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Een Inlloog gevil WIS het stlndpunt
dit de studentenvertegenwoordfging
vin de Akademfsche Overhefd efste fn
verbind met de dertfg .fljlrd,uftgege-
ven fn een ekonomfsche depressfeperfo-
de.Ook hfer vfelen de woorden dit ~n
aich ".t a.rgdijb aak.n "ut kon b.-
"",.-ia".

eredoctoraten Iin de k.u.leuven voor en tegen

Ter gelegenhefd vin het Patroonsfeest van
onze Al.. Mater wordt een pissend festijn
op touw gezet: het uftrefken van drie
ere-doctorlten.

Voorwaarden voor een dergelfjke dfaloog
fs dat er geen sprake mag zfjn van een
meester - slaaf - relltfe,dwz dat de
ene alles te zeggen heeft en de andere
nfets.
In detrlditionele opvoedings- en onder-
wijssituatie zien we nu eerder kenmer-
ken die een dergelijke opvattfng ont -
kennen.De leerling/student komt naar
de school/uni v als een leeg vat ofte
onbeschreven blad.Zijn efgen ervaring
fs van weinig of geen tel.
Er wordt hem dus alleen'kennis' bijge-
bracht.De leraar/prof die 'alles weet',
richt ~, tot de'onwetende'. EDITORIAAL

Ofwel is de Akldemfsche Overheid kort
vin ~morfe ofwel voert Men hier een
fnkonsekwent belefd.Kor~,lfjdt deze
unfv onder de wfllekeur vin enkelen
Het fs maar dat ge het weet •

P.Nfeuwdorp ,
voorzftter Kringrlld.

Eerst en vooral gaan we nllr de regle -
Menten k1jken,die bestlan aln deze unfv
om nl te gaan fn welke mate dft gebeuren,
dit toch geld kost, te verantwoorden is
Oraa7lt:ak.,..g14".nt. art. 12.2· lid :
0. Akaa.wri.ecn.Raad vaNt.,..kt aan a.
Raad l.IQn Ban.ar.op aig." initiatiaf
of op aanvraag l.IQn a.aa laatata •
vooNtal.14n .n/of advia.. n bat.,..ffan-
a. •• a. aul.tUl'fl14a" maatechapp.z.ij-
b actia l.IQn a. univaNitait .n haar

I~ ba tN kki!'g!n ". ~ a. eGlllll!'l z..vi"il. ". tr~,F2 dJ ä7id.iN wn.wi'ii~iiiii".n·~r-
aoakeoantl'l2• .n ".t hat oruJ.Ni.je in
hat al.ga".m ;
c.won Ngl.a"."t.art. 11.1· Ud :
Tot uitvoaring l.IQn a. b.voagdhsa.n
varl.a."d bij art 12. lid 2 l.IQn hat
Organiek Rag14".t.n.aft tI. A1cada-
miecn. Raad het: ".aet vol.14diga
initiatia~.b.el.ie.ing.- an oon-
tl'Oz...,..cht inaaka ontI.rvi.je.ond.r-
aoak an al.z.. c1atrrmaa eammhangan-
tI. aktivitait." ••••

Tot daar- wat over de dfeper liggende
grc ..cfs1 '.,~ ·.:-n ["!'~!r::.: ~~ ~e;;;, ~J. ~:.~- --r - ."._- "

orfe •
!r vele studenten is ',rt en blf 1ft,tet

eet. ribose I welke raden er zOll bestaan.
voor nfet insiders ononblal'i>are

.. uasie vindt wellicht voor een deel
zijn oorsprong in de talrfjke tijdschrff-
ten die door deze raden worden uitge-
geven .
Een voor de hand liggende oplossfng be-
staat er in ,slechts êên tijdschrift
uit te geven, waarin elke raad zijn zeg
heeft. Dat dit niet dadelijk van een
leien dakje loopt ,zal wellicht niemand
verwonderen . De hoeveelheid informa.sie
die in êênmaal te verwerken valt ,is rede-
lijk groot ,montazje en lay-out scheppen
nieuwe problemen enz .••
Nochtans ligt hier nu de eerstgeborene.
Oordeel zelf. We weten zeker dat er nog
talrijke verbeteringen kunnen aangebracht
worden. Schrijf ons ,bel ons .••laat
wat los kwa opmerkingen en suggesties.
Eên ding moeten jullie goed in de oren
knopen • HET IS JULLIE BLAD .
Alles war erin staat gaat jullie recht-
streeks aan. De politieke verslagen ,
de kalender ,de sportresultaten ,het
advertensieblad ..•
Nog een praktiese opmerking . Een tijd-
schrift kost maas as geld, en dat heb-
ben we nu juist zoveel te weinig.
Daarom vragen we oftewel 5 fr per nummer
oftewel 50 fr per 10 nummers die dan
naar huis worden opgestuurd. De
vroegere rerum abonnees krijgen nu veto
in de bus i.p.v. rerum •
Voor de rest nog vele groetjes
en veel plezier
DE REDAKSIE

WAAROM ZIJN WE NU TEGEN HET ERE-DOCTO-
RAAT VAN WALDHEIM EN VOOR DIE VAN FREIRE.

Afgezien van de strekking en politieke
inhoud van beide kandidaten,heeft de
studentenvertegenwoordiging op de Akade-
mische Raad zich uitgesproken tag." de
kandidatuur van Waldheim omdat zij oor-
deelt dat deze kandidatuur gesteld is
om motieven die niets te maken hebben
met de opdracht van deze universiteit.
Daarom werden hiel'i>oventwee elementen
geciteerd die voor onze universiteit
bindend zijn.
Het Gewoon Reglement,dat het Organiek
reglement inhoudelijk aanvult , zegt
duidelijk "•. inaaka ona.Ni.je.ona.r-
aoak m al.14 aaarm.a eammhangana. ak-
tivitaitm •• ";

Wat we nu willen aantonen zal blijken uit
de vergelijking die we trekken tussen 2
ere-doktoraten,nl. deze van Kurt Waldheim
en Paolo Freire.
KURT WALDHEIM is Oostenrijker en promo-
veerde aan de Universiteit van Wenen tot
doctor in de Jurisprudentie.Dit in 1944 .
In 1945,dus êên jaar daarna,werd hij op-
genomen in de diplomatieke dfensten van
zijn land.
In '64 is hij Permanent Vertegenwoordiger
van Oostenrijk in de Verenigde Naties en
dit gedurende verscheidene jlren. 1 Janu-
ari '72 wordt hij verkozen tot sekretaris
van de Verenigde Naties.
Wat zijn publikaties betreft kunnen we
slechts êên boek aanhalen,Th. Austrian
Ezamp14~de buftenlandse polftiek van Oos
tenr1jk.
PAOLO FREIRE werd geboren fn Brazili! ,
en studeerde wijsbegeerte en pedagogiek.
Hfj promoveerde in '49.Wat betreft zijn
funkties kunnen we de volgende drie aan-
halen: Algemeen CoOrdfnator van het Na-
tionaal plan voor Alfabetisatie ; lesge-
ver in verschillende instellfngen fn
Chili; adviseur sectfe Onderwijs van de
Wereldraad der Kerken in Genève.
Wat zijn publikaties betreft kunnen we
een bladzfjde lang citeren.Maar beter is
het even een paar hoofdideêen van hem
te omschrijven.

De pedagogie van de onderdrukten heeft
als doelstelling de verdrukkfng en haar
bronnen tot voorwerp van denken en hande-
len te maken bij de onderdrukten zelf.
De kern van de opvoeding ligt dan ook
hierin dat waar mensen samenkomen,spre-
kend en handelend,zij de wereld veran-
deren.De wereld wordt dan een voorwerp
van reflexie.

