir die sukses van
afsonderlike ontwikkeling is
dat ons gctrou aan ons Chris·
telike rocping moct bly en
waak teen die ondermynina
van die ChristeUke lewcns.
waardes en gebruike.

OORDRA
Ons moet boaenoemde ook
aan a1 die ander volke in
Suid·Afrika oordra. Dit is 'n
goeie basis vir wedersydse aating en goeie verhoudinge.
Dit is jui:. bogenoemde wat
die ander volke 'n venrouc in
die Afrikaner se benaderina
va.n vraagstukke laat kry het.

KRAGTIGE WIL

'E£RLII(

Om dit te verwesenlik, bete·
ken dat daar 'n kragtige wil
tot selfbandhawing moet wees.
Trouens, die verslapping of
prysgawe van bejinsels soos
ons Christelike·oasianale le-

Hoe ee.rlik is u as leser in u
alledaagse optrede en wat
doen u om die beginsel van
vreed.same naasbestaan in
praktylc te realiseer? (RE·
FLEKTOR) .

krasie om d.m.v. meerdcrhcldstem 'n regering te kies wal
die publieke voorwaardes vir
d1e lewe en vooruitgang van
d1e nasie volgens sekere voorwaardcs (beginsels) op aUe
terreine van die sosiale samcJewingsverband moel bandhaaf
en bevorder.
Hierdie voorwaardes (wet·
matighede) is ekonomles, po·
lilies, etles ens. van aard en
word afgelel van d!e sosiale,
ekonomlese, politieke e.a. be·
glnsels van d ie sosiale stclsel
waarin die nasie georganiseer
is, en by name soos 'n party
hierdie beginsels wil toepas.
Van belang Is die feit dat dle
verskeie aspekte onherleiboar
lot mekaar is (dus ook op po·
lltieke terrein), die een kan
nie oorheers ten koste van dre
ander of sciCli uttgelaat word
by die stembus nle, daar die
mens tog ~telyktydlg ult al
hierdie aspekte best3an.
MENSEREGTE
Hier dle kern van die demo·
krasle het vandag egter. para·
doksaal gcnoeg in ons tyd van
beheptheid met ..demokrasie
en menseregte", grootliks ver·
val in 'n soort van ekonomls·
me, naamJik welvaartsverhoging, met die gedagte dal dit
at is wat vir d!e mens tel bY
die stembus, en nie soseer ook
polit:eke, etie!ie e.a. beglnsels
nie Die slagsp~uk van .. you
never bad it so goed" wen In·
derdaad vandag 'n verklesing.
Natuurlik weet ons dat 'n
slerk ekonomic Is vandag ook
om mHit~re redes belangrlk,
maar die saak is nle so cen·
voudig op te los nic.
Om maar 'n paar voorbeeldc
te noem. In die V.S.A. bring
dre .,Unemployment Act" van
1946 mee dat die voorslening
\'an werkgeleentheid aan elke
burger die president se boot·
taak op ekonomiese terrein is;
lets wuaroor hy dan ook Jaar·
1iks verslag moet doen in sy
..state of the nation adress".
Min ander ondcrwerpe word
dlt mee gedoen. W~reldwyd
word ekonomiese groei dan
ook met groot erns nagestreef,
selfs tot die mate dat in!lasle
reeds as 'n permanente verskynsel in die ekonom•esa
slmktuur ingebed is.
A1TLER

In die vooroorlogsc Dulls·
land bet Hiller reeds dle waarheid lliervan bcwys deur nan
bewind t.e kom grootUks met
sy slagspreuke van 'n huls.
motor en werk vir elke Duil·
ser.
In Frankryk het die klem
op ekonomiese groei, vera!
deur wyle pres. Pompidou, en
die gevolglike reit dat Frank·
ryk nou reeds vir bykans tS
Jaar geen grootskaalse werk·
loosheid ondervlnd bet n!e,
baie daartoe bygedra om die
Gauliste ln die saal te hou.
Glsc:ard d'Estalng, die brUjan·
te tegnokraat, behoort tot 'n
minderbeidsparty,
niemand
weet presies wat sy polttieke
beglnsels Is nie, en tog regeer by.
KOEJE
Itt Engeland het Chamberlain reeds In die twi.n tlierjare

vraag ls: stem ons werklik vir
utteindellke demokratlese regte vir die swartes, or bloot net
om ons werk en inkomste te
behou? lndien wei. waarom
gebeur dit dat vakbonde d lk·
wels dle voet dwa rs neersit
wanneer dlt kom by die ver·
slap van werkreserverlng met
die uitslutuike doel om swartes slegs vir soortgelyke posto
in die tuislande op te lei?
OLIEKRISlS
Besluit u maar self ot die
Die onlangse oliekrisis is 'n
verdere bewys. ln werkUkheld skoen pas of nle.
kan die hoi!r prys deur bale
min lande bekostig word, en
tog vind ons dat In haas geen
land rantsocneringsmaatr~ls
of selfs besparlngsmaatrel!ls op
die vel'brulker geplaas word
nie; dit Is polities 'n te gevaarlike maatreel
AL OOIT geboor vm lnduksfeKOMMUN1SME
Die oorsake van hierdie ver- geboortes7 Met bierdJe nuwe
skynsel is veral tweeledig van proses Is dle dae van opgewon·
aard In die eerste plek, die d e afwagtlng van dle kleJDdlng
allesoorheersende bebeptheid om sy verskynlng te maak, tets
van die mens met verbeterde wat soos mls voor clle son ver·
lewenstandaard en die mate- dwyn.
riele dlnge. Politieke partye
Deur nou presies te weet op
beset vandng almeer dat mas· watter dag die kind gebore
sa werkloosbe.ld op die skaal word, kan die rna reiD dat die
van 1930, die einde van dle ka- res van die gesin goed verpitalisme en demokrasle sal sorgd is t.Ydens haar vublyf
wees. Vera! die werkenr sal in die hospltaAI.
soos een man na die Kommu·
BRITTANJE
nisme oorgaan. 'n Sterk ekono·
In Brittanje word daagllks
mie. en nle soseer 'n ideologle een ult elke drie babas deur
nie. word vandag in baie Iande die proses van induk:sle (lUinas die eni{ISte teenvoeter teen belping) gebore. Daar word
Kommunisme gesi"Cn So groei van bestrallng gebruik gemaAk
die Kommunistlese party in om te bepaal of die ongebore
Frankryk ~andag nie juis veel kind al oud genoeg is om genie, juis omdat daar geen eko- bore te word - sodoende kan
nomiese gricwe is om op te
die geneeshere dus die geboorteer nie. In die Sweedse wel- te vervroeg.
vaartslaat gebeur basics dleInduksie beteken dus bloot
selfde met hierdie party. D•t
die induserlng van ·membraanword tewens as een van die
boofredes gesicn waarom die onttraksles in die baarmoeder,
Kommunlstlese partye in Suld- deur die toedlening van ge·
Afrika nle na wense kan vor· neesmiddels, wat dan 'n geboorte tot gevolg bet.
cter nie.
en 'n paar koeie moet beslt.
Hy het egtcr nie gesl! waar by
al die grond undaan gaan .kry,
en wic gaan Ill die mellt koop
nie! Vandag kry ons bv dal,
in swak ekonomiese tye, die
Konserwaticwes (kapitaUsties)
vir die Arbelders (sosiallsties)
stem. Die tcenoorgestelde gebeur ook.

