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De Al,-cmene Studenten Rand bes taande ll,
r-t n a-aad, ~\l1ltuurraad,Sociale Rna ,

Sportraad en ISCL veroordelen ten sterK-
ste deze hetor,inG en de bewegin~ d1e
haar orraniseert.
Het is de beüoelin{" van de ViliOin Leu-
en een stuüentenkern op te richten.

Dat zullen .'Ii j met alle middelen ver-
hinderen. De pror,rcssieve studenten-
ewec;inc heeft jaren naeen r,etracht

pro-Tcasieve ideetln binnen te bren~en
bl,;de atuderrtenbevc'lkä.nx Voor '60
waren het vooral !corporatistische belan-
en dle de hoofdtoon vonnàen. Ua '68

heeft de stude' tenhewe{"in!,;zich vooral
ericht op naatiechepplf-kr-L tische pro-

blemen en is zi.i in toenenende mate
aan de kant van onderdrukte [Toepen -
aan staan. Van de alremene rnnatschap-

pi;i-,.ritiek in 168 naar è.eni .instai:in.',
in Z\'/artoert,de aoLidaru teitsa\:tie met
de vr-eemde Lin-en , de aktie teren het
heroepslercr, de pLannen van Ven den ';
Bocvnants, de solidariteit met de
etakcnde do~~~,erl:ero,ovcz- de boerenhulp-
aktie hebbe- de studenten steeds de eis
voor radiknle maatscháppijhervormin
-over echte demokratle en rechtvaardl'-
held- {'"esteld.
Zi,ihebben 7.ich verzet teeen de absolu-
te rel;imes in Griekenland onder de kolo-
nelo, 3p~~je, Portur,al.onder Salazar,
Chill onder Pinochet,Vletnam onder Thieu.

Deze evolutie ~nat nog steeds door en
'.',ordti':evoerddoor de pro'Tessieve stu-
dentenbewer:inr:.
Eru:ele Maanden reeds proberen de fascis-
tische fToeperinr,en VI.IO,\'tereDi, Ordre
Tollveauen Hem-Club deze democratische
eente te vertroebelen en stellen zij

po :inr'enin het werk om pr-opa+anda te
naken voor totnlistische re ~mes(cfr.
Vietnambetocin~ voriG jaar} om het na-

tionaal socialisme,de solidaristische ge-
dachte en meer dereelijke fascistoide
en Hitleriaanse ideeän aan de man te
brengen.Daarbij gebruiken zij de metho-
des die hun neo-fascistische broeders
in Italiä en de neo-nazi's in Duitsland
toepassen: het kapotslaan van progres-
sieve h'lizen( cf'r , de systematische kam-
pagne tegen de wereldwinkels, de ruiten-
tikkerij in Leuven}, het aanvallen van
militanten van proP,reasleve bewegingen,

OP _de~beJ;.oeing_,}'an_hetAFF.
Cl1_-lro-rit'Vo~ï'I

en ~an affisches en propaGanda,
de openlijke tel'reur bij erote vlaamse
manifestaties~ I,;zerbedevaart,ANZ, het
paramilitaire optreden.
De ASR. zal nooit dulden dat dergelijke

oeperingen een kern oprichten in Leu-
ven om de strijd voor democratisering
van de maatschappij in't algemeen, en
democratizering van het onderwijs in het
bijzonder, tegen te werken.
ïij staan volledie achter deze beweeingen
die zich willen verzetten teeen dergelij-
ke fascistische groeperingen en zullen
het niet nalaten hieraan mee te werken.

DE VRUDAGAVOND
VrijdaG 10 oktober !

De A.S.R. veroordeelt ten stelligste de
typiese "eerste vrijdaeavondrel"
De eerste vrijd~,wanneer herrieschop-
pers,schreeuwers en "plezante jonp:ens"
op straat'.komen om te tonen wat ze waard
zijn,heeft altijd op een.sterk misprijzen
van de Leuvense bevolking gestui t.EN wij
blnnen niet meer dan dit misprijzen delen
"lij hopen dat de Leuvense bevolking en de
tudenten eoed voor oeen houden dat dit

vandalisme slechts teweegeebracht wordt
door een zeer beperkte e,roep straatschui-
mers en dat dezen niet in het minst te
vereenzelviF'ea zijn met de studentenbe-
we{'in,.•
;:/i,ihebben !ori.c;;jaarin de boerenaktie,
neen aan de dertig miljard, studiebeurzen
en andere a..ttiesbewezen dat wi j kon-
struktlef wert{ kunnen leveren in samen-
werking met de bevolking.

,'lijbetr-euren het tevens dat deze rellen
~ de ri jkswacht in staat stellen hun ZUl.ve-

r
'· rinesoefenineen te houden of hun macht te
demonstreren en te ontplool.en.
Het is in dit licht dat de ASR. dan ook
hevig reaeeert teeen de geplande beto-
eine op 10 oktober, r.eorganizeerd door
het KVIN. Het is ons hier niet om te
doen de inhoud van de betoeine aan te
vallen of eoed te keuren, alleen lijkt
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ti.. j denJ; de. vakaJ1.ti..e. i.A de. un.i.VVt4-UUt, de. ak4-
r1.errti.A che. 0veJthe..i.d ln d.UltIa.al ooll dl. I.tIld Lw-
ven On6 n.iu veAge...te.n.
In de. bUjde. v~g van hu 550· jt1tJJl van
de.ze. un.i.e.6, he.bben ze. e.A I.a/llen a.aIl ge.da.dl.t Uit
I.tmtdbe.e1.d vOOJt on6 op ze lfi.c.h-tut , On6 , I.tu-
de.nte.n , de. ba.6i.A van but4aIl van de. un.i.VVt4,i-
.tUt , e.en welkome. bJtDIl van .inkol!l6.te.n vOOJt de.
I.tIld •W4lLt .indvuia.a.d , de. I.tIld vVtdi.e.n.t a.aIl
zijn I..tuden.ten ,
Zuti..Lrtdu.izend man uen qe.ven, d".ót.'len, Il.l.Mf.Il,
pap.WL ••• zonde.A e.vVlWtl e.en .te.ge.moe.tkomûtg
vanue.g e. de. I.tIld ze.l6, zoab ule.! 9e.bWJt.t .in be.-
paalde. un.i.VVt4-Ue.,u6l..te.den .in Ne.dvI1..and,1A)(U2A
men op vVt.toon van e.en 1..tudvt.te.nIuuv .in Ve.A-
1.cJti.ll.vtde. 1OUtke.l6 ltoltUng fuut Wjgen •

I ndvu:l.a.a.d, de. IC.U. Lwven en de. Stlld Lwven
he.-ben a.aIl On6 e.en be.e1.dje. g0AJ.i..jd.In hu Iuvt.t
van de. I.tIld. Ef.Il be.e1.d da-t On6 vooJt de. gd l4lU
houden. Z,ieJt.i.e.A de. gU ckie.de.ni.J, en hoe. zij
dooJt ko~mi.u en fuut vVtdlta.ai.d woJtden :
OOllllpJtDrUuUjk wou ",en UIl bu1.dje. opM..cktut
waaJtaI:lIl de. 1uutJ..te.na.aJl ze.l6 de. na.am van
"bJta..ÓlWa.6h.ing I..tuden.t" aan had ge.ge.ven •
Een lu!.i.t.ie.k op hu ondvu.o.i.jUYI..tWII, e.f.IlW-
Ue.1l op onze. ",a.a.tJ,c.h4ppij .MaaJl aL\a.6 ve.Aalt-
de.Jtden de. hVlUl van de. pVt4 de. naam.in 'de.
dlfi.nkende. 1..tude.n.t,Wtl.tlILlIckij"Ujk omdat. zij
ze.l6 n.iW andVt4 ge.daaIt ht.bben .in fuut I.tu-
df.lLte.Jt.ti.j d. En zowel. doo« de. I.tIld Lwvf.ll
ab dooJt de. un.i.vVt4.i.te..i..t wVtd h.ivL gMaB op
ingf.gaan. To.t ",en zich bML6.t wvuJ. Vall dt.
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wij geelenlcen

Angel Otaegui ETCHEVERRIA
JOle Humberto Baena ALONSO
Ramon Garcia SANZ
JOle Lull Sanchez BRAVO SOLLAS
'J.. n Parede MANOTAS

Teraeord in de ochtend van zaterdag 27 sep-
tember 1975 door de faecistiese diktatuur
van Francesco Franco.
Beschuldig van aanslagen op politiemannen
werden z. bij gebrek aan degelijk bewijs-
aat.riaal, na schijnprocessen de dood inge-
jaagd.

DIB FONS VAN ONS: vervolg van p 1

~hdd Valt due. oude..Á.ta.d e.n uM.VeJt6.i-
tLU . Me.n g.ûtg coat llle.U cache.t ge.ve.n aan
M.t be.d.dj 1., e.n h.t.t zou ' 60116 ~ap.itll.Ü.tle. '
gtMfJftd woJtdut. Ve. 60Me..in ckA wij~hWJ •
Ee.n hw weg WVt.d a.6ge.l.t.gd om e.e.n oO.ll.6pJtOn-
IuU..jltt. lutU.ie.lt op hu ondeJWJ.i.j~ om ze bu.i-
ge.n rtaaJl de. opht.me.t.i.ng Valt de. uM.VeJt6.i.te..U.

