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DEDEN 
HET 

... en zij doen het zo voort! In « De Standaard » van verleden donderdag heeft 
(ir. Maurits van Haegendoren met één enkele scherpe prik de verkiezingsblaas van 
'de Vlaamse C.Y.P. te Brussel doen springen. Hij pakt stevig de C.V.P.-er mr Linde-
mans aan en vernietigt diens Hertoginnedalteorietjes over de « vrijheid van de 
familievader ». De heer Lindemans, en met hem de hele zogenaamde « vlaamse » 
C.V.P. op de lijst V.d.B.. hebben aanvaard dat - « na vervulling van enkele vooraf
gaande voorwaarden » - de fameuze « liberteit van de peerdefamilie » mag wor
den ingevoerd. Maurits Van Haegendoren schrijft: « De vlaamse C.Y.P. vergist zich. 
In de konkrete socio-psichologische situatie van de Vlamingen te Brussel zijn de 
Vlaamse ouders in feite niet vrij, ook al bestaat er een vlaamse school op de hoek 
van hun straat(...). De brusselse vlaamse C.V.P. geeft toe op het essentiële punt: 
wettelijke strukturen scheppen en doen eerbiedigen, opdat vlaamse kinderen in 
nederiandse scholen terechtkomen ». 

Gelijk we het reeds verleden week 
schreven : we moeten niet eens wachten 
tot na de verkiezingen om te weten wat 
de vlaamse C.V.P. — die het zogezegd 
<( doet » — in feite in haar mars heeft. 
En er is nu de stellingname van Maurits 
Van Haegendoren gekomen die, met 
het gezag van een a-poliliek \Liamsgezin-
de, de vlaamse C.V.P. vastspijkert tegen 
haar eigen leugens. 

De brief van Mauriis \ 'an Haegendo
ren was trouwens meteen een klinkende 
weerlegging van het hoofdailikel in de
zelfde « Standaard », waarin betoogd 
werd dat de veiligste vlaamse stem een 
stem voor de vlaamse C.V.P. is. De 
« Standaard »-redakteur stelde het alter
natief : ofwel stemmen voor de Volks
unie, de vlaamse oppozitiepaitij, ofwel 
voor de C.V.P., de vlaamse regerings
partij. Omwille van haar karakter als 
regeringspartij opteerde de «Standaard»-
joernalist voor de C.V.P. 

Een fatale optie ! ledere deelneming 
van de vlaamse C.V.P. aan eender welke 
regering zal voorafgegaan worden door 
een kompromis. En de kiachtlijnen van 
dat kompromis kennen we, omdat het 
reeds gesloten weid te Buissel tnssen de 
vlaamse C.V.P. enei/ijds en \'.d.B. met 
zijn franskiljonse baronnen- en zeepla 
brikantenJijst anderzijds. Alleen een 
gprootgeworden, versterkte Volksunie kan 
^eletten dat de ziekelijk en perverse 
kompromis-lust van de vlaamse C.V.P. 

VOUSÜHIE 

uitmondt in toegevingen, die definitief 
onze vlaamse toekomst te Brussel ver
nietigen. 

Juist omdat de vlaamse C.V.P. zich 
steeds opnieuw uitdrukkelijk als « rege-

(Vervolg blz. 3) 

V.U. OP I V . 
Volgende maandag, 25 dezer, te 

19u35 komt de verkiezingsuitzen
ding van de Volksunie op het T.V.-
scherm. Onze lezers zullen er stel
lig aan houden, na de geslaagde 
radio-uitzending van verleden 
maandag de V.U.-film zien. 

Op deze plaats willen wij nog
maals krachtig protesteren tegen 
de beslissing van de B.R.T.-Be-
heerraad, waarbij ons slechts één 
radio- en één T.V.-uitzending- ' " 
het kader van de huidige verkie
zingskampanje werden toegekend. 
Dat is net evenveel als partijtjes 
zonder enige parlementaire verte
genwoordigers in het vlaamse 
land en driemaal minder dan bvb. 
de P.V.V., wier stemmenpercenta
ge in Vlaanderen benaderd wor
den door de onze. 
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DENKEN AAN OMER 

Operatie 68 gaat ^ groot sukses 
worden. Hoe meer we op Omer 
de verschrikkelijke zullen den
ken, des te gemakkelijker zullen 
we steunen. De Japanners heb
ben in sommige bedrijven een le
depop uitgevonden die een chef 
voorstelt waarop ze hun niis-
noegdlieid over bepaalde gedra
gingen of toestanden kunnen af
reageren. Om ons ertoe aan te 
zetten gul te geven en hard te 
werken volstaat het het beeld 
van de heer Yanaudenhove voor 
ogen te roepen die van oordeel 
is dat na de bevrijding er nog 
niet genoeg vlaamse kojspen vie
len 

Laten we in deze harde verkie
zingsstrijd, beslissend voor het 
lot van de vlaamse gemeenschap, 
veel aan hem denken en van 
hem onze belgische ledepop ma
ken, het zal onze werklust en 
onze propagandaijver ten zeerste 
scherpen. 

K.M., Ganshoren. 

PEST VOOR VLAANDERIN 

De blauwe Pest Voor Vlaan
deren heeft links en rechts een 
hoogst merkwaardig blaadje ver
spreid. Daaruit blijkt dat zij er 
niet voor terugschrikt de naakte 
waarheid, die ieder Vlaming 
heeft ondervonden, te bespuwen. 
Daarin heet het dat 22 maand 
P.V.V.-bewind « indrukwekken
de » veranderingen hebben ge
bracht ! 

Je moet maar durven, terwijl 
iedereen die « veranderingen » 
aan den lijve heeft ondervonden. 
Zedigheidshalve wordt in het 
blaadje verzwegen waaruit die 
« verwezenlijkingen » wel be
stonden. Het is trouwens niet 
opportuun voor de P.V.V., aan de 
dagelijkse prijsstijgingen van al
les en nog wat, aan de miljar
dencadeaus voor Wallonië en aan 
de 200.000 (vooral vlaamse) 
werklozen te herinneren. 

Klap op de vuurpijl is wel dit: 
« België heeft behoefte aan 
klaarheid » ! Inderdaad, de hui
dige unitaire knoeiboel is dubbel
zinniger dan ooit, dank zij een 
hopeloos verpolitiekt staatsbe
stel dat gericht is op het privé-
belang van een paar kap'talisten, 
tegen het algemeen volksbelang 
in. En hierin heeft de P.V.V. 
steeds de eerste viool gespeeld, 
getuige Brussel waar de blauwe 
potentaten altijd in de grote 
meerderheid waren. 

J.V., Sterrebeek. 

hoewel zij zich enkel op hun ge-
btSorte kunnen beroepen. Zou het 
geen tijd zijn, en zelfs meer dan 
tijd 'n nieuwe; moderne, levendi
ge en demokratische adel in het 
leven te roepen en titels en par
tikels te zien verdwijnen bij het 
afsterven van de begunstigden ? 
Dat men dan ook, elk jiar, een 
groot aantal niet erfelijke adel-
titels toekenne aan geleerden, 
hoogleraars. wetenschapsmen
sen, magistraten, staatslieden, 
h.andelaarj en niJNoraars die dan 
toch iets aan het land gegeven 
hebben. 

G.R., Brussel 15. 

HOG NAUWER 

De leuvense kwestie is een on
derdeel van de strijd om Brussel. 
In geen geval mogen de Vlamin
gen zwichten. Slechts één partij, 
de Volksunie, stelt zich onvoor
waardelijk aan de zijde van de
genen die van natuurschoon hou
den en van ruimtelijke ordening, 
van grootsheid en kulturele gaaf
heid. De « carcan » dient nog 
nauwer toegehaald. 

Stikken zal niemand : het staat 
eenieder vrij zich te vestigen 
waar hij wil, maar het is niet 
omdat franstaligen zich in de pe
riferie wensen te vestigen dat 
zij het recht hebben een gemeen
te bij Brussel aan te hechten. 
Het moet toch ook wel zijn, dat 
onze vlaamse mensen zeer gast
vrij zijn en zich heel goed « aan
passen », dat de franstaligen zich 
zo graag in een vlaamse gemeen
te komen vestigen. Indien ze zo 

. waalsgezind zijn en anti-vlaams, 
waarom gaan ze zich liever in 
een vlaamse randgemeente dan 
in een franstalige vestigen ? 
Tussen haakjes : de waalse rand
gemeenten weigeren kordaat elke 
faciliteit aan de Vlamingen, die 
er zich gevestigd hebben. Ook 
denken zij er aan te Komen en 
Moeskroen de « faciliteiten » af 
te schaffen omdat, volgens hen, 
« niemand ze vraagt ». In « Pour-
quo Pas ? » las ik : « Ces facili-
tés... qu'on les supprime ». 

EXAMEN 

De duitse maatschappij <" Sie-
mag » (faktuurmachines en der
gelijke) is o\ergenomen door de 
nederlandse « Philips » van 
Eindhoven. 

Om naar Philips over te gaan 
moest het personeel Siemag een 
examen ondergaan — enkel 
franstalig voor de Walen — 
tweetalig (Frans en .Nederlands) 
voor de Vlamingen. 

A.J.V., Koekelberg. 

TOEKONST VOOR ADEL ? 

De belgische grondwet bepaalt 
dat de adelbrie\en enkel door 
de koning kunnen \erieend wor
den. Deze grondwet wordt nu 
herzien. Zou het geen tijd zijn, 
en zelfs hoog tijd, de ei-lelijke en 
overmatige voorrechten \an de 
adel van « papa » en « groot
groot-papa > te herzien ? 

Wij allen zijn \erplicht met 
mensen om te gaan die slechts 
met moeite tegenover arbeiders 
en tegenover het volk in het al-
gcneen hun verwaandheid en 
minachting kunnen verbergen, 

R.W., Antwerpen. 

DERDE PARTIJ 

Vooreerst moet de Volksunie 
al haar batterijen richten tegen 
de P.V.V. en de B.S.P. Ook al zijn 
wij ons bewust van het verraad 
van Hertoginnedal en van het 
feit dat de waalse P.S.C. de 
scheuring heeft veroorzaakt, 
toch is de houding van de vlaam
se C.V.P. een grote stap vooruit 
voor Vlaanderen ! De Vlamingen 
van de twee andere partijen zijn 
nog niet zo ver geëmancipeerd ; 
zij lopen in het gareel voor de 
unitaristjsn of voor de Brusse
laars. Zij zijn onze vijanden in 
deze kiesstrijd. 

Vergeten wij niet dat op ,31 
maart de stemmen van de G.V.P. 
en de V.U. zullen worden samen
geteld om te weten wie \rerke-
lijk voor de overheveling van 
Leuven-Frans is en meteen ook 
voor de andere vlaamse eisen. 

De vlaamse C.V.P. zal een aan
tal katolieken verliezen die o.m. 
onder invloed van de « Libre 
Belgique » liever P.V.V. stem
men dan katoliek. 

Het is dus een noodzaak dat 
de P.V.V. in Vlaanderen wordt 
geblokeerd en dat de V.U. de 
derde partij wordt » ! 

P.D.B., Gent. 

T.V. 

« play-boys » voor de T.V.-kame-
ra te brengen, terwijl de andere 
partijen het moeten stellen met 
figuren uit de «Comedy Capers». 

Ik kan mij gemakkelijk de 
vlaamse huiskamers voorstellen 
waar de politieke overtuiging 
van man-lief aan het wankelen 
zal worden gebracht door moe
d e r ' d e vrouw, en ruzie in het 
huishouden is toch wel het laat
ste wat de Volksunie beoogt, ge
loof ik. Of niet ? 

Maar alle gekheid op een 
stokje : wanneer de Volksunie op 
het T.V.-scherm verschijnt zou
den ze wel rekening moeten hou
den met het feit dat ook de ge
wone man meekijkt, wat met 
zich meebrengt dat eenvoudige 
taal bij die mensen het meest zal 
inslaan. 

Om intellektuelen en ontwik
kelde arbeiders hoeft men zich 
geen zorgen te maken. Die kie
zen zonder propaganda en ge
leerde uitleg ook wel voor de 
Volksunie. 

S.J., Balen-Neet. 

van luisteraars antwoorden. Wel
nu, de heer Parisis sprak over 
Leuven, naar aanleiding van een 
pertinente vraag van een Lim
burgse dame. Deze vroeg de 
voorzitter van de P.S.C, hoe hij 
toch niet inzag dat de huidige 
expansie noodzakelijk gepaard 
moest gaan met de overheveling 
van de franstalige sektie. Hierop 
antwoordde nu de heer Parisis 
dat hij niet kan slikken dat men 
de Walen zo maar uit Leuven 
zou buitenwerpen, maar — en 
hier komt de kat op de koord — 
om zijn argumentatie kracht bij 
te zetten, maakte hij een verge
lijking, een ongelukkige vergelij
king van het geval Leuven met 
« Ie processus de decolonisation » 
(sic). Het was natuurlijk slechts 
bij wijze van spreken. Voor de 
limburgse dame en voor mij 
heeft zulke v£rgelijking echter 
de waarde van een bekentenis. 
Zij strookt immers helemaal met 
de « Herren-mentaliteit » van de 
brusselse bourgeois die diirven 
beweren « que les Américains 
ont leurs nègres et nous nos Fla-
mands ». 

H.V., Brussel. 

GEDAAN ERMEE 

KOLONIZATIE 

Met het oog op de aanstaande 
verkiezingen richt de R.T.B, ge
regeld uitzendingen in waarin 
bekende politici op telefoontjes 

De P.V.Vr is in Vlaanderen de 
toevlucht van de franskiljons en 
ze stoeft dat zij de enige natio
nale partij is, dus ook de enige 
waar de vlaamse gekozenen blij
ven ja knikken en ze houden het 
bij de unitaire staat om verder 
de Vlamingen onder de knie te 
houden. De C.V.P. « doet het » : 
na 138 jaar hebben wij de bewij
zen bv. Vivario, in Brussel dat 
in 1<S30 nog geen 10 % fransspre-
kenden telde is er nu een franse 
bezetting voor 70 %. De taalwet
ten worden als vodjes papier be
schouwd, in ons land tellen wet
ten alleen om de Vlamingen te 
pesten. De ware extremisten 
hebben vrije baan. En over am
nestie gesproken, toen de ver

volgingswetten na 20 jaar niet 
meer konden toegepast worden 
hebben de drie kleurpartijen te
rug de handen in elkaar gelegd 
want de haatvlam van de repres
sie moet blijven branden en 
daaraan heeft de grote Room&i 
katolieke partij meegewerkt 
Schandalig. 

De kiesstriid in de B.R.T. is 
weerom ingericht als vroeger ten 
voordele van de drie oude par
tijen. De Volksunie met haar 
12 % stertimen in Vlaanderen 
krijgt in de radio 1 tegen 2 ei^ 
in de T.V. is het 1 tegen 3. Dié 
zogezegde demokraten zijn van 
rnening « drie dikke boeren on
der een paraplu » is genoeg. E r 
is maar één besluit : gelijk de 
VOSsen zeggen « rust noch duur 
zonder Zelfbestuur ». Daaroi^ 

^voor een nieuw België en een 
'vrij Vlaanderen « één front, met 
Volksunie naar de zege ». 

