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De Vrijbrief brengt u elke twee maanden nieuws over levens- en maatschappijbe-
schouwingen als het objectivisme en het libertarisme.

GELIJKSCHAKELING VAN GELDINKOMENS
Hoewel de meesten, die zichzelf egalitaristen noemen, de mond vol hebben over ho-
gere waarden en rechtvaardigheid, schijnen vooral verschillen in geldinkomens hun
de ogen uit te steken. Ondanks hun protesten kunnen zij maar moeilijk de naam
"filosofen van de afgunst" kwijt raken.

De gehele of gedeeltelijke gelijkschakeling van de geldinkomens is echter, vanuit
het standpunt van de lange termijn bekeken, een waanzinnig idee. Een economisch
systeem waarin de rol van het geld volledig geneutraliseerd is - waarin het geld
als geld opgehouden heeft te bestaan - is enkel mogelijk op de meest primitieve
beschavings .niveaus, in kleine gemeenschappen, die volledig afgezonderd van elkaar
leven. De kunstmatige gelijkschakeling van de geldinkomens is echter niets anders
dan de uitschakeling van het geld als een economische instelling.

Diegenen, die het geld als "des duivels" beschouwen,kunnen dit misschien ideaal
vinden; wie enig inzicht heeft in de sociale en economische rol van het geld in
het maatschappelijk verkeer zal er wel anders over denken.

In een geldloze economie moeten alle sociale en economische functies van het geld
- en dat zijn er nogal wat - op een andere wijze vervuld worden.

Het geld is niet alleen bewaarbare koopkracht, want het is een uiterst sociaal,
gemeenschappelijk smeermiddel voor het tot stand brengen van eenmalige of durende
samenwerkingsverbanden. Het is ook een soepel communicatiesysteem (via het prijs-
mechanisme) , dat ons inlicht over de verhouding van vraag en aanbod op alle pun-
ten in het netwerk van markten en een noodzakelijke voorwaarde voor het nemen van
rationele (geïnformeerde, efficiënte en corrigeerbare) beslissingen. Het geld ver-
vult deze functies des te beter naarmate het vrijer kan circuleren.

De egalitaristen zwijgen als het graf wanneer men hen vraagt waardoor zij het geld
voor de vervulling van al die essentiële functies zullen vervangen. Of liever, zij
beginnen wat te bazelen over "rekeneenheden gebaseerd op arbeid", over "rationele
planning", enz. - zonder echter enig benul te hebben van de voorwaarden waaronder
iets een sociaal bruikbare rekeneenheid kan zijn, waaronder een "rationele plan-
ning" mogelijk is, en zonder uit te leggen waarom die vage voorstellen, wanneer ze
ten uitvoer worden gelegd, meer rechtvaardigheid of zelfs maar meer inkomensgelijk-
hied teweeg zullen brengen.

De huidige situatie, na vele tientallen jaren van pogingen om meer gelijkheid te
bewerkstelligen, is kenmerkend. Hoewel onze sociale, fiscale en economische poli-
tiek er op een niet onaardige manier in geslaagd is onze economie aderverkalking
te bezorgen door het vrije prijsvormingsmechanisme en het geld-verkeer in hoge
mate te verlammen, ziet men niet veel vooruitgang op het vlak van de sociale ge-
lijkheid.

Ieder mens heeft een onvervreemdbaar recht op zijn eigen leven, vrijheid en eigen-
dom. De aantasting van de rechten van de mens primair bestaat uit het initiëren -
of uit de bedriging tot initiëren - van geweld tegen het individu.
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De gevolgde politiek heeft niet geleid tot
een gelijkschakeling van de geldinkomens,
maar men kan moeilijk ontkennen dat er een
tendens in die richting bestaat. Dit heeft
echter .- weinig te betekenen. Immers, naar-
mate de rol van het geld meer en meer ge-
neutraliseerd wordt, neemt het belang van
de geldinkomensongelijkheid als faktor in
de sociale ongelijkheid af.

Men steld duidelijk vast, dat de inkomens
in natura een groeiend belang krijgen. Een
groot deel van de hedendaagse inkomens in
onze "herverdeel en heers"-staten wordt
genoten in natura - dus belastingvrij.
Luxueuze kantoren, knappe sekretaresses,
snoepreisjes, gebruik van firma-materiaal
voor persoonlijke doeleinden, privileges
en toegang tot de centra van politieke
macht en invloed worden graag aanvaard als
substituten voor een hoger geldinkomen.
Professoren en hoge ambtenaren vliegen
de wereld rond naar dure conferenties,
die geen ander bestaansreden hebben dan
de heren een excuus te geven voor nog maar
een uitstapje.