1~ Ite.t u al opge.vaUvt da.t dil be.e.l.dj e zo
"'~ Ue..in i.J, , Ue..in ujn wij .i.nde.Jt-
daad,al4 wij rtaaJl de. mate. Valt .ill6p.\411k üj-
Ite.n. di.t. wij aan due. uM.veJt6.i.te..U ge.rt.ie..te.n.
All. wij üjlte.n rtaaJl de. ma.à Ult.taJWP me.n onze.
vJlage.rt i..rIJJi.lU.gti ze.l.~ l'latVl onze. vJlage.n luÁ.-
~.tvtt •
En It.tt..irt ujn wij 1Wtne.n due. rrta.tLt6chapp.i.j,
al4 we. ue.rt da.t de. ..te.ge.Jt.il'lg z.ich be.JtLid.
ve.JtIt.tatVtd te. bt.,6rtOue.rt ..in de. be.gJtOt.inge.n
Valt a.U.e. uM.VeJt6.i.te..Ue.rt Valt he.t tand .0116
oNlVlJAJ.i.j~ i.J, e.e.rt 've.Jtli.ula.te.nde. po6t '
op de. be.gJtOt.ing •

DB VRIJDAGAVOND:
vervolg van p 1
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ons de keuze van de datum verdacht veel
op provokatie en het zoeken van rellen.
Dat het KVHV. in een rondschrijven de
mening oppert met deze betoging rellen
te vermijden, zullen ze zelf vermoede-
lijk niet ernstig neme~. Zij weten
evengoed dat de vrijdagavondrellen door
heel wat waalse studenten regelmati
'bijgewoond' worden!
Dat zij het dan zoals in hun rondschr~j-
ven staat nog specifiek over het opvan-
gen van de vlaamse schachten hebben,
doet heel de zaak nog verdachter lijken
naar een of andere reklamestunt waarbij
het KVHV. hoopt zoveel megel~jk sens&-
tiejagers achter hun vaandel te scharen,
maar niet schijnen te beseffen dat er van
die rellen ernstige ongelukken kunnen
voortkomen.
Daarom roept de ASR. alle studenten,
kringen en verenigingen op om op 10
oktober hun gezond verstand te gebruiken
en van de straten weg te blijven.
Wij vinden het spijtig dat een studenten-
beweging die zich democratisch noemt
op een dergelijke gelegenheid beroep moet
doen om hun politieke overtuiging aan de
aan te brengen en hierin niet de minste

rantwoordelijkheidszin heeft.
De ASR.

VNlVEBSlTBIBB BESPANSIE

In 1965 waren er in Belgil! 2•..,l1
stud~eplaatsen en in tien jaar tijd heeft
men ruimte moeten scheppen voor 3P.r39
nieuwe. De sterkste invloed kwam aanrol-
len ~n de eerste vij~jaarlijkse periode
(27.193 meer in 1970), daarna verliep hij
rustiger maar in 197 zijn er toch noe
11.346 studenten meer dan vij~ jaren te-
voren. Al~ men de index op 100 plaatst
in 1964 dan kli\it die lanr:s 164 in 1970
en bereikt 190 vandaar.

Het fe~t dat er thans no steeds meer
studenten in het franse ta?la t.elselzit-
ten (418q3) dan in het nederlandse
(39.087) is enke L te wiiten aan het etlle
onthaal van buitenlanders. 7386 van hen
~ndt men in het eerste, 1~83 in het
tweede taalstelsel.
Laat men de buitenlanders ter Zijde (de
expantiewetten waren trouwens met voor
hen bestemd) dan komt de indexvnjzer an
Qaanderen van 100 in 1965 naar 173 en
207 en an iranstalil' Beln.~ naar 149
en 165.

:ianneerwe de absolute Cl. i "er-s eens e:aan
bekijken,als we eens [aan door[Tonden
waarvoor ze staan dan stellen we vast
dat de uniefs onbetw~stbaar aan het ver-
vr-ouwe l.i jken zijn.
Aan waalse kant is het fenomeen nog trap-
panter. Op een totaamaanrroei van 13.641
koppen ~n 10 jaar zijn er 3281 in de laat
ste heL t, waarvan 1(.,maal meer me.isjea
dan jon(l:ens(2984 - 297).
r:lt~:::_!!en'1.-.!ldclen:::'t.:i ;in~ èamc::r :,:ar.
26,1 via 31, tot 37,1 procent. Bi ,j de
vlaamse studentenbe'o~inf, is de tendens
van 19,2aaar 2;,~ in 1970 en 30,8 pro-
cent vandaae,

Als uit de abs o'lu te ci;;ers blijkt dat
het univers~taire bestel ~erdubbeld is
en er de laatste jaren een ·.ertrc.ging
optreedt ~n de expansie wil dat ceens-
zins bevestil,en dat de maatrecelen voor
de democrati'·ering van het onàerwijs hun
effekt hebben e had en dat op dit o~n-~
blik het potentieel aan universitairen
ver aangeboord zo').zijn. iets ','latde b'lr-
gerlijke pers ij nochtans 'Taa'~ZOIIdoen
6elo en.
Het verdubbelen \'anhet aantal un~versi-
tairen zal wel te maken hebben met een
uitbreidende rekruterin~ in de middenla-
gen maar over een echte· participatie van
de lae:ere klassen kan in 'een feval r,e-
sproken worden. NoC altijd ~s slechts
10 5; van de uni' ersitaire be: olkinr:uit
het arbe~ders~l~eu afkomsti •
Van de voor. enomen demo~ratizerin~ ~s
praktisch niets c-ereaHzeerd •
Wanneer de sociale seKtor dan aanreval-
len en a:€ebouwd \'/ordt,dana s het dl1.l.de-
lijk dat men de demokrat.1.zer~n,-van toen
al lang uit het oOG heeft .erloren en
alleen nor. aandacht had voor de lenl~.1.n
van de industr.1.enoodaan eeschoolde werK-
krachten en kaders.
,'lanneer20 jaar later da ezeLi de industrie
zich in het sop heeft e:ewron,en dan z~en
we dat de door de regerinl" getroffen
maatregelen er opnieuw op gericht zijn
om de nood van deze groep weer zo spoedi{'
mogeli jk te leni ·en. Aluo.. 's lands wel-
z~jn alleen moet aln:elezen worden van de
stralende gezichten van beheerders direk-
teurs en e~onomieprofessoren.

Tot aan de maand mei werd al 72 miljard
in d~e ~ndustr~e {':epompt.Ne be,.onnen
trouwens het jaar met een bec.rot~n die
alleen al 51,6 oiljard meer~nkomen o~ de
kap van de kleine man telde. (tab I)

Terwijl wi,1 r;etroost worden met het voor-
u~tzicht dat het allemaal wel anders zal
worden en we intussen maar onze broeks-
riem moeten aantrekken mo en ~ndHstr~l!-
len w~l bij de staat aanxloppen, aat de
staat d~e sektoren oppBÁKen d~e voor de

,e

ALLEMAAL
CYFERTJES

jonEens van het ~apitaal niet renderen
en moeten \Vi.;opdokken om 's land" ;,on-
kurentiepositle veiliG te stelle!!.

~.aar andere landen gaan natuurli.ik 00
maatre,_elen nemen (trol1v/ensOOK met de
centen van de Itleine man) v/aardoor onze
konkurentiepoeitie in het edranç- komt-- ---zodat we \'/eerc..ntcn in onze industrie
moeten stoppen om de kon'cur-errt i epo ••••
,'/aardoor•••• en IU te~ndell.;J~de Kloo"
tussen ri ;l: en arm steeds ['Toter wordt,
het aantal onrendabele se:ctoren ten laste
an de staat Toeit en wij cr als vel

o rei: been uiteindeli ,ik voor- xanonnenvcer-
aan bijlopen, want nu al zijn er de
"roden" die een \'Ia.!'e bedre~ in- voor- ~
"Vr:i!jheid"en "De~okratie" 'l.etekenen.

Dat er aan de unie::::::listocstandebestaan
is juist. Er "s ue orniskenbare prestiee-
po Latiek die vee L center.kost en 11 0" of
niet, dit je.nr 00;, niet eepast a o,
Dat de staat hierin eeno haat l-~;ken en
probeert te sa~eren en te ·besparen ~s
redeli iJ~ venni ts de uru efs ander-daad voor-
het Toot te deel door de ,e~leenscha1)R-
elden wor-ten be.:o::>tld ,

Tabel I

Steun aan de ui t :oer.
-'Jr~,istellin:'7ui t' oer-ne Las tin
-extra steun latvoer
":'herVlaaràëren.vo-orraiien

Steun aan de anves t er-rruen,
-foncs e••or oa. exnantn e
-rat.l ..i;•. rediet avd , I,ijverh.
-xat , .I.nvesterin","SIB~j.

en de Ge~estelijke Ont~. ,ijen.
Staatsb",stellin:en bi5 raonopo.Lt eo,

-Op de be{;rotinG '75 r-eeds jJ mi Lj ,
meer voor-ca en é an an '74 ),c.
-Beslissin;;;en12 uci '75

r,i:;p~
R~'l'

• ,

,(.
,u

J,v

,<-
,C

7 ,

liicu\'1voor:>:ienan de be{Totln :
- beLasta.nr: op de vakant.Le elden
minder subaä daes femeent(:n.
- vervroe[de belastln en.
- Onvollcd. e lnàex bel. schalen.
- verho 'ln antobeLast i n en.
- Aanvullin~ tekort z~ekteverz.

,(;
1,0

1 ,0
1 ,0
2,6
,0

17
Prijsstii~~n~ staatsüiensten.

- ve rho .an« poaut.ar-i e-en e '!'lel 7·,
- ver-hou.nr- R'.I..I..t.ar-i even 'oe~'.I.n75

nieuw replande maatreEelen.
elastin op de Vler,;{lozenstelAn
en het zie~en~ld.