Dat FREIRE hier duidelfjk voor in aanmer-
king komt,staat boven alle twijfel verhe-
ven.
Wat echter met een kandfdatuur die duia.-
lijk ni.ta ta makann.aft ".t ona.rvi.je
of ona.N08k an dus ook niat ".t clczarrwa
ecrm.nhangma. aktirtitaitm1
De konklusie fs dan slechts dat men ere-
doktoraten toekent op basis van het per-
soonlijk prestige van een persoon , 0m-
wille van een funktfe die men bekleedt;
of omwille van een politieke rol dfe
deze persoon vervult.
En dan kunnen we de vraag gaan stellen
in hoever deze universiteft zfch inlaat
met of uitspreekt over polftfeke aange-
legenheden,waar we aan de andere kant
slechts kunnen vaststellen dat zij zfch
hferover expliciet niet wil uftspreken.

We herrfneren ons nog dufdelfjk het ge-
val Spies,dfe als een vertegenwoordiger
van het aparthefdsregime van Z.-Afrika
verleden akademiejaar in de fakulteft
WijSbegeerte en Letteren doceerde •
Toen de studenten dit nfet namen 0m-
wille van de praktijken die deze man
er op nahfeld,nl. propaganda miken,
en een aktie ontketenden wefgerde de
Akademfsche Overheid zfch nfet op po-
tftiek vlak.Omdat dit "i.t tot haar
taak m b.voagdhaid b.hoorda.
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verslagakademieseraad 13 -1-75
Zoals je weet of niet weet is er ook een stu-
dentenvertegenwoordiging binnen de Akademische
Raad.Dit toporgaan van de universiteit is voor
de meeste studenten een gesloten boek. Toch wor-
den daar de belangrijkste beslissingen getrof-
fen.Daarom hier een verslagje.
We pikken er enkele punten uit die ons belang-
rijk leken :
~~r2_~~!~~B!a~:goedkeuring van de verdubbeling
van het kredIet voor eerstejaarsonthaal ; we
staan nu op 90 000 fr. Iedere kring kan er be-
roep op doen.

: de studenten hadden een vraag
betreffende de aankoop van een VW wagen ,type
Golf.Deze werd aangevraagd door een prof voor
zijn wetenschappelijke opdrachten.Dit zou een
gevaarlijk precedent kunnen zijn.Ook andere
leden van de Raad traden het standpunt bij .
Uit het antwoord bleek het een noodiaak ;
we blijven ons echter de vraag stellen waarom
juist zo'n wagen?
Raad van Beheer: het projekt Gasthuisberg
giii-aë-ünIv-ëën bom geld kosten.

: op onze vraag waar het
huis Alberdingh Thijm voor dient,dat onder
de Sociale Sektor thuishoort(het ligt in de
Minderbroederstraat naast de parking van de
Boerenbond) wist men geen antwoord. Toch werd
er besloten tot herstellingswerken van over
het miljoen I
yi!g!~e~~~gr2!1~g_~Z~ : Min. De Croo heeft nog
nIets laten horen over het toegestane begro -
tingsschema.Zodoende kan er niets definitiefs
worden beslist.Waarvoor ministreies al dienen.

: alleen de Fakulteit
Geneeskunde komt in aanmerking voor een uit-
breiding van het kader.
Bibliotheekwezen : het voorstel is de Bib te
iütömäilsërën-61j middel van een komputerin-
stallatie.Gebleken is dat het dokument dat
de inlichtingen bevatte en op grond waarvan
men moest beslissen ( kosten: ettelijke mil-
joenen ) niet volledig was. Het bedroeg slechts
de kosten voor het nagaan hoe men het zou
doen.Goddank dat er één zijn vinger heeft op-
gestoken en geprotesteerd.Anders was het weer
fluiten naar •.•( wat een beleid, echte plan-
ning I )
~Q~!gra~~f~_Q~l~!~!ng in de klinische Kinder-