A.V., Wevelgem. 

VAN PERSOON TOT PERSOON ! 

Eindelijk is het zover : de V.U. 
heeft een nationaal pamflet, 
voortreffelijke affiches en prach
tige lijsten. Onze hardwerkende 
plakploegen zijn tot in de uithoe
ken van Vlaanderen aktief. 

Wij mogen evenwel niet ver
geten dat de V.U. de komende 
dagen vooral propaganda van 
persoon tot persoon nodig heeft. 

Elke lezer van « WIJ » moet 
enkele mensen aanspreken. Een 
paar woorden volstaan in de hui
dige situatie. Maar ze zijn er dan 
ook nodig ! 

N.N., Leuven. 

De redakfie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde Iczers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Hiermee wou ik de aandacht 
vestigen op het feit dat het van-
w.ege de Volksunie niet fair is 

Brussel, 21 maart 1963 
Betr . : WIJ en de propaganda 

Op het ogenblik dat we deze brief schrijven 
komt de eindmeet ran de kies-rush in het ge
zicht . De spanning i s bijna ten top gestegen en 
de periode i s aangebroken van de aanvallen en de 
tegenaanvallen order de part i jen, die naar de 
gunst van hen dingen, dié zondag 31 maart het -
witte bollet je 2wart zullen maken als ultieme 
scheidsrechters in de s t r i j d . 

Wat ons betreft I we zijn "ingereden,, in het 
opstellen en verzenden van a l l e r l e i pamfletten, 
er i s van a l les om het hoekje komen kijken dat 
onze journalist ieke taak ver te buiten ging. We 
hebben het graag gedaan want het gold de voor
uitgang van onze p a r t i j , van onze gedachte. 

Ook het blad heeft een bijna to ta le metamor
fose ondergaan. Dat zult U vandaag onder andei-e 
op de binnenblad zijd en zien, waar "we onze bu l l 
dozer-affiche hebben afgedrukt. Dat zijn er nog 
eens zo^reel tienduizenden b i j , bij de honderd
duizenden andere affiches, nummers, banden en 
zo meer, die van hier ui t het vlaamse laad. heb
ben overspoeld. Dank zij vooral onze rusteloze 
militanten, het kostbaarste kapitaal van de 
•/olksunie, dat de andere parti jen ons terecht 
"oenilden, We besluiten met een verzoeki hang 
deze WIJ-affiche voor Uw raam, het zal onze aan
wezigheid op de "kiesmarkt" nog tal loze keren 
versterken. Dan zult U als WIJ-lezer ook ten 
volle Uw plicht gedaan hebben. Dank bi j voorbaat. 

Li' 
ij 
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ZIJ DEDEN HET Z O 
(Vervolg van blz. 1) 

ringspartij » opwerpt, juist omdat ze na 
31 maart absoluut scheep wil gaan in 
een regeringskombinatie met om het 
even wie, juist omdat zij de moed niet 
heeft van een radikale, bevrijdende 

Jrtaamse oppozitie moet ze verzwakt wor
den, moet ze in een hoek gedrumd wor-
jclen waar ze niet uit kan zonder door de 
yolksunie definitief weggevaagd te wor
den. 
, Een incident deze week herinnert er 
nog eens aan, hoe de C.V.P .het in feite 
nu al jarenlang « doet ». Onder de « lo
pende zaken » die de regering V.d.B. 
blijft afhandelen was deze week de zo-
yeelste uitwijzing van dr. Paardekooper. 
De nederlandse taalgeleerde was uitge
nodigd om in het gentse in een onder-
•Wijsinstelling een voordracht over ABN 
te gaan houden. Wel bekwam het hem : 
nij werd manu militari over de grens 
^zet , op bevel van de Pest.V.V.-er van 
Binnenlandse Zaken en de C.V.P.-er van 
Justitie. Nu is de heer Wigny niet al
leen minister van Justitie, maar ook van 
de Franse kuituur. In welke hoedanig-
neid wees hij Paardekooper uit? En in 
^elke hoedanigheid zweeg de minister 
van Nederlandse kuituur, de achtbare 
y.d.B.-er Van Elslande, in alle talen ? 

Het incident is een simbool! De mi
nister van Franse kuituur beschikt over 
de lange arm van het departement van 

Justitie. De minister van Nederlandse 
kuituur is daarnaast belast met Europese 
Zaken, maar heeft op dat vlak niets te 
vertellen en mag hoogstens een paar ver
nederende karweitjes voor de Waal van 
Buitenlandse Zaken opknappen. Hij 
staat er op te kijken als een schooljon
gen die niet tijdig gevraagd heeft 
« meester, mag ik... », wanneer zijn 
waarde vriend en partijgenoot Wigny 
een ABN-aktie keldert. 

Dat is niet van vandaag. Zo is het al 
jaren. Zo « deed » de C.V.P. het. Zo 
« doet » ze het. En .— de wansmake
lijke koehandel rond de lijst V.d.B. .— 
zo gaat zij het morgen opnieuw doen. 

In geweten : welke vlaamsgezinde 
durft aan deze heren opnieuw u carte 
blanche » (in de voorrangtaai van hun 
« kartel ») geven? Wie is zozeer op zijn 
kop gebotst dat hij de Vivario-fanclub 
een nieuwe kans geeft ? 

Eveneens te Brussel kan men de 
Vlaamse socialisten beoordelen. De he
ren Fay at, Gelders en Vermeulen wer
den door hun racistische frankofone 
partijvrienden van de verkiesbare plaats 
geschopt en op slag ontdekten ze hun 
(( vlaamse plicht ». Ze voeren voor hun 
lijst een kampanje onder het motto 
« stuur rode leeuwen naar het parle
ment ». 

Uit de officiële dokumenten van de se
naat kunnen we opmaken, dat het hol 

van één dier rode « Leeuwen » geves
tigd is in de Drève de Lansrode te Rho-
de-St-Genèse. En uit ons geheugen put
ten we zonder moeite de herinnering 
aan een recente spreekbeurt van de rode 
« leeuw » uit de Drève de Lansrode, tij
dens dewelke Pierre (nu plots weer 
eventjes Piet) Vermeylen alle fianskil-
jonse brusselse eisen gretig onderschreef. 

Vlamingen, kijk naar Brussel : daar 
wordt een leerzaam schouwspel gebo
den ! In deze stad, waar over zijn of niet 
zijn van onze gemeenschap moet wor
den beslist, treden de « vlaamse » kleur-
partijen in hun echte gedaante naar 
voor. 

De gedaante van het oude kleurpoli-
tieke monster dat verantwoordelijk is 
voor de achterstand en achterstelling 
waarin gans Vlaanderen, en speciaal de 
vlaamse gemeenschap te Brussel, zich 
bevindt. 

De zich Waal noemende V.d.B. ? Of 
~de « leeuw » uit Rhode-St-Genèse ? Of 
Vic Anciaux? 

Het is geen brusselse keuze, het is in
derdaad een nationale keuze. Ook te 
Zichen-Zussen-Bolder en te Zoetenaaie 
heeft uw stem dezelfde betekenis. 

Daarom kan, over heel Vlaanderen, 
een vlaamse stem alleen maar een Volks
unie-stem zijn. 

^ TVO. 

IMPOTENTE 
KATER 

< P.V.V.-Flitsen », het venkiezingsblaadje dat uitgegeven wordt door het centrum Paul 
Hymans, heeft de uondst gedaan. Op pagina één mocht Vanaudenh\>ve'Tvat nonselen over 
federalisme; >op de laatste pagina kwamen de sterke denkers en grote koppen van het een' 
irum Paul Hymans zélf aan het woord. Met hun vondst. Savoereer ze : « Stemmen voor 
de Volksunie is stemmen voor een impotente, maar gevaarlijke kater >. 

We vragen' ons in gemoede af, of de he
ren die dit schreven niet met een (figuur
lijke) kater zaten. 

De veterinaire bagage van de denkers 
van 'het Centrum Paul Hymans verbaasï 
ons niet al te zeer : de P.V.V. wordt im
mers voorgezeten door een man, die aan 
beesten zijn miljoenen verdient. Aan de 
huid van die beesten dan. Het vlees zélf 
wordt geëxploiteerd door de achtbare heer 
V.d.B. De zo harmonieuze regeringsfor
mule C.V.P.-P.V.V._ stond volkomen in heï 
leken van het feit, dat haar twee grote be
schermheren verdienen aan één en dezelfde 
beest. 

En ook verbaast het ons nieï, dat men 
de Volksunie alweer maar eens met een 

dierensoort is gaan vergelijken. De politie
ke folklore in ons land drijft goeddeels op 
dergelijke « vondsten >. Achtereenvolgens 
zijn we al eens kermisberen, keffers en ka
kelaars geweest. Nu zijn we katers. Impo
tent, maar gevaarlijk. 

Dat wij gevaarlijk zijn en dat de P.V.V. 
het openlijk zegt, vleit ons uitermate. We 
zijn inderdaad zéér gevaarlijk voor de blau
we kliek hoerapatriotten, wier pre-fascis
tisch programma alleen maar kan uitmon
den in een diktatuur. We zijn zéér gevaar
lijk voor de partij die nu reeds geleid word^ 
bij de genade van de volmachten van haar 
« duce > en die morgen deze volmachïen 
aan gans het land wil opdringen. We zijn 
zéér gevaarlijk voor de partij, wier enige 
argument de nationale vlag is en wier leu

ze « mon par'ti, mon pays > heet. We zijn 
zéér gevaarlijk voor de toekomst van de he
ren, die tans hun geldkoffers wijd open ge
zet hebben om de barnumkampanje van de 
Pest Voor Vlaanderen mogelijk et maken. 

Of wij impotenï zijn? Och kom, men 
heeft al zo vaak voorspeld dat de vlaafiise 
beweging een anachronisme is, een zaak 
zonder toekomsï, een ding dat vanzelf zal 
uitsterven met de generatie die er op een* 
bepaald moment achterstaat Deze wens
droom is uog altijd niet in vervulhng ge
gaan GU bfijkens de overgrote belangstelling 
die de P.V.V. aan de Volksunie hechï Jij-
dens de huidige verkiezingskampanje, blij
ken zelfs de denkers'van het Centrum Paul 
Hymans niet zo heel «vertuigd te zijn van 
het feit dat wij bijvoorbeeld impotent zou
den zijn omdat het vooral ouderen en prak
tisch geen jongeren zijn die voor ons stem
men. Zelfs in het Centrum is men gewaar 
geworden daï de werkelijkheid net anders
om is en dat de Volksunie bij de jongere 
generaties véél hogere percentages haalt 

de p»v,v. 

neemt de 

handschoen op 
De uitdaging die de Volksunie 

op haar kongres tot de P.V.V. 
heeft gericht, dat het ging tussen 
hen beiden in Vlaanderen, is niet 
lang onbeantwoord gebleven . 

In « P.V.V.-flitsen », uitgegeven 
door het Centrum Paul Hymans 
(dat door vette bijdragen van za
kenlieden en bouwondernemers 
wordt in leven gehouden zogezegd 
omwille van beroepsbelangen !), 
is de nationale voorzitter himself 
in zijn pen geklommen om de ti-
telvraag van zijn artikel « P.V.V. 
of V.U. ? » te beantwoorden. 

Omer heeft daar, onder een fo
to waar hij als enige leider van 
België met messiaanse blik de toe
komst peilt, een staaltje ten beste 
gegeven van de meest onzinnige 
prietpraat. Wat ons doet veron
derstellen dat hij het artikel zélf 
heeft geschreven, in plaats van 
zijn propagandastaf... 

Zo staat daar zwart op wit te 
lezen dat de V.U. geen program
ma heeft ! Dat nog nooit iemand 
duidelijk gezegd heeft wat het fe
deralisme betekent! Dat het fede
ralisme kapitaalsvlucht en sociale 
achteruitgang zou veroorzaken ! 

Dergelijke nonsens is werkelijk 
te onnozel om verder besproken 
te worden. De schok van uw leven 
krijgt ge echter wanneer ge op 
bladzijde drie de titel leest 
« P.V.V.-ministers zorgden voor 
Vlaanderen », met daaronder de 
koppen van De Clercq, Vander-
poorten, Grootjans en vooral Van 
Offelen, de kampioen van de fa-
brieksroof ten nadele van Vlaan
deren. Indien Vlaanderen veel van 
dergelijke « verzorgers » had, dan 
zou het op drie maanden tijd aan 
de hongersnood toe zijn ! 

Het doet zielig aan, dat men bo
vendien een eksemplaar van het 
« Volksbelang » van het Liberaal 
Vlaams Verbond (jaja, dat be
staat nog !) in de bus krijgt. Daar
in wordt al de moeite van de we
reld gedaan om de slogan « Pest 
voor Vlaanderen » te weerleggen 
(een bewijs hoe die ingeslagen is). 
De dubbelzinnigheid wordt ten 
top gedreven door de programma
punten van het L.V.V. af te druk
ken (beperking van Brussel tot de 
19 gemeenten, instelling van een 
50/50 hoofdstedelijke raad, enz), 
net alsof het ook programmapun
ten van de alleen zaligmakende 
P.V.V. zijn ! Denken de blauwe 
broeders nu werkelijk dat de Vla
mingen onmondige snullen zijn ? 
En dat te, omdat het L.F.F, op pa
pier vlaarmgSZind is, voor de an-
ti-vlaamse Pest zullen stemmen 7 

Tenware de Centrum-denkers van me
ning zouden zijn, dat impotentie en jeugd 
begrippen zijn die zich volkomen dek
ken! 

...En verder verbaast het ons geen zier, 
dat Juist in de denkende hoofden van de 
vlaamse inktkoelies van f P.V.V.-Flitsen > 
de begripsassociatie van het impotent-zijn 
is opgedoken. Wanneer er iets of iemand 
volkomen impotent en onvruchtbaar is, 
dan zijn het de < vlaamse > P.V.V. en de 
Vlamingen in de P.V.V. Wanneer er ooii 
geluiden rondgelopen hebben in de poli
tiek van ons land, dan zijn het de heer
schappen die zichzelf verlaagd hebben tol 
de eunuken van de brusselse harem. 

Katers zijn ze niet. Die eretitel staan we 
niet meer af. Hoogsten geven we hen op 
een briefje, dat ze zich — inkluzief hun 
denkend centrum Paul Hymans — op l 
april 's morgens méér dan katterig zullen 
voelen. En dat ze, nadat de blauwe bak-
sïeen hen op het eigen hoofd is terugge» 
vallen, de katzwijm nabij zullen zijn. 
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A.C.W. EN C.V.P. 
Het dooreenstrengelen van de kristelijke sociale organizaties en de C.V.P. dateert 

niet van gisteren. Steeds vaker werd het misbruik van A.C.W., A.C.V., mutualitei

ten, zelfs parochiale instellingen en lokalen door de C.V.P. aan de kaak gesteld. 

In niet-elektorale periodes pogen deze organizaties hun onajliankelijker denkende 

leden en hun tegenstrevers wijs te maken, dat ze rechtstreeks niets met de C.V.P. 

te maken hebben. Een zelfde houding nemen trouwens de katoUeke dag- en week

bladen aan. Doch eens de verkiezingen in aantocht laat men het (tans zeer door

zichtig geworden) masker vallen en wordt op trompet- en luidsprekerster kt e pro

paganda voor de « enig goede partij » gemaakt. 