De ongelijkheid van de inkomens in natura
getuigt van het feit dat het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Maar de sociale
en economische gevolgen van deze vervan-
ging van geldinkomens door inkomens in
natura zijn verstrekkend en uiteindelijk
catastrofaal. Die inkomens in natura kun-
nen noch gespaard, noch geïnvesteerd, en
meestal zelfs niet geruild worden. Zij
hebben geen sociale signaalfunctie en la-
ten geen rationele besluitvorming toe. Een
geldloze economie is of primitief of een
onvoorstelbare chaos.

De egalitaristische ideologie, met haar
misplaatst vertoon van morele superiori-
teit, zal er v/el in kunnen slagen het geld
te vermoorden, een economische chaos te
verwekken, maar zij zal er niet in slagen
de sociale gelijkheid te verwezenlijken -
tenzij men sociale ongelijkheid enkel meet
aan de ongelijkheid van de geldinkomens.

De waarheid is, dat de vrije markteconomie
steeds tendeert naar de uitschakeling van
alle ongewenste ongelijkheden door het
coördineren van de vraag naar en het aan-
bod van gelijkheidbevorderende alternatie-
ven. Maar de markt kan dit slechts doen
wanneer de prijs- en inkomensvorming vol-
ledig vrij is - wanneer niemand poogt de
geldinkomensvorming g©li.j>k'. .te maken (of
oestaande ongelijkheden in de geldinkomens
te behouden) in het kader van een sociale
Df economische politiek.

F.v.D.

Et is suicidal to pay the bills for an
srganisation (the United Nations) whose
joal has become world revolution, the
stimulation of terrorist violence, and
;he destruction of the West.

If the government could create wealth,
there would be no need for taxation.

GELOVEN IN DE VRIJHEID

Gelooft u in de vrijheid? Normaal moet zo'n
vraag heel gemakkelijk beantwoord kunnen
worden, maar heden ten dage komt daar heel
wat denkwerk bij kijken.

Eén aspekt van de vrijheid is het recht van
het individu om een keuze te maken: hoe hij
wenst te leven, zijn geld uit te geven, enz.
Een integrerend deel van dit recht op keuze
is het voorrecht en de verantwoordelijkheid
om de resultaten van deze keuze te aanvaar-
den of deze nu goed of slecht zijn.

Door overheidshulp in te roepen als een ge-
makkelijke uitweg uit onze problemen lopen
wij het risico, dat wij de overheid aanmoe-
digen om zich via belasting te laten beta-
len voor deze helpende hand. De overheid
werkt immers op basis van onze belastingen.
En wat vrij schijnt te zijn, is alleen een
illusie. Alles komt uiteindelijk uit uw en
uw buurmans zak. Wanneer u overheidshulp
aanvaardt, verliest u de vrijheid van keuze
en het gebruik van uw zeldzame en waarde-
volle waarden. Geld, dat uitgegeven had
kunnen worden zoals u dat wenste, wordt be-
lastingsgeld waarover u geen kontrole meer
heeft.

Wie overheidshulp aanvaardt, ziet af van
zijn eigen beslissingsmacht want de over-
heid geeft geen helpende hand zonder daar
enkele regelingen aan te koppelen. En hoe
meer wij afhankelijk v/orden van deze hulp,
des te meer worden wij onderworpen aan al-
lerlei overheidsmaatregelen. Wie om zich
heen kijkt, ziet iedere dag de resultaten
van zo'n houding. Let maar eens op het
volumineuze pak van reglementen inzake on-
derwijs, huisvesting, vervoer, gezondheids-
zorg enz.

Een ander aspekt van de vrijheid is het
recht van ieder persoon om zijn leven in
te richten zoals hij dat wil. De meesten
onder ons voelen aan, dat wij de mogelijk-
heid zouden moeten hebben te leven zoals
wij dat zelf wensen. Maar hoe vaak houden
wij rekening met buurmans rechten? Al te
vaak verdedigen wij. alleen onze rechten en
steunen wij wetten, die de rechten van an-
deren gaan beknotten. Buurmans levensstijl
kan heel verschillend zijn van de onze,
maar als wij een vrije samenleving voor-
staan, dan moeten wij ook deze verschillen
aanvaarden.'Al te vaak zijn wij geneigd om
alles wat tegengesteld is aan ons denken
neer te slaan. En wij vergeten dat anderen
dezelfde verwoestende neiging hebben tegen-
over onze manier van denken en leven.