_ psychologie wordt goedgekeurd.Bijna was het
~ ~"èkeurd.~,l' :' gUft ~l-d.{E

wijS dan? 0 , zo zit dat.)
~e!f1!!1_Q1~1~_1n_~~_Q!~!~!1~~ : behelst
dus een specialisatie in de vakdidaktiek .
Inderdaad een groot tekort aan deze univ.
Ook hier moest de studentenvertegenwoor-
diging een zoveelste lans breken voor een
degelijke uitbouw van de aggregaatsoplei-
ding.
Q~~rP_~!n_~~!-ltQ!_~~r~Q~!ngy~!~_~~!_~:
glme van toe~enn ng van akademlsche graden.
Dli-wordi-ëën-tämëll]k-lngrlJPèna-wëtsvöor-
stel op onze universitaire strukturen en
rege 1emen ten.
Programmabepaling en eksamenregeling wor-
den vrijer; het onderscheid valt weg tus-
sen wetenschappelijke en wettelijke graden
huidig jaarsysteem komt te vervallen.
(hierover werd ondertussen een werkgroep
opgericht binnen de studenten .)
~~~~~~gl~~~! binnen de Fak. Genees-
kunde: naar aanleiding van de stakingen
in het begi n ven het jaar.
Hen stelt slechts één wijziging voor ,
na maanden werken(I): "Een student die geen
55 S behaalt kan niet als geslaagd beschouwd
worden" •
Dit was nogal een grandiose slag in het ge-
zicht van de studenten,zodat we ten strijde
trokken en het voorstel ombogen naar:
"Een student die 55 S behaalt wordt geslaagd
geproclameerd ."Dwz. dat zij die geen 55 S
hebben,nog recht hebben op deliberatie. Wat
niet het geval was in het voorstel van de
heren proffen. (Gvd .•)
Nota van de Kringraad : de studenten eisten
dii-aë-Akäd:-~ääd-ilëh zou uitspreken tegen
de dertig miljard voor gevechtsvliegtuigen.
Dit in een tijd waar studiebeurzen te laat
worden uitbetaald enz.
Vermits de Akad. Raad niet over politiek
diskussieert(ai. ook hoofdartik.l 10 bLad)
ging IJlenslechts akkoord met een protest te
sturen naar het Ministerie i.v.m. de laat-
tijdige uitbetaling van de studiebeurzen.

Tot daar ons relaas.Wil je het hele program-
ma kennen,raadpleeg dan Akad.Tijdingen .

~
fEil/VElO!

Werkgroep Onderwijs: het initiatief werd
genomen om een tweede onderwijsweek in
te richten,zoals verleden jaar.
De benadelde themata gaan onder meer over
eksamensysteem,leefsituatie van de student
tijdens de eksamens en over de inkrimping
ofte bedreiging van de sociale sektor;
het laattijdig uitbetalen van studiebeur-
zen; het ev. afschaffen ervan.

Ge'nteresseerden kunnen zich wenden tot
hun preses .

•

Op 13 januari hebben een aantal studenten en
KLJ-ers piket gestaan en een openluchtmeeting
gehouden op het hogeschoolplein,voor Salons
Georges waar een regionaal kongres van de BB do
doorging.Ze protesteerden

l.tegen de rol van de BB in de studenten-
boerenhulpaksie:de BB-leiding heeft tijdens
gans de boerenhulpaksie geprobeerd de studen-
ten hulp af te remmen.Ze weigert nog stee~
de 120000 f deficit van de aksie te hel
dekken.

2.tegen de ontslagen yan de progressiev~
vrijgestelde in de KLJ. Het zijn juist deze

nsen die steeds een bazisgerichte werki
ontplooid hebbe~.

acco
De prijs van kursussen bij

Acco zou hoger liggen dan in de
kusrusdienst van Medika. In het ver-
slag van de kringraad leest u meer
daarover.

Wat houdt deze Akademische CoHpe-
ratief acco samenwerkende vennootschap
eigenlijk in.?

Leden van acco zijn studenten of of
oudstudenten die 300 fr. betaald hebben
voor een aandeel. Zij hebben o.a. recht
op prijsvermindering. ( cfr. de statuten
in het lidmaatschapboekje).

Acco is verdeeld in drie afdelingen:
eeh verkoopsafdeling, een drukkerij en
een uitgeverij.

Het doel van Acco zou men kunnen om-
schrijven als een poging om de koopkracht
van de student te vrijwaren. Acco produ-
ceert dus alles wat rechtstreeks de stu-
dent aanbelangt : vooral kursussen,
schrijfbloks, thesissen , enz.

De bedoeling is dan deze zo goedkoop
mogelijk te produceren en/of te verkopen.

Wie is er baas in Acco ? Dat zouden
diegenen moeten zijn wiens belangen acco
wenst te verdedigen: wij.

Er is een jaarlijkse algemene verga-
dering die offici~el het hoogste orgaan
is, en waar alle leden naar toe mogen
komen, maar waar nooit iemand naar toe
komt. Er is ook een kollege van zaak-
voerders. Het bestaat uit vier studenten
en vier oudstudenten. Hier zitten dus
vier mensen uit de algemene vergadering
van de sociale raad. De andere vier zijn
Jan Debie, Gust Mangelschots, Pat Senaeve
en Jan Bundervoet.

Daarnaast zijn er ook drie kommissa-
rissen : twee oudstudenten en één student.

Deze hebben geen beslissingsmacht
maar een kontrolerende taak. De bedoeling
is dat dit kollege van zaakvoerders, sa-
men met de kommissarissen ervoor zordt
dat Acco goed beheerd wordt, althans vol-
gens de wensen van de studenten. En hier
zitten we dan voor een serieus probleem:
de zaakvoerders die de direktie zijn op-
drachten zou moeten geven weten van heel
de zaak natuurlijk minder af dan de di-
rektie die er full-time mee bezig is,
odat hot :::ooi.lljk wordt-om t"cricU2.c _

kontrole op het spul te hebben.
Het jongste kollege van zaakvoerders

van 17 j muari heeft dan nog maar eens
vastgesteld dat er betere en meerdere
kontakten nodig zijn met de direktie.
Prompt volgden konkrete voorstellen :
een brief aan de direktieleden met het
dringende verzoek het beloofde aktivi-
teitenverslag van het voorbije werk-
jaar en liquiditeitscijfers van Acco en
afdelingen op te maken en door te spelen.
( analyse van deze dokument en is wel no-
dig bij het bepalen van enig beleid.)

De kommissarissen zullen teven uit-
pluizen hoever hun juridische bevoegdhe-
den reiken.

En nu maar wachten hoe de prijzen
evolueren.



·Beurzen
Iets minder dan vijftig procent van de studen-
ten aan de KUL. de rijkstoelage-gen1eters. ver-
keren thans in een financieel moeilijke situatie.
Voor sommigen onder hen kan dat dramatische ge-
volgen hebben. Inderdaad. er werd vernomen en
naderhand bevestigd. dat de rijksstudietoelagen
voor het lopen akademiejaar pas in de maand
juni '75 zouden uitbetaald worden.
Daarbij komt dat het de sociale dienst onmo-
gelijk is om aan iedereen voorschotten uit te
betalen. Er werd beslist dat alleen nog de
meest dringende gevallen in aanmerking komen.
Vanuit de raad voor studentenvoorzieningen
werden een aantal stappen ondernemen om bij
De Croo aan te dringen wat meer spoed te zet-
ten achter de uitbetalingen. Tot hiertoe werd
nog geen resultaat bereikt •••
De situatie blijft echter dat de studenten met
de hoogste beurzen. logischerwijze zij die het
meest behoeftig zijn. nu volledig in de kou
staan. Een lichte pleister op de wonde is dat
-eventueel" het uitstel van betaling van inschrij-
vingsgelden aan de hallen kan verlengd worden.
De studenten die met zware financiële moeilijk-
heden zitten als gevolg van deze mist~estand
kunnen zich wenden tot de sociale dienst. Jan
Stasstraat 12.

BEL A N G RIJ K

De aanvragen voor het bekomen van een studie-
toelage voor 1975-1976 moeten voor 1 mei in-
