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aktivitips
hoe het •In mekaar zit I•

Je hebt het misschien ~l gemerkt: bij deze Veto is er eer "Open brief v~n de
A.S.R. aan de studenten" bijgevoegd.In dit artikeltje gaan we het niet hebben
over de bedoeling van deze open brief, noch over de inhoud.Daarvoor is de open
brief ~l lang genoeg.
Enkel dit nog: hiernaast vind je een zogenaamd org~nigram v~n de Algemene Stu-
denten R~~. Vanuit de f~kulteitskringen worden dus mensen neer de algemene
vergadering v~n de vijf verschillende raden gestuurd. Van hieruit worden twee
ge~ndateerden per raad voor de fin~nciële kommissie van de ASR gekozen. Oe vijf
raden en de financiële kommissie zijn de beslissingsorganen v~n de ASR. Daar-
naast zijn er nog twee financiëel-technische instellingen: de fin~nci61e kom-
missie van de vrije verenigingen. die een bep~ald bedrag. voorzien ia de begro-
ting van de ASR. volgens objektieve kriteri~ verdelen onder de verschillende
erkende vrije verenifingen (zie ook open brief. derde punt) en de Raed voor Stu-
dentenvoorzieningen. die elk j~~r een bedr~g voorzien voor de werking van de ASR
Als dit allemaal niet erg duidelijk is. en dan nog. lees de 'Open brief v~n de
ASR ~an de studenten'. Het is belangrijk genoeg. echt waar 11
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GEZOCHT ..
elke nieuwe jaargang hopen Tenslotte. Als alles goed ver-
t-liet niet·-meer voorKomtJ loopt gelJeurthet tocn- nog
toch. De eerste nummers bepaalde abonnees hun nummer

van Veto zijn nog niet ver- niet krijgen. ondanks het feit
stuurd of er zijn er al een aan- dat ze een goed adres opg~ge- •
tal die een halve dag later op- ven hebben en er een nummer
nieuw bij de afzender in de bus verstuurd werd. Uit klachten
vallen. van vorig jaar hebben we ech-
Voor we hieronder een lijstje ter kunnen opmaken dat er nog-
publiceren van de "probleem- al wat reklamaties kwamen van
kinderen". toch even enkele mensen die op een studentenhuis
algemene opmerkingen. of op een gemeenschapshuis. met
Misschien wat laat. maar enfin; open brievenbussen. zitten. Het
je kunt ons misschien toch nog is in dit geval nogal verleide-
helpon. achteraf: lijk voor voorbijgangers even de
Bedoeling is dat elke abonnee post van anderen te doorsnuffe-
zijn/haar VOLLEDIG adres opgeeft; len. en even tijdschriften te
naam. straat. nummer. gemeente lenen om door te kijken.
met postnummer. Vooral belang- Wat kun je daarop zeggen?
rijk is - voor de lezers die Ten eerste dat we een beroep
in studentenhuizen wonen - dat doen op de eerlijkheid van de
je het nummer van de blok. ka- voorbijgangers om materiaal van
mer en/of brievenbus opgeeft. andere mensen in hun bus te la-
Het is immers voor een postbode ten zitten. Ten tweede dat. als
onmogelijk een nummer te bestel- je geen abonnement op Veto hebt
len op het adres "Tervuursevest en het toch wil lezen. je de
103. 3030 Heverlee" bv. want op toelating vraagt aan de abonnee.
dat adres liggen een tiental En ten derde. las jeVeto interes-
blokken ~et enkele honderd ka- . sant vindt en wil lezen. dat je
mers. En een postbode is geen best een abonnement neemt op dit
helderziende ...I bLed , 1 iO fr is geen geld; en je
Indien er dus mensen zijn die maakt het niemand moeilijk.
een onvolledig adres opgegeven O.~.
hebben: kun je de ~anvulling En nu een lijstje v~n mansen w~ar-
hierop eens binnengooien op van we graag het juiste adres zou-
het administratie-adres van den willen hebben. Ken je er 1e-
Veto? mand van. laat het haar/hem dat