' Dat deze prakt i jken steeds minder 
in de smaak vallen van A.C.V.-leden 
bl i jkt uit recente reakties op art ikels in 
he t orgaan van deze beweging, « De 
yo lksmach t », waar in het sprookje 
•wordt opgedist, dat de C.V.P. de enige 
par t i j is, waarop het vlaamse volk zou 
kunnen rekenen. 

Op de grond der zaak gaan we hier 

niet nader in, wel op de reakt ies van 
A..C.W.-leden en zelfs van mensen, die 
in deze organizatie een leidende rol ver
vullen en vaak ook in de K.W.B, leiding 
geven. Zo werd in diverse brieven, ge
r icht tot Marcel Vandewiele ( t ans te 
Brugge op de C.V.P.-lijst geparachu
teerd) geprotes teerd tegen deze handel
wijze. E r werd o.m. he t volgende vast

gesteld : « Het doel van de kristel i jke 
arbeidersbeweging is toch nog steeds 
het verwezenlijken van de sociale leer 
van de Kerk. Wie zou durven beweren 
dat dit laatste een monopol ium is van 
de C.V.P. ? 

Is het A.C.V. met al zijn ver takkingen 
een C.V.P.-organizatie ? Wanneer dit 
wel het geval is zou dit duidelijk en on
dubbelzinnig moeten gezegd worden, 
zodat ieder lid voor zich zelf kan uitma
ken of zijn plaats al dan niet in het 
A.C.W. is. Indien het niet zo is dan moet 
eenieders overtuiging geëerbiedigd wor
den. Het zal u niet onbekend zijn da t 
heel wat A.C.W.-leden de C.V.P.-strek-
king niet toegedaan zijn. Wordt overi
gens de propaganda voor de ledenwer
ving o.m. bij de K.W.B, niet gevoerd on
der het mo t to « Bij ons word t niet aan 
politiek gedaan » ? 

Het gaat dan ook niet op dat deze 
mensen herhaaldeli jk in hun overtui
ging worden aangevallen (cfr. verkie
zingen van mei 1965, Zwartberg enz.) ? 
Is het zelfs niet immoreel dat dit ge
beur t met hun eigen l idmaatschaps
geld ? In welke andere verenigingen 

behandel t men zijn leden op een dergeJ 
lijke wijze ? ». 

Deze en andere pro tes ten en beden
kingen werden na tuur l i jk niet gepubli
ceerd. Plural isme is goed als t ema voor 
sindikale en andere teekransjes , in de 
p rak t i jk heers t ook in het A.C.W. voor 
als na de d ik ta tuur van de C.V.P. Wel 
kregen sommige A.C.W.- en K.W.B .-le
den een ( persoonli jk ) ontwi jkend ant
woord, waar in werd medegedeeld « d a t 
de zaak onderzocht werd ». Onze vrien-
den-sindi kalisten en sociale werkers zul
len nog lang op een an twoord moe ten 
wachten. Dit moet hen niet belet ten ver
der op deze nagel te hameren . Hoe 
meer pro tes ten tegen dit bedrog losko
men, des te beter . Het zal ui teindeli jk 
de A.C.W.-leiding dwingen, meer af
s tand te nemen van de C.V.P. en zich 
minder openlijk als kiesdraver in t e 
zetten. Over de uiteindeli jk bl i jvende 
bindingen make men zich echter geen 
illuzies. Slechts door de Volksunie een 
daverende overwinning te bezorgen zal 
men de A.C.W.-dienaren van de C.V.P. 
de oren doen spitsen. Want ze vers taan 
alleen de taal van de cijfers. Zorgt dus 
voor goede V.U.-cijfers op 31 maar t ! 

HOE GELDIG 
STEMMEN? 

Men kan geldig s temmen op volgende wijze : 

a) voor het parlement 
(witte en roze brief) ; 

OFWEL in het hoofdvak aan de kop van de lijst, onder nr . 2. 
OFWEL naast de n a a m van één kandidaat ( t i te lvoerder of opvolger) . 
OFWEL naast de naam van één kandidaat-t i telvoerder en van één kan
didaat-opvolger. 

h) voor de provincieraad 
(groene brief) : 

OFWEL in het hoofdvak aan de kop van de lijst, onder n r . 2. 
OFWEL naast de naam van één kandidaat . ( E r zijn geen opvolgers) . 

opgelet! 
Behalve in het arr . Brussel komt de lijst van de V.U., met he t n u m m e r 2, 
als eerste op het stembiljet voor. 

Het is een nogal gemakkelijke en in zover ook verleide
lijke manier van denken en spreken de ingewikkelde en 
veelvormige werkelijkheid in een korte formule samen te 
vatten. Soms is dit ongetwijfeld nodig : de onbekende die 
de slagzin « Walen buiten » heeft geformuleerd, sloeg een 
dergelijke vonk. En welke voorzichtige beschouwingen 
< men » achteraf ook heeft gemaakt, en terécbt heeft ge
maakt, die formulering, die vonk was nodig. Een schreeuw 
kan eenvoudigweg geen lange uitleg zijn. Maar als manier 
van denken is zo iets toch wel « goedkoop », in de zin van 
minderwaardig. 

Zo zou het ook « goedkoop » zijn de aktuele 
stemming van groeiend nationaal bewustzijn bij zowat 
alle Vlaamse mensen te willen verklaren door de werking 
van een of andere groep, of erger nog van een of ander 
persoon. Een dergelijke simplistische uitleg af\% ijzen 

ALS ZAND ? 
betekent helemaal niet dat groepen of personen geminacht 
of buiten beschouwing worden gelaten. Integendeel. Hoe 
ironisch hier soms ook over mensen en dingen geschreven 
wordt • dat mensen iets doen kunnen, ook voor elkaar, be
hoort tot het le\ensinzicht van waaruit hier wordt geschre
ven. Maar ook dit kunnen we voor elkaar : zorgen dat 
niemand zich de stormwind zou achten die over het land 
trekt, terwijl hijzelf wellicht niets anders is dan een los
gerukt blad dat ook wordt meegesleurd. 

In zijn meesterhike ontleding van de « geistige Situation 
der Zeit 3. die Karl Jaspers al in 1931 publiceerde en die 
nog steeds waardevol blijft, wijst hij er op hoe de mensen 
in dae onze tijd losgerukt worden van hun eigen verleden, 

— en zo leven in het loutere ogenblik ; — elk gemeen
schappelijk levensinzicht verliezen, — en zo steeds meer 
onderworpen worden aan de heerschappij van de staat en 
van de machtigen in deze staat ; geen uitzicht meer hebben 
op de toekomst, — en zo een onmogelijke vervulling ver
wachten binnen een stoffelijk en tijdelijk kader. Losgerukt 
van het verleden, zonder levensinzicht, zonder toekomst
droom, kunnen deze mensen dan inderdaad door elkaar 
geschud worden als zand. 

Iedereen is aan iedereen gelijk geworden. Hebben we 
niet allen volmaakt dezellde rechten ? Is het niet onbehoor-
lijk anders te zijn dan alle anderen ? Zijn we dan echter 
ook niet allen vormloos geworden, glad en beweeglijk als 
zandkorrels, die door elke wind worden mecgerukt ? 

Waarheen zal de storm van deze tijd ons, de zandkorrels 
van diezelfde tijd meesleuren ? De storm is wellicht nog 
niet duidelijk voelbaar. Maar er is de verwarring, er is de 
stilte, er is de onzekerheid, er is het aanvoelen van een 
komende, mogelijke verandering, die samen elke storm voor
afgaan. Er kan een storm komen. En de zandkorrels liggen 
klaar. 

Brengt 31 maart ons alleen het bijeenjagen van deze 
hopen zand ? Dan is dit voor het aantal parlementszetels 
wel belangrijk. Voor de groei van ons volk echter heel wat 
minder waardevol. Tenzij de mensen, die dan talrijker en 
krachtiger dan ooit te voren aan het werk kunnen gaan, 
weten dat het erop aan komt geen zandhopen te bewonde
ren, maar verdedigende dijken te bouwen. Tegen de vloed 
die steeds ons volksbestaan zal blijven bedreigen. Zijn we 
bewuste nationale dijkenbouwers, dan kan ook dit « zand » 
een teken van kracht zijn. Als het nl. de betekenis heeft 
die de Bijbel er aan geeft : de profetische belofte dat 
iemands nageslacht talrijk zal zijn als het zand aan het 
strand... 

Maar waar alleen maar zand is, daar is de woestijn. 
NEMROD. 

VOORLOPiGE 

REGERING? 
In volle verkiezingsperiode, 

met een regering die alleen 
maar de lopende zaken afhan
delt, werd deze week de « voor-
lopige raad voor de brusselse 
agglomeratie » gevormd. In 
hetzelfde stadhuis waar in 1830 
de voorlopige b&lgische rege
ring bijeenkwam. Wellicht 
beelden de burgemeesters van 
deze agglomeratie zich nog in 
dat zij eenzelfde geest en be
slissingskracht hebben als in 
1830. Wellicht menen zij dat zij 
in de komende jaren nog een
zelfde beslissingsmacht zullen 
hebben als in het verleden. Als 
er één vergelijkingspunt is met 
1830 dan is het dit : dat nu zo
als toen de staatsstruktuur van 
dit land wordt omgebouwd; 
dat nu zoals toen een nieuw 
begin wordt gemaakt; dat nu 
zoals toen een eindpunt wordt 
gezet achter alles wat voorbij 
is. Definitief voorbij. En hun 
begin, hun voorlopige raad zal 
nu eens een van die echte sla
gen in het water zijn, die nau
welijks de oppervlakte in be
weging brengen. 
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In ons land stelt zich het beangsti
gend probleem van de overbevolking, 
de urbanistische chaos en de lintbebou
wing. 

Steeds beperkter wordt de groene 
ruimte, waaraan wijzelf en de komen
de generaties in het jachtige moderne 

beter leven 
leven een stijgende behoefte hebben. 
Ongebreidelde grondspekulatie jaagt de 
bouwprijs in de hoogte en maakt het de 
jonge gezinnen lastig en zelfs onmoge
lijk om hun droom van een eigen huis
je te verwezenlijken. 

De Volksunie eist dan ook in uw aller 
belang dat er een gezond en vooruit
strevend beleid van ruimtelijke orde
ning zou gevoerd worden en dat een 
einde zou gesteld worden aan de huidi
ge wanorde, die enkele spekulanten ver
rijkt maar de gemeenschap benadeelt. 

Wat het grondprijzenbeleid betreft, 
vraagt de Volksunie de nodige maatre
gelen om voldoende goedkope bouw
grond op de markt te brengen, o.m. 
door het bouwrijp te maken van gron
den in eigen bezit en het urbanizeren 
volgens een duidelijke planning in het 
algemeen belang. 

De Volksunie stelt vast dat de drie 
zogenaamde nationale partijen een an-
ti-vlaams beleid voeren. Zo is bvb. 
slechts de helft van de hogere betrek
kingen in de openbare besturen voor
behouden aan de Vlamingen, daar waar 
de Vlaamse bevolking meer dan 60 % 
van het land vertegenwoordigt. De 
Volksunie eist dat onmiddellijk, en ook 
zolang het federalisme nog niet is ver
wezenlijkt, alle openbare ambten en al
le kredieten en gelden verdeeld worden 
rekening houdend met de werkelijke 
bevolkingscijfers. Dit betekent tiendui
zenden nieuwe betrekkingen voor de 
Vlaamse jeugd. 

De Volksunie is echter van mening 
dat een duurzame regeling van waals-
vlaamse verhoudingen en van het pro
bleem Brussel slechts kan verwezen
lijkt worden door federalisme. Zij zal 

fecferafisme 
dan ook met alle kracht ijveren voor 
een spoedige hervorming van de bel-
gische staat op federale bazis. 

Alleen door federalisme kan de taal-
vrede worden verwezenlijkt en kunnen 
de problemen in verband met de hoofd
stad en de waals-vlaamse betrekkingen 
worden geregeld. 

De Volksunie streeft naar gelijke 
kansen voor iedereen. Zulks betekent 
o.m. de volstrekte sociale gelijkheid 
tussen werknemers en zelfstandigen. 
Gelijke kansen ook voor de pensioen
gerechtigden : de Volksunie eist voor 
allen een algemeen bazispensioen dat 
een hoog levensminimum waarborgt. 
Gelijke kansen voor de jeugd, wat in de 
allereerste plaats wil zeggen : gelijke 
kinderbijslagen voor de kinderen van 
alle maatschappelijke groepen. 

Ook de vrouw heeft recht op gelijke 
kansen. De Volksunie wenst een aktieve 
politiek te voeren om de vrouw de wer
kelijke mogelijkheid te geven, haar per
soonlijkheid te ontwikkelen. ledere 
vrouw moet vrij en zonder financiële 
beslommeringen kunnen beslissen of 
zij zich uitsluitend aan huishoudelijke 
taken wenst te wijden dan wel inge

schakeld te worden in openbare aktivV 
teiten en taken. De buitenshuis wepi 
kende vrouw heeft recht op gelijk looi 
voor gelijk werk. De Volksunie is daai> 
enboven van mening dat de vrouw rechf 
heeft op pensioen, ongeacht de penss-
oentoestand van haar echtgenoot. D9 
Volksunie eist 'n sociaal-pedagogischi 
toelage voor de thuisblijvende moederj 
haar arbeid immers is voor de maat
schappij even onontbeerlijk als die vaa 
de beroepsaktieve vrouw. 

Gelijke kansen ook en vooral voor dtf 
jeugd. Het onderwijs moet, tot op helf 
hoogste vlak, gedemokratizeerd wordei 
en toegankelijk gemaakt voor ieder dia 
er de bekwaamheid toe heeft. Omdat d^' 
huidige toestand de gelijke kansen vooi; 
de jeugd in de weg staat, moet de frai^ 
se afdeling van de leuvense universiteit 
naar Wallonië worden overgehevelc|J 
moet de brusselse universiteit een vot 

J 

gelijke kansen 
ledige en volwaardige nederlandse a& 
deling krijgen, moet Antwerpen beè 
schikken over een pluralistische univefJ 
siteit en Limburg over een uitgebreid^ 
kern. 

De Volksunie wil de enkeling en dé 
gemeenschap bevrijden van de ketenen 
waarin zij al te vaak vastgeklonken 
liggen. 

Bevrijding van de sociale druk : dé 
Volksunie wil een maatschappij bot^ 
wen, waarin ieder zijn kans krijgt niet 
omwille van de partijlidkaart die hij op 
zak draagt of de sindikale bijdrage die 
hij betaalt, maar omwille van zijn eigen 
kapaciteiten en talenten. 
Bevrijding van de ekonomische druk 3 

de Volksunie wil dat iedereen de zeker' 
heid heeft, altijd werk te hebben ert 
daarnaast de sociale voorzieningen die 
nodig zijn om onbevreesd de eigen toe
komst en die van de jeugd tegemoet 
zien. 