AFSPRAAK
VIR 'N

GEBOORTE

in die tweede plek, d ie In·
vloed van die Eksistensiallsme,
waarin niks ~ nie en aile ldeologie en beginscls tot deel·
waarhede gereduseer word. Dit
verlaag noodwendig die mens·
like denke tot d ie horisontale
vlak van die materii!le.
SUID-AFJUKA

En wat van Suid-Afrika? Dit
word dikwels beweer dat ons
politick nog vry is van bierdie ekonomisme; 'n verklesing
word nog op ideologiese gron·
de uitgemaak. Ons wU bier
slegs enkele steUings mnak.
Beslu:t u maar self ol dlt van
toepassing Is op alma! or nle.
Dit is 'n bekende feit dat die
gemiddelde Su!d-Afrikaner 'n
heelwat groter en luukser hUis
bou as die Europei!r. Motorbesit (totale) onder blankes het
die stadium bereik waar daar
tans feitlilr vir elke man, vrou
en kind 'n motor is. Rierdle
Jewenshoudlng teenoor ver·
btuik werk noodwendlg deur
tot die kind. Die beheptheld
van studente om d ie sogenaamde ,pralchese valtke" te
kles met die uitgangspunt dat
beroepskeuse prlm~r deur sa·
laris en sekondAr deur 'beroep&bevrediglng bepaal word,
is iets algemeens :vandag.
SWAlm'E
'n Belangrike simptoom open·

OKSITOSIEN

'n Makllke proses is byvoorbeeld die intraveneuse tocdlening van die hormoon, oksito·
sien, in die arm van die moeder. Di6 hormoon veroorsaak
dan 'n r~lmatige sainetrekk.lng
van die baarmoedersptere, met
die gemduseerde geboorte tot
gevolg. rnduksie veroorsaa.k
wel in sekere gevalle erge pyn,
maar verhaas daarenteen k:indergeboortes en daarvoor tan
'n vrou wat 13 uur Jn kraam
behoort te wees, bale dankbaar
wees.
Die oorspronklike boofdocl
van induksie was slegs om
mediese oorwegings - soos by·
voorbeeld die geval waar die
baba nie op die vasgestelde
tyd gebore kan word nle, of
as die moeder se bloedd.ruk
te hoog ls. of as die wagtyd
dje lewe van die moeder kan
beteken.
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VOORDEEL
Die voordeel aan die proses
verbonde, dat dit die py:nJ)erlode van geboortes en tn die
besonder moeilike geboortes
baie verkort.

NADEEL
Een nadeel van 'n indublegeboorte Is dat di~ babas di·
ret na geboorte meer gespanne
en anptlg 1.s u di~ wat nor~
maal gebore word.
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BLADSY'VYF

NUSAS SE SKIP
GEKELDER BY
DURBANSE
KAMPUS

Vietnamese
•
oorlog e1s
95 persent
burgerlikes

STUDENTE van die Durbanse kampus· van die Unlversiteit van Natal, bet in
'n referendum besluit om van Nusas weg te breek.
In dl~ referendum bet dlf'
stU<lente met 1 082 teen 836
stemme beslult om hulle van
Nusu los te maak. Die persen·
tasle stemming onder voltydse
studente was 5Z persent.
Drle ander kampusse is nog
by Nusas geaffilieer: Wits,
Kaapstad en Pietermarltzburg.
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DIE gevlerde Unlversiteitskoor
van Stellenboscb tree \Voens.
dagaand 25 Junle om 20hOO In
dle Konservatoriumaaal op. Die
koor staan onder Ieiding van
PhUip McLacblan.

FINAAL

Die Studenteraad sal die
!!oale besluit moet neem om
van Nusas weg te breek. Meeste van dil! raad se lede is waar·
skynlilt ten gunste van die be·
houd van Nusas-bande. Hulle
sal moeillk die wense van die
meerderbeid studente lean lg·
noreer.
Mnr. Tony Elton, cen van die
konserwatiewe studente se lei·
ers, bet ges~ dat die studente
bulle nou kan toesplts om as
lede van 'n unlversiteit te werk
en nle om bulle met poJitiek
en ander sake te bemoei waar·
mee die studente niks te doen
bet nle.
ONVERSK.ILLIG
Mnr. Tony Gordon, voorsltter van die Nusas Studenteraad, bet die studente van on·
versldll!gheid beskuldig. lb
bet res& daar wag ·n moeililte
beslult op die studenteraad,

T. Clegg

sas en een van die genooides
na Mosambiek se onafh.a nklik·
heidswordlng, was die slag nog
kwaaler.
Volgens mnr Tip is die wegbreking die werk van 'n klom·
pie konserwatiewe studente
wat nte kans slen vir die rol
wat studente in Suld•Airika b&hoort te speel nie. Hy glo ook
dat Durban binnekort weer sal
a!filleer. - (Jrawa).

DIE weerbaarheidsgroep - of d~ eerder: die Ka·
valierasters - laat nie op bulle wag nie. (Sal jy
stilsit as jy boor dat die aardbewings op Potch
vinniger op mekaar volg en al hoe hewiger raak?)

... Tip, 'n gevoellge slag.
(NUJC) .

Bogenoemde was ingesluit ln
'n praatjie oor Burge rlike Be·
skcrming dcur kol. Frik le
Roux. Hy hct die Kavalieras·
ters - en ander - Donderdag·

TWEE NUWE SELLE,
KAMP EN KONTAK

aand, 15 Mei. tocgespreek. ·Die
hulpmiddeJs waarvan hY ge.
brulk gemaak het. naamltk vyf
rolprente, was lndrukwek.kend
en leersaam.
·
Kolonel Le Roux bet 'n kDrt
oorslg gegec oor die geskiede·
nis van burgerllke beskermlng
In S.A. Sedcrl 1960 is hierdle
organisasie aktlef op die been
Die derde regeringsvlak (diP
plaaslikc owcrheid) is prim~r
vcrantwoordellk var burgerllke
bcskern;.ing. Aan die hoof hier·
van staan dtc stadsklerlt. Oil Is
s.y taak om lc sorg dat voorsicning gemaak word en voor·
bercidings getref word vir •n
moontlike noodtoestand.
Burgerlike beskerming hct,
volgens kol. Le Roux:, ulters
man te make met die aanwendlng van wapen.-;. Sy dcfinlsie
van burg. b· die gekoordinecr.
de aanwendlng \an alle por·
sone wal 'n moontiike bydra
kan gee om die gevolge van 'n
noodto~nd op tc ruim. ('n
Noodtoestnnd L'> 'n abnormale
s tel van omstandighede wat 'n
gcb!ed trcf).