I t d T t t d weten dat er naar haar/hem gezochte s an ers. 0 nu oe oen rdt
we ons uiterste best om de Ve- wo. . 56
to's vrijdagavond of ten laat- JANSSEN Willy (T~vuUÄ4ev~t ,
ste maandagmorgen op de centra- 3030 HEVERLEE), VAN VER AUWERAER
Ie verdeeldienst (Station van MalLk,'1]zeJtmol.ett6.tJw.a;t 154,. 3030
leuven) binnen te brengen. zo- HEVERLEE)~ V~ LIMBERGEN L~a
dat de nummers normaal gezien (J~tu4 L~p6~6.tJw.a;t 33, 3000
maand~gnmiddag (voor Leuven) of LEUVEN),VLOEBERGHS Sta6 (A. Ve
dinsdagmorgen (elders) bij de G~ee66.tJw.a;t 16, 3000 LEUVEN),
abonnees aankomen. Gebeurt dit VLA ES Jo (Lepel.6.tJw.a;t 36, 3000
niet dan ligt dat aan de post. LEUVEN),LEYSSENS Jan (wav~e-ER
waarvoor wij ons verontschul- baan 64, 3030 HEVERLEE), VA V
digen (eigenlijk zou de post ,VLIET Ste6 (E. Ruel.ett6v~t 128,
dat moeten doen). maar verder 30~0 HEVERLEE), VAN PROEYEN A~-
kunnen wij hier niets aanver- to~e (V~.tJw.a;t 9, 3000 LE -
helpen. VEN).
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De repressie in Latijns-Amarik8.

De repressie ontwikkelt zich van
langsom meer in l~tijns-Amerik8.
Oe meeste van de aan het bewind
zijnde milit~ire regimes (8r8zi-
lië.ArgentiniE.Urugu8y.Bolivië.
P~raguay.Chili ••• )hebben V8n het
~rtelen en moorden een wijzen
van regeren gema~kt.Zo~ls bij-
voorbeeld in Chili.wa~r het komi-
tee voor de s~menwerking voor de
vrede. een oecumenische org~nis~-
tie die tr~chtte de sl~chtoffers
v~n de repressie en hun f~milie
te helpen. het 'aant~l vermoorden
door de milit~ire diktatuur op
twee ja~r tijd op 30.000 schatte
En deze vermoedens d~teren van
december 1975.datum w~8rop de or-
g~nis~tie ontbonden werd door de
Junta.In Chili zijn op het ogen-

blik 8.000 politieke gevangenen.
in Uruguay eveneens 8.000 (voor
een land v~n 2.5miljoen inwoners),
en Argentiniö telt er 20.000.
Deze repressie kant zich niet ~l-
leen tegen de tegenstanders.Advo-
k~ten V8n politieke gevangenen
werden gevangen gezet in Chili.
Mgr.Angelleli een Argentijnse bis-
schop gekend om zijn duidelijk
standpunt ten voordelen v~n de
werkende kl8sse is onl~ngs ver-
moord door de politie.
Nochth8ns is er een steeds toe-
nemende repressie. Erger nog.ze
wordt gelntern~tionaligeerd: ge-
coördineerde akties tussen de
legers en politie v~n de onder-
scheiden l~nden.aktiemogelijkhe-
den v~n het ene land in het ande-
re tegen politieke vluchte~ingen.
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- la..1.ch ~.tz~Jn dr PlY-
chlater ".Ll.terd Peerbolt. v.n
16 tot 18 uur.
- InfGl'llllU. avond over .nU-
conceptI. en onvn.ahtbMrIIeAI
door Dr.Ste..a en er..,.
- De ...-xl.ten en f\et ekoloiie
probl_ In A.V. _ 2Ouur.
arl.' L.,n LftOil.
lIWZERTEN.
-JuU., F.l1x In Aula
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-V.V.S.-rq1on .. l .. 14 uur.trt
d. pt •._zeel ven 8001.1. rem
- Info-versater1nl aver II1UUr
wtpvina- en dl ... tpl1àht _ 20

In trawzM1. VIIn het Leuvena
Stedhul.