Bevrijding van de gewetens : de 
Volksunie wil een pluralistische maat' 
schappij, dat wil zeggen een maatschap
pij waarin gelovigen en vrijzinnigen 
in oprecht wederzijds respekt samen
werken aan de vele gemeenschappelijke 
taken en verplichtingen die zij hebben^ 

Bevrijding van de angst : de Volksw 
nie wil een open demokratie, waarirt 
ook de minderheden en de oppozitie^ 
groepen beschikken over alle elemental' 
re rechten. Niemand mag hoe dan ook 
slachtoffer worden van zijn eerlijke, 
overtuiging. 

Rijkswacht en politie mogen geen ge^ 
willige instrumenten zijn in handen van 
machthebbers, die de openbare mening 
of de vrije meningsuiting willen onder
drukken. 

Bevrijding van de politieke dwang J 
de Volksunie eist de depolitizering van 
het openbaar ambt. Alleen de bekwaam
heid mag tellen en niet het feit of men 
de partijlidkaart van de juiste kleur op 
zak heeft. 

ruimer denken 
Bevrijding van de onwetendheid : dé 

Volksunie eist, dat iedereen over de 
breedst mogelijke informatie zou be
schikken om zich een zo juist mogelijk 
oordeel te vormen over de problemen 
die hem aanbelangen. Radio en T.V. mo^ 
gen niet onder invloed staan van de po
litieke machthebbers. 

De demokratizering van het onder
wijs moet aan iedereen, onaf gezien af
stamming of fortuin, de kans geven om 
zich op te werken tot waar zijn talen
ten reiken. 
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Dit was, aller-beste lezers, de rekordweek : meer dan 203.000 fr — bijna een 
kwart miljoen — in zeven dagen tijds. En terwijl U deze lijnen leest, zijn we 
stellig al een eind de driekwart miljoen voorbij. Eigenlijk zouden'we moeten dui
zelen, want nog nooit heeft een steunlijst in ons blad een dergelijk sukses 
behaald. En toch weigeren we te duizelen, want tegenover de ontzagwekkende 
edelmoedigheid van onze lezers staat de nog ontzagwekkender behoefte aan 
geld, steeds meer geld... 
Naarmate de verkiezingskampanje verder evolueert, is het duidelijk geworden 
dat de grote partijen — en in de eerste plaats dan onze belangrijkste tegen
strever, de P.V.V.—er méér geld tegenaangooien dan ooit het geval was. Zij 
beseffen, net als wij, dat dit beslissende verkiezingen zijn. Zelfs met de hon
derdduizenden die U ons zo mild blijft schenken, slaan we tegenover hen figuur 
van David tegenover Goliath. Met Goliath is het destijds echter ook niet al te 
best afgelopen ! 
David had zijn slinger; wij hebben U, uwe en onze geestdrift. Wij hebben een 
maat vóór omdat wij samen met hart en ziel voor onze zaak staan. Neem nou 
eens onze Vrije Politieke Tribune verleden maandag in de radio : 10 minuten 
die sprankelden van innovaties en frisse ideeën. Dan mógen de anderen al zo
veel miljoenefi méér hebben dan wij, ze hebben daarom niet méér spirit dan 
onze propagandisten en de tienduizenden die ons openlijk of bedekt steunen. 
Spirit én geestdrift én toewijding én nachten op de baan volstaan echter niet. 
Het is essentieel dat de rijke bron van steun, die een maand geleden in ons blad 
begon te vloeien, verder blijft stromen. Zij diè nog niet stortten, doen het nu : 
vandaag! En de anderen: dat ze nog eens rekenen en cijferen of ze toch niets 
meer kunnen missen. Desnoods als het het hen een beetje pijn doet... 
Wat de gemeenschap van'mensen en lezers rond ons blad kan, kan niemand 
anders in Vlaanderen. Ook volgende week zal dat — we zijn er van overtuigd! 
— uit onze steunlijsten weer opnieuw blijken. 

ONZE ZESDE LUST 
Vlaamse ? Elitebal met « avond-
kledij verplicht » is diskrimina-
tie en apartheid, is bourgeois -
geldverkwisting) 4.730 
Verhoeven St., Stabroek 300 
Palmares A., Vriesdonk-Brasschaat 1.000 
.Schurmans Ign., Herenthout 500 
Ebraert C , Anderlecht 250 
j . J . , Lommei (doorbraak in Lim
burg) 100 
Boeynaems J., Edegem 100 
D'H., Nieuwpoort (ook de West
hoek moet steiuien) 250 
Slagmulders Fr., Duffel 500 
W.J.-L.V.R., Berchem 200 
G. en M. Hoste, Anderlecht 500 
Clijsters en vrienden, Neerglab-
beek 400 
Vaes-Leonard, Peer 300 
Naamloos, Idegem 200 
Burgemeester Fr. De Man, Den-
derhoutem 1.000 
Wed. M., N-ijlen 500 
H. .Mertens, NIe< helen 200 
Louis, .Vlechclen 100 
Omer Adolf Shoe-Post 500 
Ballinger Rene, Schaarbeek 300 
De Doncker,. Oostende 2.')0 
Peuteman. Oostende 150 
Het trouwe vlaamse Pe|5ingcn 1.300 
Vlaanderen mijn land. Vlezenbeek 200 
Voor recht en vrede, St. Mar-
tens-Lennik 100 
Ten Oude trouwe. St. Kwin-
lens-Lennik 400 
Een van de oiule garde lilijft 
trouw tot der ihiod 200 
Liessens Alb., Borgeihout 300 
Van een gepensionneeixl uit Den 
derhoutem. een ouil Daeiisist uit 
het eerste uur I.ÜÜO 

A. en D., Ronse 
De Boeck J-F!. . Keerbergen 
Donuis J., Borgerhout 
De Vos- L., Borgerhout 
Zeis- K ,̂ Ivwaadinechelen 
Danneels M.,'Astene 
Van. Keymolen Alf.,. Erps-Kwerps 
Talpe Jer.. Oostende 
Bessemans K., Eigenbilzen 
Bessemans Theresia, St. Tru iden 
Bessemans Bertha, St. Tru iden 
Bessemans Guill., St. T ru iden 
(2de storting) 
Bessemans J., St. Truiden (2de 
storting) 
Naamloos, Hoogstraten 
Dr. W., Antwerpen 
Babyion R., Ledeberg^ 
Mevr. De Schaepdrijver J., Tem-
se 
Froedure G., St. Denijs-Helkijn 
H.D.G., .\Lachelen Bt. 
Gocmans-Vogelars Edra., Leuven 
(voor 't heil der nederlanden) 
Naamloos, Zaventem 
J.R. en D.S., Deurne 
Jef Cool, Lede 
Vlaanderen reike strijde en krijgc 
A olkomen zijn rechten 
De Doncker, Juan-les-Pins (2de 
stoning) 
Van Giiever C., Stene 
A.C., Aalst 
Lammens Ph., Roksijde 
Peelers P., 's Gfav«nwezel (op 
31 de/er vlaggen we!) 
Dr. A. [.. te L. 
\ .(;.. .\iorlsel 
Fcni. Robeit. Berchem (.\nlw.) 
l . \ .. 1 Cl live 

\ .D.B., prupagaiidist. Bonheiden 

500 
5.000 

250 
4.500 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
500 

1.000 
200 

1.000 
1.000 

200 

200 
200 
150 

1.000 

1.000 

5.000 
100 
200 
250 

500 
300 
500 

1.0(»0 
200 

50 

G.B., Detirne 2 
Tweeling Van de Cauter stemt 
nr t^\•ee x 2 
F'amilie Janssens, Mechelen (voor 
ovenvinning) 
E. Van Eeseii, Berchem Antu'. 
Mevr. Suzanne Huysmans, Ber-
chem-Antwerpen 
Mevr. Wed. Verlinden-Huys-
mans, Berchem-Antw. 
J. Huvsmans, Berchem-Antw. 
Mc\r . Wed. Huysmans-Mertens, 
Deurne 
R. Guessens, Guitrode 

• Familie G., Wilrijk 
V.R., Antwerpen 
Fr. Verstraeten, Kraainem 
Willem De Roover, Betekom 
(Harop, vergrijsde en jonge 
kampers nu is het de hoogste 
tijd !) 
Geo Mulert, Gent 
De Brabanter H., Anderlecht 
Bruvlaiils J., Antwerpen 
Vandelke, Gent 
E. Reop-Van Damme, Kapellen 
(2de storting) 
Cosy-Sierschouwen. Antwerpcn 
L. en G. Luyckx, Lonimel 
Afd. Dworp 
Simbolische bijdi-age ter ivaarde 
van twee pinten vanwege een 
simpatizerend Utsia-student. 
Veel sukses in de volgende ver
kiezingen 
70 jaar jong van hart, M.V.T., 
Wilrijk 
Meclot G., Halle Bt. 
Quatacker M., Blankenberge 
V.M., Wilrijk 
V.H., Wilrijk 
V.J., Wilrijk 
Biegs H., Leut (Eisden) (limbur-
gers schiet wakker !) 
S'Heeren Juu l , St. T ru iden 
J.V., 's Gravenwezel 
Mevr. Van Win, Mechelen 
Verhaeghe-Lippens, Waregem 
H.D.D., Brussel 9 (voor een vrij 
Vlaanderen) 
[.A. Pattijn, Bru.ssel 7 
Van Calster Fr., Aarsdiot 

200 

400 

300 
1.000 

100 

50 
50 

50 
200 
300 
200 

50 

100 
500 
1,50 

2.000 
200 

200 
500 
300 
250 

20 

1.000 
100 
100 
500 
500 
500 

1.000 
200 
250 
100 
400 

2.50 
200 
100 

Frans, Bob, Paul, Leo en Tlieo 
Van Oekelen, Schilde 
Van den Abeele H., Brasschaat 
Hugo van Perre, Schoten 
Van Dijck-Plumot Bernard, Lan
den 
Opda t allen Vlamingen wezen 
R. Beerten, Beringen 
Naamloos, Wijnegem (2de stor
ting) 
Mevr. De Coninck, Brussel 3 
(2de storting) 

J.P., Morlsel (voor de verdubbe
ling der VU in kamer en senaat) 
Cloosen Willem, Antwerpen 
Stroobants Constant, Essen 
C.L.M., Guitrode 

800 
500 
500 
200 

1.000 
100 
250 

200 

300 

100 
500 

. 100 
200 

J a n Jansen, Lommei (wij doen 
het ook wij bouwen ook op) 500 
Meulemeester Ivo, Antwerpen 500 
D 'hont Paul, Gent (Op hoop van 
zege ! En langs leve onze volks
vertegenwoordigers) 100 
Vanhacht Hugo, Brussel 3 500 
Peelaers, Borgerhout 300 
Mevr. Geeraerts Chr., St. Amands-
berg 200 
V.D., Brussel 6 500 
De Ketelbutter Willem, Aalst 500 
Thijssens Veerle, Ekeren 1 100 
Gorissen M., Mechelen-aan-
Maas 1.000 
Hermans L., Mechelen-aan-
Maas (voor dertigste zetel) 250 
V.D.S., Gent 300 
J.J., Rodenbachstede 100 
Vanroelen Carl, Rotselaar 100 
R. V.d.B., T ienen 2.000 
Hilaire Vinck, Zwijndrecht 500 
R.M., Edegem 100 
W. Van Cauter, Grobbendonk 1.000 
Van den Broeck R., Brussel 8 
(opdat wij als gelijkwaardige 
burgers te Brussel zouden wor
den behandeld) 250 
Naamloos, St. Stevens Woluwe 300 
Ghijsbrecht G., Brugge 100' 
Were Di, Harelbeke 100 
W.H., Eeklo 5.000 
R.G., Bree ^ 1.000 
Deckere Ed., Leopoldsburg 1.000 

postrekening 1476.97, 

volksunie, hrussel-1 

W.D.P.: Brussel 18 
Hoogsloel Adr., Hove 
juliaan Govaert (3t)0.000 kiezers 
.\ 100 fr. is ook meer dan 3 mil
joen uit Bambnigge) 
Voor eigen Volk en 's lands hei-
ki nis 
D.P.. Pepingen 
l e g e n Vivario, Gooik 
Een vlaam.se \ r iend, Malle 
VU kanton Btee 
Joos J., Hingeiie 
.Martens R.. Ivraaiiiem (Vlaan
deren Eerst) 
Audenaert E., V rasene-Waas 
(31 leeuwen in de barak en 
sterkste partij iii N'laanderen) 
L.V.B., Antwerpen 

200 
200 

100 

1.000 
2,50 
100 
100 
500 

1.000 

100 

100 
1.550 

. E.D.C., Mechelen 
H.P., Brugge 
R.L.N.. Dilbeek 
V.A., Oudenaarde 
A.D.R. B.H., Ertvelde 
Floren AU'., Merksem 
Van Opstal, Antwerpen 
A.M., Mortsel 
A.P.. Bru,ssel 15, Woluwe 
De (^ooman N., Dilbeek 
Hermans Jos, Stexoort 
Oudstrijders uit Aalst 
Een \laaiiise arbeidster, Petegem-
De in ze 
Coppens, St. Martens Latem 
storting) 

(vervolg blz. 7 ) . 