De enige manier om de vrijheid te behouden
is het recht van ieder persoon op zijn ei-
gen levenswijze te eerbiedigen en te ver-
dedigen. Degenen, die werkelijk de dimen-
sies van de vrijheid begrijpen, zullen
bevestigen,_dat niemand van ons werkelijk
vriD Kan zi3n als wij onze buurman datzelf-
de recht ontzeggen.

(uit TRENDS. Vertaling van een artikel uit
The Preeman - Ideas on Liberty)
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Wij lazen het volgende sprookje voor u in
een oude Telegraaf:

Het sprookje van de kleine hen

De president van een groot Amerikaans con-
cern heeft zijn aandeelhouders tijdens een
vergadering een sprookje voorgelezen. Zijn
moderne versie op een fabel luidde:

Er v/as eens een kleine hen, die liep te
scharrelen op een boerenerf. Op een dag
vond zij een paar graankorrels. Zij riep
haar buren erbij en zeis "Als we deze
tarwe zaaien, hebben we later brood om te
eten. Wie wil mij met het zaaien helpen?"

"Ik niet", zei de koe.
"Ik niet", zei de eend.
"Ik niet", zei de zeug.
"Ik niet", zei de gans.

"Dan doe ik het zelf", zei de kleine hen.
En zij hield woord. De tarwe kwam prach-
tig op en rijpte tot goudgeel koren.
"Wie wil mij helpen oogsten?", vroeg toen
de kleine hen.

"Ik niet", zei de eend.
"Dat valt buiten mijn bevoegd-
heden", zei het varken.
"Dat is te min werk voor een
chef", zei de koe.
"Ik zou mijn werkeloosheids-
uitkering verliezen", sprak
de gans.

"Dan doe ik het zelf", antwoordde de hen.
En zij hield woord. Tenslotte was alles
klaar om brood te gaan bakken. "Wie wil
mij helpen?", vrc g de kleine hen. "Dat
zou overwerk worden", zei de koe. "Ik
zou mijn bijstandsuitkering kwijtraken",
mopperde de eend. "Ik ben een "drop-out".
Ik rook liever hasj, trouwens ik heb nooit
iets geleerd", gromde het varken. "Moet
ik nu als enige helpen bakken?", protes-
teerde de gans. "Dat is discriminatie".

"Dan doe ik het zelf wel", antwoordde de
kleine hen. Zij bakte vijf prachtige
broden en die trots aan de buren.
Die wilden er allemaal wel een stukje
van hebben, ja, zij eisten zelfs een
rechtmatig deel. Maar de kleine hen zei:
"Niks hoor. Ik kan ze best alle vijf op".
"Walgelijke woekerwinst", gilde de koe.
"Kapitalistische uitzuiger", riep de eend.
"Ik eis gelijke rechten", schreeuwde de
gans. En het varken knorde boos.

En de dieren schilderden demonstratiebor-
den met het woord "hebberd" erop en lie-
pen alsmaar in kringen rond de kleine hen,
terwijl zij haar heel lelijk uitscholden.
Toen er een vertegenwoordiger van de re-
gering kwam kijken, zei hij tegen de hen:
"Je moet niet zo gulzig en hebberig zijn'.

"Maar ik heb het brood helemaal zelf ver-
diend" , zei de kleine hen.

"Precies", zei de man van de regering,
"dat is het prachtige systeem van het
vrije ondernemerschap: iedereen op het erf
hier mag net zoveel verdienen als hij zelf
wil. Maar onze nieuwe voorschriften bepa-
len wel, dat de werkende arbeiders de op-
brengst moeten delen met hen, die niet
werken".