HOOIZOOTML-----------
1. Muzieknoot! gemeente bij Veurne!
bevrijdingspersagentschap.
2. Universiteit.
3. Studiebegeleiding voor eerste-
jaars.
4. Organisatie voor ekonomische sa-
menwerking en ontwikkeling! maat-
schappelijke.
5. Kennis van eendracht(afk)! zeer
eerwaarde heer (anagram)! toon in
diatonische toonschaal.
6. Voormalige periodieke studenten-
kalender! dichtte de Vlaamse Leeuw
(zonder Van)
7. Korenhalmen! bepaalde boeddisti-

4. Leuvense fakulteitskring! moder-
ne volkerenbond! zero.
5. Eén der Leuvense colleges! wegens!
korpulente. .
6. Land in Zuid-Dost-Azië! over-
winning.
7. Bekendmaken langs radio en TV!
ontkenning.
6. Duitse universiteitsstad!
voegwoord.
9. Internationaal ontmoetingscen-
trum voor jongeren (in Frankrijk)!
loven.
10. Griekse letter! kwetste aan een
brandnetel.
11. Poste restante! hoogleraarschap.
12. Hoorcollege! rooms katholiek.

.
sche levensopvatting! tijdperk.
6. Trillingswijzen! tekening op
metaalplaat.
9. Maak taM! in geval (afk.)! ei-
land in de Middenlandse zee.
10. Zijn verstand gebruiken! klasse-
ringssysteem voor schaakspelers.
11. Lidwoord! klein kind! om het
even.
12. Oudste en jongste Vlaams stu-
dentenblad! ieder.

VERTIKAAL---------
1. JimMy Carter! muzieknoot.
2. Waterkant! Leuvense bioskoop.
3. Home van de UP.

AKTIVITEIT.KALENDER AIB. . Te Gast

meel.100 gr boter.een handvol in-
geweekte rozijnen.2 appelen.1
snuifje vanille poeder.1 ei.1
snuifje zeezout en een soepl.ho-
nig.
dereiding:
Meng beide soorten meel goed on-
der mekaar. voeg er het geklutste
ei.de rozijnen met hun weekwater
de honig.de vanille.de boter. het
zout.de in blokjes gesneden ap-
pelen en genoeg water om een
half-vloeibare deeg te bekomen.
aan toe.Giet alles in een met
olie ingesmeerde bakvorm en
laat gedurende een half uur in
een metige oven bakken.Er zal
zich een mooi goudgeel korstje
op het gebak vormen.
En tenslotte stellen we de Bre-
toense flensjes voor:
Ingredienten: 1/4
1/2 kg boekweitmeel.' 1 water.
1/21 melk.2 kleine l.honig.
Bereiding:
Breng het meel in een kom plus
het zout. water bijvoegen en
heel goed kneden. verder water
en melk toevoegen tot het heel
vloeibaar wordt.
Hierna de flensjes bakken in de
pan en men kan ze met allerhan-
de dingen beleggen zoals:bie~-

het droog gebak: stroop.honig.geraspte nootjes.
Ingradienten: platte kaas met rietsuiker enz.

,100 gr tarwameel.100 gr boekweit- Prettig fe~jel , t

Week van 7 tot 13 november.

tenvergadering met volgende thema's.
A. Wie is de hoofdvijand van de
volkeren : het Amerikaans imperia-
lisme of het Russies sociaal impe-
rialisme
B. Waarom de noodzaak van eenheid
van de Tweede Wereld met de Derde
Wereld? Een vergadering waar aan
de hand van vragen en diskussie
heel de wereldsituatie van vandaag
wordt onderzocht.
Wie deze vergadering wil volgen
is hartelijk welkom. Wie ze wil
voorbereiden of vooraf meer infor-
matie wil hebben over de AIB en
haar werking aan deze unief kan
altijd kontakt opnemen met ons
op ons sekretariaat Bogaarden-
'straat 6 tussen 7 en 9 luur in

sympatizan- de avond.