(3de 

500 
500 
100 

1.000 
100 
300 
300 
500 

1.000 
500 
100 
300 

100 

1.000 
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(vervolg van blz. 6 ) 

)ejaeghere Fr.; Petegem aan 
^eie 100 
Lesters J., Mortsel 250 
lotsaert Ch., Brussel 8 (2de stor-

'^ing) 300 
y a n Gorapel E., Merksem 150 
JLerm}tee, Poperinge- •» 100 
Ombelets M., Borgerhout 500 

" Scheepers M., Brussel 14 (2de 
storting) ^ 1.000 
Vandenpias, Zellik " 100 
J a n Lemajeur, Gent (nie pleujens 
soepstekkers, 'n oud socialist) 100 
L.B., Pamel 300 
V.G., Liedekerke 200 
L.D.W.—V.H., Kruishouten! (voor 
een welvarend Vlaanderen door een 
^erlijk en rechtvaardig bestuur der 
Volksunie) ^ 100 
y i c Van Uffel, Westmeerbeek (links 
student) 35 
H.G., Gent (een Vlaming laat zich 
door de « traditionelen » niet beet
nemen) 100 
Naamloos, St. Gillis Dend. (Omer, 
dag en nacht denken wij aan jou) 2000 
L.E., Aalst 100 
D., Antwerpen L.O. 250 
De\ r iend t , Antwerpen 100 
Christiaans R., Gent 100 
D 'Hondt , Bazel (een oud C.V.P.-er) 1000 
Een Vlaams rezerveofficier van het 
belgisch leger (ten minste 25 ze
tels) 100 
Thi js H., Aartselaar 600 
Roose Erik, St. Michiels (Brugge) 
(erop en erover) 100 
Thijs-Geerts, Mortsel 300 
Gebr. Buys-Hove 250 
L. Laenen, Edegem 250 
V.F., Bazel 100 
Naamloos Antwerpen 500 
De Saetijd J., Leuven _ 40 
R.G., St. Niklaas (onze bannelin
gen. Amnestie 1) 250 
R.B. , Gent 200 
D.G., Ninove 200 
De Bondt L., Malderen 500 
Wijns Remie, Scherpenheuvel 100 
Gebroeders De Pus, Oudegem (2e 
storting) 1000 
14.3.'68 B.S.L., Aalst (geen blau
we geweerkolven noch gele ma-
trakken meer voor de vlaamse boe
ren en studenten. Geen rode ko
gels meer voor de vlaamse mijn
werkers) 1300 
Werk in eigen streek 510 
P.V., Schoten 100 
Naamloos, Brussel 14 500 
Voor meesterschap in eigen httis, 
Herfelingen 1450 
F.J., Brugge (het bewuste Vlaan
deren staat pal) 1000 
Dr. De Bondt, Brugge 1000 
Bruelemans L., Heverlee (opbrengst 
rondhal ing bij werkmakkers) 500 
Bedienden belastingen, Antwerpen 920 
Naamloos, Smeerebbe 500 
Familie D'Hooge 50 
Gommers Simon, Tongeren 100 
Naamloos, Mechelen (omver en 
erover) 100 
Naamloos, Eindhoven 1500 
Van Hest Fr., Antwerpen 100 
Naamloos, Brugge 500 
Mevr. Bogaerts-Sels, Mechelen 1000 
Durlinger-Bogaerts, Hasselt 500 
Naamloos, Poperinge 300 
Claessen Henri , Hemiksem 100 
D'Hooge Alf., Waarschoot 100 
Van Hove-Weltens Fr., Erps-Kwerps 500 
Augustus F., Antwerpen • 100 
Mw. Denis Wouters-Gr.Bijgaar-
den (omhaling in bakkerij te Zellik) GOO 
Afd. Dendei leeuw 2.500 
L. Avermaete, Kapellen 100 
Naamloos, Wevelgera 100 
Naamloos, Gent 1000 
IJJaamloos, Menen 500 
T h e o De Coninck, VOS Meldert 500 
Van Mieghcm P., Oostende (te
gen de Pest VV) 210 
Mintiens Leopold, Scherpenheuvel 200 
Van een boerenbonder, Leuven 100 
Castelein Roger, Veltem ( \ o o r 2 
zetels in Leuven !!1) 100 
Naamloos Kortrijk 2009 
Hael terman Hilaire, Aspelare 2000 
Wouters, Meise (2e storting) 
(opdat mijn frankofone schoon
zoons Volksunie zouden stemmen 100 
Tielemans, Lier 300 
Een oude getrouwe uit Aaigem 500 
Were Di, Aalst (verdrijf de 
Pest uit Vlaanderen) 500 
Een gepensioneerde Vlaming, Lint 50 

K.P., Antwerpen (2e storting) 
Smets, Kessel-Lo 
J.S., Edegem 
Claessen P.F., Hemiksen 
Schepens V. Humbeek 
Plancke J., Brussel 8 
S. Dcgeeri, Beichem 
Mevr. Ma. 
Mej. C , Gent 
De Vnese Andre, Giimminge 
De Ld Fr., Antwerpen 
Naamloos, Be. 
Greet en Wil lned, Asse 
Duprez L , Bellegem 
Stappaerts Diik, Boigeihout 
Oud Fronter, Borgeihout 
Tcmmeiman C., Aalst (om Vlaan-
deien van de Pest te vrijwaren 
tegen het kapitalisme) 
W. Denderleeuw 
5de storting, Denderleeuw 
A.H , Antwerpen 
Ameel Marcel, Zottegem 
Naamloos, Elewijt 
Danieux-De Smet, Gentbrugge 
W a k e r De Bondt, Malderen 
Uyttersprot Alf., Burcht 
Naamloos Zwijndrecht ( denk aan 
de zelfstandigen) 
Naamloos, Broechem 
Debat ker Theo , Schilde 
Mw. Gilberte Verstrepen, Ant
werpen (voor vlaamse macht) 
Huybrechts H., Diest 
Naamloos 
Naamloos 
Pleck G. en 2 kollega's federa
listen 
Vanwege « Vlaamse Vrienden », 
Zandbergen 
Vanhout te L., Evere 
Drie postmannen, Diest 
L. Hermans, Beverlo 
Claes G., Zonhoven \ 
Van een extremist ui t Zottegem 
Wed. Verstraeten, Grui t rode 

500 
2on 
500 
101T 
200 
600 
100 
100 
150 
100 
200 
400 
200 
200 
500 
500 

250 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
115 
500 

500 
100 
600 

500 
600 

- 200 
600 

900 

1.800 
100 
60 
20 
20 

1.000 
200 

B.B., Zelfliestuur, Schilde 400 
Naamloos, Moriscl 400 
J A L Hohoken (uit plichlbc-
sef 012 r)17 1401-1821 B) 500 
J. Peeleis, Hoboken 200 
\ 'oor vrijheid en vooruitgang, 
mevr. H.V.D.B. 550 
Poen vooi Vlaandcien, mevr. 
H.V.D B. 550 
Naamloos, Lier 150 
Naamloos, Petegem-Dernz'e 150 
IM SI V. Student, Antwerpen, 
2c l)i|(liage (vele kleiiU|es maken 
een ^root) _ 20 
Pajottenland hcileeli, SL Kwin-
tens-Lennik 1.000 
Vlaanderen eerst, Gooik 900 
VNVN6R, Klister 500 
A. Cuvpers, Ni | len 100 
J.V., Biussel 3 100 
Debreem<iecker, Buizingen 100 
Naamloos, Wilrijk 250 
Vastmans G., Deurne 100 
(Aan de pest stierf de helft der 
bevolking - Grote Van Dale) 
Van Stiphout Jos, Leuven 100 
187 I .e . , Vilvoorde 1.000 
Priester die op 5 november te 
Antw. opstapte 200 
Theunissen Fr., Gent 1.000 
Meeussens, Deurne 250 
Slabbinck G., T o r h o u t 100 
Verstraete P., St. Niklaas-Waas 500 
« L C D . » Vrank en vrij van 
« Zo is hij », Lembeek-Halle 1.000 
Mej. Dedyn, Meerbeke 500 
Naamloos, Overboelare 200 
Naamloos, Overboelare 200 
Vier arme studenten uit Reto
rica, Aalst 80 
Fr. Bayens, Essene 50 
Naamloos, Herent 300 
W.V.B., Mortsel LOOO 
Naamloos, St. Amandsberg 500 
Naamloos, Gistel 100 
Naamloos, Gistel, 2de bijdrage 100 

« Laat ons ook aan de grote kas 
denken » Bachten de Kupe, ' 
tweede storting 
(( Leve Goossens 1 », Leiden, 
Nederland 
Mevr. Godelieve Buvse, Blan
ken bei ge 
Grimbergen stemt Volksunie 
Naamloos, Brussel 
Namens een vlaams socialist, 
Westende 
Een pintje minder, één stem 
meer, wilrijkse student 
Naamloos 
Naamloos 
Veerle en Freddy, Anderlecht 
en Vorst 
« O p de overwinning », Belsele 
Re)berghs, « in herinnering van 
Remi Maes » 
3de storting, oudfronler 
Van de kadastrale Vlamingen 
Naamloos 
Gepens. uit Gent, E.C. 
Een klein steentje voor de over
winning 
Van Benjamin, Asse 
Jonge J a n Breydel, Asse 
R.R., Antwerpen 2 
Naamloos, Brussel-9 (3de stor
ting) 
Een van de vele V.U.-gezinde 
priesters uit Limburg 
V.N. 
T e r attentie van Omer de ver
schrikkelijke 
Naamloos 
Mechelen aan de Maas, een oud-
oud-liberaal 
He t land gered 1914-18, ge
pluimd 1945, zonder pensioen, 
75 j . M.H. Lanaken 
L.V., Schoten 
Van 'n gepensioneerde 'n klei
ne gift, J.D.S., Asse 
J.K. van Noord en Zuid, Halle-
Br. 
Naamloos, « Het zondagsgcld van 
'n veertienjarige student », Asse 
Ui t het spaarpotje van 'n klei
ne blauwvoeter, Asse 
De Beul M., St. P. Leeuw 
Gift arbeider met 5 kinderen. 
Voor meer propaganda in Brabant 
J.V.D., Edegem 
Weg met de Pest voor Vlaan
deren ! 
Postmannen X avond 
V.D.A. Maria, Teralfene 
Lize Marke, Wemmei 
Oostvlaming uit Dilbeek 
Naamloos Bonheiden 
Naamloos Vilvoorde : 31 maart : 
hoogdag voor Vlaanderen 
« Opdat de Temsenaren bewuste 
Vlamingen zouden worden » 
Voor pestbestrijding in Vlaanderen 
Voor pestbestrijding te Brussel 
Bians D., Munsterbilzen Limb. 
B. Buyse, Staden 
« God met ons » en « la Bclgique 
tegen ons » 

Meer dan oo i t ! Vlamingen stemt 
vlaams : alleen de « Volksunie » 
2de storting, Malderen 
Postman Brussel X - nacht (ter 
bestrijding van zijn vele waalse 
chels op de sleutelposten) 
Mr. W. Beernink, Dordiecht 
Naamloos, Aarschot 
Gioep personeelsleden Krediet 
bank Antw. 

Omhaling kieskongres Volks
unie, Brussel 16 maart 1968 
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40 
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40 
1.100 

100 
LOOO 
1.000 
1.000 

1.000 

500 
50 
50 

100 
50 

20 

100 
56 

60 
100 
500 

1.000 

48.605 

Totaal zesde lijst 
Totaa l vorige lijsten 

208.731 
475.281 

684.012 

Kijk, ook dat hebben wij dank zij uw steun kunnen doen. In de eerste faze van 
onze verkiezingskampanje werden honderden ZO-ml-affichet van het « bulldozer
type » op afgehuurde publiciteitsborden over heel het vlaanise land aangeplakt. 
In de tweede faze werden méér dan dubbel zoveel 10 m2-affiches van het hierbo
ven afgebeelde model op de borden aangebracht. Zonder U was dat ondenkbaar 
geweest. Dank zij U komen ook de peperdure moderne media binnen ons bereik. 
Maar U weet dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. We blijven dus in de der

de faze van de katnpanje méér dan ooit op U kan rekenen ! 

NAAR 
HET MiLJOEN ! 

De zesde lijst van Operatie '68, 
afgesloten op jongstleden woensdag, 
bedroeg 684.012 fr. Op woensdag 
werd nog 47.480 fr. gestort zodat 
toen reeds de kaap der 700.000 voor-
bijgestevend was, om precies te zijn 
731.492 fr. Naar alle waarschijnlijk
heid zullen we dus binnen een week 
het miljoen bereikt hebben indien 
niet voorbijgestoken, vermits de 
laatste week voor de verkiezingen 
de temperatuur nog zal stijgen. Bakt 
mee een reuzesteen om de papieren 
steenbakkers in Vlaanderen te ver
pletteren ! 
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DRIE AMERIKAANSE 

VELDSLAGEN 
Het ziet er naar uit dat de Uncle Sam momenteel drie veldslagen levert : de oor

log in Vietnam met een beslissend geachte slag om de sleutelstelling Khe Sang, 

een zich aftekenende elektorale verdeeldheid in de Demokratische Partij en de 

stormloop van de goudspekulanten tegen de internationale betalingspozitie van 

de dollar. Deze laatsten schijnen hun ogenblik goed gekozen te hebben : het gaat 

de Amerikanen in Vietnam niet voor de wind en in het moederland komt de po-

zitie van prezident Johnson voor zijn herkiezing in het gedrang door het sukses 

van zijn tegenstrever MacCarthy. De uitslag van deze drie veldslagen is zeer on

zeker. Het hoeft geen betoog dat deze uitslag niet alleen voor de U.S.A. doch ook 

voor gans de westerse wereld van zeer groot belang is. 

De binnenlandse politieke evolutie in 
Verenigde Sta ten is lange tijd erg on
duidelijk geweest, vooral door de aarze
lingen van senator Robert Kennedy, die 
niet wist op welk been te dansen doch 
niet temin herhaaldeli jk scherpe kri t iek 
u i tbracht op het beleid van prezident 
Johnson in het algemeen en op de ame-
r ikaanse politiek in Azië in het bijzon
der. Dat daarbi j zorgvuldig heengegle-
deH word t over he t feit, dat Johnson 
de Vietnamese oorlog van wijlen John 
Kennedy geërfd heeft is begrijpelijk. De 
pozitie van Johnson in dit verband is 
bijzonder moeilijk, want indien hij — 
zo nodig — op dit aspekt van het Viet
namese d rama zou wijzen, zij het lou
ter als verdediging, dan zou hij op zich 
het odium laden van de man, die de na
gedachtenis van een groot prezident be
smeurt. . . 

Nu komt er toch aftekening op het 
elektoraal front. Senator Mac Marthy, 
die zich als 'n tweede Adlai Stephenson 
aandient (en met deze figuur ook veel 
gelijke t rekken heeft) behaalde een per
soonlijk sukses op de zogenaamde «pri
maries » van New Hampshire . Hij kon 
hierbij voor een gedeelte rekenen op de 
jonge aanhangers van Bob Kennedy, die 
in deze laatste ontgoocheld zijn, omdat 
hij geen stelling tegen Johnson durfde 
te kiezen. MacCarthy heeft vroeger 

de hoop gekoesterd, dat Johnson hem 
tot vice-prezident zou kiezen, doch 
Humphrey liep met dit begeerde baan
tje weg. Hoewel MacCarthy ietwat we
reldvreemd is blijkt hij toch een aan
hang te hebben gekregen, al legt m e n 
dat zo uit dat er geen andere en sterke
re tegenstanders van Johnsons poli t iek 
in de Demokrat ische Part i j waren. Dat 
is nu veranderd, nada t Rober t Kenne
dy zijn kand ida tuur voor het Wit te 
Huis heeft gesteld. 

In hoever MacCarthy, die verklaar
de zich niet te zullen te rug t rekken on
der de druk van de Kennedy-kandida-
tuur , zijn sukses zal handhaven is n u 
de vraag. De Kennedy-clan is een mach
tige clan en eens da t hi j in beweging 
komt gelijkt deze beweging aan die van 
een bull-dozer, om een bij ons v laams 
kiezerspubliek tans ver t rouwd beeld aan 
te halen. Zoveel is zeker dat MacCar
thy ongewild de weg zal gebaand heb
ben voor een kanshebbende oppozitie 
tegen Johnson. Het kl imaat in Amerika 
schijnt daarvoor r i jp te zijn, hoewel 
men de reakt ie van Johnson moet af
wachten, die zich voolopig niet in de 
kaar ten laat kijken en overigens uiter
aa rd nog steeds optreedt als nat ionale 
figuur. 

In dit verband valt nog aan te s t ippen 
dat Nixons kansen bij de republ ikeinen 

snel stijgen. Een hevige s t r i jd Johnson-
Kennedy met MacCarthy er tussen zou 
in zijn voordeel kunnen uitvallen. 
Mbest Nixon uiteindelijk republ ikeins 
kandidaa t nr . 1 zijn dan zou hij zich ge
lukkig mogen prijzen Johnson in p laa ts 
van Kennedy als demokra t i sch r ivaal 
te hebben. Want tegen de vorige Ken
nedy verloor hij reeds het pleit... 

