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► Amerikaners gee pad: Pres. Richard M. Nixon
het glster opdrag gegee dat die Amerlkaanse
burgerlike en mllltere personeel In die bulteland
met tlen persent vennlnder word, 'n verminde
rfng van sowat 20 ooo man. Ult Sold-Vietnam
word sowat 380 van die sowat 3 800 burgerllkes
teruggeroep. Pres. Nixon het in Junie aangekon
dlg dat 25 ooo troepe teen die elnde van di�
maand ult VW!tnam onttrek sou word en dat be
oog word om altesame 100 000 troepe voor die
einde van die jaar ult di! gebled te onttrek.

♦ ► Gough onder sneeu: Ole hele Gough-elland Is
nou toe onder die sneeu nadat sneeu glstemag
daar geval het Hlerdle toestand sal die toestand
na die twee vermlste weerkundlges nog verder
bemoellik. Alie spore van die twee vermlstes Is
reeds ultgewls. Die moontllkheld dat hulle nog 
lewe. Is nou bale skraal.

► Leeus In 1WerberB: 'n l.eellkamp, op een na
die grootste In 'n Suld-Afrlkaanse dleretuln, word
nou by die Tygerberg Dleretuln in Kraalfonteln

gebou. Die kamp Is 120 vt. lank en 60 vt. wyd en 
sal met dlk ruite-oglesdraad omheln word. Die 
leeus sal In die nuwe kamp in hulle natuOrllke 
staat kan lewe. 

► Makrlel oral: Besonder groat makrlel word
sedert Sondagnag In buitengewoon groot hoe
veelhede langs die Weskus gevang, en lnmaak
fabrfeke verwerk tot 800 ton vis per dag. Vol
gens vlssers in die omgewtng Is sulke groat
vangste d� tyd van die Jaar heeltemal ont)'dlg
aangeslen groot skole makrlel gewoonlik In Ja
nuarfe en Februarle aangetref word. Ole talryk
heid van die vis word aan die huidlge gunstlge
weersomstandlghede toegeskryf, Die vis Is ulter
mate groot en geweldlg vet en fabrleke onder
vlnd moelte om dit tot vlsmeel te verwerk. van 
die grootste weeg tussen sewe en agt pond 
stuk. Dlt Is moelllk om vis van hierdle grootte In 
te maak. want nadat die vis met 'n mas)len in 
stukke gesny Is. moet dit weer met die hand 
deurgesny word om In blikkles te pas. N6g goeie 
vangste kan verwag word. 
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► Vermlst8s geylnd: Die tyke van mnr. Jan Seyf
fert en mnr. Fanie Grobler, die twee Suld-Afri
kaanse weerf<Undlges wat sedert 20 Junie op
Gough vennls ls. Is op Suldplek op cie elland ge
vlnd. Dit was die eerste dag dat 'n soekgeselslcap
van Tristan da Cunha aan die soektog kon deel
neem. Suldplek Is naby die ou basis op die elland.
Volgens aDe aanduldinge was die vermlstes reeds
gerulme tyd dood. Pog]ngs Is glster vergeefs aan
gewend om die geneesheer van die Suld-Afri
kaanse heDkopterdraer Simon van der Stel aan
land te bring. Hy sou kan vasstel of hulle aan
blootstelllng of aan ander oorsake beswyk het 'n
Senior woordvoerder van die Vloot In Slmonstad,
kapt Ted Jupp, het glstet &esa dat die tyke nie
op die Simon van der Stel teruggebrlng sal word 
nle. Ole skip het geen gerlewe vlr so 'n geval nle. 

► Ter wile van die fllmkuns: Wje belangstelllng
heers In Pretor1a vlr dle fllmwedstryd van die Na
slonale Almraad. Daar word gehoop dat die toe
kennlngs vroeg In November gemaak sal kan
word en re!llngs word getref vlr die vertoon _van

kaanse sentra Die doel van die wedstJyd Is om

die Suld-Afrikaanse rolprentbedryf te bevorder. 
Die beoordeling sal In drfe kategorlet! geskled: 
hoofprente, dokume.ntae prente (wat In drle on
derafdellngs verdeel word) en reklamefllms (ook 
In drle onderafdelings). 'n Eerste prys sal In elke 
kategorle toegeken word - die Alnvaad beraad
slaag nog oor die preslese vorm wat dit sal aan
neem - en verdlenstellkheldsertiflkate sal aan 
die wenners In die onderskele onderafdellngs 
toegeken word. Die samewerldng van verskele 
naslonale Uggame Is vlr die ondememing verk,y: 
die Verenlglng van Rolprentvervaardlg die 
Suid-Afrikaanse Akademle vlr Wetenskap en 
Kuns, en die Departement van Kultuursake. lnllg
tlng en Nywerheld. 

► Restourasle goedgekaur. Onder die voorfopl
ge kapltaaluttgawes van altesame R8.066.38S
wat die Kaapse stadsraad se gesondheld-en
hulsvestlngskomitee vlr 1970 goedgekeur het, Is
'n bedrag van R160,0b0 vlr die restourasle van 
die Slamse buurt teen Vlaeberg en R6.SO0 vlr
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