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Heer,

Dit is herhaaldelik in die verlede gevoel dat daar
'n behoe!te bestaan aan 'n groter bekendmaking onder die verskillende lede van die .N.U .s .A.s. van wat daar op elke ateonderlike
universiteitssentrum gebeur, en dit word verder gevoel dat in
hierdie behoerte gedeeltelik voorsien kan word deur •n nouer samewerking tussen .. Die
eastt n die lokale blaaie
n die verskillende
Suid-Af r ikaanse universiteite en universiteitskolleges . :th eorgvuldige oorweging is dit dae.rom besluit om die redakteurs van SuidAfrik~anse univcraiteitsblnaie te nader mt 'n versoek dat hulle
saam sal werk et die redakte
van ,.Die Nusas", sodat .. Die Nusas"
in staat sal wees om 'n trouer en vollediger weergaw te gee~ van
studentelewe en studenteaktiviteit op die verekillende sentrums .
U word daarom gevra or u u goedkeuring daaraan beg
dat ~i .. Die Nusas" in elke uitgawe 'n alge ene oorsig eal gee van
die belangrikste nuusite s en artikels in u blad, en om, waar
sulks van Toldoende alge ne bel ng geag word, selfs artikels uit
u blad te herdruk, en of u met die oog hierop gereeld aan die
redakteur van .. Di !'baas" 'n eksemplaar van u blad sal af stuur
soos dit vun tyd tot tyd Terekyn.
Geen ko entaar sal deur die redakteur ui tg oefen
word op die
riete "Yan oorgenome stukke ot nuusiteme nie, en
waar enigiets oorgenee word , eal op die gebruiklike wyse u
blad vermeld word.
g ons reken op u onderst uning in hierdie saak,
en 'n spoedige antwoord!
Ook sal enige no
rs van u blad wa.t reeds gedurende
hierdie ~ aar verskyn het, baie waardeer word.
t voorlopige dank vir u welwillendheid.
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