De mili taire oorlog in Vietnam neemt 
intussen voorts een ongunstige wending 
voor de A m ^ k a n e n . De ring rond Khe 
Sang sloot zich en de her inner ing aan 
Dien Bien Foe werd zeer levendig. Ook 
het verliescijfer der Amerikanen is zeer 
hoog gestegen. Alle vergelijkingen gaan 
mank. Toch duchten de Amerikanen 
bij de mogelijke vernietiging van Khe 
Sang door Noord-Vietnam een gelijke 
psichologische weerslag op het publ iek 
als desti jds de val van Dien Bien Foe op 
he t franse volk. De Amerikanen, die 
t ans pogen Vietkong en Noord-Vietnam 
in een open veldslag te verslaan (hoe
wel de keuze daarvan niet door Ameri
ka doch door Noord-Vietnam werd be
paald !) hebben zich nopens de vuur
k rach t van hun tegenstanders net zo 
zwaar vergist als desti jds de Fransen. 
De val van Khe Sang zou Johnsons elek
toraal Stal ingrad kunnen worden . 

Tot overmaat van r a m p n a m de in
ternat ionale goudkoor t s steeds ernsti

ger vormen aan. Deze b l i jkbaar besli»* 
sende str i jd om een nieuwe goudpr i js 
komt neer op een k rach tmet ing m e t 
Amerika en be tekent ook een verzwak
king van het pond, dat n a u w verbon
den is met de doUarpozitie. In financi
ële middens was men er van overtuigd 
da t de internat ionale financiële s t ruk-
t u u r de ernst igste krizis d o o r m a a k t ' 
sinds de tweede wereldoorlog, een kri-] 
zis waaraan u i t e raa rd vooral Amerika 
zeer gevoelig is, s inds de a m e r i k a a n s e ' 
belast ingsbalans reeds geruime tijd ge-* 
voelige tekorten vertoont , die dan w e e r 
gedeeltelijk het gevolg zijn van de fi
nanciële inspanningen voor de oorlog 
in Vietnam. 

Zowel b innenlands als bu i t en lands 
moet Amerika dus het hoofd b ieden 
aan zeer s terke spanningen die zijn bin
nenlandse en mondiale s t r u k t u r e n 
zwaar op de proef stellen. Ook Enge
land dreigt in de meppen te delen, als 
zoveel zwakkere pa r tne r , waarbi j d e 
bedenking dient gemaakt da t Wilson, 
werkeli jk alle tegenslag van de were ld 
heeft. Dit belet niet dat ook de overige 
westerse landen met de goudvrees zit
ten, welke paniek zelfs oversloeg n a a r 
Sovjet-Rusland, overigens ook een be
langrijk goudbezit ter . De voorlopige 
pauze sinds vorig weekeind moet nog 
bewijzen wat ze waard is. K.V.B. 

De bazis Khe Sang in Zuid-Vietnam wordt letterlijk gewurgd door de Vietkong. 
Voortdurend ligt ze onder een trommelvuur van raketten en artillerie. Na ieder 
korterustpauze moetendan ook de G.I.'s inlooppas naar him schuilplaatsen rennen. 

Polen en Tjeclioslnvakije zijn volop in 
beroering. ])e studenten betogen. De 
pooLse partijkrant schreef dat « de in
cidenten met op/.et werden overdre
ven ». Misschien. Maar wat heel zeker 
is dat geen enkele kontrole over wat in 
feite gebeurt achter wat men vroeger 
het « ijzeren gordiin » heeft genoemd, 
mogelijk is. De onmogelijkheid over he-

Er is de algemene faktor van de onte
vredenheid en de re^olte-stemming bij 
de jonge mensen, en meer speciaal bij 
de studenten. Zolang deze stemming al
leen moeilijkheden veroorzaakte in het 
Westen zullen de kameraden in het 
Oosten wel zeer te\ reden zijn geweest. 
Maar hun af/onderfng heeft hen er niet 
tegen beschermd. liet « verraad van de 

maar zeer duidelijk in Polen is de twee
de belangrijke faktor, het opnieuw 
groeiend nationaal bewust/Jjn. Twintig 
jaar lang overspoeld worden door anti-
nationale propaganda en ideologie, 
twintig jaar lang verwaarlozing van 
alles wat nationaal is, tot in het toneel, 
in de schilderkunst, in de muziek toe, 
zijn machteloos gebleken : de studeren-

LICHT ÜIT HET OOSTEN? 
trouwbare informatie te beschikken is 
dan toch een duidelijke aanduiding dat 
datzelfde « ijzeren gordijn » misschien 
wel voor een aantal toeristen is opge
trokken, maar niet voor de vrije be-
riclitgeving. 

Daardoor is een toestand die die op 
zichzelf al zeer ingewikkeld is, totaal 
in de mist geraakt. In een zeer (lichte 
mist. Het aantal faktoren dat in de ont
wikkeling gedurende de laatste weken 
in Oost-Europa een rol speelt is onge
twijfeld zeer groot. 

ouderen», het gevoel dat die ouderen het 
«niet meer verdienen nog beluisterd te 
worden», dat men hen zeker niet moet 
navolgen en gehoorzamen grijpt ook in 
de kommunistische landen om zich. De 
« puriteins »-komnninistische oudere ge
neratie brengt het er niet beter af dan 
Dnz« libertijnse of schijnheilige oude
ren. In beide gevallen gaat ons hart in 
dit opzicht naar de jongeren. Die iets 
zoeken dat de moeite waard is, dat eer
lijk is, naar iets dat inhoud heeft en 
geeft. 

Minder duidelijk in Tjecho-Slovakije,. 

de poolse jeugd wéét dat de Russen 
voor hen, zoals voor zo\eel andere oost-
europese volkeren, geen vrienden en be
schermers zijn, maar niets anders dan 
imperialistische overheersers. En zij die 
deze overheersers dienen komen dan on
vermijdelijk in de situatie waarin ook 
onze volksvreemde franskiljons zich 
willens nillens' be\inden. De Russen
vrienden en de Russen-dienaars worden 
niet meer aanvaard — ook al zijn -a] 
kommunist. Zoals bij ons de verheerlij-
kers van het volksvreemde zich nutte
loos beroepen op hun katoliek, hun so

cialist, hun vrijzinnig, hun liberaal zijn. 

Wie zijn volk, in zijn eigen aard, in 
zijn nationaal bewustzijn verlaat, er ver
vreemd van is, wordt ook door het volk, 
door het jonge volk vooral verlaten — 
en zelfs uitgestoten. Dat zoiets niet in 
overeenstemming is met een bepaalde, 
hoog geroemde ideologie ? Wat is een 
ideologie waard als de werkelijkheid 
anders is ? 

Daarnaast spelen natuurlijk nog heel 
wat andere invloeden, zou bv. de eko-
nomische toestand, zouden de werkelij
ke sociale verhoudingen hieraan totaal 
vreemd zijn ? Dit \eronderstellen is in 
elk ge\al in overeenstemming met 
de officiële leer van deze landen. Na
tuurlijk wordt hiermee niet gesugge
reerd dat in het Oosten een soort hon
gersnood zou heersen, want de eisen die 
ook daar gesteld worden zijn met de 
.jaren groter geworden. En sociale on
tevredenheid is, hoe relatief ook, toch 
nog altijd een element bij de stemming 
in een land. 

Een oude latijnse spreuk luidt « i'x 
Oriente Lux », het licht komt uit het 
Oosten. Simbolisch bedoeld, maar niet 
zonder zin. Als jonge ontevredenheid, 
bewuste waardering voor het eigen na
tionale leven en — eigenaardig genoeg 
— ook verleden, als sociale zorg, daar 
samenvallen dan zullen de broeders in 
het Oosten die de macht in handen heb
ben misschien ook een werkelijkheid 
ontdekken die volgens hun teorie niet 
mag bestaan. Groeit die jonge kracht, 
dan komt het Europa dat wij dromen 
iets naderbij. 
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KIESKOKGRES TE BRUSSEL 
De zon scheen zaterdagnamiddag op optimistische en vooral veel jonge gezichten 

•yóór 't brussels Kongressenpcdeis, waar de Volksunie haar verkiezingskongres 

hield. Dit fris kongres liep gesmeerd en op hoog niveau en trok de belangstelling 

v/d « grote pers » (ook de franstalige). In vlug tempo ontvouwde de Volksunie er 

haar kiesprogramma, de zoveelste bevestiging van de wil van de partij, een vol

waardige en in alle problemen van de vlaamse gemeenschap belangstellende partij 

te zijn. 

Er werden geen lange toespraken gehouden, niet alleen enkele grote tenoren kwa

men aan bod, ook de student, de vrouw, de arbeider en de man kwamen vlot ver

tellen, wat de Volksunie voor hun specifieke groep wil verwezenlijken. Het zeer 

talrijk opgekomen publieltkon de sobere maar inslaande zaalversiering bekijken 

in afwachting van de opening van deze laatste nationale wapenschouw vóór 31 

maart en ook tijdens het kongres de wisseling van het geprojekteerde beeld op 

het scherm, telkens aangepast aan de sociologische groepsaspekten. 

16 MAART 1968 
Dit kongres werd voorgezeten door 

dr. Vic Anciaux, kamerlid voor Brussel, 
omringd door de heren Van der Eist, 
Bauwens, Jorissen, Wauters, Schiltz en 
yan Overstraeten, allen leden van het 
partijbestuur. De stemming kwam er van 
meetaf in met de verwelkoming door dr. 
Anciaux, die er zich speciaal over ver
heugde, dat dit kieskongres te Brussel 
plaats vond, waar de Volksunie in eerste 
linie vecht. 

Algemeen sekrctaris senator Wim Joris
sen onderstreepte als eerste redenaar dat 
de regering is gevallen door de vlaamse 
jongeren, die gesteund werden door de 
vlaamse openbare mening. Voor de eerste 
maal vinden dan ook verkiezingen plaats 
op een tematiek van de Volksunie : de 
vlaams-waalse verhoudingen. Wim Joris
sen maakte dan korte metten met de 
vlaamse C.V.P., die de indruk wil wekken, 
dat zij de regering doen struikelen heeft, 
hoewel de vlaamse C.V.P.-ministers nooit 
de woorden van Vanden Boeynants heb
ben ontkend, nl. dat ze de val 
van de regering niet hebben gewild. 

De vlaamse C.V.P. komt nu alleen 
op, omdat de brusselse en waalse 
C.V.P. haar in de kou laten staan. De 
brusselse vlaamse C.V.P. verbond zich te 
Brussel aan het dubbelzinnig programma 
van VDB en liet er haar vlaamse kopman 
Van Cauwelaert als een baksteen vallen. 
In Vlaanderen verdedigt ze een gckamoe-
fleerd plan Houben, kant zich niet tegen 
de fatale driehoek in Vlaams Brabant en 
eist niet dat Leuven-Frans zich in het 
hart van Wallonië zou vestigen. Ze is 
trouwens zo door de gebeurtenissen ver
rast dat ze vergat het l)eruchte artikel 
38-bis van de grondwetsherziening te ver
loochenen. Door dit artikel te verlooche
nen zou het mogelijk zijn, Leuven-
P'rans naar Wallonië over te hevelen zon
der goedkeuring van de helft plus één 
van de stemmen van de franstalige jjarle-
nientsleden. 

Ook de vlaamse B.S.P. moest te Brussel 
van de nood een deugd maken. Wat ze al 

• lang principieel moesten doen, afzonder
lijk opkomen, doen ze tans omwille van 
hun zetels. Ook in deze partij zijn het de 
franstaligen die de splitsing nastreefden, 
niet de Vlamingen. Deze wachten slechts 
op een gelegenheid na de verkiezingen 
om zich opnieuw aanvaardbaar te maken 
bij hun franstalige « ex-partijgenoten ». 

Wat'de P.V.V. betreft, aldus Wim Joris
sen,' dê ê hult zich tans in de belgische 
driekleur om haar' vorige niet-geliouüen 
kiesbeloften te doen vergeten evenc.ls de 
stijging van de levensduurte, van de be
lastingen en van de nationale schuld, het 
schandaal der partijdige benoemingen, 
het bedrog inzake pensioenen tegenover 
de zelfstandigen en het uitdunnen van 
dezer rangen door nuddel van ketting-
winkels en grootwarenlun/en, waarvan 
vele door P.V.V.-bon/en geleid worden. 
Het franstalig taalrassisme van de P.V.V. 
zal dit land doen uiteenspatten, indien 
het niet wordt uitgeroeid. Dat is het pa
triottisme van de P.V.V. ! 

Spreker besloot met er op te wijzen dat 
de Volksunie tans een \olwaardige partij 
is, door het volwaardig uitgebouwd so-
ciaal-ekononiisch programma, zweeppar-
tij in zoverre elke goede oppozitiepartij 

een zweeppartij is, doch ook een partij 
die een volwaardig alternatief biedt voor 
de traditionele partijen. Ze is de enige 
vlaamse partij en de enige, die in Vlaan
deren federalisme nastreeft, een pluralis
tische partij en een partij die de jongeren 
en de vrouwen gelijke kansen biedt. Met 
haar streven naar industrializering van 
Vlaanderen, naar een modern en sociaal 
beleid, naar sociale gelijkheid voor de 
zelfstandigen, naar een echte ruimtelijke 
ordening, zal de Volksunie na de ontslui
ting van de intellektuelen de ontsluiting 
van de vlaamse volksmens bewerken. 
De vlaamse volksmens voelt daarvan 
de noodzaak aan. Want bij de verkiezin
gen zal men te Brussel voor Vlaanderen 
alleen tellen het aantal stemmen, dat de 
Volksunie gewonnen heeft naast wat de 
P.V.V. verloor. 

KANDIDATENDEFILEE 

Volksvertegenwoordiger Schiltz stelde 
hierna de voornaamste nieuwe kandida
ten op Volksunielijsten voor : professo
ren Van Paemel, Verduyn, De Facq, na
tionaal voorzitter van het algemeen boe-
rensindikaat Persyn, J. Noyens, oudboe-
renleider. Lode Claes, jurist en socioloog, 
mr. F. Baert, advokaat bij het beroepshof 
te Gent en vele anderen, die glimlachend 
het telkend opklinkend applaus in ont
vangst namen. 

Mr. Schiltz maakte van de gelegenheid 
gebruik, om de vlaamse profs en studen
ten van Leuven te doen toejuichen, die 
rechtstreeks bijdroegen tot de val van de 
ongeluksregering Vanden Boeynants. 

KIESPROGRAMMA IN EEN NOTEDOP 

Vrij vlug volgden daarna telkens een 
student van Leuven, een dame, een lim-
burgs mijnwerker en een bediende me
kaar op het podium op, om elk voor hun 
eigen sociale groep het programma van 
de Volksunie toe te lichten. Vooral de 
dame oogstte hierbij heel wat sukses bij 
het overigens overw'egend mannelijk pu
bliek. In dit gedeelte van het programma 
kwam vooral het sociaal aksent in het 
Volksunieprogramma tot zijn volle recht. 

VOLKSUNIE 
LIJNRECHT TEGEN P.V.V. 