- ve r'hor.Ln. r.::z 1.1. 1ar-a en 'Jan de

Lr zijn hoorstaanàe universite~tsmensen
die noe geen vijf uur per Vleek aan de
universiteit beste, en en zeer lukraheve
bezieheden hebben. liet is voor-gexomen Qat
wetenschappeli j.<e.,edewerkers die ti:ide-
lijK aan àe uni eïs ",'/Iamener "looit meer
vertro.<ken.
Er wordt aan de verschillende lInie:s op
bepaalde terreinen dubbel \'I.Jr,~ver-r-i cht ,
{'eheel of deels en er zijn niet :'enoe
a.spr-acen of samenwer-crn ,. \'/atbetreft
opzoeKinfSprOf!I'amma'n.
Al te veel wordt bvb , appar-a cuur- aan~e-
kocht zonè.er dat ,oluoende coörainatie
tussen de verschillende dIensten bestcat
zodat ze n~et optimaal benllt wordt.
Onr-e zonde en onverantwoorde xumu Ls kunnen
af"escha~t.
Betere samenV/er.ünr en nuttir; r:ebruik
zou kunnen Geor anizeerd waar het Caat
om bibliotheÁen,komputercentra,audio-vi-
suele centra, werÁplaatsen enz.
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",'(aardevrijheid "

OMTREND
OMTREND is een onafhankelijke redactie-
ploeg, die zich vanuit een een demokrat1
sche-socialistische visie in eerste in-
stant1e richt op studentenbeweging, poli
tiek en kultuur.
Redaktie-adres : Krakenstraat 10

Elk jaar komen hele oepen studenten
naar Leuven met heel konkrete 'lierwachtin-
gen. Biolo&en en chem1c1 hebben vaak de
wens in hun later wert{ een bijdrllfe te
leveren aan het oplossen van milieuver-
vuiling, terwijl sociale wetenschappers
als socioloy,en en psycholo~en hun stud1e-
motivatie VaaK ontlenen aan de sociale
aspekten van werkloosheid/massaontslag
en de sociale en psychische nood onder
de bevolking in het algemeen. Juristen
denken aan wetswinkels en vernietlJinc;
van klassejustitie; aspirant-(~eneeshe-
ren aan patientenkollektieven en geso-
c1aliseerde Itezondheidszor.....

En keer op keer worden ze teleurgesteld
wanrîee r bli.ikt dat de studae geen moge-
l1jkheden biedt bij de konkrete proble-
men aan te sluiten. Dat dan blijkt dat
studeren bete~en dat je op een vaak erG
onaangename wijze( examenrace, scherpe
selektie, e.d.) een ster~ ~eformaliseer-
de kenru s moet opnemen, waarvan niet dU1-
delijk is welke bijdrace die kan leveren
aan het oplossen van belangrijke proble-
men en welke steun die kan bieden bi_;de
maatschappelijke strijd.

)eze ervarinsen die in de eerste plaats
1ndividueel zijn, maar door een proces
van kollektiverint< en solidarisering( Sa-
men SterK!) door ote oepen van de stu-
dentenbevolk1ne gezamenlijk moet kunnen
worden ervaren, vormt ontegensprekelijk
en onontkoombaar de hoofdoorz~ van de
huidice stilstand van de studentenbewe-
r,inr;( en het uiteanrsPllnt ,an elke op
aktle /;erichte analize daarvan).

,Iethet inzicht dat de studie-inhoud en
-vonn niet anders zijn dan een aanpassinG
van de universiteit aan de wijzi--;ende
behoeften van bedrijfsleven en staat,
ordt c;emakkelijk de ballon van de "waar-

dic;heid" der wetenochap doorGeprikt.
Onder invloed van veranderineen in de pro-
duktiestruktuur heeft het kapitaal niet
meer zoals vroefler een kleine industri~le
politieke en kulturele elite nodi', maar
crote eroepen we tenscneppe Lt tk rekwalif1-
ceerde midde~~aders, waaruit later weer
een kleine plooibare ellte reselekteerd
zal kunnen worden "oor de topiunkties in
bedri,;fsle\en, overheid en wetenschappe-
lijk onder-scex,
ortom, ondanks het ezweta 0 er "het vri~

e spel van maatschappelijke Krachten",
wordt duidelijk dat niet alleen de ekono-
mie en politiek maar OOK de universi te1t
edomineerd wordt door de belancen van

een kleine monopolisties-Kap1tal1st1ese
be'Langen=r-oep ,

Strategie

Op basis van het 1nzicht dat de maatschap-
pij een klassemaatschappij is en dat de
unief 1n deze konstellatie ook een plaats
inneemt, m.a.w. dat ook de wetenschap de
maatschappelijke tegenstel11ngen weer-
spiegelt, moet men aansluit1ng zoeken
bij de brede, onderdrukte lagen van de
bevolking en de studie omvormen in een
richtinc, die ervoor kan zor~en dat de
universitairen een maatschappelijk zin-
vol en prorressieve funktie kunnen ver-
vullen. En onder "maatschappelijk zin-
'ol" wordt verstaan: het leveren van een
bijdrage aan de emancipat01re eisen van
de arbeidersklasse in de ru1me zin.

Problematische praktijk

"e menen terecht dit koncept van stu-
dentenbeweg1nRSpolitiek naar voor te
kunnen schu1ven als te volgen strateg1e.
'iet zonder te bedenken dat deze inzet
via de studie voor de brede basis van
de bevolking abstrakt dreigt te blijven
voor de meerderheid van de studenten.
"'ij hebben mooi te zeggen op basis van
een al~emeen -maatschappelijke analize

DE STUDIE VERDEELT
ONS,

DESTRUD
MAÄKT ONS STERK.
dat de studenten uiteindelijk belang heb
ben bij het socialisme.
Onze strategie vereist een konkrete
..:rihek op het .~arakter van-de stµd~
naar INHOUD en naar VORM.
Op het cevaar' te worden verwe ten- on-
danks het voorgaande- af te glijden
naar een enge belaneenbeharti "7in'"zon-
der politiek perspektief (is korpora-
tisme) vrasen Vle aandacht voor de pro-
blemen waarmee grote groepen studenten
'lorstelen:hun teleurstellin, , hun
voede , hun berusting, die een R;evolg
waren van de neeat1eve ervaringen met
de studie. Er is de numerus clausus,
de verscherpinQ' van de selektie, een
waanzinni~e toename van technische,
van re~le inhoud ontblote vakken en
enorme toename van examenterreur, pres-
tatiedwanl" en onderlinge konkurrentie.
Direkt ervaarbare daeelijkse studentenel-
lende.

De studenten zijn gedwongen grote hoe-
veelheden als zinloos ervaren studie-
stof kritiekloos te konsumeren in een
voortdurende konkurrentie d1e elke mo-
gelijkheid van samenwerken, van samen
kennis opdoen en kennis toepassen bij
voorbaat onmoge11jk maakt. Deze situ-
at1e wordt bepaald door de maatschappe-
lijke verhoudingen. Dit is namelijk niets
anders dan de reproduktie van de hi~rar-
chische verhoudingen in het kapitalisme,
een Prond1ec voorbere1ding op de latere

•

beroepssituatie die voor het meren".l
van de afgestudeerden niete anders'bete-
kent dan het onkritisch en kritiekloos
uitvoeren van opdrachten van superieuren.
We voeren strijd tegen de studie-inhoud
omdat die arbeidsvijandig is (opkweken
van elite die als marionetten van het ka-
pitaal mee de werkers onderdrukken) en
tegen de studie-vorm omdat die student-
vijandig is.

Sterk door strijd.

De geschetste strategie zal ertoe lei-
den dat de politiek aktieven bij hun werk
niet meer hun dagelijkse en direkte pro-
blemen met de wijze van studeren aan de
kant moeten zetten en dat er althans een
begin gemaakt wordt met het overbruggen
van de kloof tussen studentenaktivisten
en hun medestudenten. Daar zal een opval-
lende stuwkracht van kunnen uitgaan, die
vanaf de aktie De Croo in toenemende hef
t1gheid de Leuvense universiteit zal
gaan overspoelen.

En we zullen zien hoe groot het verschil
is tussen zomaar een voorgeschreven boek
van buiten knallen of het passief konsu-
meren van voorgekauwde stof en het zelf-
standig, met behulp van de eigen fantasie
en interesse en veel 1nzet werken aan
herkenbare zaken ; hoe de konfrontatie
met de universitaire machtsverhoudingen
voor heel wat studenten uiteindelijk een
beter inzicht in de maatschappelijke ver-
houdingen van macht, die grote groepen '
van de bevolki niet meer geeft dan ean
o~~~e, pa~lemeDtair-demokratische,

schijnbare beslissingsmacht terwijl ze
1n feitelijkheid niet eens zegg1ngemacht
hebben over hun eigen direkt. omgeV1ng
in fabriek, wijk, leger en school.
'{ebouwen in eigen jaar en fakulteit, in
eigen studie- en werkgroep een tegen-
macht op. Een tegenmacht geko~rdineerd
in VVS, die steeds sterker en feller
de bestaande studie zal moeten bekdri-
tiseren en duidelijk zal moeten maken
dat de bestaande anti-soëiale en "neutra-
le wetenschap" vervangen zal moeten wor...
den door een openlijk partij-kiezend.,

praktische georiftnteerde wetenschap, die
het als haar eerste taak ziet een bijdra-
ge te leveren aan de emancipatie van d.
onderdrukte groepen. Dit maakt Onze
strijd zinvol, aantrekkelijk en mobili-
serend.