Oe AIB vindt het meer dan nodig
dat solidariteitsakties mat de
Derde Wereld gehouden worden.
Niet op basis van karitatieve
gevoelens of van elementaire
rechtvaardigheidsgevoelens. maar
op basis van de beoordeling dat
de Derde Wereld de voornaamste
rol heeft te spelen in de huidige
wereldsituatie van komende oorlog
streeft de AIB ernaar een aktieve
solidariteit voor eenheid tussen.
de Tweede en de Derde Wereld te
ontwikkelen.
Gedurende de week van 7 - 13 no-
vember zal de AIB dan ook aan de
unief een omhaling organiseren.
Woensdag 17 noverrber.

Sociale Raad 20u. Open

vervolg Lat.-Amerika

Zo zijn een tiental Urugueanse
politieke vluchtelingenvermoord
in ArgentinillChileanse verzet-
atr1jders zijn door de Argentijn-
_ .... Parllcueans& regering uit-
geleverd- aan de Junta.oèze inter-
nationalisatie treedt reeds over
do grenzen van Latijns-Amerika:
aanslag op de Chileense Kristen-
daIokraat B.Leighton te Rome.
moord van de Chileense ex-mini-
ster O.Lettelion te Washington.
En hetgeen ons zelf sterk aan
belangt. agenten van de OINA (po-
litieke politie van Chili).waar-
onder de chef-adjunkt. zijn on-
langs gesignaleerd in België en
Nedarland.(cfr.: La libre Bel-
giqua. van de 26-10-'76.p.:2)
En dit alles is slechts één as-

pe~t van de repressie. de meest
brutale zonder twijfel mear niet
deze die de hele bevolking be-
reikt.Oe ekonomische repressie
daarentegen belangt heel de we-
reld aan. uitgezonderd een zeer
kleine groep_gepriviligaerda.
-30\ werkelozen en het faillis-
sement van honderden kleine en
middelgrote ondernemingen in
Chili ten gevolgen van de con-
centratie van het groot kapitaal
- meer dan 350\ inflatie in Ar-
gentinië.weerslag van het vrije
syndikalisme
- hongerlonen.
In de meand november willen wij
de mensen in Vlaanderen op al
deze feiten wijzen.Er moet een
einde komen aan de repressie in
latijns-Amerika •.

Het or2anisatiekomitee.

__ ~E
Aldus enkele smakelijke eenvou-
dig te bereiden versnaperingen
voor verjaardagen.kotfuiven.eet-
partijen enz ••
Ten eerste zijn er de appelflap-
pen:
Ingredienten:
8appelen.250gr vol tarwemeel.45gr
boter.1soep~.01ie.1 ei.1 snuifje
zeezout.
Bereiding:
Appelen wassen en in schijven
snijden en hierna.koken en plet-
ten.ln het meel een holte maken
en er de gesmolten boter ingieten
plus een soepl. olie. alsmede een
ei en een snuifje zout.Alles goed
mengen en een half glas water
toevoegen.Kneden en 2 uur laten
rusten.Rol het deeg uit. snij er
rondjes uit met een schoteltje.
leg wat appelmoes op een helft
van de rondjes.Sla de flap toe en
sluit de rand zodat het appelmoes
niet weg kan.Prik er met een vork
in en smeer het bovenste in met
in 2/3 water opgeloste eierdooier
laat in een tamelijk hete oven
gedurende 20 minuten bakken.

bij de
werkgroep
"zachte

techno/Dg ie" (2)ntI ... 15 ~ .. V1I1NAM
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He.b je. b-ij je. weJtJU.ng lI.eil.C.Ü.u
ge.lvte.ge.n van p!L066e.n, a.66.t.6te.n.te.n
06 be1..W:I4me.n6e.n '" 6tond me.n hl
het be.ghl niet v-ija.ncUg te.ge.noVell
dU nieuwe ~e.6 ?