gediend worden bij de Rijksdienst voor Studie-
toelagen. Deze aanvraag moet gebeuren bij mid-
del van een gewone brief. (zie model hieronder).

Datum: .•/ .•/1975

Aangetekend
aan de Dienst voor Studietoelagen

Koningsstraat 138
4e Verdieping
1000 Brussel

Akademiejaar 1975-1976

Ondergetekende

NaaIn••..••...•••..•••••••••
Voornamen •.•...••••.•••••••

nde (,doIIirJH.)
straat .•.••••••••...•• no •••
pos tnUl1'lller•.•••.te •••••••••
geboortedatum:
jaar maand dag.... ..... ...

doet hiermede een aanvraag voor studietoelage.
Hoogachtend.

Handtekening.

Van Slambroek.direkteur van ACCO was op de
vergadering aanwezig om te antwoorden op
een interpellatie van Hedika over de prijs-
berekening en de druksnelheid van kursus-
sen.
1. Prijsberekening: ACCO past een kompen-
satiesysteem toe : zij hebben eengemiddeld
tarief ( 1.10 voor leden;I.30 voor niet-
leden ) ,onafhankelijk van de grote van de
oplage.Privê-uitgevers storten zich bij
voorkeur op grote oplagen.en kunnen dan
natuurlijk nog biezondere voordelige prij-
zen te voorschijn toveren.
2. ACCO drukt niet alleen kursussen.ze
geef tze ook uit.Zij hebben redakteurs in
dienst die alle kursussen nakijken en even-
tueel de struktuur ervan verbeteren.
3. ACCO is een coOperatieve,geen coöpe-
ratie.De prijzen worden niet gedrukt ten
koste van de lonen van het personeel .

Kritische bemerking: enkele tijd terug
kregen Jobstudenten bij ACCO slechts 55
frank.wat onder het wettelijk minimum
lag.
4. Snelheid: deze "jdt natuurlijk onder
het feit dat ACCO een typisch seizoen-
bedrijf iS.Hen probeert dit nu te ver-
helpen door ook voor het NUHO te gaan wer-
ken.
Dit zou een grotere bezetting toelaten.
en dus ook een grotere kapaciteit.
Daarbij komt ook nog dat proffen hun kopij
vaak laattijdig indienen en dan nog op een
bijzonder slordige wijze zoals het meege-
brachte manuskript van Prof. Coppê aantoon-
de •
5. ACCO werkt prijsdrukkend op de markt.

Waar in elk geval iets aan gedaan zal wor-
den is aan de inkomstpercentages van de

3
prof. Een nota hieromtrent zal op de Akade-
mische Raad naar voren gebracht worden .

24 januari '75

aktieve studenten
WENST u de burgerlijke en revolutionaire persvisies over de voornaamste politieke ge-

beurtenissen van de laatste 4 jaar.

VRAAG naar het krantenknipselsentrum op de sociale raad.
(De standaard. Volksgazet, Belang van limburg, de Bond en de Volksmacht in knipsels;
verder: Akademische Tijdingen, Amada~ APl en BPA bulletins, China Vandaag, Dien
het Volk. Europese gemeenschap. Enterprise. Exodus, De Groene Amsterdammer. De GidS.
Intermediair, Internationale solidariteit. The Ir1sh People. Jongerenkrant. Jour-
nal de Classe.Ons leven, De Nieuwe linie. links. lovan berichten, Marxistisch-le-
ninistische informatiebulletin. Vrij Nederland. De Nieuwe, Omtrend, Pekin Infor-
mation. Rood. De stem van de Revolutionaire Jeugd. Streven. U.P.-riieuws. Vlaams
Harsisties Tijdschr1ft,Vr1jdag. le Monde, Persoverzicht van de kanselarijdienst)

WENST u een overzicht van de studentenproblematiek van de laatste jaren.

VRAAG naar de verzameling dossiers en publ1kat1es over de studentenwereld.
Diverse internationale kongres sen uit het verleden, alles wat enigszins iets met
de leuvense studentenbeweging te maken heeft. zeer vele dossiers over akt1es en
manifestaties in leuven en andere centra. en nog veel meer.

WENST u een aantal werken te raadplegen rond diverse "alternatieve" onëerwerpen.

VRAAG Naar het dokumentas1esentrum.
O.a. over onderwijsproblematiek, de plaats van de vrouw in de socialistische vs.
kapi talist1sche maatschappij. de funktie van de unief in de maatschappij tegenover
industrie en leger. publikaties over ekonomie en recht die niet in traditionele
bibliotheken te vinden zijn.

WENST u zich te informeren over een bepaald probleem waarrond u wenst te werken. wendt
u dan tot de sociale raad, misschien hebben ze wel wat andere informatie dan u
elders vindt.

(Tussen haakjes, natuurlijk vindt u er ook alles wat met de sociale sektor te maken heeft).

BEZOEKT HET DOKUMENTASIESENTRUM VAN DE SOSJAlE RAAD.

(Dit i. aan ingaaondan
".a.a.ting .... )

het komitee buitenlandse studenten zit
met een indonezies ei

Genoemd komitee bestaat uit vertegenwooridgers
van de sociale dienst. U.P •• sosjale raad, d
residenties en buitenlandse studenten, 1 per

anisatie. Het is adviserend voor de Raad
.-:..~udentenvoorzteni ngen.
Het probleem is als volgt:
De Federatie der Centra voor buitenlandse stu-

denten zal geen studietoelagen meer uitkeren aan
Indonesische studenten, wat betekent dat de So-
ciale dienst een half miljoen meer zou moeten
uitgeven - volgens een beslissing van het bu-
ro van de raad - (o.i. bevoegdheid te buiten
gegaan) dat als de Federatie niet betaalt. de
sociale dienst zal betalen. De Federatie gaf
immers maar beurzen als de sociale dienst zich
voor de helft van de beurs engageerde.
Om het probleem nog wat komplekser te maken
moet je weten dat in het kom1tee. en in het
komitee studiefinanciering al enige tijd
ongerustheid bestaat over de aanvragen van een
aantal buitenlandse studenten, voornamelijk
Indonesiêrs
Verscheidene van die beursgenieters (beurzen
tot 70.000 fr.• voor Belgen max. 50.000) wor-
den er immers van verdacht de toelage van de so-
ciale dienst te beschouwen als een bijkomende
gift van de Belgische gemeenschap en gebruiken
die dan ook om hun auto te bekostigen. of va-
kantietrips te maken.
In deze tijden van krisis valt het ons ook
zwaar sommigen te laten woekeren waar in andere
sektoren besnoeid wordt. De steeds terugke-
rende moeilijkheid is dat al de financiële gege-
vens die gevraagd worden voor buitenlanders on-
kontroleerbaar zijn. Het is zeker dat sommigen
een dubbele bankrekening hebben.
Voor het totaal der uitkeringen aan buitenland-
se studenten bekleden de Indonesiërs de eerste
plaats met 841. voor een bedrag van 1.129.000 fr.
(op 29.11.74)

Nu doet de sociale dienst een voorstel om een
aantal misbruiken te pogen uit te weg te ruimen.
De voorgestelde maatregelen zijn zeker niet
waterdicht. geslepen jongens kunnen langs et-

. telijke achterpoortjes toch aan supplementair
geld zien te geraken, met als gevolg dat bij
de geldverdelende instanties het wantrouwen nog
zal stijgen, en dat een aantal onjuiste maatre-
gelen zullen getroffen worden.
Het nu gedane voorstel heeft als voornaamste
punten: geen toelagen meer, wel leningen,-
geen studiefinanciering voor eerstejaars en
trissers,- pertinente tekenen van materiële
welvaart dienen als uitsluitsel,- het maxi-
mum bedrag voor buitenlandse studenten is gelijk
aan het dubbele van het aandeel dat ze vertegen-
woordigen in de studentenbevolking en er wordt
een limietdatum gesteld, teneinde alle dossiers
gelijkelijk te kunnen behandelen.
Graag hadden wij nog een tiende punt toegevoegd:
de begroting voor studietoelagen wordt gesplitst
in een "buitenlands en binnenlands" deel, op die
wijze dat, dank zij het stelsel van leningen, na
verloop van 5,6 jaar de begroting buitenlandse
studenten-financiering zelfbedruipend zal zijn
(grotendeels), wat de buitenlandse studenten van
nu tot solidariteit met hun opvolgers zal rich-
ten.
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•aesJ dergelijke zaken meer.
In dit kader moet zeker nu reeds de

nadruk gelegd worden op die laattijdi-
ge uitbetaling van de studiebeurzen en
op de proefbalonnetjes van Decroo in
de richting van het invoeren van studie-
leningen i.p.v. studiebeurzen.

VVS wil dit alles kaderen in een glo-
bale aanpak van de technokratisering van
het onderwijs, van heel het probleem van
de universitaire expansie ( zo is er in
Luik deining ontstaan rond de afschaffing
van de sociologierichting).

VVS zal de andere centra kontakteren
en informatie inzamelen.

at Leuven betreft zal de sociale
raad in de komende nummers van deze
krant meer ( én uitgebreidere) arti-
kels publiceren en zal de ASR-werkgroep
over de sociale sektor terug aan het
werk schiete~. Daarover later meer.

Wie alvast meer informatie verlangt,
wende zich tot zijn sociaal afgevaardig-
de of tot de soc~ale raad, waar men
altijd de informatiebrochure kan beko-
men ( 5 fr.)

te
Dinsdag 21 januari ging op VVS een

eerste vergadering door over de "tech-
nokratisering van het onderwijs " , de-
ze keer vnl. betrokken op de sociale
sektor-problematiek. Na een overzichtje
van wat er in de verschillende aanwe-
zige centra zoal gebeurt in dit opziCht
werden enkele konkrete afspraken gemaakt
voor verdere werking.

Aan de VUB heerst er alsnog stilte,
met uitzondering van een socio-medische
werkgroep die handelt over numerus clau-
sus.

Gent heeft een sociale sektor-struk-
tuur die wel te vergelijken is met die
van Leuven : een sociale raad ( hier de
Raad voor Studentenvoorzieningen ), een
uitgebreide sociale dienst ( hier de
Jan StaBstraat 12 ), en een kommissie
sociaal ( hier de sociale raad ).

De Gentse studenten werken aan een
inrormatiekampanje over 4 punten : de
afbouw van de sociale sektor, de nume-
rus clausus, de laattijdige uitbetaling
van de studiebeurzen en ten vierde een
aanval van het rektoraat op de politie-
ke verenigingen i.v.m. de subsidiering
van die verenigingen. Er wordt ook
kontakt gezocht met de Gentse scho-
lieren.

In Leuven zal de sociale raad de
ganse problematiek behandelen in zijn
algemene vergadering en zijn er kon-
takten met de mensen van studentenvoor-
zieningen. Wat informatiedoorstroming
betreft dient opgemerkt te worden dat
elke gelnteresseerde op de sociale raad
of bij de sociaal afgevaardigde van zijn
fakulteitskring terecht kan voor de in-
formatiebrochure van de 80ciale raad o-
ver de sociale sektor. Verdere informa-
tie zal doorgespeeld worden via de so-
ciaal afgevaardigden en in dit blad.

beheerraad alma
Na enige herrie met de Waalse frak-

tie over het vorig verslag kon de ver-
gadering beginnen.

Er werd nogmaals op gewezen dat de
nieuwe C.A.O. ingaat op 1 januari '75
en dat die nu zo vlug mogelijk als de-
finitieve tekst voor de Raad van Beheer
zal verschijnen. ( voor meer informatie
over die C.A.O. : cfr. vorige Veto ).

Het verslag van de Werkgroep memo-
randum Alma waarin ook een desinveste-
ringsplan zou staan, wat de Walen .0
ge~ist hebben, zal deze maand nog ge-
publiceerd worden. Dan zullen de Walen
hun cijfers van subsidiering ( hope-
lijk) eindelijk bekend maken. Dit
wil zeggen dat er bij deze Raad van Be-
heer eigenlijk niets veranderd w
vergeleken met de vorige toen de" I-~

denten de zaal hadden verlaten, jUist
omda.t de \'IalQnniat met konkretf> cijfp
wilden afkomen ( de alma weet dus niet
hoeveel subsidie er van ucl-zijdac-aat
komen) •

Enkele-aspekten van het globale
sociale sektor-probleem zijn het gebrek-
kige financieringssysteem ( de Soc. Sek-
tor zit altijd met deficieten), hetgeen
resulteert in een minder optimale
werking van de sociale voorzieningen,
hetgeen op zijn beurt weer in het na-
deel speelt van de minder begoede stu-
denten en dus de demokratisering van
het hoger onderwijs aantast.

Opgemerkt werd dat deze tendens tot
" afbouw van de sociale sektor" niet
alleen staat maar gepaard gaat met een
aantasten van de werkingskredieten van
de akademische sektor, met bezuinigingen
op het onderwijs in het alge.een, met
de steeds duidelijkere belangstelling
van de regering voor numerus clausus en

De huurprijzen voor Alma 11 en de
milkbar worden nogmaals aangepaet.
De nieuwe huurregeling is als volgt
- AlmaII: v66r 21u :

gratis
1000 Fr.

geen inkom
wel inkom

na 21u :
geen inkom
inkom tot 50F
inkom boven 50
benefiets

1000 Fr.
2500 Fr.
5000 Fr.
1000 Fr.

- o:ilkbar geen dansavond 1000 Fr.
dansavond 3000 Fr.

ncnto=uniief
oendag 22 januari stapten enkele tien-

tallen studenten fluks op in een mini-
betoging tegen het CRIF (centre des re=
cherches des industries ferreuses)
De bedoeling was de banden tussen de
KUL en de Nato aan de kaak te stellen.
De Crif is een onderzoeksinstelling van
Fabrimetal die verbonden is met het in-
stituut van Mecanica alhier.In de bib-
lioteek van datzelfde instituut hadden
nojvere boekenwurmen een toespraak van
prof Frabijs de Veubeke van 1972 opge-
diept.Deze werd gehouden voor de Advi-
sory Group for Aerospace Re3earch and
Development (een offisjele werkgroep
van de Nato).Het doel van deze organi-
zasie is -althans volgens ons aller VDB-
de teknologie ten dienste van de militai-
re produksie te stellen.
Het staat vast dat de Crif samen met
Sabca een onderzoek verricht heeft over
de dinamiese analize van de struktuur
met het oog op het berekenen van de na-
tuurlijke trillingswijze en de frekwen
sies van vliegtuigen.

Bij de ontbinding van de betoging vond
er nog een interessant gesprek plaats
met enkele vorsers van het Crif (waar-
onder de gebrekkig nederlands hakkelende
voorzitter)We noteerden hetvolgende:
-de wetenschap is neutraal.Wij weten
niet waarvoor onze onderzoeksrezultaten
gebruikt worden en het interesseert ons
ook niet.
-wij aanvaarden opdrachten van Fabri-
metal en dus ook van FM (maar wij weten
natuurlijk niet waarvoor onze onder-
zoeken gebruikt worden, niet-waar)
-ge kunt er toch niets tegen hebben dat

na~wij onderzoeken verrichten voor vlieg-
tuigen die ons verdedigen.(verspreking)

Ondertussen blijkt ook dat de Crif niet
de enige rotte plek is in onze universi-
taire research.De Nato blijkt immers ve-
le onderzoeken te finansieren.De onochul-
dige onderzoeken (want die zijn er ook)
dienen als dekmantel voor de direkt-mi-
li tair nuttige.
Ondertussen doet de kul maar verder neu-
trale onderzoeken zoals bv:"werking van
enzymen in het herstel van door bioche-