Na de omhaling voor het kiesfonds, 
« Operatie ()8 » hield partij\oorzitter Van 
der Eist de slotrede, waarin hij vooral 
de nadruk legde op het keerpunt waar
voor België bij deze beslissende verkie 
zingen staat en op het feit, dat in Vlaan 
deren de twee vocjrnaamste antagimisten 
de Volksunie en de P.V.V. zijn, ieder met 
een eigen vizie op de toekomst, terwijl 
de C.V.P. en de B.S.P. op het achterplan 
zijn verdwenen en een dubbelzinnige po-
zitie innemen. 

Mr. Van der Eist herinnerde er aan, 
hoe hij tien jaar geleden zijn intrede deed 
in het parlement, dat toen de vlaams-
waalse problemen nog als « schijnpro
blemen >- benaderde en wa-ar het federa

lisme taboe was. De Volksunie heeft het 
immobilisme en konservatisme doorbro
ken en heeft het probleem van de staats-
struktuur en van de vernieuwing van het 
bestel bewerkt. Het zijn tans onontwijk
bare problemen geworden, waarmee alle 
partijen en iedereen gekonfronteerd 
wordt. De geestelijke verstarring is door
broken. Op de fundamentele vraag naar 
het uitzicht van de toekomst geeft alleen 
de Volksunie een geldig en duidelijk ant
woord. Ze wil een einde maken aan de 
sukkelgang. van de unitaire staat omdat 
het \laamse volk nu genoeg offers heeft 
gebrnchl: voor het instandhouden van het 
unitarisme. Alleen de federale struktuur 
biedt de mogelijkheid om ons volksbe
staan veilig te stellen, een maximale wel
vaart voor ons volk te verwezenlijken 
door de inzet van alle krachten en aldus 
tot een vreedzame samenleving te komen. 
Spreker somde dan de offers op, die van 
de Vlamingen geëist worden, om het uni
tarisme in stantl te houden : prijsgeven 
van een demokratische meerderheidspozi-
tie, achteruitstelling op sociaal-ekono-
misch gebied van de vlaamse gewesten 
ten voordele van Wallonië, ten slotte het 
prijsgeven van Vlaams Brabant aan de 
verfransing door de afbraak der taalwet
ten. 

P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove heeft 
begrepen dat alleen door een diktatuur 
deze plannen aan het vlaamse volk kun
nen opgedrongen worden : zijn politiek 
veronderstelt dat de vlaamse demokra
tische meerderheid onderdrukt wordt 
met de hulp van de rijkswacht. Niemand 
kan zich hier nog te goeder trouw ver
gissen. Deze P.V.V.-uitdaging wordt al
leen door de Volksunie beantwoord. 
Daarom is de politieke macht van de 
Volksunie de zekerste waarborg tegen 
iedere bedreiging van Vlaanderen. De po
litiek van de P.V.V. voert naar oorlog 
niet naar vrede, die alleen door het fede
ralisme is te verwezenlijken, omdat ook 
pas dan Brussel zijn overheersende pozi-
tie zal prijs moeten geven. 

Mr. Van der Eist betreurde de dubbel
zinnige houding van C.V.P. en B.S.P. 
tegenover deze explozieve toestand en 
stelde vast dat het eigen programma van 
de vlaamse C.V.P. slechts een verkiezings-
maneuver is, ingegeven door de schrik 
voor de Volksunie. Het is betekenisvol 
dat te Mechelen de vlaamse C.V.P. de uit
gestoken Volksuniehand weigerde doch 
de hand naar de P.S.C, uitstak. 

Hij besloot met eefi verwijzing naar 
Brussel, waar de houding van de vlaamse 
C.V.P. het toppunt uitmaakt : deze hou
ding komt neer op een ongehoorde mis
leiding, want geen enkele kiezer voor de 
VDB-lijst zelfs met een voorkeurstem, 
weet wie met zijn stem zal verkozen zijn 
en voor welk programma hij stemt. 

Met een oproep tot alle aanwezigen en 
via hen tot gans het partijkader en de 
leden om de V.U. een nieuwe overwin
ning te bezorgen besloot dit kongres, 
waar het applaus niet van de lucht was 
en waarvan de vlotte regie opviel, die als 
apoteoze wimpels met nummer 2 en een 
groot spandoek te voorschijn toverde ter . 
wijl de kongressisten rechtstaand de 
« Vlaamse Leeuw » zongen. 

Het was een jong kongres, een fris kon
gres, een kongres van de partij van de 
toekomst i 

V.U.-SCHLAGER 
Een van de « vedetten » van dit 

verkiezingskongres was de V.U.-
verkiezingsschlager, op de wijze 
van « Jelle sal wel sien ». Drie da
gen vóór het kongres was de schla
ger « ingeblikt » geworden door 
het trio « De Skalden », het ver
sterkt V.N.S.U.-koor uit Gent, een 
bereidwillige brusselse orkestleider 
en enkele toegewijde zielen. Hij 
werd op het kongres_ via de geluids
installatie de zaal ingeslingerd ; 
vanaf de tweede keer begonnen de 
kongressisten mee te zingen en aan 
het einde van het kongres « zaten » 
tekst en melodie rotsvast. Sinds
dien dreunt « wie krijgt nou graag 
een blauwe baksteen in z'n maag » 
uit tientallen geluidswagens en op 
tientallen meetings in heel Vlaan
deren. 

OMHALING -
De geldomhaling ten bate van het 

kiesfonds bracht in de mandjes de 
som van 48.605 fr. welgeteld. Een 
glunderend finantieel komitee nam 
deze voorjaarse oogst in ontvangst. 

RIJBEWIJS 
Tijdens, voor en na het kongres 

hadden de « rijbewijzen » van de 
Volksunie Gent bij de kongressis
ten veel sukses. Van het dokument 
werden ca. 30.000 exemplaren aan 
de man gebracht. Stellig een goed 
kongres dus voor de V.U.-Gent en 
haar kiesfonds. 

WEINIG DORSTIGEN 
Tijdens het kongres boekte de 

bar maar weinig belangstelling. Het 
was ook een kort kongres, zodat er 
weinig stiekum wegglipten. De 
dorst — en eventueel de honger — 
werd pas na de laatste tonen van 
de Vlaamse Leeuw gelest. 

VLAMINGEN WORDEN VOLWASSEN 

Tandarts : Zo, het is eindelijk zo ver, je WIJSHEIDSTAND komt er door ! 
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be^fwegingsylljzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
• GETUIGEN TIJDENS DE 

TELLING 
Wacht niet met u op te geven 

aan het sekretariaat van uw afde-
, ling. Doe het dadelijk. Tel. sekre

tariaat afd. Anlw. Stad 32,81.01. 

ALGEMENE VERGADERING 
Voor alle leden en simpatizanten 

op maandag 2.5 maart om 20 uur 
30 in ons lokaal « Scheldehof », Ou
de Koornniarkt 2S. Speciale toelich
ting voor de mensen die aangeduid 
werden als getuigen in de telbure-
len. Ook vrienden >an buiten on/.e 
afdeling hartelijk w«lkbm. Mr. J 
Wilniots geeft toelichting. Verder 
worden op deze vergadering al onze 
kandidaten van afd. Antw. Stad 
die op de kandidaatslijsten voorko
men, voorgesteld. 

ZIEKENDIENST-
INVALJDENVERVOER 

Invalide leden of simpatizanten 
uit onze afdeling kunnen zich op
geven aan het sekretariaat der atd. 
tel. 32.81.01 om te worden afge
haald op de verkiezingsdag 31 
maar t om zich naar hun stenibu-
reel te laten voeren. Afspraken te 
maken tot en met vrijdag 29 maart . 
Alle aanvragen later dan vrijdag 
29 maart dienen getelefoneerd te 
worden naar lokaal Tijl, St. Jans
plein tel. 32.71.86. \ 'oor de late aan
vragen uit linker Oever tel. Van der 
Vloedt 31.20.15. 

SEKRETARIAAT 
Tot en met zaterdag 30 maart zal 

het sekretariaat der afdeling dage
lijks geopend zijn van 9 uur 's mor
gens tot 9 uur "s avonds, ook zater
dag, zondag gesloten. Tel. 32.81.01 
Oude Koornniarkt 28, Antw. 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
De getuigen van onze afdeling 

die optreden in de feestzaal kunnen 
nadien hun uitslagen binnenbren
gen in het Scheldehof Oude Koorn
niarkt 28, Antw. in de telcentrale. 
De uitslagen zullen worden meege
deeld in het Scheldehof en in Bil 
jartpa'lace. 

Alle getuigen moeten hun uitsla
gen binnenbrengen in lokaal Schel
dehof. 

Borgerhout 
MORGEN ZONDAG 
KOLPORTAGE 

Wij verwachten een grote op
komst voor de laatste kolportage 
die de verkiezingen vooraf gaat. Ie
der die het goed meent met onze 
beweging moet te 10 uur aanwezig 
zijn bij Bert Verbeelen, Jozef Po-
senaerstraat 37 (aan de College
laan). 

Vermits het voorlopig verboden 
IS op zondag de luidspreker te ge
bruiken moeten wij door een flin
ke opkomst voor de nodige vervan
ging zorgen ! Laat ons tonen wie 
en wat we zijn. 

AFREKENING LOOTJES 
VLAAMSE HARTEN 

Ten laatste op zaterdag 30 maart 
te 17 uur moet bij Bert Verbeelen, 
Jozef Bosenaerstraat 37 afgerekend 
worden voor de loten van de Ker
mis der Vlaamse Harten. 

Maakt het U gemakkelijk door 
deze week nog een inspanning te 
doen en al de loten te verkopen. 
Dan dient U slechts het ontvangen 
bedrag te overhandigen. 

VEEL DANK 
Aan al onze propagandisten die 

dag en nacht in de weer zijn om 
de verkiezing' suksesvql te doen 
verlopen. Dit voor velen onbekend 
legertje, verdient een warm applaus 
én onze welgemeende dank. 

Daarin betrekken wij ook hen 
die door omstandigheden enkel het 
administratief gedeelte kunnen ver
zorgen en onze ij\erige kolporteer-
ders. 

SLUIT AAN 
Laat het niet bij woorden doch 

stelt de daad, daarom sluit aan bij 
de Volksunie. Lidgeld 50 fr. per 
jaar hoofdlid en 20- fr. bijlid. Men 
kan zich wenden tot een van de 
opgegeven adressen en ook nog bij 
Gerard Strome, Ketstraat 90 ie 
Borgerhout. 

RAAMAFFICHES 
Niet iedereen is geschikt om aan 

plakdienst of het « bussen » te 
doen. Doch gelijk wie kan en moet 
een raanuiffiche hangen. 

Dat is de zekerste propaganda 
Geen geburenvrees ! 

Te bekomen bij Frans Dirks (een 
telefoontje volstaat). 

NUTTIGE ADRESSEN : 
Voor alles wat de aktie betreft, 

de verkiezing, het aansluiten als 
lid, kan men zich wenden tot : 

J . Dillen, Buurtspoorweglei S7, 
tel. -35.09.28; F. Dirks, Karel Van 
den Oeverslraat 26, tel. 36.38.91; 
B Verbeelen, Jozef Posenaerstraat 
37, tel. 35.57.08. 

ZEER BELANGRIJK 
B E R I C H T ! 

Ook wij hebben leden en kiezers 
die moeilijk de verplaatsing kun
nen doen naar de kiesburelen. 

Wij durven dan ook met aan
drang vragen : 1) geef ons de na
men en adressen van personen in 
zo'n geval opdat wij ze zouden kun
nen afhalen, 2) onze autobezitters 
die bereid zijn hieraan mee te hel
pen worden dringend verzocht hier
van Frans Dirks Jn Jcennis te stel
len. 

Het is 'een dwingende plicht onze 
mensen te helpen ! 

\ 'ermits de organizatie hiervan 
tijd vergt verwachten wij zo spoe
dig mogelijk de nodige adressen. 

DRAAGT UW STEENTJE BIJ 
Om een volwaardige kieskani-

pagne te kunnen voeren dienen wij 
over ruime geldmiddelen te be
schikken. 

Helpt ons hierin door storting op 
postrekening 1275.01 van Juul Dil
len, Borgerhout of door inschrij
ving op onze steunlijst. 

Adressen worden graag inge
wacht. 

Lier 

Berchem 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag 23 maart 19G8 -
14 uur - Fr. Van Hombeeckplein 
autokaravaan door Berchem. V.U.-
aulomobili.sten zijn op post. Veront
schuldigingen worden niet aan
vaard ! 

Bornem 
GROTE SLOTMEETING 

Grote slotmeeting voor Klein-Bra-
bant in café « De Eenhoorn », Sta
tionstraat 30, op zaterdag 30 maart 
om 20 uur. 

Sprekers : Guido Delang : 2de 
kand. provincieraad, Ludo Sels : 
1ste kand. Kamer en Wim Joris-
sen, 1ste kand. Senaat. 

Deurne 
MEDEWERKING BIJ 
KOMENDE VERKIEZINGEN 

Personen die bereid zijn ak-
tlef mede te werken bij de ko
mende verkiezingen worden ver. 
zocht dringend hun naam op te 
geven aan de h. Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne, tel. 
36.60.38 - iedere werkdag tussen 
18.30 en 19.00 u. 

Herenthout 
STEUN 

Leden die ons eflektief steunen 
willen kunnen dit doen hetzij door 
overschrijving op bankrekening nr 
132.04999, Vlaams Steunfonds, Kre
dietbank Herentals, hetzij door het 
overhandigen van hun persoonlijke 
bijdrage aan een onzer bestuursle
den. 

AUTOKARAVAAN 
Vandaag zaterdag 23 maar t richt 

het gewest Herentals een autokara
vaan in, die alle gemeenten van 
het kanton zal aandoen. Samen
komst te 1 uur 30 in de dorpskom 
van Wechelderzande. 

De deelnemers zorgen zelf voor 
een passende propagandistische in
kleding van hun wagen. Een ster
ke deelname van- onze ledenauto
bezitters wordt verwacht. 

GETUIGEN-TELLERS 
Gezien het groot belang dat een 

degelijke kontrole op de telverrich-
tingen in de telkantoren voor de 
verkiezingsuitslag heeft, vragen wij 
alle belangstellende leden of sim
patizanten ons hun naam op te ge
ven om als teller, op de verkiezings
dag te fungeren. Een paar kamera
den hebben zich reeds gemeld. 

BALLONBEDELING 
Bij gelegenheid van de « halfvas-

tenkavalkade » organizeert onze af
deling een gratis-bedeling van VU-
ballons aan ons lokaal, Markt 8. 

FEEST VAN DE OMROEPER 
Als steun voor dit vlaams-natio-

naal streekblad gaat op 23 maart 
voor heel het arr . Mechelen het 
feest van de omroeper door Feest
zaal : Technisch instituut, Kruisbo-
genhofstraat. Lize Marke met haar 
befaamd dansorkest zorgt voor de 
stemming. De Lierse beatgroep 
The voung Generation zorgt voor 
een apartje voor de jonge lui. Stem
mige bar voor de niet-dansers. In
kom 50 fr. 