Op vrijdag 17 oktober begint het week-
end van Kultuurraad. Het zal doorgaan op
de Ridderhoeve van Grimbergen.
Iedereen die belangstelling heeft voor de
werking van Kultuurraad, de verschillende
werkgroepen, de projekten die geo~-
seerd zullen worden, is van harte welkom I
zowel de kultuurafgevaardigden van de ver-
schillende kringen, als alle andere

vertrekken vrijdagavond vanui t Kultuur-
rond 19.00u Heb je belangstelling en
je nadere informatie, loop eena l~

er is altijd iemand thuis.



Q Ihat the hell is ISOL? Some isolatio-
nist group , right?

.l. Wrong, we like people and we co-ope-
rate. ISOL stands for International
Student Organisation Leuven.

Q What do you mean by co-operate? .
.l. Pirst of a:u, we are part of the Alge-

mene Studentenraad-the Student Council
of the K.U.Leuven. As such we partici-
pate in the decisionmaking that goes
into coordination of studentactivi-
ties and the distribution of subsi-
dies of the K.U.Leuven.

Q Why call yourself international?
.l. Bec8Use our organisation is run by

foreign students from all over the
world who are studying at the Katho-
lieke Universiteit te Leuven.

Q So you are a separatist group?
A No, we are open to everybody who

wants to get to know foreign students.
But, naturally, only foreign students
from the K.U.Leuven are permitted
to hold office.

Q What's in it for the foreign students?
A A lot. The newcomer who has no friends

in town will get a temporary place to
stay and maey practical hints. At our
center at Bogaardenstraat 8 he will
have a chance to meet fellow students
who have or have had problems very
much the same as hls own.

Q So ISOL is a meeting place for foreign
studente ?

A It's more than that. Foreign students
have language problems, at-least in
the beginning.~ Most of_them, ar-e anxi-
ous to meet 71emish students-l.n
pleasant atmosphere. That way they
learn what a conventional language
course cannot provide. There is prl.-
vate tutoring for those with an emer-
gency neede At the medical faculty,
for instance, students may not take
examens until they have passed a
language test.

Q There seems to be just a lot of tal-
king going on.

A No, not all the tl.me.People do not
talk:very much at a chess tournament.
ISOL is the only place in town with a·
dartboard. We have T.V., card games,
news-papers and weeklies available.
.l.ndafter all, there is a special
.election of drinks and good music

r bl' our man behind the bar: Corni
8truycke. Every thursday night you
oan enjoy one of the many national
dishes at our Contact Dinner. We
have a dance evening once a week for
ewingers.

Q What is ISOL doing besides running a
contact center?

A Some students want to become acquain-
ted with a Belgian family. We try to
match them as much as possible.

Q What about cultural activities?
.l. Many students come from societies

with a profoundly different culture.
By helping them organize activities,
l5Uohas folkloristic evenings and
national get-togethers we hope to
stimulate there awareness of there
national identity and motivate them
••e-"
to return and work for the betterment
of their country. We are aleo plan-
ning excu.reions to show the foreign
'students placee of cultural interest
in Belgium and the neighbouring coun-
tries.

Q Do you lIl8lcethem aware of political
and soeial issues?

.l. Yes, students are traditionally more
than average politically minded.
Poreign students are juet as concer-
ned about the polities of their home
oountry end urgent international
probleu as Belgian etudente. But
10081 issues are a hot potato. It is
our policy to involve ourselves in
all i.eue. where foreign etudente

or indireetly are affected.

,
Q How about Belgian politics?
A Poreign students are generally for-

bidden to engage in Belgian politics.
ISOL cannot epeak out in favour of
any Belgian political (;I'oupor party.
But we are ready to encourage foreien
~tudents in discuesions on any worthy
l.ssue.

Q What are the current issues at the
uni vereity?

A The biggest problems have arisen in
the faculty of medecine. Last october,
foreign studente and BelgJ.an students
joined in demonetrations and a strike
to protest the treatment of the
students by the university. As a re-
sult a Commission of Foreien students
has been set up by the facul ty to
deal with all problems concerning
foreigners. ISOL has a student repre-
sentative on that commissl.on.

Q Why does ISOL publish in VETO?
A Because we are students of the

K.U.Leuven and part of the A.S.R.-
the student eouncil. Thls does not
mean that ISOL agrees with every
thing that iS published in VETO.
Finally, every ISOL member will
receive VETO in the mail.

OPROEP VAN DE ~RXIST-LENINISTIESE BEWEGING:

8 O~ER:
18 UUR: anti-imperialistiese betoging:Hooverplein

20 UUR: verjaag de fascisten van de straat.

1. Woensdag 8 oktober wagen de fascisten van VHD
het de leuvense bevolking te provoceren met

een fascistiese betoging.
Leuven is een stad met een grote anti- fascis··
tiese geschiedenis. Toen destijds het VNV hier
wilden betogen werden ze bij het binnenkomen van
Leuven met stenen en andere projektielen bekogeld
door de leuvense bevolking tot ze met de staart
tussen de benen wegvluchtten.
Gedurende de tweede wereldoorlog heeft de leuven-
se bevolking ook een voorhoederol gespeeld in het
verzet.
WIJ MOGEN NIET DULDEN DAT DE FASCISTEN BIER VOET
AAN WAL KRIJGEN I
We roepen daarom iedere stident op om zijn verant-
woordelijkheid hierbij op te nemenl
SLUIT AAN BIJ BET ANTI-FASCISTIES FRONT.
!kontïlîctadres:Boqaardenstr 3, tel 238575)
Wij hebben veel mensen nodig, zowel de avond ze
zelf (besche~ng van de huizen, ••••) als voor
de avond: pamfletten en petities verspeiden in
de wijken, anti-fascistiese affiesjes uitplakken
enz •••
2.08 vrede in de ganse wereld wordt op dit ogen-
blik bedreigd door de wedijver van de twee groot-
ste imperialistiese supermoqenheden: Amerika en
Rusland. Beide willen de wereld beheersen en Rus-
land denkt de plaats van Amerika te kunnen inne-
men overal waar het Amerikaanse imperialisme en
zijn binnenlandse verdedigers door de anti-
imperialistiese strijd verdreven worden. Ret
spreekt vanzelf dat wanneer de ene supermacht
verdrijven, het niet is om ons onder kontrole
te plaatsen van een andere supermacht.
In de huidige wereldsituatie betekent anti-
fascist zijn dan ook tegen de twee supermachten
zijn. Wanneer we de ene supermacht of zijn knec
hten aanvallen zonder ook de andere aan te vallen
dan spelen we slechts in de kaart van rusland dat
imperialisties in daden, maar 'sociaal' in woor-
den van de anti-fascistiese strijd wil profiteren
OID zelf de heerschappij over Europa over te nemen
Daar roept HLS op om woensdag 8 oktober om 18 u

e te betogen tegen het fascisme en tegen het
sociaal-fascisme, tegen het Amerikaans imperialis-
me en tegen het sociaal-imperialisme.
Dit is des te belangrijker daar de VHD met veel
demagogie wil doen uitschijnen dat zij tegen het

rikaans imperialisme zijn, terwijl ze in wer-
kelijkheid overal het amerikaans imperialisme en
het fascisme goedkeuren (vietnam, chili •••) en
terwijl ze Europa willen betrekken in een oorlog
van het Amerikaans imperialisme tegen de landen
die hun nationale onafhankelijk willen verdedig-
en. Herinner u bijvoorbeeld hoe de VHD de ameri-
kaanse oorlogsbedreigingen aan de arabiese land-
en begeleiden met een rascistiese hetse tegen
de arabiese landen en tegen de vreemde arbeiders
Het doet ons sterk denken aan het grote voorbeeld
van De Buiseret en andere Erikson's: Bitter, die
ook tegen het 'kapitaal' was, wat niet naliet dat
hij betaald werd door de grote duitse JDOnopol1es
en steeds trouw hun belangen heeft verdedigd.
Daarom roept H.L.B. alle anti-fascisten en anti-
imperialisten om woensdag 8 oktober een anti-im
perialistiese en anti-fa.sciatiese strijddag te
maken I

•

e zijn dus wel te vinden voor sanering
maar een wet als deze die is op ·ezet om
te snl.jden in l.eder van de universite~ten
en op welke plek dan ook is onduldbaar.
De reger~~ is nu bezig haar vroecer in-
gezette politiek volledi~ te ondergraven
en dit zonder dat een nieuw dUl.delijk
plan van universitaire politiek gekend
is. Het is duidelijk dat deze maatrege-
len die alleen vanuit de slechte ekono~
ml.sche situatie kunnen gerijpt zijn de
verdere democratiserinp van het onde~vijs
aan afbreken, de uitbouw van de universi-

teiten zullen belemmeren doordat struktu-
reel het universitair onde~vijs en het
wetenschappelijk onderzoek beknot worden.

In een aantal Árinr,en stelt men zich dan
OOi{ de vraa'" oi dit e;een zware .loutis
daar landen zoals Del,~ij eir.enl~iK op
niet veel meer kunnen rekenen dan op de
intellektuele uitbouw an hun bevolk in
Wegens het r-ebrek aan -rondstoffen ZO'l-
den Bel;~il!en heel Europ, willen ze een
onafhankelij~e koers {aan •aren,moeten
proberen technolo:,;ischen wetenschappe-
lijk: 'ooruit te komen.
Op da e manier is er de kans dat wi;j een
positieve zel.s richtin. rovende rol gaan
spelen ~n de wereldevolutie.
Dit door op de vd.pp'Lank te zitten tussen
de twee machtsblokken en teeelijk motor
te worden in dienst van de ontwikkeHnr-:s-
landen.
Raken aan de kwali teit van het ondervzi js
en het wetenschappelijk onderzoek is
raken aan onze toekomst.