m.iese gifgassen aangebrachte gassen."
En het is natuurlijk louter toeval dat
de Kul samenwerkt met een instituut dat
toelagen ontvangt van het ministerie van
defensie van de VS.



Voetbal UITSlAGE
Heren

le klasse

Apolloon-V.R.G.
Medika-Germania
V.T.K.-Pauscollege

1.V.T.K.
2.Pauscol.
3.Apolloon
4.Germania
5. V. R. G.
6.Medika

2 2
3 2
1 1
1 1
2 0
3 0

5 - 1
2 - 4
6 - 2

o 0 10 4 4
1 0 11 9 4
o 0 5 1 2
o 0 422
20490
3 0 4 13 0

2e klasse

Landbouw-Ekonomika
Wina-Salezianen
Farma-Terbank

o - 5
2 - 5
6 -

1.Ekonom. 3 2 0 1 12 3 5
2.Farma . 3 2 0 1 12 5 5
3.Salezian.32 1 0 11 8 4
4.Terbank 3 1 1 1 8 8 3
5.Landbouw 3 0 2 1 3 12 1
6.Wina 3 0 3 0 4 14 0

3e klasse

Lerkeveld-Krimi
Bios-Psycho
Theologie-Romanist.

1.Psycho 220
2.Bios 2
3.Romanist.2 1
4.Lerkev. 2 1 1
5.Theolog. 3 1 2
6.Krimi 1 0

uitg.
uitg.
2 - 0

o 10 1 4
066 2
055 2
033 2
056 2
o 1 9 0

4e klasse

Politika-Chemika
Apollonia-Pedak
Merkator vrij

1.Chemika 3 3 0012
2.Appolon. 3 2.1 0 10
3.Merkator 2 1 1012
4.Pedak 2 0 2 0 2
5.Politika 2 0 2 0 0

0-1
5 - 2

o 6
12 4
5 2
10 0
9 0

3~' 0 ~'::."2
Apolloon

l.Joh.23
2.Apolloon
3.Farma

2 200 5 1
o 1 0 1 3
o 1 002

ITAFELTENNIS 1

Ie klasse

Farma-Lerkeveld
Ekonomika-Landbouw
Psycho-Wina

2 - 3
2 - 3
4 -
11- 4 6
11- 4 4
8- 7 4
5- 5 2
4- 6 0
1-14 0

1.Landbouw
2.Ekonomika
3.Lerkeveld
4.Psycho
5·Farma
6.Wina

330
321
321
2 1 1
202
303

2e klasse

V.T.K.-Medika
V.R.G.-Romanisten
Apolloon vrij

5 - 0 ff
5 - 0

1.V.T.K.
2.V.R.G.
3.Romanisten
4.Apolloon
5.Medika

2 2 0 10- 0 4
3 2 1 12- 3 4
2 1 1 5- 5 2
2 1 1 3- 1 2
3 0 3 0-15 0

DAMIS

Ie klasse

Ekonomika-Romanist. 0 - 3 ff
V.R.G.-Farma n.m.
Medika vrij

1. Farma
2.V.R.G.
3.Medika
.Romanisten

5.Ekonomika

o 3-0
1 1 0 3-0
1 1 0 3-0
3 1 2 3-6
2 0 2 0-6

2e klasse

Wina - Apolloon 3 ff

4
4
2
o

1.V.T.K.
.Johannes

3 Apolloon
.Wina

o -
2 2 0 6-0
2 2 0 6-0
3 1 2 3-6
3 0 3 0-9

BASm

4
o
o

le klasse

JOh.23-Bios uitg.
Merkator-Apolloon 11 - 60
Romanisten-Farma 20 - 45

1 Farma 2 2 0 0 65- 20 4
2.Romanist.3 2 1 0 12- 83 4
3.Apolloon 1 1 0 0 60- 11 2
4.Johan.23 1 0 1 0 26- 30 0
5.Merkator 3 0 3 0 23-102 0
6.Bios 0 0 0 0 0- 0 0

Heren
le klasse

Apolloon-Medika
V.T.K.-Landbouw
V.R.G.-Wina

2e klasse

Salezianen-Psycho 0 - 20 ff
FARMA-Lerkeveld 52 - 54
Ekonomika-Theolog.68 - 50

1.Psycho 3 300 136- 65 6
2.Ekonom. 3 300 183-113 6
3.Lerkev. 3 2 1 0 159-151
4.Farma 3 1 2 0 94-116 2
5.Salezian.3 0 3 0 88-136 0
6.Theolog. 3 0 3 0 74-152 0

wat heet sport ? ~~
I/. ~

Bij L.C.G.Malmberg te Ir'
's-Hertogenbosch verscheen
een boekje onder de titel
'Wat heet sport'.Het is een
deel uit de reeks 'Verslag
uit de maatschappij'.
Bij een eerste oogopslag
geeft het een zeer goede in-
druk.Je denkt,eindelijk eens
een werkje dat de verschillen-
de aspecten van de sport zal
behandelen.
Er wordt gesproken over
sport en economie,sport en
pOlitiek,aciieve en passieve
sportbeoefening,sportjourna-
listiek,sport en school,sport-
verwondingen,sport en seks,
sport en psychologie.
Als je deze titels leest,heb
je natuurlijk grote verwach-
tingen.
Doch je komt bedrogen uit.
Er worden enkel een aantal
feiten opgesomd,maar~rgens
gaat men er verder ~n.
Vooral de stukken over sport
en politi~k ~D over .port ~n
de economie laten dat duidelijk
blijken. -:
Voor mensen die daci.·~ einde-
lijk eens een grondige analyse
van de sport te krijgen,is dit
een een grote ontgoocheling.

n.m.
39 - 49
n.m.

I.Landbouw 2 200 69- 39 4
2.Wina 2 2 0 0 124-106
3.V.T.K. 3 1 2 0 159-144 2
4.Apolloon 1 1 0 0 32- 31 2
5.Medika 2 0 2 0 58- 94 0
6.V.R.G. 2 0 2 0 76-104 0

Dames 3e klasse

Pauscoll.-Apol.ia 32 - 58
Merkator-Germania n.m.
Terbank-Bios n.m.

Ie klasse

Medika - V.T.K.
Farma-Apolloon
V.R.G.-Johannes23

0-2

1.Apol.ia 3 300
2.Terbank 2 1 1 0
3.Germania 2 1 1 0
4.PbU8COll.3 1 2 ~
5. Bios 2 1 1 0
6.Merkator 2 0 2 0

173- 72 6
99- 11 2
48-51 2
91-1n 2
29- 12 2
29- 72 0

4
4
2
2
2
o

I.Apolloon
2.V.T.K.
3.Farma
4.V.R.G.
5.Johan.23
6.Medika

2 2 0 0
3 ~ 1 0
1 1 0 0
2 1 1 0
3 120
3 0 3 0

2e klasse

Merkator-Ekonom. 2 - 0
Psycho-Wina 0 - 2
Germania-Bios 0 - 2
I.Merkator 3 3 006-0 6
2.Bios 3 2 1 0 4-2 4
3.Ekonomika 3 2 1 0 4-3 4
4.wina 3 1 2 0 3-4 2
5.Psycho 3 1 2 0 2-4 2
6.Germania 3 0 3 0 0-6 0

volleybal
Heren
Ie klasse

edika-V.R.G.
Psycho-V.T.K.
Ekonomika-Farma

I.Ekono",.
2.V.T.K.
3.V.R.G.
4.Psycho
5.Farma
6.Medika

o - 2 ff
2 - 1
2 - 0

3 3 0 0 6-1
3 2 1 0 5-2
3 2 1 0 4-2
3 2 1 0 5-3
3 0 3 0 0-6
3 0 3 0 0-6

4
4
2
2
o

3e klasse
Chemika-Romanist.
Pedak-Landbouw
TheOlogie-Krimi

I.Chemika 330
2.Krimi 3 2
3.Romanist. 3 2 1
4.Pedak 2 1 1
5.Landbouw 3 0 3
6.Theologie 2 0 2

6
4
4
4

2e klasse

Germania-Landbouw 0 - 20 ff
V.T.K.-Wina 20 - 0 ff
Politika vrij

2 - 1
2 - 0 ff
0-2

o 6-2 6
o 4-2 4
o 5-3 .4
o 2-2 2
o 2-6 0
o 0-4 0

o
o

2 2 0 0 40- 0
2 2 0 0 40- 0
2 1 1 0 20-20
3 1 2 0 20-40
3 0 3 0 0-60

1.Landbouw
V.T.K.

3.Politika
4.Wina
5.Germania

2e klasse

Apolloon-Lerkev.
Germania-Chemika
Salezianen-Apollia

I.Apol.ia 3 300
2.Apolloon 2 2 0 0
3.Chemika 2 1 1 0
4.Lerkev. 3 1 2 0
5.Germania 2 0 2 0
6.Salezian.2 0 2 0

2 - 0
1 - 2
0-2

6-0
6-0
2-3
2-4
1-4
0-4

6
4
2
2
o
o

2
2
2
2
o

3e klasse A

Pauscollo -Wi na gs. 1 - 1
Bios-Landbouw gs. 1 - 1
Theologie vrij

I.Bios 2 2 004-1 4
2.Pauscoll.l 1 0 0 2-0 2
3.Landbouw 1 1 0 0 2-1 2
4.Wina 2 0 2 0 2-4 0
5.Theolog. 2 0 2 0 0-4 0

3e klasse B

Krimi-Pedak 2 - 0 ff
Romanisten-Terbank 2 -
Merkator vrij

I.Merkator 2
2.Romanist.3
3.Terbank 2
4.Krimi 2
5.Pedak 3

2 0 0 4-0
2 1 0 4-3

1 0 3-2
1 1 0 2-2
o 3 0 0-6

4
4
2
2
o



het frazjiel van sieriel
Eet bewust, eet kieskeurig;
••• eet in de Alma •••

"Moet je nou echt met zijn
zessen zijn om een abbonement
op de Veto te nemen?"

Een joint rook je nooit alleen.
echt sympatiek •••

Als een flik zo naar je kijkt ••
is uw charme verzekerd!

waren met

Elders op deze pagina vindt U
de start van ons nieuwe rubriek-
je: de advertensies. Het is nu
wel duidelijk de bedoeling dat
dit dingetje uitgroeit tot een
hele boterham, en wij nodigen
U dan ook vriendelijk, maar met
enige aandrang uit, ons te laten
weten wat U zoekt, verkoopt,
wenst te lenen verloren bent, enz.
Wij hadden ook zo gedacht dat het
in dit blad wel eens mogelijk
zou zijn met kontakt advertensies
van start te gaan. Wij verwach-
ten Hele Hopen Inzendingen!!!

e zijn trouwens ook verzot op
tekeningen, artikels, verhalen,
moppen, en zo van dat lekkers!

KORT

Het deed haar plezier dat het haar
vader was die haar op London Heathrow
Airport kwam afhalen. Ze vertelde honderd-
uit, want het betekent toch wel heel wat
om als zeventienjarige één van 's werelds
belangrijkste pianowedstrijden te winnen:
de reis, de verlammende angst toen het
haar beurt waa,de spanning, wanneer de
voorzitter van de jury voor de micro kwam
"•••en we kennen de eerste prijs toe aan