Wat wij zoeken is een ' andere
technologie ' die milieu-vriende-
lijk is. grondstoffen en energie
bespaart, zelfvoorzienend en ge-
decentraliseerd werkt. begrijpe-
lijk is voor de gelnteresseerde
leek, die meer samenwerking en
creativiteit vergt en die de
plaatselijke cultuur respecteert.
We willen dus bewust ingaan tegen
het ..verkort karakter .. ( enkel
onderzoek voor wie betaalt) van
de traditionele technologie door
een globale mentaliteitswijziging
voorop te stellen waarin de mens
terug centraal komt te staan.
Daarbij moeten we hier ook nog
opmerken'dat-de-efgestudeerden-nu
teveel aan analyse doen waar te-.
genover wij duidelijk terug een
meer synthetische totaalvisie wil-
len stellen omdat deze o.i. in de
toekomst erg belangrijk zal zijn.

Nu. aanvankelijk werkten verschil-
lende assistenten en zelfs één
prof met ons mee, maar wanneer ze
zeker ogenblik op egn geëngageer-
de manier naar buiten moeten tre-
den of als er van hen wat persoon-
lijke inzet gevraagd wordt, wel
d~n tre~ken ze zich nogal eens te-
rug en verdwijnen ze uit de groep.
We durven immers nogal speels en

n-d
K.U.leuven niet zo direct ean de
orde toe zijn ..• ja en dat stoot
d~ geve~tigde orde wat tegen de
borst. Vandaar dat sommige proffen
ons" dromers. onhgilsprofeten of
naievelingen " durven noemen.
Nu. we hebben wel wat fouten be-
gaan - dat geven we grif toe -
maar men mag je daar niet blijven
op vastspijkeren.
Op dit moment echter doen zowat 15
assistenten met onze groep mee en
deze halen daaruit voor hun werk
hier op de campus heel wat inspi-
ratie.

André en Frans. alvast bedankt
namens de lezers voor dit tof en
leerrijk gesprek.
In de. volgende. VETO 6~jVe.n wij
dU bttellv-iew vvuiell uil.

Voor meer info kan je terecht bij
André Olaerts. Celestijnenln. 101
Heverlee en bij Frans Van Hulle,
Schoolbergenstraat 16 Kessel-lo.
Oe verschillende werkgroepen zijn
dinsdag 26 oktober 11. gestart.
maar je kan je nog steeds bij de
groep aansluiten als je dit wilt.

Enkele interessante werken :
Hou het klein / Schumacher, Ambo
Zachte Techniek / Hu!o Brouwer ..

Amsterdan, Wetensch.Uitgeverij
Alternative Technology. and the

politics of technical change /
David~Oickson ••. Fontan~-

Alternatief voor morgen/ G.Taylor
Elsevier Nederland.

Naar een nieuwe levensstijl /
I.Illich .. Wereldvenster. Baarn

Overleven we dit / Barry Commonor
Elsevier Nederland.

Wat vVtW-i.jte.n jul.Ut de. c.onve.nU-
one1..e.te.c.hnolog-ie. e.n unt .t.6 dan de.
za.c.hte. te.cltnolog-ie. tÜe. jul..Ue hl
de. plaat.6 wil.le.n doe.n 6t~e.n ?

Oe traditionele techniek staat
uitdrukkelijk in functie van de
winst. de vooruitgang en het ka-
pitaal.
laten we vooreerst even enkele
kenmerken daarvan weergeven.
Ze is vervuilend ,-kapitaal sinten- .'
siefl ze put de grBndstofreserves
uit en is vatbaar voor misbruik op
grote schaal! groots. gecompli-
ceerd en gecentraliseerd werkt ze
arbeidsvervreemdend en heeft ze
een vernietigend effect op de in-
heemse culturen in de derde wereld

Kultuurraad heeft ook een
werkgroep KREA. Mensen die
zin hebben om te weven.
om te emailleren, te vlech-
ten met pitriet. en binnen-
kort ook te makramé-en.
worden vriendelijk uitge-
nodigd 80ns te komen kij-
ken of meteen mee te doen
op dinsdag en donderdag-
avond, vanaf 20.30 tot
22.00à22.30. en dat alles
op Kultuurraad in de H.
Geeststraat 90.