RACISME IN LEUVEN
Als wij over rac~sme praten, deru<.enVle
daarbij alt~jd aan vroegere nazl.'s, ver-
re koloni~n, Amer~kaanse m~ljoenensteden
gastarbeiders l.neen andere prov~nc~e.
.Veschudden het hocr'd , ru et be.r;rijpend
hoe het mogelijk is dat d~e verre mensen
zo enggeesti{ zijn i VI~j staan ver boven
dergelijke bekrompenhe~d. De Leuvense
studentenwereld is een bolwerk van open-
heid en verdraa~zaanheid, we inte[xeren
negers en aziaten, ne bouwen voor noord-
af::-ikanonin dO-I;ord_en voce :andere~ast-".",.;-;....._.....;
arbeiders met de bouwor-ce , ie hebben on
ze idealen, en we geloven er~n ; maar he
laas, de problemen zijn altijd zo ver af
we hebben er zo zelden direkt mee te ma-
ken •••
Op maandag II ;julizat iK, samen met een
zestal vrienden en vr-i.end i nnen , i n ca. '
"In den Boule" (Vaartstraat) een p~nt te
dr~nken. Er was de ~ewone drukte van rond
twaalf uur 's avonds, maar de ervaren
garçons konden best hun iob aan. Op een
~egeven moment kwam een nerer blnnen en
kwam aan de tapkast staan. De barman en
de earçons nefeerden hem o!Komen. Een
t~ental m~nuten later stond hij er nor,
zonder dat één van hen hem een bllK -m-
de. Ik riep één van de ~arçons en zei :
"Breng hler eens 7 plnten, en 'ee dle
nee:er aan de tOOf" ook wat". De i!'arçon
antwoordde me letterl~.;k : "Nee ml,;n-
heer, sorry, maar dat zijn onze princi-
pes". ,Ie zi.intoen dadelijk vleeüegaan,
maar d~t voorval heeft me toch aan het
denken eezet. ./antik ben erg bang van
een bepaalde mentaliteit, een opvallende
vorm van schijnheillghe~d ln onze studen-
tenwereld. de infonneren ons, we betoeen
en protesteren, we gaan naar 'goede'
films in de Studio, waar we mlsprijzend
gri~ken om het tentoonpespreide raC1S-
me, en wat doen we na de f'a Im, Dan r-aan
,veeen goeie pint paxken •• '/aar? Oh, a n
de Boule, daar is het toch gezelli~,hé
mannen ••••

Jaak Palmans
preses van ",-/ina"

Isol-bar is elke da~ open van 20.00-
01GOu.
Vanaf 15 oktober wekelijkse dans- en
jam avonden in Isolbar •
Adres: Isol-bar

Bogaardenstraat,8
3000 Leuven •

JEST: zoekt voor de komende v/inter ski-
monitoren & animatoren.(verelste: 21 jaar
met brevet en ervarin..,.)• Geintereseerde
nemen kontakt op voor 10 OKtober met jest
Kontaktadres: Jest-animatie

BellLardstraat 61
1040 Brussel
tel: 02/513i45i'lO•



31 maand ~i!!!!~ :!!~~!!!!~~~!!~ Y!:i.i~
ALPINISME Inlichtingen SPEKUL V.Decosterstraat 94
ATLETIEK H. 1111. l1u. 11u. l1u.

D. 16u.
Indoor 13u.

BADMINTON ILO Beginn. 19.30 19.30
D. ILO 21u.

ILO Ploegen 22u. 21u.
BASKET H. Init. 19u.

Ploeg 21. 30
D. Init . 20u.

Ploeg 20u.
BOKSEN 16u. 18u.
DtEPZEEDUIKEN Sted. Zwembad 21u. 21u.
GYMNASTIEK H. ILO 20u. 19u.

D. ILO 20u. 19u; 20u. 20u.
Person. 18u.

HANDBAL Init . 19u.

~I Ploeg 21u.
D. 22u.

HOCKEY Woensdagnamiddag terrein Blanden.
INDOORTRAINING 18u. 18u. 15u. 18u.
JAZZGYMNASTIEK 19u.
JUDO Beginn. 19u. 15u. 14u.

21u.
Ploeg 20u. 18u. l1u;

D. l1u. 16u.
KARATE ILO Init. 21u. 20u.

Gevord. 20u. 20u.
KAYAK 14u.
KRACHTBAL 19u.

tot nieuwj 20u.
ORIENTERINGSLOOP tot nieuwj l~u.
POWERTRAINING 19u. 19u. 19u.
ROEIEN 14u. 14u. 14u.
RUGBY 15u.
SCHERMEN 20u. 20u.
SCHIETEN 19u. 19u.
SPEOLOGIE Inlichtingen SPEKUL V.Decosterstraat 94
TAFELTENNIS 19u.
TENNIS Ploeg 21u.
T':'ESTELTURNEN Init. 20u. 20u.

Gevord. 21u. 21u.
TRAMPOLINE ILO 15u.
VOETBAL 13u.
VOLLEY H. Init . 10u.

Ploeg 20u.
D. Init . 19u.

ILO Ploeg 19.-30
WATERPOLO Sted. Zwemb. 21u.
WIELRENNEN Inlichtingen Sportsecretariaat
ZEILEN Inlichtingen Sport;ecretariaat
ZWEEFVLIEGEN Inlichtingen Sportsecretariaat
ZWEMMEN ILO Init. 19u. 19u. 19u. 19u; 19u.

ILO Verbet. 20u. 20u. 20u. 20u. 20u.
Sted. Zwemb. Ploeg 19u. 19u.

ILO Personeel Zaterdag l1u.

UNIVERSITAIRE SPORT Naast een sportakkomodatie om U tegen te
zeggen hebben we daar ook een volledige
Sportraad ter beschikking om tegen te
worstelen, boksen, catchen (as catch can)
en meer vredelievende dingen van te ver-
krijgen. De Sportraad van de Vlaamse Stu-
denten is samengesteld uit alle afgevaar-
digden van alle kringen, peda's en gemeen
schapshuizen van de KUL (of zou het moe-
ten zijn)
Welke is nu de Werking van die Sportraad
(of zou de werking moeten zijni) Voorna-
melijk de massasport bevorderen. Zoveel
mogelijk studenten de kans geven en er
toe overhalen om aan sport te doen. Daar-
voor richt de Sportraad jaarlijks een
competitie in voor verschillende kringen
en peda's m.b.t. verschillende sporttak-
kan.
De Sportraad doet nog ~eel meer.(nee ze
geeft deze week weer-geen elpee's en
singeltjes kadoo)
Zo zijn er regelmatig massasportaktivi-
teiten zoals massacross, studentenmara-
thon Leuven-Antwerpen (samen met de A'pse
sportraad), een massa-atletiekdag, een
bekerkompetitie, met schone en grote fi-
nales, een massa ... , enfin eender wat,

Puttemans en Van Damme kennen ze.
Ze dwepen met RWDM, Beerschot en vroeger
met Antwerp. Ze vloeken als ze horen dat
zo'n "stomme Ollander" wereldkampioen is
in plaats van Merckx.
Maar zelf een poot verzetten, zelf een
rondje komen lopen zegt hun minder.
Er is nochtans uitgebreide mogelijkheid
aan ons aller Alma Mater. Zo'n prachtig
prestige-sportkot hebben ze niet aan al-
le universiteiten. Zie ne keer wat een
geluk dat ze hebben, die Leuvense stu-
denten. Voor 100 fr per jaar kunnen ze
't heel sportkot komen afbreken (initia-
tie op zondagavond van 19-20u.) Ze kun-
nen er ook gezonder dingen mee doen, zo-
als een sportkaart kopen, waardoor ze'
kunnen sjotten, basketten,volley-en,rug-
by-en, speerwerpen,lopen, nog harder lo-
pen als die speer wat verkeerd terecht-
komt enzovoort.
Gij, Vlaamsche jeugd, waar 't bloed van
ons Vaad'ren toch nog moet doorstromen,
laat u toch niet op uw kop zitten, en
"move your lazy ass" zoals ze in 't Eng-
els plegen te zeggen.