En zij leefden allemaal lang en gelukkig.
Ook de kleine hen, die alsmaar liep te
kakelen: "Ik ben dankbaar, o, wat ben ik
dankbaar".

j

Maar haar buren vroegen zich wel af, waar-
om ze nooit meer van dat lekere brood
bakte.

gouden honderdje
Ineraflef

Het slaan van gouden honderdjes en twee-
honderdvijf tig j es kan de schatkist geld
opleveren. WD-woordvoerder Joekes heeft
in het kamerdebat over de begroting van
financiën gezegd van numismatisten de
verzekering te hebben gekregen, dat zij
grote belangstelling zouden hebben voor
dergelijke munten. Hij vroeg verder om
een nota muntbeleid, omdat dit al jaren
onduidelijk en onbevredigend is. Hij
dacht aan het cententekort en aan de te
kleine rijksdaalder.
GPV-woordvoerder Verburgh vroeg de re-
gering de gouden unie-daalder, waarmee
hij tijdens de herdenking van de Unie
van Utrecht kennis had gemaakt, tot wet-
tig betaalmiddel van 250 gulden te maken.

Ut hoor dal Ik metsen bil mlln terugkear uit vakantie blf u moest komen ?

KRINGEN - KRINGEN - KRINGEN - KRINGEN

De kringen Rotterdam, Den Haag en
Utrecht draaien op volle toeren op het
ogenblik. De kringen Heerlen en Haarlem
zijn beide nog in oprichting - diegenen
die belangstelling hebben, kunnen zich
melden bij het Libertarisch Centrum en
zullen dan geïnformeerd worden over de
plaats en datum van bijeenkomst.

An oldtimer is someone who can remember
when a naughty child was taken to the
woodshed instead of to a psychiatrist.
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ADVERTENTIES
Bestudeer het Libertarisme en de objecHvistische

filosofie bij

HET LIBERTARISCH

BOEKCENTRUM
Hier zijn veel boeken te koop over:

economie, sociologie,
psychologie, filosofie,
onderwijs, opvoeding,
energie, politiek,
science fiction, enz.

Indien u geïnteresseerd bent, schrijf dan naar;

Het Libertarisch Boekcentrum
Postbus 336
2100 AH HEEMSTEDE

STEUN DE VRIJHEID

- Wordt donateur van het Libertarisch Centrum;

- Werf nieuwe abonnee's voor De Vrijbrief;

- Werf nieuwe donateurs voor het Libertarisch Centrum;

- Door uw medewerking kan de Vrijbrief snel een
maandelijkse uitgave worden;

- Bezoek de kring-bijeenkomsten.

UNIEKE BELEGGINGSMOGELIJKHEID

Wij bieden u de mogelijkheid tot het investeren in oude
(meestal gouden) MUNTEN met de garantie het geïnves-
teerde bedrag na 5 jaar geheel terug te betalen.

Verwacht rendement: boven 25% per jaar.

Voor nadere inlichtingen:

DOORN & PARTNERS B. V.
A.J. Ernststraat 41
1083 GP AMSTERDAM
Tel.: 020 -442727

ADVIEZEN VOOR U

Ervaren adviseurs kunnen u en uw bedrijf behulpzaam
zijn bij:

- beleidsbepaling

- organisatie-verbetering

- opvolgings-problemen

- fusie en overname begeleiding

- personeelsproblemen

- kommunikatie verbetering

- gesprekspartner

- interim management

Wij werken op persoonlijke basis. Wij maken geen
dikke rapporten, maar zorgen met u dat de verbete-
ringen ook daadwerkelijk worden ingevoerd.
Zwitserse en/of nederlandse adviseurs zullen u ter
zijde staan.

Bel of schrijf ons voor een vrijblijvende afspraak;

CODOWELL S.A.
P.O.Box 30
1095 Lutry
Zwitserland
Tel.; 021 -3929 18

WERK MEE AAN DE VRIJHEID

Wordt aktief lid van een locale kring, die eens per
maand bijeen komt en discussieert over mogelijkhe-
den om tot VRIJHEID te komen.

Er zijn kringen gevormd in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. Binnenkort zullen ook de
kringen Heerlen en Haarlem bijeenkomen.

Geef u op bij:
Het Libertarisch Centrum
Postbus 5747
Amsterdam 1007 AS
Tel.: 020-442737

INDIEN U BELANGSTELLING HEEFT OM EEN ADVERTENTIE TE PLAATSEN IN ONZE VRIJBRIEF, NEEMT U DAN
CONTACT OP MET DE REDAKTIE VOOR PRIJZEN EN NADERE INLICHTINGEN.
WIJ HEBBEN OOK BELANGSTELLING VOOR DIEGENEN, DIE EEN Z.G. RUIL-ARTIKEL WILLEN PLAATSEN IN
DE VRIJBRIEF.
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DE VRIJE MARKT IN EEN
ONVRIJE ECONOMIE

Hoeveel recht heeft u nog op uw eigen pro-
duktie? Bén van de manieren om dit na te
gaan is door te bekijken hoeveel procent
van uw prestatie (voor de meesten salaris)
u werkelijk mag besteden voor uzelf. Daar-
bij moet dan rekening gehouden worden, dat
er met het percentage dat overblijft na de
belasting, dingen gekocht gaan worden waar
in de prijs ook weer belasting verwerkt
zit.