TWEE nuwe Korpselle js gestig in Hombre en Heimat/Uitspan. Mnr. Tjitte
Professor Pieter de Villiers
Wener en Barry van Rensburg is onderskeidelik voorsitters van hierdie
beskou bierdie koor as een van
K
die beste, indien nle die beste,
selle. oDaar is nou 18 orpsse e in dte koshuise op die kampus.
kore in die la:nd. Die koor is
van die uitgebrelde reis wat
in Suld·Afrika sowel as In die maar ,,dit Is op swart en wit J>le &kakelkomltee van Korps lelers besldkbaar.
dat dle studente wll wegbreek. bet hlerdie jaar baJe uitwaarts
VERGADERINGS
hy oorsee gehad bet. Daar is
bulteland boog aangeskrewe.
KWAAI SLAG
beweeg:
Twee baie suksesvoJJe pro- o.a. 4 miljoen Christene In
Besprekings k.an by die Kon·
servatorlum gedoen word. Ole
Vir nog 'n Durbaniet, mnr. • Kontak oorsee word gesoek ft'&mvergaderlngs is die afge- Suld-Korea waarvan net l j
Karel Tip, prestdent van Nu·
met soortgelyke christen- lope tyd aangebled. ,.70 per· mlljoen Rooms.KatolieK Is. Die
toegang is Rl, ru.so of R2.
jeugvereniglngs as Korps. sent Pukke moet weg'' het by ander is protestantc.
Vir bierdie doel is 'n twe&- die paneelbespreklng in d ie
PROF. TJAART
taHge lnlietfngsluk opge- Totlussaal 4:50 mense getrek.
Prof. Tjaart van der Walt
Prof. Christi Coetzee het Son· Is die spreker oor die onder·
stel.
• Twee konferens1es met die dagaand ~9 Mei 'n hoogs mo- werp .,'n Chrh;telike Volkever·
Student Christian Associa· Uverende boodskap gelewer houding" op 'n programaand
Uon met Wits is in d:e voor· t.oe hy s.y ondervlndin.ge met wal op 23 Junle aangebicd
ultstg. Die eerste kon:ercn· oorsese Chrlstene geskets het word.
Kol. Le Roux verduidellk
sle vind op die Puk plaas
korthks wat 'n ramp is. Orle
op 13 en 14 Junle.
soorte r:ampe word oodervtftd
• Die moontJlkheid van aUi·
I. Mensgemaakte rampe: dlt
liasle by dle Internation Fe·
is trein, . vllegtuig en fa·
deration of ENangellcaJ Stu·
bricksrampe. Die nadraai
dent wol'd ondersoek.
hiervan is mense wal beEERSTEJAARSKAMP
seer, ontwortel en verwll.
Srudcntplan is 'n ~<~k vol finansiclc skcm~~
Die jaarlikse £erste;aars·
derd Is.
wat deur du~ Standard Bank ontwerp ts om dte
kemp Is weer op hande. Dis •n
2. Natuurrampe: dH is aardlewe vir studcnre makhker en aangcnamcr tt
opleldingskamp wat uitslujtJik
bewings, oorstromings, hon·
maak.
vir eerstejaars aangebied word
gersnood.
epidemie. orkanc
te
bekwaam
in
algeom
hulle
OP
'
n
onlangse
Studenteraadsvergadering
is
besluit
om
vyf·
Studenceleningskcma.
Lcnings
cot
R4000
1.
(in s.A. wet moontllk menc leierskap. Die kamp tlg boekiea oor vergaderprosedure aan te skat. Hierdie boe·
reen ongdoofuke lac rentekoersc mc.:t
dink maar aan Rboodepoort
word deur Korps In samewer· kies sal dan as diens aan die studente by die Penning·
maklike terugbetalings.
en Rustenburg).
king met die S.R. aangebied. meesterskantoor verftoop word.
2.
Gram maanddikse ckonomi~ Oor\tg
3
Vyandelike optrede: oorJor
Verlcde jaar bet 130 eerste•.ProsediM'e by vergaderings" van Hattingh en Van Wyk
van dtc.: Standard Bank. Noocbaaklikc
Is besig om subversief van
jaars die k,amp bygewoon. Om· de Vries is 'n atandaard werk in Afrikaans oor vergader·
lecsstof Vtr enigeen wac in die ckononuc
aard te word.
dat die belangstelilng vir '78 prosedure. Die boekie was 'n fang tyd uit druk. maar in 1974
en die s::tkc.:wcreld bclangstel.
Aktueel, wat gedurende die na· is 'n hersiene. verbeterde uitgawe weer ultgegee deiM' Pers- Kolonel gee •n paar syfers om
Stanza, spcsiale versckeringspolh vir
3.
week van die 24e Junie plaas· kor.
In gedagte te bou. In die Ecr·
studente lewensdck.kmg en beleggingsvind, so groot is, sal twee kam·
Vr enlge bestutnlid. voorsttter. voornemende voorsit· ste Wl!reldoorlog het 5% bur·
voordcle. Premies so laag :b R2,80
pe aangebled word. Verdere ter of selfa gewone lid wat meer van vergaderprosediM'e
gcrtikes gesterr teenoor die
pcrmaand.
lnllgtlng Is by aile Korpssel· wit weet, ia hlerdie boekie 'n moet.
95% van die mlllt~re mag.
Studcntespaanekcning. Gecn koscc~ nic.
4.
Die Studenteraad nool enige PUK wat graag die boekle
Tot RlOO per week kan by cnigccn van
wil aanskaf om dit by die PeMingmeesterskantoor te kom Sedertdlen het die perse.nta·
ons 860 rok ke getrek word.
sie gesneuweldes heeltemal aekoop. Dit kos rna. 95c.
swaai.
5. Tjekrckcmng. Allr rckenings kan per

n

·

·

·

~.jyvirjou

stuCI.e sorg,
scrgdie

Standard
Bank
• •
VIr JOU.

tjek of afttekordcr betaal word 'n
Nuttagc ~tatussimbool vtr 'n student.
6.
Pl~p~an-rekening. Mmimumsaldo van
RSOO, met srewige rente op daaghkse
~aldo bcrcken. Afrrckorder-fa~ibtette.
Acxirand-beleggmgserttfikate. In C\!117.
hcdc van so min as R I00, en jy kan tot
90% van dte bcdrag wat JY bd~ het,
teruglccn. Jy trek hoi.: rente, maar dtl'
geld as nog steeds cot JOU bo~ikking
wanncer JY dit nodtg het.
Daar·~ nog baie m~r voordclc aan
Studentplan verbonde
tc veel om lucr te
nocm. Maak 'n draai by dac naaste Scand.ud
Bank en kry 'o brOSJurc met voiJcJige
besonderhedc.