,

als 't maar aassaal il. Ja Jean-Pi
ik weet het. Ik zal erbij IchriJven
DE SPORTRAAD QBTKENT DE IlftICHTIBG V
EEN MASSALE VRIJPARTIJ. loa Pol. se aoet
niet venen. De Sportraad~'t kan niet op-
heeft ook sinds vorig jaar-een prachti,.
verking was dat vorig jaar trouvenl-
sinds vorig jaar dus. een uitleendienlt.
Dit betekent dat de verantvoordeliJke
van de troep studenten die. zij het i~
de kompetitie of erbuiten. een aatsJk
willen doen. eender wat. daarvoor de
diae truikes kunnen bekomèn in de laa
ste mOdekleurkeI, zoveel ze villen en
ko~pleet ~~atis. Die spullen ~oeten ech-
ter binnen de 4 a 5 dagen na uitlening
terug vorden gebracht op 't Sportlecre-
tariaat (Tervuurse v.est 101, Ilimaeke
kijk in uw blauv agendake 't staat erin.)
Die bloeskes (mannelijk en vrouvelijk)
moeten zelfs niet gevassen vorden. Ge
brengt die maar vuil terug. Wij op de
Sportraad hebben daar een vrijselteld.
voor. Hilde heet ze. Om die truikeI naar
de wasserij te doen met haar brommerke.
Dus ge ziet een service kom sa.
Maar 't is niet al.
De Sportraad maakt samen met de Sociale,
Kultuur- en Kringraad ook deel uit van 4
overkoepelende Algemene Studenten flaad
(A.S.R.) Als dusdanig vordt de onderlinl
samenwerking tussen de raden bevorderd,
in plaats dat ze met elkaar op de vuilt
gaan, zoals vorig jaar na de matsj tesen
de Kultuurraad. Ja Guido, onken het nu
maar niet.
In dat vriendscbappelijk kader hebben vij
ook nog een soort gazet, ja de dees, juilt
gezien, ons aller VETO.
Dat is dé revelatie van de studentenakti-
viteit en van de Handelsbeurs van vorig
jaar (voor Bilzen varen ve te vroeg).
In VETO zullen de artikels verscbijnen
van alle vier de 2aden. En voor de Sport-
raad vorden dat .i~~van de kompeti-
tie, verslagen van bepaalde artikels;
plezante-zoals de dees-artikels en flauve
-zoals die van de rest van 't bestuur.
En als dat allemaal door de gehakt.asjine
van de sensuur geraakt leest ge hoe het
eigenlijk feitelijk daar allemaal ineenzit
bij ons de Tervuurse vest 101/3030 Hever-
lee. En als ge 't niet begrijpt kunt ge
nog altijd bij de Rijksvacht gaan, vant
zulke mannen hebben ze daar nodig, en jet.
geeraerts schrijft ook bijna zonder inter-
punktie, en 't is te hopen dat ge rap af-
komt met uv 100 fr zodat we u voor de rest
van het jaar gerust laten, en dan kunt ge
aan sport doen zoveel als ge maar vilt,
en ge moet dees jaar een sportkaart bebben
of ge doet niet aan sport, en ge hebt ze
trouwens nodig om eender velk materiaal
-voetbal, kleedkamer, speer, kogel, bas-
ketbal, volleybal en noem maar op- gratis
te kunnen krijgen, en zonder sportkaart
gaat dat niet, en ve gaan nu eens erg
streng zijn, want Pirre beeft gezegd dat
hij er elke dag zal staan om te kontrole-
ren, en als ge moest Pirre zien, zo'ne
vent, als ge blaast ligt bij om en voor
u ook Pol, ge moet zo niet lachen en dit
was dus her eerste artikel van de Sport-
raad in de eerste VETO van 't jaar. Tot
nog eens.

't bestuur.
Hilde (de knapste)
Pirre (de hardste)
Polle (de diepste)
Terrie (ik dus, de beste

dus)

Op zaterdag 18 oktober ricbt bet Sport-
secretariaat ICUL in opdraCht van de Bel'
gische Universitaire Sportfederatie, op
het militair domein te Heverlee het )0
officieus Belgisch Univerlitair ICampi-
oenschap Wielrennen in.
Er zijn 3 verschillende vedltrijden :
om 13u. 12 km. voor meiljesstudenten
om 14u. 30 ka. voor studenten niet aan-

gesloten bij de B.W.B.
om 15u. Belgisch Kampioenlchap .oor

aangeslotenen over 60 ka.
Kleedkamers in het Universitair Sport-
centrum, rugnummers op bet Militair Do-
mein, Hertogltraat te Beverlee tot 15
min. voor de koers.
Daar de"echte" koereurs hun eig~n koers
hebben over 60 km. menen vij dat all.
studenten en aeisjesstudenten de kan I
krijgen oa eens te laten zien vat lij
in "het hoofd en de benen" hebben. IU
studenten op postIl Alle fietlen liJ
toe,elatenl



Hier volgt nog de informatie over
een paar kringen en veremgingen
die te laat waren voor de info-
veto. FOEI I!!

door de staat er~end als een vzw. met
rechtspersoonlijkheid.Liet deze zVlare
woorden willen Vle alleen maar zeggen
dat de fiscus aan ons niet rijk Hordt.
et 1.200 studenten die deel uitmaken

van onze kr-i.n,: mogen we zonder schaam-
rood zeggen, dat we bij de vi;;: "Tote
kringen van Leuven behoren. Onze krins-
werking is er dan ook op 'ericht alle ele-
menten van het student-zijn aan bod te la-
ten komen, en het is onze bedoelinr de ~-
tl.vite~ten zo ruim mo,~elijk op te vatten,
dat iedere incenieursstudent er ~an aan
deelnemen.
U~t het n0t5 onvo.lkeda e lijstje van "'e-
plande akti\~te~ten hieronder mo e blijken,
dat het ~n d~e "ser~euze faculteit",zoals
wij wel eens genoemd worden, I:Onst van mo-
gelijkheden om ieder aan zijn trekken te
laten komen:
ontsË~ng:-een vijftal T.D.'s,meestal in
de IJ! ~erbrau

-kantussen
-een revue in de stadsschouwbur._.
-ons groot Barbarabal ,waarschi jn-

lijk ~n de zaal Stella.
Sport:-interjaarskompetities: voetbal, volley,
basket,handbal.

-de vierentw~nt~r,uren-marathon,samen met
sport~ot

-tornooien: (tafel)tennis,schaKen,inter-
uru, versitair

-en nor tal van andere manifestaties.
Kultuur:-zeven filmvoorstellin,';enti.jdens het
eerste semestet' ~n het.-r.f'.crp.ati.ecp,ntrum,
o.a.:"De dictator"".an Charly Chaplin," pan-
tser~ru~ser Poter.!Inn",•••

-,jespre!csa-.onden, over o,a•.-::ernenene,
ontvl1kkelin[Ssamenwer.an ,met mensen u i,t de
praktijk.
didactiek:_~s erop ~er~cht de problemen op
stUdiegeb~ed,lesrooster,proGTammahervorm-
ing zoveel mo~elijk u~t de wer te ruimen.
laarwerkin~: -verzor -t het Kontakt tussen
et pres~dium en de jaren

-stimuleert de jaaraktivite~ten
re~zen en ~abrieksbezoeken:-or~niseert
en k08rd~neert de stud~ere~zen en iabr~eks-
ezoeken van de ir-student

~nfodienst:-incormatie allerhande over
o.a.:keuze van tec~sche spec~aliteit,
specialisatiebeurzen na de studiea,tijd-
schriften,niet-massa sporten,on~vikkel-
Lngaaamenwez-k i.nr-, enz.
Politiek: -De 'llaamse Technische krin is
erop gericht ~n de eerste plaats een on-
bevooroordeeld sociaal rericht standpunt
~n te nemen,wi;i trachten een rezonde ob-
jekheve lnjk te Krij,,:enop de aituata e,
onafhankelijk van de kudde=ee st of druk-
kingsgroepen.
bar:-dé plaats b~.iuitstek voor een "e-
Zë!lir praatje.
kursusdienst:-zeer veel kursussen wor-
den op de krin, zelf redruKt.

-vanaf dit jaar Vlorden \.eel
van d~e kursus sen ook inrebonden.
Adres: Vlaamse Technische Krin

Tervuursevest 10)
Studentenwoonwijk nrenber ,blok':;O
)0)0 Heverlee
Tel: 22.65.29

Bar:PINGO-bar
-- Naamsestraat 156

)000 Leuven

Dat •• de trein misten om in de Info-veto·
t. ka.en,wil nog met zeggen dat we een
~nder aktieve kring vormen. Oh nee.
.oeten we je even overtuigen?
Onze lokalen bevinden zich in Home Terbank
in studentenkringen Witte Paters genoemd,
op het adres Celestijnenlaan 70,Heverlee.
Daar zitten ook onze preses,Jaak Palmans,
en onze viceprese,Dirk Ghysels,op kot.We
hebben er lokalen voor ons sekretariaat,
kursusdienst en drukkerij,en een eet- en
vergaderzaal.Je moet niet verschieten als
je merkt dat die lokalen zich in de kel-
ders van het gebouw bevinden(aan de oost-
kant); op het ogenblik dat d~t geschreven
wordt,zijn we met onze strijd tegen mui-
zen en spinnen in een beslissende faze
gekomen, vanaf 6 oktober zullen onze loka-
len er piekfijn uitzien.Naast ons WC be-
vindt zich de bar d~e we delen met de stu-
denten van het home.Je lacht om d~e u~t-
drukking WC? Die afkorhng staat voor Vhna
Center,onder die naam al jaren het cen-
trum van onze werking.
Oadat we geen al te grote kr~ng vormen,
zien de uitgev~rLjén er nLet al te veel in
om kureussen voor onze studenten u~t te ge-
ven; daarom zijn onze drukkerij en kursus-
dienst uitgebreide orgamsaties geworden.
Onze werkgroep ·Eerstejaars" heeft <1.
schachten opgevangen met een weekend eind
september in Leuven,een ~nformat~en~d-
dag over studiezaken,rondleidingen over
de kampus en een rallye onder het motto
" Leer Leuven kennen!" •Maar vooral
tracht onze eerstejaarswerking haar men-
sen niet los te laten na de eerste weken;
een kontinue begeleiding gans het jaar door
probeert van de eerstejaars een samenhoren-
de groep te maken.
Onze werkgroep perspektief houdt zich be-
zig met problemen als doel en opzet van
wetenschappelijke research. Mogen wij onze
kennis zomaar ten dienste stellen van om
het even welk projekt ? Welke verantwoor-
delijkheid draagt een wetenschapsmens ~.v.m.
mogelijke misbruiken van z~jn ontwerpen?
Mogen wij kategoriek nee zeggen tegen be-
paalde onderzoeken ?Is onderzoek-om-het-
onderzoek zelf te verantwoorden ?
Om de 14 dagen geven wij een tijdschrift
uit. ons aller" Newtonneke",onder de