Op deze pagina zal ingegaan worden op al-
lerlei onderwerpen om u te helpen uw vrij-
heid en recht op eigen prestatie te ver-
groten. Vaak zullen dat onderwerpen zijn
die te maken hebben met vergroting van-uw
bezit. Immers hoe meer kapitaal u beschik-
baar heeft, hoe onafhankelijker u kunt
zijn van allerlei invloeden. Bovendien
.kunt u dan ook meer besteden aan de "ver-
breiding van het vrijheidsideaal"l
Bezit moet hier zo ruim mogelijk worden
opgevat, dus niet alleen het bedrag, dat
op de bank staat, maar ook het uitzicht
op pensioen, het hebben van antiek, munten,
postzegels, etc. Kortom alles wat te maken
heeft met bezit of de veiligstelling en
de uitbreiding ervan.

Naast bezit zal in deze rubriek ook aan-
dacht besteed worden aan ontwikkelingen,
die uw situatie kunnen beïnvloeden, zoals
belasting, veranderingen in de huizenmarkt,
voedselvoorziening, olie embargo, etc. Er
zal geprobeerd worden het geheel in een
logisch verband op te bouwen en vooral
zodanig, dat u door een goed begrip, goede
besluiten kunt nemen.

Om te beginnen zal vandaag nagegaan worden
wat de gevolgen
kunnen zijn van
sparen en beleg-
gen in aandelen.
Vroeger was het
voldoende om je
geld naar de
spaarbank te
brengen en het
daar met 3% ren-
te te laten ver-
meerderen. Je
kon dan met een
gerust hart op
je pensioen
wachten. Infla-
tie bracht hier
echter verande-
ring in. Bij 8%
inflatie en een
spaarrente van
3%, verlies je
elk jaar 5% van
de waarde van
het geld, dat
op de spaarbank
staat. Oftewel,
elk jaar kun je

5% minder goederen kopen van het geld,
dat op de bank staat. Wij kunnen dage-
lijks zien wat voor pijnlijke gevolgen
dit heeft voor mensen met een vast in-
komen of voor spaarders.
Als sparen zo nadelig is , zou men kun-
nen overwegen om het omgekeerde te doen,
n.l. geld lenen. Dit kan inderdaad al-
lerlei voordelen hebben, zoals:
- de te betalen rente is aftrekbaar
voor de belasting;

- men heeft eerder de beschikking over
het goed, dat men wil hebben;

- men betaalt terug met geld, dat door
de inflatie minder waard is geworden.

Over deze zaken zullen wij in de toe-
komst nog wel meer schrijven.

Mensen, die aandelen kochten, konden
zich jaren koesteren met de gedachte
dat de waarde vermeerdering van de aan-
delen en de jaarlijkse opbrengst, een
leuke financiële beloning zouden geven.
Die tijd is echter voorbij en dat is
wel heel erg goed te zien in onder-
staande grafiek. Deze grafiek geeft n.l.
aan wat de Dow Jones index zou zijn als
rekening gehouden wordt met de inflatie

+++++++++++++++++++++++++-H-++++++++++++++
We now have treason without traitors
simply because we don 't convict those
guilty of treason.

Wat leert deze grafiek ons nu?
Een Amerikaan, die in 1954 aandelen kocht
en deze in 1978 weer verkocht, zou net
quitte spelen. Oftewel in 24 jaar niets
verdiend hebben als er rekening gehou-
den wordt met inflatie (altijd nog beter
dan verliezen op de spaarbank) .

RATIO SCALE

Uit Harry Browne's New profits for the monetary crisis,
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Erger wordt het als wij kijken naar een
Nederlander of een Belg, die in 1954
amerikaanse aandelen gekocht zou hebben.
Behalve dat gerekend in dollars de aan-
delen niets zijn toegenomen, is de dollar

in die tijd de helft minder waard
geworden. Als onze belegger in 1978 zijn
aandelen zou verkopen en de opbrengst in
guldens of belgische franken zou bekij-
ken, dan zou hij merken dat hij de helft
ko.n kopen van wat hij in 1954 voor zijn
belegging had kunnen krijgen.