Standard Bani<

sruDENTERAADGEE
HANDIGE BOEK OOR
VERGADERPROSEDURE

SKAAKKLUB
BEDRYWIG

rn tabelvor m:
Eerste W~reldoorlog 5% 95%
2de W~reldoorlog 48% 52%
Koreaanse Oorlog 84% 16%
Vil!tnameese Oorlog 95.% 5%
Burgerllkes eerste geooem en
Militl!re Mag tweede genoem.

TEN spyte van aanslae uit alle
oordc (veral van akademiese
kant) Is die slcaaltk.lub nog heel
bedrywlg,

.......•............,

Die Jaarlikse kamploenskapsreeks Is al lets van die verlede en bier het Marthl.nus
Schutte met eer uit die stryd
getree en is by as die nuwe
kamploen gekroon.
Die Wes-Transvulse Skaak·
llga bet op 3 Junle 'n aanvang
geneem en daar kan dit net
beter met ons gaan. Owl het
Kontak prof. G. N. van
die eerste wed.tt.ryd op Bu.ffel.den Bergh.
fonteln met 2~ verloor.
Ona pan n~ teen Orftney,
Geskiedenisdepartement
Klerksdorp, Parye, Kroonctad,
Mooirivier en Pote spec! en bet
Frans du Toit
alle boop om beter as verlede Johan (van Ala!Hma-taam) en AI,. van Aensburg wat oR-

Platsaktoer

_na Europa

.fur te vur.

IIInP uit Amerika

~. .

het. (Foto: Fotolwne.)
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'N POPHUIS

--

IBSEN

VIR bulle personeeJaanbieding bet die Dramadepartement vanjaar 'n l bsenstuk gekies. Dit is ,;n l'ophuis'' wat vanaf 13- 27 Junie onder regie van
Peet van Rensburg, bygestaan deur Anna Neethling-Pohl, aangebied word.

'n Toneeltjie uit ' n Pophuis dew Ibsen wat vanaf 13-2.7 Junie dew die Dramadepartement aangebied word. Elize Scheepers is Nora wat voel dat s y soos ' n pop behandel
word.

Alabama na Rhodesie
DIE Julle-vakansie en die spreekwoordelike Alabama-toer le om die draai.
Alabama is druk besig met dle finale afrondingswerk aan bul program en
die gedempte klank van orkesmusiek kan elke aand bulte die Totiussaal geboor word.
Alabama spog vanjaar met 'n
spUnternuwe ohoreograaf. Hy
Is die bekwame Geoffrey Su·
therland wat ver al bekendbeld
verwerf het .vir sy cboreografie
van die muslekblyspel Joseph
and the AmazJzng Technicolour
Dreamcoat.
Sutherland het Ln 1967 ult
Br1ttanje getm.mil;reer .:n Is
tans In Johannesbm-g woonag·
Ug. Hy kom spesiaal in vir
die oelenlnge. Volgens Peet
Ryke, die voorsltter van Ala·
bama, doen hy uitstekende
werk. Hy ontwerp ook die

d~cor.

Die hele groep bestaan van·
jaar ult 48 lede. Ook die koor
Is groter as gewoonUk met 28
le<le In plaas van die gewone
twintlg. Hulle kort nog net 'n
pcnnlngmeester.
•BLYSPELE
Hulle program sluit onder
andere muslek u!t musiekblyspele soos Oliver, Goodbye Mr
Chips, Music 1\fan en See-Saw
ln. Verder ls daar musiek van
Jacques Brei, gewilde ,gemodernlseerde" Alrikaanse liedjles, oorspronkllke Louis van
Rensburg-komposisies en lied·
jies ult dle buiteland wat nog
nie tevore in Suid-Afrika gehoor is nie.
Hierdie program is die werk
van die muslekregis.seur, J.ouls
van Rensburg in samewerking
met Peet Ryke.
KOMEDL\N'J'E
Dana Niehaus jr. en Frans
Kruger tree as komediante op.
Hul reg!sseur is die bekende
oud·Puk Abrl le Roux. Hy
woon tans in Pr.:toria, maar
omdat by al 'n lang pad saam
met Alabama geloop bet, bet
hy nie omgegee om weer te
help n•e.
D1e bellgting beloof om van·
jaar nog beter as tevore te
wees. Groot aankope en ver·

beterlngs is ten opsigte van
klank e.n beligtlng ge<loen.
Daar Is ook meer stelle kos·
tuums as ooil tevore laat
maa k.
Alabama toer vanjaar na
Rhodesll!. O!e toer duur die
hele vakansie. Hulle reis met
'n Sprlngbok-Atlas safaribus,
'n kombl en 'n groot meubelvervoerwa en sleepwa vir oJ
hul tegnlese apparaat. Vanll!
Salisbury vlieg hulle terug Johannesburg toe.
TELEVISIE
Gedurende die t oer word 'n
dokument~re program van een
uur oor die groep gemaak. Olt
sal oor televisle vertoon word.
So ook 'n spesiale hal!uur·lange program oor hul opvoerings
self wat sal begin draal sodra
huUe In Salisbury aankom.
Alabama tree vanal 5-9 Au·
gustus in die Totiussaal op. Alle belangstl!llcndes moet net
daarop let dal bcsprekings
reeds die laaste week van d:e
kwartaal vanaf 23 Junie by die
S.R.·kantoor gedoen !tan word.
Ole opvoerings op Klerks·
dorp vanaf 21-23 Augustus
kan ook aanbeveel word. Die
groep tree daar in Klerksdorp
se pragtige skouburg op. Vanaf
26--30 Augustus tree bulle In
Johannesburg op.

lOUIS VAN RENSBURG

MAGNUM P. U.-koor vier taaljaar

FORCE
CHARLES BRONSON kom
maak weer 'n draai in CINEPUK na DEATH WISH met sy
optrede in die rolprent MAG·
NUM FORCE. Vir die met goeie
senuwees en wat lief is vir
pistole wat gate deur barde
staal kan sklet is blerdle rol·
prent 'n moet.
In blerdle rolprent is Bron·
son seker op sy heel beste te
sien. Dit is 'n fliek vol aksie
en drama wat jou op die punt
van jou steel sal laat sit vir
dle heel aand.
CINEPUK kon nog geen de·
lenltlewe datum vir die vertonina van blerdie rolprent
gee nie aangesien ALABAMA
die aaal gebrulk vir oefenlna,
maar met dle kennisgewlng·
bord vir flieks nou reg voor die
saal Jtan almaJ maar dte bord
dophou vir 'n kennisgewlng.
Die ruelt sal ongeveer op lS
Junte vertoon word.