miss Suzanne Parker, Groot Brittanje."
Het applaus, minutenlang •••

Ed Parker is oneindig trots op zijn
dochter, en tijdens de woordenvloed drij-
ven zijn gedachten af naar het verleden.
Het sukses dat Suzanne nu bereikt heeft
is ook wel het doel van zijn eigen leven
geweest, het resultaat van tien jaar op-
offeringen, urenlange muzieklessen, ver-
trouwen en volharding. En dan de voorbije
dagen; hoe zijn vrouwen hij met het oor
tegen de radio gedrukt zaten, om toch nog
iets op te vangen van die Franse zender
die de finale rechtstreeks uitzond. Tot
tenslotte alles ve~ging in een onverstaan-
baar geruis. En dan het lange wachten
naast de telefoon, tot al hun spanning
erd we~gevaagd door een overgelukkige

Suzanne •••
Ronnie staat al aan de deur te wach-

ten als de wagen de straat inzwenkt. Hij
valt zijn zus omstuimig om de hals en ze
huilen het werkelijk uit van vreugde. Ed
rijdt de wagen in de garage en Ronnie
stelt voor de koffers van zijn zuster
naar boven te dragen, teve~geefs echter
want Suzanne was al zo fier die grote
reis helemaal alleen gemaakt te hebben,
dat ze dat ook tot de laatste meters wil
doen. Speels hollen ze allebei naar de
openstaAnde garagepoort maar de dertien-
jarige Ron is zijn zus te vlug af, en
trekt in zijn dolle vaart de poort ach-
ter zich dicht. Achtenveertig uur later
komt Suzanne opnieuw bij het bewustzijn,
en weet ook zij, dat het de duim en de
wijsvinger van haar linkerhand zijn, die
ze nu niet meer heeft. L.C.

RADIO te koop, antiek stuk,
licht beizje, met echte knop-
jes om aan te draaien. 10,-!!!
KR - H.Geeststr.90 Leuven.

Grapjas zoekt lolbroek om lange
winteravonden in te kleden.
Schrijven onder letters VDB3.

ie wil er nu eindelijk eens
een zwembad in zijn tuintje?
Z.W.Polle Speedvarken. Hij
doet ook in sentrale verwarming

Studentenkroeg zoekt virtuoos
boekhouder om saaie vergader-
ingen op te vrolijken met
kunstjes en goocheltoeren.
Zich wenden Schapenstr.30
Stuntmannen w. niet aangen.
Kost en inwoon.

Bakkerij zoekt gepensioneerde
die hevig bibbert, om suiker op
de rijsttaart jes te strooien.
Schrijven bureel blad onder
letters TTZ.

Zoek schuiftrompet zonder pis-
ton. Niet te duur. Z.w.:Miehêl
Ardui, Mgr.Van Waegenberglaan
(Oude fl.annenstr.)13 3OO0L.

Ik zoek niets.Wie zoekt er mee?

MEDIKA zoekt typer of -ster.
Loon 60,-/uur. Liefst studen
tee) geneeskunde.

........................................................ :
: .
: Ik verk. 2 st.tr.klpn. :
: Alles inbl.ver«; Verder nog :
: 1 st.val.T.H.K.'s voor ag.ber. :
: of DR.pl. Echt koper. :
: Schr.bur.bl. let. BLEAH :
: Niet nodig indien niet ernstig.:. '.
:~ :. .... . .

Verloren:klein metalen
schijfje(zie afbeeld.)
oet ergens gevallen
zijn.Hoge beloning.
Terug te bez.Broekstr.
nr.47,3030 Heverlee.

Bosje verslenste bloemen te koop
Bouwjaar 1971, zo goed als nieuw
Bijhorende bokaal.
Te kopen of te ruilen.
Schr.bur.bl.letters3040PRTL.

ENIGE GELEGENHEID!!!!!!
r-..... 30 gratis proefpotjes on-

----~- vervalste Delta-chroom tri-
spedatolomozoide (alfa-
aktief)op aanvraag. Bestel
ze NU!!!
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Stichting Lodewijk De Raet

zich wenden tot :

Kadercentrum voor kultureel werk

~ia theresin straat 31

1040 brussel

ZweefVliegen

Kursus sillabus kost 200 fr.

Inschrijving 500 fr.

Verdere inlichtingen 016/23 38 51

toestelnr.133

open podium
kent ze niet die onbergrepen

kreatieve geesten die boordevol

ide~en rondlopen, die laden vol on-

uitgegeven tekeningen hebben,ge

dichten schrijven die nooit iemand

te lezen krijgt. Leuven loopt er

vol van •
Je hebt er van alle slag en soort.

Dunnen, dikken, lang- en kortharigen,

.bebrilde en onbebrilden , en noem

maar op • Daarom is deze oproep ook

voor iedereen bestemd.

Kultuurraad houdt op 25 februari het

unieke " OPEN PODIU ".
Anzjiens weten dat dit zo ongeveer

een jaar11jks noo~epunt betekent

1n het leuvense kulturele leven.

Een hele avond vol muziek, moppen ,

goochelaars, praten ,lachen enz•••

Dit jaar heeft heel dit gebeuren

weer plaats in de aula, de grote

zowel als de kleine.

Jullie kunnen wel begrijpen dat zo'n

open podium heel wat organizaeie

vergt • Daarom vragen we ook aan
iedereen die op de avond zelf wil

optreden haar (zijn) naam en adres

op te geven bij Kultuurraad, schrift-

elijk of telefonies op nr. 23 67 73

De uiterste datum is 10 februari,

hierna wordt geen enkele inschrijv-

ing nog aanvaard • Vermeld ook eteeds

het zjenre dat je wil opvoeren •

Dit is van belang omdat we een zekere

vorm van seleksie

Iedereen begrijpt

11len houden •

el dat 20 klein-

~stenaars op één avond te veel

van het goede is. Daarom zouden we

op voorhand in de fakulteitsbars

vrijwilligers laten optreden ( dit

kan leven in de brouwerij brengen )

en zo onze seleksie doorvoeren •

Seleksie mag jullie niet al te fel

laten afschrikken ,dit zou slechts

gebeuren indien er werkelijk teveel

inschrijvingen zijn • Schrijf of

telefoneer zo snel mogelijk naar

KR en alles komt in orde •

Nog dit ,de ingangsprijs zowel in

voorverkoop als op de avond zelf be-

draagt 25 fr. ( tenminste een demo-

kraties prijsje ) •

KULTUURRAAD

U.P. do 6 feb. Vesalius 20 uur

Prof.Houtart volgde de heer Rolin

op als voorzitter van de vereniging

belgie-vietnam •

Verscheidene keren bezocht hij trouw-

ens zowel noord- als zuidvietnam,

zelfs na het zogenaamde vredesbestand

van januari van 1973 •

Als sozioloog heeft hij biezondere

aandacht voor de houding van de
kristenen ,enerzijds in de evolusie
van noord-vietnam tot een sozialis-
ties land ,anderzijds in de vorming

en de groei van 4e ' derde macht '
in zuid-vietnam •

MUZIEK

YESRELAYER
ATLANTIC RECORDS 50096

De prachtige hoes waarin deze plaat
werd verpakt, en waarvoor Roger Dean an-
dermaal verantwoordelijk is, belooft
veel voor de inhoud, maar de luisteraar
wordt in alle verwachtingen teleurge-
steld. Yes volgde duidelijk de muzikale
formule van "Tales of Topographic
Oceane", formule die al aangekondigd
werd in "Close to.the Edge". Wanneer op
Tales al duidelijk het vertrek van
drummer Bill Bruford werd aangevoeld,
blijft nu de vraag of, na het weggaan
van supermuzikant Rick Wakeman, deze
moeilijke muziek uitvoerbaar is door de
huidige bezetting. Teleurstelling, want
orgelist Patrick Moraz, duidelijk door
de muziekpers overroepen, toen hij bij
de groep kwam,laat zich te zeer gaan in
de wilde muziek, en mist, naast het kwa-
litatieve peil, ook de subtiliteit van
zijn voorganger Wakeman.

Op de eerste kant duurt het elf
minuten vooraleer Yes uit de volledige
katastrofe die de te lange inleiding
van dit nummer is, losraakt, om ons
even te bekoren met een erg ritmies tema
wat evenwel te meeilijk uitvalt voor
drummer White en als Moraz er dan ook
niets beter op kan vinden dan met de