dredaktie van Simonneke Newtonneke i
~!'l:-:'- tijdschrift as van zulk formaat da"t
, . precies onder een kursus past; het

t dan ook meestal in de les gele-
zen•••We stencillen ons blaadje, zo ~s de
de informatie snel en d~rekt. Vooral
het kontakt van de Winaleden met hun
presidium en hun vertegenwoordigers
op de raden wordt hiermee bevorderd.
Maar ook het literair talent en student-
e~or komen aan bod.
Daarbuiten hebben we nog een drukker die
altijd staat te stenc~llen,een sekreta-
r1s die de goede zeg.ls kan plakken en
.en miss financi~n die de preses regel-
..tig op zijn al te kwistig delende vin-
gers tikt; maar dat heeft iedere kring.
J. ziet,we zijn een kring zoals elke an-
tere kring,ma&J' toch ook een ietsje an-
terw. Maar het is die verscheidenheid

het mooi maakt. adres : De Pimpel, Rijschoolstr. 45

Uiteraard geven wij feesten,kun je bij
ons kursussen kopen, en sinds dit jaar
ook aan huis een pint je drinken ••• wat
belangrijker is liL~ evenwel in het in-
houdelijke:vermits kriminologie een
maatschappijkritische studie Vlil zijn,
niet aleen door te praten, maar ook door

IIIMINOLOGIESE KRING

VTI

konkrete akties te voeren, zijn we ver-
leden jaar op dat vlak nauw caan samen-
werken met de 'werkgroep Marginaliteit'.
Wat deze werkr,roep als doelstelline
heeft is moeilijk zo u~t te leggen, een
onderdeel omschrijven we echter:
maatschappijkhritiek is een ei1entijds
verschijnsel. Analizes van de maatschap-
pelijke situaties volgen elkaar op.
En hierdoor komt een fundamentele onte-
vredenheid aan het licht. Daarom akt~e ••
De vraag is of we Viel de coede richtinl"
inslaan met al deze akties: veelal Vlor-
den aktiegroepen getollereerd door
overheden, omdat zij, hoe kontradikto-
r~sch het ook kan klinken, de aandacht
afleiden van' andere' problemen.
Ofwel wordt er binnen groepen gedweept
met een of andere ideologie ••• el' .,r>"l
blijft steken in een te oppervlakkige
en eenzijdige analise.
en wordt weerloos omwille van dilettan-

tisme, amateurisme.
aatschappijkritiek en maatschappijver-
andering moeten evenwel rekeninr hou»
den met de meeste verscheidene lactoren
die ~n de maatschappij een rol spelen:
Dus niet alleen de ekonomie maar ook
de kultuur, de sociale oml"evi~", de fy-
sieke en psychische staat van elke mens
en de mensheid.
Om noc het belanr.rijkste niet te ver :e-
ten: het kritisch zichzelf onder o~en ne-
men.

Je sprinGt maar eens binnen op de Gelden-
aakse vest 8 o~ in de p~mpel, ons kafee.

Volrende week verschijnt in Veto meer
over 'de wer"IToep r.Iarrinaliteit' !

BE~UCI!T: Al de :~rinr,er.of ver-eruran-
~er.die zichzelf no{twillen kenbaar
rnaken kru i en nov één kana in de "101-
t:ende',eto. Dan stoppen we met onze ru-
brie.' a.no-veto. Artikels binnen vöOr
10 o.<tober!!!!!!

Solidar~ teit met Por+u .al ,
IPortugal I

Cp 25 april 1974 v/ierp Por
.asc~8tisch reeime omver door een ver-
bond tussen de revolut~onaire arbeiders,
boeren en soldaten.
'aar aanleidinc van de eerste verjaarda
van deze doorbraak op de wer,naar het RO-

c~al1.sme werden, en worden nog steeds,
door Elcker.ik Antwerpen reizen naar Por-
tugal reor aniseerd. Uit de deelnemers
aan deze studiereizen en een groot aan~
tal sympat~santen u~t verscheidene orea-
nisaties en beweeine;en fl"oeide het kom~-
tee fheuw Por-buga.L,D~ ~ xonu tee werd op-
ericht ter ondersteuning en verded~-,i

van de Portugese weF.naar het social1.s-
me,tegen de belaneen en middens die z1.ch
verenifd hebben om de revolutie te ver-
stikken, en àie er vandaag reeds in ~e-
slaagd zijn het ekonomisch en pol~t~ek
leven totaal te ontVirichten.

Het kontaktadres ~s:
Komitee N1.euw Portur:al
St. Goriksplein ~
2550 ZDEGEJ,:-0)1/57.22.))

Als eerste akt~vite~t werd, in samen-
werkinc met "Hebdo 7<:11en het weekblad
"l~nks" een nationale Portugalweek ge-
pland van ~ tot 10 o~tober 1975, die
volled~p door de Portugezen wordt ver-
zorfd. Solidariteitsnamiddagen en -avon-
den met Portugese l~ederen , ~nformatie,
films en verkoop van Portu.,ese produkten,
aan door op 4 Oktober te Brussel, 5 okt.

te Luik en te Hasselt, 7 okt. te Charleroi
8 okt. te Leuven(Grote Aula), 9 okt. te
Gent en 10 okt. te Kortrijk.

vervole p 7.
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Te Leuven komt een avondprogramma met
een optreden van de zanger José ALFONSO
en met informatie. GROTE AULA, 10':eschool-

ple1n-Leuven, 20h., inkom 60~.
Kaarten op ~ultuurraad" Sociale P,aad,
Elcker.1k, Wereldscholen-C1A •••
Slechts eenheid in de stri~d, b'lndehng
van alle progressieve krachten en solida-
riteit z1jn in staat om aan de moei11jk-
heden van vandaag verzet te bieden en de
rode anier te redden.

KORT VERHAAL

Lecr s
eble',en.
"

in dorp op de we-
edereen was doods-
"1"'" die door

zomer in de KOp was
escn01 n.

De koe~l haá het beest niet fedood, maar
dol fem~. l kinderen moesten b1nnens
h',lS b11jven • .uezwarte emoe was eevaar-
Hit. ertwijlelde moeders gebruikten
her"!-C''3lll{baar-als dre1 'ement als de
le...naten koppie waren. Ie stammoeders,

de nog levende maar stoKoude wortels van
het laatste dorp trOKken sch1cht1g naar
de kapel, waar zij zich teffenover mekaar
beklaar:c!.n o,:erhet monster. Ce monstre
que Dieu nous a envoyé pour les péchés
de ce monde.
En de e oe wer~te alftf"ist in hun fanta-

orb1,iI':il".,.l vas ldichaeL niet d1ece-
ne die v~,le !moe het monster had ge-
maakt? \'.el",ekracht bezitten mensen,
dle monsters scheppen ~lnnen ?
De oude 'ak stler •
En toen Michael YSh zijn bruilo~t vierde
was de kapel lee!;;.
Drie maan' en later beviel t;lisabeth van
een dochter. ~et kind waa traa: en lastie
Jla tl'leejaar wa" het duidelijK dat zij
achterlijK Via'].Stomldioot het bovenHjr
heen en weer hewe,:!end,"la pendule muet-
te, la'juste ..enteance des démonF •••"
Het leven van de laats'te mensen was hard.
Het dor!)wae no= slechts een tuberkuleus
lijf waarvan de laatste stuiptrekkinr,en
de volmaakte verlossine aankondirden.
De zwarte eMoe werd de laatste beul.
En de waanzin spaarde niemand.

Het eeret trof zij de oude vrouwen d1e
van de kapel een tempel voor de emoe
maakten. I i,iwerden de orrtmaa=de Ves-
taalsen dle elke pas[eborene aan het
ran.<ZHu.1/Tedier offerden. Het plein

n

zij verpletterd.
In het ei dat aan de voeten van de ster-
vende Yak openspatte legde de god van
de wraak een nieuwe kiem: Wij.

voor de emoetempel werd een open offer-
blok. De kinderen werden door de zwar-
te poten verplet en de bek hakte mee-
dogerû.ooa de pi,;nschreeuwende mondjes
en an~stocen open tot grotere stomme
wonden. Zo stierven de kinderen.

Zo stierven de jonge moeders die zich
wanhopig voor het beest stortten
terwijl de machtige oude vr~Àwen de
hymnen zongen en na de kinderen zo
zelf hun dochters doodden, met die
gezamenlijke bloeddorsti~eid die hun
nieuwe passie was e;eworden; die hen
uit hun dochters liet geboren worden.