DIE universlteitskoor het d ie jaar goed begin m et hul ge·
slaagde optrede tydens ' n sangfeas In Vanderb ijlpark. Vanjaar se koorleldster is Ria Nel. bekend vir die sukses wat
sy met die AmbassadelrSkoor behaal het.
Ole program bied 'n wye verskeldenheid. Oit wissel van
tradtslonele Afrikaanse vo lksliedere e n Neger-geestelike liedere tot emstige musiek. Wente van Gastoldl, Hand!. Hugo
Distler. SchOtz e n ande re sal uitgevoer word . Too nsettings
van Pieter de Villiers sal ter vierlng van d ie Taaljaar ingeslult word .
Voor d ie toer sal die volgende optre des plaasvind:
21 J unie: Vanderbijlpark; 22 J unle: ABKK-program vir d ie
gemeenskep van Potchefstroom: hier sal g ewyde w erke ult·
gevoer word. ' n Optrede in Promosa w ord ook bep lan.
Die toerprogram is as volg: 27 Junle: Ventersdorp; 28
Junie: Uchtenburg; 30 J unie: Rust enburg; 1 J ulie: Optrede
te Bloemfontein by die Universiteh se 25-jaar viering: ' n
eie program word aangeb ied, asook op1redes saam met
kore van Pretoria, RAU. Bloemfontein en Stellenbosch;
1 J ulie: Brits; 2 J ulie: Warmbad; 3 Julie· Potgietersrus; 4
Julie: Tzaneen; 5 Julie: Phataborwa; 7 Julie: WitriVier; 8
Julie: Barberton; 9 Julie: Middelburg: 10 Julie: Witbank;
11 J ulie: Springs; 12 Julie: Krugeradorp.
Na die toer sal die volgende plekke besoek word:
KIWkadorp, Potchefstroom, Delareyville, Otto8daJ, Genniston.
cartetonville, Randfonteln en moontfik Pre t oria. Groot d lnge
is beplan en die hele koor is entoeelasties om weer eena
'n sukMs van nog ' n jaar te maak.

Naos Hedda Gabler J:; 'n Poplluls seker Ibsen se bekendstc
drama Vera! die vrou1ike hoof·
rol Is bale gesog. EUze Schccpers vertolk d le rol van Nora.
Uaar man, Torvald. word gespecl dcur die nuwe dosent
verbonde aan die Oramade·
partement. Aldo Behrens.
Vcteraan Anna Neethling·
Pohl spc~l self ook 10 die stuk.
Ander rolle .w ord vertolk deur
Henk Wybenga en Laurlka
Behrens.
GELD VERVALS
Ole stuk speel a! gedurende
Kerstyd 1860. Dlt is die verhaal van Nora wal in haar eie
hUJS soos 'n pop behandel
word As sy dan in 'n poging
om haar man te help, geld
vervals, word haa r vervalsing
deur 'n prolcureur aan haar
man bekend gemaak.
Hicrdle prokureur het baar
cers afgepers. Sy onthulling Is
'n poging om sy werk waar·

uit Torvald hom ontstaan bet,
terug te kry.
Nora verwag dat baar man
die skuld op hom sal neem,
maar sy word ootnugter. Hy
Is me bereid om sy eer ter
wille van haar op te offer nie.
MENSEKENNIS

H1erult blyk Ibsen se gewel·
dtge mense~ennis. Hy Js bewus van die verskille tussen
man en vrQu. Net soos Torvald
sal geen man sy eer opo!fer
nlc. Hy sal al sy geld gee vir
'n vrou. of doodgaan sells,
maar nie sy eer Die.
Hierdlc optrede van Torvald
laat Nora 'n kentering onder·
i&an. N~ agt jaar vind sy ult
dal hy nle die man is wat sy
gedink hel oie. Sy beslult om
weg te gnan. V.i r die cerste
koer handel sy soos 'n rede·
like denkendc mens en nie
soos 'n pop nle.
Sy mcnsekennis het lbsen
laat bcsef dal 'n vrou weer

ROD IS HIER
Crystelle Smuts
HY het verlede week hicr in Suid-Afrika aangekom,
die digter wat vandag meer digbuodels verkoop
as Wordsworth en Shakespeare. En al twee Oscarnominasies gekry bet, vir die Cihnmusiek van ,The
Prime of Miss Jean Brodie" en ,<.:hampion <.:harlie
Brown".
Rod McKuen het niles agter
hom gehad toe hy begin het
nie. Hy is in 1933 in Oakland,
KaliComiC, gebore in 'n Heilslcerhospitaa I: sy mocder was
Clarice McKucn. sy vader? onbeken<l Toe hy twee jaar
oud is. is sy ma met 'n kon·
slru ksiewerkcr, wat maar lief
vir sy sople was, getroud. Hy
het niks van Rod gchou nle
en bel hom genadeloos geslaan
MISLUKK INGS
Met slegs vier jaar formete
opleiding het Rod op clfjarige
ou<lcrdom sy gcsin begin ontlerhou Hy hct cers op 'n
becsplaas gcwerk, later in die
houlkappcrskampo en in 'n bcskuitjlcfabriek en hy het ook
al skocnc verkoop. Voordat hy
lei!r toe is, was hy 'n plateomrooper en het soms van sy
gediggies OOI die lug gelees.
Toe menso sy talent begin aan·
voel hot, het dit begin beter
gaan. Sy eerstc stukkies filmmusiek was mislukkings, maar
seuns soos Henry Mancini en
Jay Livingstone het born aan·
gemoedlg om meer tc skry!.
J ACQUES BREL
Hy het begin skryf in vile&·
tuie, busse, en as by sUip vloel
woorde en musiek deur sy kop.
Hy het gevind hy werk die
beste onder druk: Jacques Brei
se melodic bet nie Engelse
llr•ek gehad nie, Rod bet die
woorde van ,If you go away"
1n 'n huurmotor op pad na die
opname-atel.Jee geskryf. Hy bet
musiek geskryf vir Sf gedig
,.Stanyon Street" en dit op 'n
Glenn Yarborough-plaat geslt.
R.C.A.·platemaatskappy was be·
indruk en bet hom gebel om
te hoor waar hy dlt gekry bet.
Hy het geantwoord dit kom ult
'n boek wat by ges)cryf het. en
het vir hulle 'n posbusadres gegeo waar hulle dit kon bestel.
Daar was nie so· 'n boek nle
maar Rod het aan die work
gesprlng en later 'n boak uitgegee wat oor 65 000 kopiel!
verkoop het.
Dlt was die begin en verakele ander digbundels bet gevolg. Vandq word sy werlte