Conclusie: blijkbaar was sparen of beleg-
gen in effecten "door de bank genomen"
niet zo gunstig. De laatste jaren zijn
voor de gemiddelde effecten belegger zelfs
rampzalig geweest.

Toch wil dit niet zeggen dat beleggen in
aandelen altijd onverstandig is. Binnen-
kort kan het voor u interessant zijn om
de aankoop van enkele amerikaanse aan-
delen te overwegen en wel om de volgende
redenen:
- de rente stand in de V.S. heeft bijna
een piek bereikt en zal dan moeten gaan
dalen. Dat is. steeds het sein voor een
aantrekkende economie hetgeen een koop-
golf voor aandelen tot gevolg heeft.
Door die koopgolf stijgt de prijs van
de aandelen flink en u maakt een aar-
dige winst;

- wij verwachten, dat de dollar ook zal
stijgen t.o.v. de gulden (tenminste de
eerstkomende maanden; later gaat de $
weer dalen). U profiteert daardoor dub-
bel van de waardestijging van uw U.S.
aandelen.

Let wel, dat wij hier over een tamelijk
korte termijn praten, want als eind 1979
een recessie zou beginnen, dan zullen
wij op tijd uit deze beleggingen moeten
stappen.

Behalve aandelen zijn er natuurlijk nog
vele andere methodes om ons geld veilig
te stellen. Als u nu zorgt, dat de Vrij-
brief maandelijks kan verschijnen, dan
kunt u daarvan nog eerder kennis nemen.
Om alvast een tipje van de sluier op te
lichten volgen hier wat "beleggertjes".

- Gaat u met vakantie naar de Verenigde
Staten? Koop dan nu vast uw dollars.
Er is nl. een reëele kans, dat de $
het eerste half jaar toeneemt in waarde
t.o.v. de gulden en B.frank. Op lange
termijn kan het ding, maar één kant op
en dat is omlaag. Dus alles opmaken in
de V.S., hetgeen niet moeilijk is om-
dat het er nu spot goedkoop is.

- Die wintersport vakantie in Zwitserland
is volgend jaar waarschijnlijk 10%
goedkoper.

Afgezien van de sneeuw, kunt u beter
nu nog in Duitsland gaan skiën, omdat
daar volgend jaar waarschijnlijk 15%
meer betaald zal moeten worden.

Üie zilveren guldens, die u vanaf 1968
zo braaf verzamelde zou ik maar goed
onder mijn matras stoppen. Het zilver
is de afgelopen maanden met 25% omhoog
gevlogen en alles wijst erop dat dat
in 1979 nog wel verder gaat.

Behalve een abonnement op de Vrijbrief,
is het helemaal niet gek om neef Hub
en oom Ben wat oudere munten of post-
zegels te geven voor hun verjaardag.
Deze drie dingen zullen in 1979 meer
dan hun waarde behouden.

- U kunt nu al een gouden Krugerrand
kopen voor + ƒ 550,—.

Er zal getracht worden in deze serie de
bouwstenen aan te dragen om tot een zo
veilig mogelijke spreiding van uw risi-
co's te komen en zoveel mogelijk vrij-
heid kunt behouden.
Daarnaast zal geprobeerd worden enkele
konkrete tips door te geven. Als u zelf
konkrete vragen of tips hebt, kunt u
die sturen naar de redaktie.

Ir. L.H.M. Jongen

VERKIEZINGEN IN AMERIKA

In 1980 zullen in Amerika weer de grote
verkiezingen plaats vinden. Ook de Liber-
tarische Partij is al zeer aktief in het
zoeken naar de juiste kandidaat voor de
functie van president van de Verenigde
Staten.

De kandidaat van 1976, Roger MacBride,
stelt zich niet beschikbaar, maar hij
beveelt Bill Hunscher aan.

Wie de uiteindelijke kandidaat gaat worden
zal beslist worden op de grote nationale
conventie van de Libertarische Partij, die
in Los Angeles gehouden zal worden. Het
wordt de grootste libertarische happening
uit de geschiedenis van het Libertarisme;
de moeite waard om er met een aantal
Belgen en Nederlanders naar toe te gaan.

Remember, part of all you earn belongs to
you.

A man is seldom too busy to teil you how
busy hè is.
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