synthesiser een ware oorlog te laten
weergalmen, zijn we al vlug terug in de
destruktieve sfeer van enkele ogenblik-
ken tevoor. Bassist en gitarist redden
telkens wel veel, Steve Howe bevoorbeeld
met zijn, evenwel technies erg opge-
pompte gitaarsolo op het einde van de
eerste kant •

Op de andere kant van de LP twee
nummer-s , SOUND CHASER komt weer over als
té rumoerig, en wordt vrijwel volledig
beheerst door een nogal ongeinspireerde
gitaarsolo, waarin Howe zich zelfs laat
verleiden tot het hernemen van enkele
udere temaas, met de melotron op de
~htergrond•••dromen van mooiere tijden.

'vD het einde van het nummer houdt zelfs
àerson zich bezig met té goedkoop vo-
..al werk.

~O BE OVER is het laatste nummer, de
kortste, meest harmonieuze, en uitein-
delijk minst slechte passage

Yes heeft, met het verlies van twee
grote muzikanten, ook veel van zijn moge-
lij~eden verloren, en levert een plaat
af d1e na de eerste beluistering onge-
kontroleerd wild overkomt, en na herbe-
luistering, wanneer men uiteindelijk de
woeste sfeer verteerde, duidelijk de te-
korten van de twee nieuwkomers laat ho-

Le Pantalon déchiré.

_.all Rililarilt
te leuven

Op donderdag 20 februari presenteert de
Antwerve~ poprormatie GHUB NIGGURATH de
show 'les of Drifting Islands" in de
grote a van de un v , Deze twee uur du-
rende ~ taalshow in Je ruimste zin van het
oord is een in Belgi~ unieke kombinasie

van muziek, light-show, dekors en toneel-
elementen.
De avant-garde popmuziek van Shub Niggu-
rath, gespeeld door vier van Belgjes beste
muzikanten, staat werkelijk op het peil
van de huidige Engelse popgroepen.
Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen
bij Kultuurraad, H.Geeststr.90,

De Splinter, Schapenstraat
Le Doigt dans 1'Oe11, Oude markt. ren.

L.C.



FEB

ZATERDAG 1 MAANDAGloFEBRUARI

--Elcerlyck vormingskursus olv
van hove over groepsdinamika
blijde inkomststr 115 leuven

••Wina weekeinde van 1 lic naar
st maartens voeren en van 2 lic
naar de panne

••Lodewijk de raet weekeinde over
programmeren voor vereniging jeugd
en kulturele raad

AAN DAG· 3 FEBRUARI

DONDERDAG 6 FEBRUARI

·-Ekonomika td in de georges
--Kul houdt een galla-diner onze

voorzitter van kringraad is hier op
uitgenodigd

--Ballet van 21 tot 23u in sportkot
--Sporta 20u dansles

21u turnen
22u volley sportkot

--Paneelgesprek met prof keyser
pedagoog aan de kul en frans swar-

tele

--K~reouwken om 19.30u natuurpracht
in la gaume - bloemenliefhebbers

--Schouwburg ballet van de 20e eeuw
wordt verwacht

-.Ultieme inschrijvingsdatum voor
open podium--------_.

--Voetbal 19u vrg - vtk (h)
21U apollo on - medika (h)

--Volley vtk - vrg 20u (d)
johannes 23 - apolloon 21u (d)
vrg - farma 19u (d)
merkator - ter bank 19u (h)

--Tafeltennis lerkeveld - psigoo 20u (h)
farma - ekonomika 21u (h)
wina - landbouw 22u (h)

INSDAG 11FEBRUARI

-.

-.Universiteit viert feest
-10 u eucharistieviering
-11 u akademiese zitting
met toekenning van eredoktoraat
aan P.Freire en C.T.SBh en nog
iemand anders in de halle

--Ballet werkgroep van kultuurraad
van 21 tot 23 u in sportkot

--Wina viert half- en full-time
••Sporta 20 u dansles le les

21 u turnen

DINSDAG 4 FEBRUARI

_.Up om 20u in auditorium vesalius
prof houtart over vietnam en de houd-
ing van de kristenen

••Splinter optreden van willy poffê
-.Sporta 18u zwemmen

19.3Ou paardrijden
20.4Ou karate

••Voetbal 21u bios - psigoo (h)
••Volley 19u apolloon - germania ~h)

20u apollonia - chemika h)
22u teologie - landbouw h)
22u pauskollege - bios (h)

Z,

--Karnaval
··Schouwburg om 20u blauw, blauw

van het kva
--Sporta 13.2Ou paardrijden

20u karate
21u yoga

.·Voetbal 21u ~aUBKollege - ge
{hl

·-Volley 19u ekonomike - germania (d)
20u merkator - psi800 (d)
210 bios - wina (d)

--Handbal vtk - apolloon 20u (h)
-·Tafeltennis farma - medika 20u (d)

WOENSDAG 12
.-Ballet sportkot van 21 tot 23u
--Zweefvliegen 2e les
--Sporta 19.3Ou schaatsen

--Voetbal 19u ekonomika - farma (h)
21u landbouw - wina (h)

--Volley 19u romanisten- teos (d)
19u chemika - peda (d)
19u krimi - landbouw (d)

DONDERDAG 13
--Kul in de grote aula kamerorkest
van zuri ch om 20.15u

--Sport a 18u zwemmen
19.3Ou paardrijden
19.3Ou wandelen
20.40u karate

--Vvs nasionale aksiedag tegen de
30.000.000.000 fr

FEB

--Europakring lezing over de aBSO-
siasieverdragen met de 46 ontwik-
kelingslanden hooverplein 22
te leuven om 20.30 u

--Farmaseutika td 3e jaar in de georges
-.Schouwburg sweijk in de ée wo kns

om 20 u
--Landbouwkring privé in de bierhalle
--Medika half-timeviering
blues en jazz avond met roland en
topaz in de grote aula om 20.30u
inkom 50 fr ,voorverkoop op medika
h~t ,splinter en in de kroe~

".l"8niiyfsswingingband jazz groep
treedtop in de bierkelder inkom
gratis begint om 21u

--Zweefvliegen le les voor meer uitleg
zie elders in dit blad

--Sporta 13.2Ou paardrijden
20u karate
21u yoga

--P,freire geeft les in de valk

8 FEBRUARI

--Studio jef~klub om 14 en 16u de
eenzame woIf

--Schouwburg de kuise suzanna om 20u
iers operette gezelschap

--Wina le kan weekend

ZONDAG 9 FEBRUARI

--Voetbal 21U terbank - salezianen (h)
--Tafeltennis 20u vtk - vrg (h)

21u romanisten - apolloon
(h)
19u vrg - medika (d)

VRIJDAG 14 FEBRUARI

--Schouwburg otello reynaertghesellen
om 20u

ZATERDAG15 FEBRUARI

--Schouwburg otello
--Busf tennis (h) ulb - kul om 14u

ZONDAG 16 FEBRUARI
--Schouwburg otello
--Busf schermen floret te luik (h)

--Voetbal 21u apolloon - germania

--Volley 19u vrg - ekonomika (h)
21u farma - vtk (h)
20u chemika -apollon (h)
22u Lerkeveld - salezianen (h)

WOENSDAG 5 FEBRUARI

-.Ekonomika sportdag in de rijschool
vanaf lOu en in het sportinstituut
vanaf 13u

--Ballet van 21 tot 23u in het sport-
kot

--Medika SPEAKERSCORNER in
het stadsparK om 15 uur.
Kom zeggen wat op je le-
ver ligt.

--Schouwburg Ie malade
imaginaire/ karsenty
om 20 uur.

~
--Sporta 19.3Ou schaatsen

22u volley sportkot
--Kul litqrgies open zangstonde

het madrigaal in het lemmensin-
stituut herestr 51 leuven om 20u

--Benefietavond ten voordele van de
akeie op glaverbel - gilly ._---_....

--Voetbal 21u romanisten - krimi (h)
19u farma - apollon (d)

--Stadhuis in de gotiese zaal om llu
jongerenkonzert

--Solidariteitsavond It neen aan de
ontslagen in de klj It om 20u te
rijkvors el

STUOIO : 14 en 20u la femme de jean
16 en 22u delitto d'amore
18u l'invitation
24u daughters of darkness

FORUM : van 14 tot 20.30u emmanuelle
23u de geheime liefdes van de

kama sutra
LOVANIUH : vanaf 14.30u elvis

18.30 en 20.30u de beschermer
22.45u de schaamte

VITA: 18 en 22u vincent .françois •
paul et les autres
20u naakt over de schutting
24u belladonna

EOEN : vanaf 14.15u big boss
MONTY : vanaf 14.15u seks maakt gelukkig
REX: vanaf 14u een buit van 500.000$