dwarsoor die w~ld geniet en
op kollcgcs en universiteite
bcstudecr. Hy net ook at meer
as anderhal!-duisend poplied·
jies ~eskry( en oor 'n 100 mlljucn plate verkoop.
lEWE
Hocwl!l hy bctcr dig as wat
hy kan sing, is Rod daarvoor
bckend dat hy allcs wat hy
het In sy liedJies sit en Is by
in staat om 'n intieme atmosfecr op di<' verhoog te skep.
lly besll die gawc om in een·
voudiJtC taal en tog op unicke
wyse 'n mens se aandag te vestig op 'n kleindaaglikse oomblik, die groot gebeure in mens
sc !ewe en ook die minder
aungename. Sy woorde is die
!ewe en die lewe is sy woorde.

dinge net tot op ·n punt. kan
verduur, en nie verder nle.
Dan gaan sy weg soos Nora.
merdie Noorweegse drama·
turg was die eerste skrywer
om real isme op die verhoog Ull
te beeld. Die dinge wat by op
die verboog gewaag hel bet
die gehore van sy tyd geskok.
'n Pophuis IS die Dramadepartement se tweede Ibsen·
stuk. Hulle het Hedda Gabler
In 1967 aangebied.
Bespreldng kan by Pro-Rcge
gedoen word.

THE

VICfORS
CARL FOREMAN bet gehore
regoor die w~reld aan d1e
brand gehad m et Sf rOiprent
THE GUNS OF NAVERONE.
Nou kom hy met 'n nuwe groot
treHer: THE VICTORS.
THE VICTORS is 'n verhaal
wat strek oor duisende kilo·
meters. Oit volg in die voetspore van 'n afdeling jong
Amerikaanse soldate teen dle
agtergrond van oorlog. Maar
THE VlCTORS is n.ie 'n oorlogsverhaal in die gewon~ sin
von die woord nie. Die vuurwcrk en geweld van die oor·
log i:~ skaars en is einWk slegs
agtcrgrond vir die lyn van die
ver haal - want hlerdie Is 'n
verhaal van mense en plekke
en nie van bomme en gewere
nie Ilaerdie is beslis die groot·
slc opskudding wat CINEPUK
nog hierdie kwartaal hierheen
gebring het.
THE VICTORS bet 'n iflter·
na.sionale rolvcrdeling van spe·
lers soos Albert Finney, George
Hamilton, Romy Sclmetder , El·
ke Sommer, Peter Fonda en
andere.
oaardie selfde aand sal CIN~
PUK ook in die voorportaaJ
van die saal 'n uitstalling van
wapens M. Die aand sal daar
ook. verskeie gaste wees soos
leerofrisiere asook oudstryders
en lede van die filmmaatskappy.
Die nlek word op die 20ste
Junie om 7.30 nm. vertoon.
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N we g er

n lbsengie van
d word.

pak sewe
boofliggame

punt kan
!rder nie.
>s Nora.
1e drama·
! skrywer
erhoog .uit
"'at by op
· het het
1d geskok.
Dramadeie Ibsen·
cia Gabler

'N NUWE gier bet die sewe boofllggame beetgepak: dit is om mekaar betcr op bestuursvlak te
leer ken.
Kotps Veritas Vincet was die by S.A.B. gekry maar het da·
stigter van hierdie .,aangename rem met 5-3 oor A.D.B. gekennis" met ander hoofUgga- 1seevier.
me.
UITDAGING
Na twee uitdaagwedstryde
Hiermee
rig Korps 'n uitda·
van Korps se kant aan Sentra·
ging aan ·die hoofbesture van
le Sportbc!stuur en Algemene
Dlensbestuur is die ander hoof· A.B.K.K., S.S.B., P.N.B. en
A.O.B. om op eg Calvlnistiese
besture se belangstelling gewyse
te kom kragte meet op
prlkkel.
die Fanie du Toit-sportterreln.
Korps het 'n deCtige pakslae
As jul die uitdaglng aanvaar,
laat ons weet.
Een voorwaarde egter: Korps
se sokkerbal het 'n Calvlnlstiese agtergrond en moet dlen·
ooreenkomstig behandel word
(m.a.w. die bal bet die vermo~
om net progressief te beweeg
na die teenstanders se doel·
pale).

Pro-.Rege

ts ·
~t

gehore
aan die
. rolprent
.VERONE.
uwe groot
'tS.
n verbaal

nde kilo·
die voet·
ing jong
teen die
og. Maar
e 'n oor!WOn~ sin
Die vuur·
die oor·
1tlik slegs
n van die
·die is 'n
m plekke
n gewere
die groot·
CINEPUK
hierheen
'n inter·
van spe·
y, George
eider, El·
~onda en
sal CINE•orportaal
llling van
sal daar
vees soos
dstryders
naatskap·
die 20ste
•rtoon.

Met 'n geslaagde optrede ag·
ter die rug, sien die P.U.-koor
uit na 'n heerlike toer di6
vakansie. Vanjaar het die koor
ook 'n nuwe koorleidster. Ria
Nel, wat bekendheid met die
Ambassadeurskoor
verwerf
het. Vanjaar se musiekkeuse
dek ook 'n wye veld, van
ligte Afrikaanse volksliede tot
ernstige musiek. (Foto: Foto·
kuns.)

Liheralia
vier fees
ter ere van
Repuhliek
LffiERALIA bet op Saterdag 31
Mei groot feeste gehou nadat
seremoniEHe optogte en toe·
sprake die overture tot 'n feestelike Republiekdag was.
Liberalia se weermag bet
ook opgetree en die mag van
clrie is deur onderkorporaal
Koos Laas gelllspekteer.
Giep van den Bergh bet
daarna in sy Vobn Joster·stem
die skare van vyf-Karlienmei·
sies welkom gebeet.
Die verrigtinge is met 'n sa·
luut van 14t kettieskote afgesluit. Weens die verroeste rek
het meeste van die meelbomme
tussen die rasende skare ge·
val.