En hun mannen stierven. De mannen die
nog gejuicht hadden voor de nieuwe
STAAT stierven- vervuild en ondervoed.
U1tbeputte grijsaards. De onderschei-
dinr:en roestten op hun koude borst.
De oude vrouwen bekropen hun godin en
be'TUchtten haar. Zij stierven allen.

en. Z1j st1erven ALL@1 ln waanZ1n-
nlce barenBwee~n.
Het stomme dochtertje Yak bleef achter,
ant het beest was bang el"schrok terug

van haar idiote r,eschommel. De veel
te lanfe armen woelden da :enlang tussen
de rottende resten op bet o~ierplein,
d1e niets menselijks meer hadden,
want de laatste ontbindinp, was snel ge-
l;aan. Haar buikje was hard en opl!ezwol-
1 n.
Toen, overweldiEd door die geur viel
de Kleine Yak ecl.ter-cver en zag nog
hoe de zwarte schim razendsnel op het
ple1n rondrende.
De doodskreet van de kleine Yak was
het laatste \'latnog menselijk was.
lat nog wàs. De vogel had haar rechter-

REI)AK
REDAKTIERAAD : Hilde (sportraad), Pol
(kringraad) Guido, Huub (k:ul.tuurraad)
arcel (ASR~, Kris (sociale raad),

Luk (werkeroep veto), Annemie (Isol),
Jan (omtrend).
':/iewil meewerken or gewoon iets mede-
delen wende zich H.Geeststraat 90 te
3000 Leuven. ~en zegge het voort!



6 oktober

•• Opening van het Academiejaar:
10.00u. Mis van de H.Geest.(St.Pieter)
11.00u. Academische zitting in de

stadsschouwburg
12.30u. Receptie in rrniversiteitshalle
20.00u. Jubileumconcert van de K U Leu-

ven in de stadsschouwburg.
muziek van de jaren 1425 en de'
15de eeuw door de EArly music
consort of London o.l.v. lJunrow

- Wina: Kampus info en r-ond.Lea di.ng van
de eerstejaars.

- Politika: 16u. Alma 2 - rondleiding
eerstejaars

19u. Gezamelijke maaltijd
bij de paters van scheut,vlamin~enstr.

7 oktober

- Europalia 1975- Frankrijk I in de aula
Franse muziek uit de middeleeuwen uit-
gevoerd door The Early music consort
of London o.l.v. D.Munrow.

•• Appel i.s.w. met Wijsbegeerte en let-
teren: Johan Verminne en Wim De Craene
in Alma 2 om 20.30u.

8 oktober

•• Kultuurraad: Werkgroep Modern Ballet
In de kleine zaal van het oud gebouw
in het sportkot. Tervuursevest 101.
van: 21-23u.(zie verder in het blad)

•• Portugalweek: Om 20.00u. in de grote
aula avond over Portti~ met z
infurmatie,films'verkoopsstands.
Meer informat~e zie verder in blad.

- Jest: Info-avond om 18.30 in zaal 203
waversesteenweg 203 1040 Brussel.
eer informatie zie verder in blad.

•• Kultuurraad: algemene vergaderinG om
20.00u. in H;Geeststraat,90.

** VTK : T.D ....n I'J'hier-BrE'J).
** Chiliweek : konf r-ontat. i e i. 1 - LiAPU - KP~--- ~ ** Kultul1rraac : 'levens Uru ver-ei tair Koor

l!fana Theres~a tColle[e : 20.0011
** Dienst voor Studieati"'~esorraniseert sa-

oen ae t Vla8r.1oeleer(·an[;en,VVP, J,OV{\'1 •
T~~''tl '(">0--4;'{" ';l"..:~('\rt).fl.~:.'fJ'·t I' o"~r "":_'nancie-
r~n.-;mo[:eli.ikheëen voor pos t-cro.duate
navorsin er specialisatle in b~nnen- ep
bui tenland. .Jlaa'!lseleerran[-en : 20.VÛ1

** ISOL : Dil ...e .:taaltli , '".IO.30u.Prl~
O,C r. acserJerep a.J.L.

'.

** Kultuurraad: Leuvens Unl.ver-aitai r-
koor repeteer' in het ~aria-theresia-
college van 20.00u. af.

** Diana: openin, "'D in salon Georre
** VRG: 14.0~. G~or~es: cont~~tverbader-

ing eerstejeears.
20.001.1.Corso: openinrs TD.

** ',ITl{:20.30u. Kantus in het rekreahe-
centrum.

** Yhna: Rallye: "Leren Leuven kennen".
** Isol: Kontaktmaaltijd: 20.30u. ~n het

isol-centrwn. l.:erru:".A1!lerikaanseLas
na" - prijs: 50,-jop voorhand afspreken.

** K.V.H.V.: Albertos Y Los Trios Parano-
ias in de crote aula om 20.0

** Elly HieMan& Rikkert Zuiderveld om
20.00u.in de "Jo:ring'

MAANDAG 13 okt ober-

** Kultuurraad : ',lerk"Toen Modern Dallet
In de kleine zaal van het oud gebonw
in het suortkot. Tervvursevest 101.
van 21-2311.

** Chiliweek : Nieuwe Scène in Aloa
Butch

DINSDAG er

•

In de kleine zaal van het oud rebouw
in het sportkot. Tervuursevest 101.
ran 21-23u •

** Sportraad : Atletieknamidda~ om 15.0~1
aan het sportKot.

** ChiliVIeek : Grot Aula, 20.0Cu :
Girordi met Chileense theoloo •

** Elcker-icK : Vlooienmarkt met stands.
adres: Dlijde Inkomststraat 115
Penaenker=Ls en krut denpannekccken, en
daarna :.., Ie Uone en zi.i!1-Vieze Gasten.

** Pe"a~oo:ie: .D. in Ons Huis met 'D~-J~
Ce Ie .ra.,l<:e.aao.

** VRG : 1.1.0er.1in Huis der Rechten :
Startvergaderine van r:erkcroep Jurl.nl-
sen Concres.

** Chilüleek : Filmen.
Vesalius : EnriClJ·ez"Tierrl"'prooeteda"

Het eerste Jaar
Oria Huis : Het volstaat met te blè.àeu.

** VTK : Film : "De dictator" in Rexr-eatn,e
Cent;rum om 21.00'1. Iru::om: 40 fr.

** ~lropalia'1975 : PraJ'llcrijkII - A\lla :
Frahse Baro:a:lHziek : Het xamer-orcceat
met Jean-Pierre ·.iollez(Pari .is).

** Germ~a : T.D. 1n de Corso 00 20.~1.

DONDERDAG 16 oi.tober.

** Kul tuurraaà ïerKPTOep l:odern Ballet

ZATERDAG 18 0

** T~lJlttturraad: weekend ~n Grimder' en
"ie ~crjcr in veto

ZONDAG 1(' o.rtoucr

** X'ü t·)1J.rrc.aè.:\·Iee~cenö.in Griooer en
zie verder i~ \eto

** B~lesel: [rote nBt~onale ant~_3SC~S
tieee betol a nr ,:3!?:lenstclll.n~'Ietel
et,llei.n(3J.nt-:ioos~);\11r'1 ..la".r;',een

Vanaf woensdag 8 oktober begint Kul-
tuurraad weer met zijn werkgroep
odem Ballet. De lessen worden gegeven

iedere maandag en woensdag 21-23uur,
in de kleine zaal van het oud gebouw
van het Sportkot, Tervuurse Vest 101.
Woensdag 80ktober zijn er c.ratis les-
sen. Dus allen daarheenJ!!

heropening van 'DE PIMPEL'
•• ft.f 6 oktober door de
werkgroep marginaliteit.
open vanaf 12 u. tot •••

adres : De Pimpel •
Rijschoolstraat 45
(bij St Maartensdal).

Op 16 OKtober om 2C.OC1.l.stipt or·::trll-
seert de dienst ,oor s~ldieaa\leS i.s.m.
Vlaamse leer.:-anren,V. I.P. ,L.O.V .A.l'.en
Kr~neraad een info!matieavonn over
"Financierin':':smoeeli;ikheden -'oor Post-
Graduate na'orsine en speciall.Sat~e ~n
Binnen- en 3>.11tenlane..
-Commiss~on for ~duc::ationalExchanz.e oet-
ween the U.S.A ••
Belgium and Lvxe:nburc: ucvr-ouw A.Deflan-
dre-...oore
- Beleian American ~dvcational Poundat i on.

A. Deflandre-L.oore
ouncil: I.•evrOUVI Van Den Branàe

SPORTRAAD
• Sportraad richt ~n:

1.Atletieknamidda."" op 15 o~tober om
15uur
nummers: rco.aoc, 1.500 (r.le~sies),3000 :n.
(joneens),hoo~,.er,koeel,speer.
inschrl,jVlllf:en:tot15-10.in Sportko .•

2.Studentenmarathon op 24 o,.;:tol-er,
Leuven-antl'/erpen,l_echelen-antwerpen •
Vertrek:lopers: L-A:18.JUu.

i.1-A:21.0C'U.
Stappers: L-A:16.3~1.

IJ-A:19.30u.
inschrijv~neen .oor bus vervoer op het
sportsekretariaat ~edere da~ behalve
vrijdae tu~sen 14-18u.

14,1,.:L, ~ll:
een non.
18, < .. : ,,1C. ?ront Pa re ,

L(., .A!IIU". 14u : 1(,,1~almatlerQ.
171l : De veroo/erine -.:un het
.esten (behalve zon & ~oe)
2(,.30 : Doctor Zhl aro.

flex : 14u - c(..J" : .?rcnch Conn,:,ctionI

1zu t ov ~.::U : De l, nene.i es 'l:ll'I
GrE "n.

1G-2'" ent U ••l..ur ..oor rr-an-
r.:Jte1n?

1.~-2(;.Jeu Jc.,le:JBond in [.ehelr.
an Hare ",a.ies1., ~ v,

) 9 : Gano~rala.r:J.
~vo.nr.enisvoor erdorvc

"~ensten
~ 7 -
3 cl :

rouwcu •