Dankie
vierdejaars

~

TUIE TEEN LIGSPOED NA
VERRE GALAKSIES

MATERIE is 'n begrip wat algemeen goed bekend is. Soos wat teegestcldes bulle op feitlik aile lewens·
terrelne openbaar, bet materie ook sy teegestelde: anti·materie. Dit is egter moeiliker as wat 'n mens
vermoed om 'n realistlese beeld van laasgenoemde tc vorm.
Die begrip is reeds weten·
skaplik ge£undeer en deegllk
bekend in die vakke bemoed
met di~ onderwerp en studieveld.
Die elektron 11s die bekend·
ste element~re deeltjie is dan
ook die deeltjie wat reeds sy
anti.materie raakgeloop bet,
nl die positron. Uit hierdle
ontmoeting is dan die karak·
teristieke van sodanige bot·
sings bestudeer. In die proses
vemietig die elektron en positron mekaar geheel en al.
Getrou aan die behoudswette
word energie in enorme hoeveelheid binne verhouding vrY·
gestel.
Die beginsel word reeds van
toepasslng in atoomontplof·
fings gemaak waar 'n fraksie
van die massa van die uraan
of plutonium gebruik, in ener·
gie omgesit word. In bogenoem·
de geval word die deeltjie to·
taal vernietig en aile massa
word in energle omges1t.
In bogenoemde geval word
die deeltjie totaal vernietig en
aile massa word in cnergie
omgesit.
Hieruit is dit duidelik dat
die proses die ontsluiting van
geweldige energiebronne in·
hou.

DIE Wapad wil net aan die
vertrekkende vierdejaars in
Kommunikasiekunde
hartllk
dankie vir hul samewerking
hierdie jaar se. Uit hoofde
hiervan sal die Wapadl'edaksie
ANTI·MATERiE
h~iwat anders na die vakansie
daar uitsien. Mnr. Sam Basch,
Aangesien die elektron die
mej. Jelleke Wierenga, mnr. element&re element van die
Jnn Habig, mej. Salom6 Jacobs, prim!!re bestanddeel van ma·
m<>j Elsa Kruger en mej, Dia · terie, die atoom is, kan die
van der Walt moet alma! vol·l beginsel ultgebrei word tot
gende semester praktiese werll: die anti-materie in die algegaan do"!n.
meen. As een metrieke ton

I

U hat volop keuse in ons groat verskeidenheid
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kwik by een metrieke ton anti·
kwik gebrlng word sal dit tot
twee ton energie aanleiding
gee o£ te wel 'n biljoen kilO·
watt. Plutonium wat algemeen
vir
kernbrandstof gebruik
word, kom nie in die natuu.r
voor nle. Dit word daagliks
berei (vervaardig). Dlt sal ook
die geval met anti-mater ie
wees.
RUIMTES
Die cnergie wat op di~ wyse
geskep sal word, kan prakties
op .alle terreine toegepas
word. Een van die groot bates
sal wees dat dit die mens in
staat sal stel om die ruimte
te verken. Die betrokke onder·
werp geniet wye aandag in
die V.S.A.
Dit was egtcr prof. Stanio·
yukovitch van Moskou en sy
medewerkers wat die teoretiesc beginsels vir die prakUese
uitvoering van so 'n projek ge·
formuleer het. Sodoende is die
naam ,.Flying Torch" geskep.

BOTTELS
Die basiese uitgangspunte -is
dat die proses in magnetiese
bottels
beheersd
toegepas
word. In die vrye ruimte word
die uitlating van energic in
die vorm van lig gebruik om
die ruimtetuig teen feitlik die
snelheid van Jig In die teen·
oorgestelde rigting te laat be·
weeg. Dit is dleselfdc beginsel
waarop straalvliegtule geba·
seer is. Dit sal egter vcreis
dat die tuig met behulp van
die huidige konvensionele aanjaer projektiele in 'n wentelbaan ver buite die aarde se
invloedsfeer
geplaas
moet
word, want sou die energiestraal 'n planeet tref, kan dit
destruksie van 'n hoi! graad
veroorsaak.
21 JAAR
Tesame met 'n versnelde
medies-biologiese navorsings.
tempo, sal die mens binne 21
jaar die middelpunt van ons
Melkwegstelsel bereik, m.a.w.
praktles aile sonnestelsels in

die relatiewe nabyheid van ons
sonnestelsel. Die hele proses
hou natuurlik verband met die
kontraksie van tyd soos bevat
in die relatiwiteitsteorie. Dit
sal moonUik word om die An·
dromeda galaksie, die n.aaste
aan ons galaksie (Melkweg)
binne 28 jaar te bereik en dus
binne 60 jaar terug te keer.
In die tydperk kan die fislese
verval van die liggaam tot •n
minimum beperk word.
Hierdie tydperk geskied egter binne die tydsdimensie van
die ruimtevaarder. Die mens
se tydsgebondenheid sal hom
egter weer inhaal want op die
aarde sal dan 4 500 jaar ver·
stryk het, solank as wat die
mens sy eie gcskiedenls op die
stadium ken.
Dit blyk dus dat die nuwe
Columbus nie na sy vaderland
sal kan terugkeer nie, maar
wei die nuwe w~reld sal moet
verken en bewoon.
Wat 'n wonderlike vooruit·
sig!

I

Skoolseun
'n kranige
tjellis
ONDER die dcelnemers aan 'n
aanbieding van Programmuslek
op 19 Junie deur die personeel van die departement
1\fusiek, is 'n veertienjarige
skoolseun. Hy is Human Coet·
zee.
As by op so 'n jeugdige
ouderdom al aan so 'n aanbleding deelneem, kan daar nog
baie van bierdie tjellis verwag
word.
Die ander deelnemers aan
hierdie konsert is Martie Koom·
hof, Jettle de Vries, Van Zyl
Hough, Annemarie Scbulen·
burg, Arie v&n Namen, Trulda
van der Walt en Pleter de
Villiers.
Hulle speel werkc van on·
der andere Debussy en Moussorgsky.
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PIET MEYER TERUG NA

Klei

OORSESE SEGETOG
PIET 1\IEYER, kampioenstapper van die Pukke, Wes-Transvaal en Suid·Mrika, bet aan die einde
van verlede week ult Engeland en Wes-DuJtsland teruggekeer met 'n puik toerrekord.

SPORTGIDS

Van die vyf stapwedlope ronde mlnder as die 10 000
waaraan hy deelgeneem bet, meter
het hy drie gewen, in een 'n
SWART ATLETE
derde plek verower en een
In hlerdie gedenkwaardlge
keer moes hy weens ongesteld· wedloop het Piet met 68 ander
held tou opgooi. Sy grootste deelnemers meegedlng. Onder
prestasie was toe by In Chrys· hulle was twee aUete van
tal Palace, Londen, 'n eerste Kenla en een van MaleisU!. Die
plek In die 10 000 meter tydens Wes·Transvaler was waankyndie Britse Graafskapkamploen- lik die eerste Suid·Afrlkaner
skappe bebaal bet en terself· om met 'n Keniase aUeet op
dertyd die 27 jaar oue S.A. die atletiekbaan kragte tc meet
rekord met tien sekondes ver sedert die Republiek ongeveer
beter het.
dertien jaar gelede die Olim·
Ole vermoede bestaan egter piese Spele belet is.
dat die ou rekord oor 'n af·
Nfl 19 van die 22 rondes was
stand van 6 myl opgestel is, Meyer en die Britse kampioen,
want soveel jaar gelede is nog Roger Mills, nog kop aan kop,
nle juis van metrieke afstande maar toe het hy by hom vergebruik gemaak nle. Die af. bygeskuif. Sy oorwinning, be·
stand van ses myl Is sowat een baal in 'n Pukhempie, Is op
-------------------------

LAND LOOP
PU 2 vs. Sasok , President.
21 Junie Kokkle Nel padOU!npark 6.00 nm.
aflos.
Dorp
Potchefstroom PU 3 vs. Sasok 3, President,
13h00.
Bosmanpark, 6.00 nm.
RUGBY
PU lB vs. Westellkes 1, Presi·
PU 1 vs. FochvWe 1, President,
dent, Markotter, 8.00 nm.
Fochville 4.00 nm.
PU 2 vs. WestelJites 2, Presi·
PU VI. Fochville 2, President,
dent, Markotter, 7.00 nm.
FocbvWe, 2.55 nm.
PU 3 va. Westelikes 3, PresiPU 3 vs. FochvWe 3, President,
dent, Markotter, 6.00 nm.
Fochville 1 50 run.
Zl JUDie:
PU 1B vs. Strathvaal 1, Pre- PU 1 vs. Potch Dorp 1, Neser
sident, PU A, f.OO nm.
beker, Oli!npark, 4.00 nm.
PU 2 vs. Stratbvaal 2, Pres!· PU 1 vs. Westelites 1, Neser·
beker, Markotter, 4.00 nm.
dent., PU A, 2,55 nm.
PU 3 vs. Strathvaal 3, PresJ- Z5 Junle:
dent, PU B, 2,55 nm.
PU 1 vs. RPM 1, Neserbeker,
11 Junle:
RPM, 8,00 nm.
PU 1 vs. Sasolt 1, President, PU lB vs. Potch Dorp, NeserOll!npark, 8.30 nm.
beker, Oli!npark, 8,00 nm.

LANDLOOP OP
STILFONTEIN
Dcur Annali Cabano
VERSKEIE Pukke bet verlede Saterdag bul staal
getoon tydens die inter-provinslale landloopkontpetisie, wat op Stilfontein plaasgevind bet.
plek beSuid·Transvaal,
Wes-Trans-~ N. Melntjies 'n agste
vaal, Oos-Transvaal, Noord· haal.
Transvaal f'n die Vrystaat het
de-elgeneem.
In die senior wedloop vir
Gert Doorewaard het twaalf·
vrouc het Rosalie de Klerk
de geiHndig en daardeur kwa· vyfde geeindig en doardeur
llfiseer hy vir die \'eelvolluge
kwaliCiseer sy ook vir die veel·
byeenkoms Jorrie van der volkige byeenkoms. Lou1se van
Walt was 22e, Kobus de Beer Biljon wat agste was het die
29e, Sidney Riekers 34e en eer om aan die veclvolklge b)··
Johan van Ellewee 3~.
eenkoms deel te neem net met
In die jumor afdellng het 20 sekondes misgeloop.

I

die Brltse televisle vertoon.
Nederland gaan deelneem, maar
Piet moes hom In sy eerste aUete van Mexico wat ook vir
wedioop oor 20 km na 12 km die byeenkomste ingeskryf het,
onttrek. Hy was toe maar on· bet beswaar gemaak teen die
geveer 48 uur lank in Enge· deelname van 'n SuJd·Afrlka·
land en sy gestel wou nog nle ner Op advles van die SAAAA
saamspeel nle.
wat hom oorsee gestu~,~.r het,
Twee dae later het by egter het die Potchefstromer toe
vergoed vir sy onvoltoolde po- maar huiswaarts gekeer.
glng deur die 3 000 meter stap.
Die beskeie Piet praat nle
nommer met die Lilian Board· makllk oor sy segetog nie. Hy
byeenlcoms ln Eastboume te Is nietemin bale in sy nopwen met ' n tyd van 12 min. pies met sy pragtlge eerste
36 sek., wat slegs 8 sekondes plekke en glimlag breed as hy
stadiger as sy persoonllke bes- s~ dat hy sy eie verwagtinge
te tyd is.
ver oortref het. Voor sy vertrelt
WES-DUITSLAND
was by maar skepties dat by
Van Engcland is hy na Wes- by die oorsese stappers sou kon
DuJtsland, waar hy op 19 Mei byhou.
derde was in 'n lnternaslonale
Soos uit sy oorwinnlngs blyk
byeenkoms op Frelburg waar bet hy nie net by bulle gebly
Duitsers, Franse en Swltsers nie, maar die bestes uit ·n
gestap hel Sy tyd hfer oor die handvol Iande by geleentheld
20 km was 1:35,31. Die baan agter gelaat. Daarmee het by
was Plet se grootste teenstan- 'n groot deel van die aUetlek·
der. Anders as In Suid-AfriJta w~reld weer laat kcnnls neem
het dit opdraendes en afdraen· van die talent in Suld-Afrika.
des ingesluil
Dit opsigself verseker dat sy
'n Week later het by teen toer geslaagd was.
Vir hom was dit oolt 'n be·
dieselfde stappers te staan gekom en dl~ kcer was by baas lewenis om saam met die Olim·
met 'n tyd van 1:32,28. WMr piese kamploen In die 50 km,
was sy aanpasslng by onge- Berend Kannenburg, te kon
wone toestande besonder snel. oefen.
Vir blerdie provlnsiale kamDie toer het die jong Meyer
ploenskappe van Beiere in geweldig gestimuJeer en by kan
FUrth het 145 deelnemers op· nic wag om sy eie rekords te
gedaag, een selfs 'n Japanner. herskryf nle. Die beste van
Die stappers se roete was deur hom is nog geensins gesien nie
die strate, war die toeskouers en as hy eers sy Springbok·
saamgedrom bet. Vir Piet was baadjie kan aantrek, sal hy
dlt een van sy aangenaamste nog verder gemotlveer wees
ondervindings om te sien hoe vir groot dinge.v
gewild st&p oorsee is in ver· 1
gelyking met plaasllke belang- Die Wapad ward gedruk deur
steUing.
die
Potchefstrocm
Herald
illervandaan wou h.Y nog aan (Edms.) Beperk, Olhllaar. 11,
byeenkomat.c In Engeland en
Potchetstroom.
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