Inkomkaarten bij ; 
Frans Lachi, Berlarij 40 te Lier, 

03-701443. 
Bob Dosfel. Kleine Barreelstraat 

W, Mechelen. 
Michel Servaes. Enipainlaan 28, 

Mechelen, 015-19139 
Lode Van Dessel, Zandvekenvel-

den 8, Nijlen. tel. 03-708276 

Merksem 
KERMIS VOOR 
VLAAMSE HARTEN 

Een boekje lootjes kost 50 Ir. Er 
is een auto en vele andere mooie 
prijzen te winnen. Boekjes met lo
ten in Tyl en bij onze bestuursle
den. 

VERKIEZINGEN 
leder die begaan is met de goe

de uitslag van de verkiezingen voor 
de Volksunie moet nu het zijne bij
brengen, leder donderdagavond is 
vergadering in Tijl Die meer wil 
«e ten over de verkiezingsaktie stel
le zich in verbinding met het se
kretariaat, tel. 45 57.77. 

Wie werkelijk geen tijd heeft of 
om andere redenen niet kan hel
pen, kan financieel bijspringen. In 
Ty! hangt een intekenlijst en de 
post-chek van Frans Geens is nr, 
9992.39. 

RAAMAFFICHES 
Zoals gebruikelijk rusten onze 

mannen van de propaganda niet, ze 
geven zich volledig. 

Ook wij kunnen ons steentje bij
dragen of hebben wij soms nog ge
burenvrees ? De slogan a Zeker is 
zeker » indachtig, zullen wij aan 
ons raam de affiche van de Volk.s-
unie plaatsen. Dat is nog steeds de 
beste propaganda en hier bestaat 
geen kans tot overplakken. 

Raamaffiches aan te vragen bij 
ons bestuur. 

VOOR ONZE NIEUWE LEZERS 
Hierna de adressen van bestuurs

leden-mandatarissen, waar men 
steeds terecht komt voor sociaal 
dienstbetoon en desgevallend ook 
kan lid worden van de Volksunie. 
Lidmaatschap 50 fr. per jaar voor 
het hoofdlid (gewoonlijk gezins
hoofd); mogelijke bijleden 20 fr 
Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
tel. 35.09.28; Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstraat 26. Tel. 36.38.91 
en Bert Verbeelen, Jozef Posenaer
straat 37. Tel. 35.57.08. 

AUTOKARAVAAN 
De dag voor de verkiezing, 30 

maart , mag volgens politiemaatre
gel geen propaganda op de straat 
gemaakt worden. De geplande au
tokaravaan, in samenwerking met 
de afdelingen Schoten en Bras-
schaat zal dus plaats vinden op 
zaterdag 23 maart . Samenkomst te 
14 uur op de Maantjessteenweg, ver
lenging van de Ringlaan. 

Het moet een indrukwekkende 
karavaan worden. Niemand mag 
ontbreken. 

Al wie een wagen heeft moet het 
zich als een pliclht aanrekenen za
terdagmiddag, 23 maart , voor de 
N'olksunie te rijden. 
_ Wij vragen ook enkele autobe

zitters, die geen getuige moeten 
zijn, zich de dag der verkiezingen 
een paar uur te willen opofferen om 
oude en zieke kiezers, die zich 
moeilijk kunnen verplaatsen, op te 
halen. 

GETUIGEN-TELLERS 
Het is noodzakelijk, dat al wie 

zich als getuige-teller heeft opgege
ven beseft welk groot belang er aan 
verbonden is dat deze funktie met 
ernst en nauwkeurigheid vervuld 
wordt. 

Allen worden verzocht, donder
dag 21 of 28 maar t op de vergade
ring in Tyl aanwezig te zijn vooral 
de jongeren, die voor de eerste 
maal zidlen zetelen. Natuurlijk re
kenen wij er vast op dat al wie 
zich heeft opgegeven om als getui-
geteller te zetelen, het als een ere-
plicht zullen aanzien om op post te 
zijn. Op 31 maart kan het er op 
aan komen. 

HET IS NOG T U D 
Indien u om een of ander reden 

nog niets hebt kunnen doen in de 
ze verkiezingsstrijd en gij wilt te
genover uw geweten In orde zijn, 
dan kunt gij nog altijd dez^e week 
een geldelijk stootje geven. O p het 
sekretariaat, Em. Lemlneurstraat 
33, kunt gij ten allen tijde terecht 
In Tyl hangt een intekenlijst, de 
posl-check van Frans Geens, Maan-, 

tjessteenweg 54 is nr. 9992.39, steek 
de gift in een omslag en bezorg het 
bij een van onze bestuursleden. 

^'oorzitte^ Luc Droogmans, Kruis 
baanvelden 15; penningm. Lieven 
Kalingart, Pastoor J . Bampsstraat 
18; propaganda Renaat Devriendt, 
(jen. Mahieustraat 55 en kiesfonds 
(ieert Meeus, Ridder van Parijsstr 
48. 
DE PLICHT VOOR DEZE 
LAATSTE WEEK 

Terwijl onze jonge kameraden 
hun vrije en hun slaapuren opoffe
ren om de propaganda Aoor de 
Volksunie uit te dragen, moet gij 
nog \oor zondag 31 maar t een be
zoek afleggen bij die familieleden 
en kennissen van wie gij weet dat 
zij vlaamsgezind zijn, maa r dik-
w ijls door anderen argeloos bewerkt 
werden Alleen inet ze er eens op te 
do''n denken, soms maar met er uw 
overtuigd gezicht eens te laten zien, 
kunt gij tientallen stemmen bijwin-
nen. (leen kans mag onbenut blij
ven. Doe uw plicht ! 

Mechelen 
SLOTMEETING 

Iedereen naar de slotmeeting vrij
dag 29 maart te 20 uur in de stad.s-
schouwburg. 

Korte toespraken door : Michiel 
Cauwenbergh, 1ste kand. provincie
raad, Ir. Oskar Renard, 2de kand. 
Kamer, Ludo Sels, 1ste kandidaat 
Kamer en Drs. Wim Jorissen, 1ste 
kandidaat voor de Senaat. 

Voorzitter : M. Servaes. 

Mortsei 
GETUIGE (TELLERS) 

De nodige onderrichtingen en be
wijs als gevolmachtigde om als ge
tuige de namiddag van de verkie
zingen op te treden, zullen deze 
week aan onze getuigen gezonden 
worden (± 26 dz.), alsmede bericht
geving van plaatsr en uur van .sa
menkomst voor vertrek. 
VERKIEZINGSFONDS 

Hiermede danken wij reeds de 
<f velen » die aan onze groep « met 
klinkende munt » gevolg hebben 
gegeven, zowel door storting op on
ze p.c.r., als door betaling aan onze 
wijkleiders. Zij die hun <t stuiver » 
nog niet aan het verkiezingsfonds 
overgemaakt hebben kunnen dit 
nog doen door storting op onze 
F.C.R. 1151.12, V.Z.W. Volksimie -
Mortsei, p-a - Llersesteenweg 197, 
of door rechtstreekse afgifte (tegen 
kwijtschrift) bij Wim Claessens 
(zelfde adres) (tel. 51.39.09). 

Scheldekant 
BAL 

Volksuniebal zaal « Temsica », 
Kaal, Temse op zaterdag 23 maar t 
1968 om 20 uur. 

ZOEKERTJES 
Ingenieur tuinbouw 32 jaar -

vlertalig - zoekt passende betrek
king. Schrijven : W. Jorissen, As-
tridlaan 80, Mechelen. T 29. 

VI. Nat. door overtuiging gebrood
roofd zoekt passend werk voor gan
se of halve dagen. Beroep bedien
de : meertalig, op de hoogte van 
algemene administratie. 

Schrijven naar Van Assche Leo
pold, 132 Kloosterstraat, Ekeren, 
tel. 41.62.43 - T 28. 

Bediende, 41 jaar, zeer goede al
gemene ontwikkeling en adminis
tratief onderlegd, zoekt dringend 
werk. Meertalig. Schr. bureel blad 
T 26. 

Ongeschoolde arbeider, sterk en 
werklustig, 40 jaar, zoekt dringend 
werk in vast dienstverband. Schr. 
bureel blad ï 27. 

Vlaams-nationalist zoekt betrek
king. Frans, Duits en Engels. Han-
delskorrespondent in beide lands
talen. Zeer bedreven in alle admi
nistratieve arbeid, hulpboekhouder, 
afrekenen van schepen, permanen
te inventaris voor, magazijn en ver
koop. Kan typen. Vader van 4 kin
deren, ziekelijke vrouw, 54 j . Bu
reel blad T 25. 

Als bijverdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon nood-
cakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven E t Vervaecke, 
Noordkustlaan 10. Groot-Bijgaar
den T 212. 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA, 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 
over franse grens, in prachtige 
verkaveling, gratis zwemkom, 
machtig zicht op Middell. Zee. 
Villa en apparL te huur vanar 
Pasen. T. : 03.51.36.30. 

Uw Spaanse zon : appartemenfefi 
juli-aug. - 4 pers. per dag : 320 fr. 
- 3 pers. 15 d. : 3.835 fr. - 11 pers. 
13 d. : 8320 fr. - 6 pers. per maand : 
8.550 Ir. Vraag Immo Spain folder. 
Cornells, Edegemsestr 60, Mortsei. 
'lel, 03-49.26.14. T 20 

Te huur : juli en augustus. Zee
dijk : Raversijde - Oostende, resi
dentie : Costa Bella, prachtig-mö-
dern gemeubeld appartement, 5de 
verdieping - 2 slaapkamers, zomer
terras met enig uitzicht ! Schrij
ven : Desnerck Roland, Zeedijk 20, 
Raversijde - Oostende. Bellen : '» 
avonds 0.59-79151. T 23. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

«PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter Pofstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek « De Veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelei 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 
BLANKENBERGE 

« Rubenshof » 
Wetstraat 79 - Tel. (050)41571 

Lokaal Volksunie 
Kamers - Pension 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - Volledig pension 

Gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 

Elisabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof . BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - TeL (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer • Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-
zakken, -vellen . Rollen - Be-

drijsschorten - Prijskaartjes. 

Hoofdredakteui , 
T. van Overstraeten 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rolatyp, Sylv Dupuislaan 
110. Brus. 7. • Tel. 23.11.98 

Beheer i 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op di t adres. 

Jaa rabonnement : 300 Ir. 
Halfjaarlijks : 170 tr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 tr. 
S teunabonnement : 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 

Alle s tor t ingen voor het blad 
op post rekening : 1711 39, 
«WIJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. ui tg . Mr. F. Van der 
Eist, Beizegemstr. 20, Brus. 12. 
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PERS 

_ He t Vo lksun iekongres van vo
r ige za t e rdag k reeg « een goede 
p e r s », zoals men zegt, met dien 
v e r s t a n d e , da t w e h i e r o n d e r de 
ve r s l agen ve r s t aan . De Gazet en 
Le Soi r gaven he t u i tvoer igs te 
vers lag , de vers laggever van d e 
antvi^erpse k r a n t bleek zelfs een 
t ikkel t je van zijn we l l i ch t pe r 
soonl i jke geestdr i f t in zijn ve r 
s lag te hebben gelegd, ve rmi t s 
h i j s p r e e k t over « een bomvol 
k o n g r e s g e b o u w ». R. Bonnel in 
L e Soir ( d o o r zijn r edak t i e a a n 
zien a ls « specia l i s te p o u r les 
p o r t s et les f l amingan t s ») 
b r a c h t een tamel i jk objektief 
vers lag , evenwe l met de geb ru i 
kel i jke a fzwakking . 

Bepaa ld s impat iek gekleurd is 
een b e s c h o u w i n g van Vlamingen
v r i end J a n Verdonck in he t a m -
s t e r d a m s e weekb lad « De Nieu
w e Linie ». 

DE NIEUWE LINIE 
« De Volksunie me t een s t e rk 

soc iaa l en voora l onverzu i ld 
p r o g r a m m a t r a c h t nog he t 
m e e s t fris (van alle pa r t i j en ) 
v o o r de dag te k o m e n . Ze heeft 
i n V laande ren p l aka t en van 20 
.vierkante m e t e r opgehangen , 
w a a r o p een bu l ldoze r s taa t afge
bee ld . Die m a c h i n e moet «de he le 
o u d e r o m m e l o p r u i m e n ». Maar 
v o o r he t d o o r deze par t i j gep ro 
p a g e e r d e federa l i sme (K la r e af
s p r a k e n - goede b u r e n ) li jkt he t 
België van 1968 spij t ig genoeg 
n o g niet r i jp . T e r w i j l in di t ver 
d e e l d e l and ju is t en s lechts in 
een m o d e r n opgevat f edera l i sme 
d e oploss ing schi jnt te schui len 
v o o r de s t r u k t u r e l e k w a l e n , 
•waaraan he t al gene ra t i e s lang 
l i j dende is ». 

KoUega Verdonck moge zich 
t r o o s t e n : de Volksunie is bezig 
sne l en goed « di t l and » ri jp te 
m a k e n voor he t federa l i sme. Dit 
g e b e u r t o n d e r a n d e r e d o o r de 
k r a c h t i g e ak t ie tegen de P.V.V., 
d i e van de d e r d e p laa t s in 
V l a a n d e r e n zal ve rd rongen w o r 
den . Over igens is de P.V.V. n ie t 
a l leen het m i k p u n t van de V.U. 
J o s Van E y n d e heeft he t zelfs 
o p de z e n u w e n gek regen me t die 
t r i k o l o r e affiches van de P.V.V. 
(a l m a a k t de B.S.P. zelf mi sb ru ik 
van « 's l ands eenheid » en pak t 
pa r t i j genoo t S imone t in het An-
de r l ech t se ui t met affiches, 

•waarop hij in r euzegro te t r i ko 
l o r e g lor ie p r i j k t . . . ) . Jos ziet de 
geva ren van di t misbru ik aan de 
e inder opdoemen . 

VOLKSGAZET 
« Wij aar/.elen dan ook niet te 

zeggen dat de P.V V. bezig is van 
de nationale vlag iets te maken dat 
wel eens het baarkleed van België 
zou kunnen worden. 

Dit geldt in alle omstandigheden, 
zowel wanneer de P.V.V. wint als 
wanneer zij verliest. 

Wint zij onder de nationale sym
bolen dan zullen alle tegenstrevers 
van M. Vanaudenhove zich nood
gedwongen moeten keren, niet al
leen tegen hem en zijn partij doch 
tegen alles wat door de P.V.V 
V ei d misbruikt. 

Verliest zij, dan zullen de geëx
ploiteerde nationale symbolen met 
dit verlies worden \ ereenzelvigd 
en nog meer schade ondergaan 
dan in het verleden. 

Kortom : het zogezegd nationaal 
en belgisch optreden van de PVV 
ÏE in wezen veel anti-nationaler en 
anti-belgischer dan de agitatie van 
de Vlaamse en Waalse extremisten 
die altijd een luidschreeuwende 
doch machteloze minderheid zul
len blijven. 

Iedereen weze dus gewaar
schuwd. Men geve zich nog tijdig 
rekenschap van de gevaren waar
aan de verkiezingstaktiek van de 
P.V.V. het reeds zo sterk bedreig
de land blootstelt. » 

Manu Ruys heeft anders niet 
veel vertrouwen in de B.S.P., die 
t i j verdenkt, na de verkiezingen 

met de P.V.V. scheep le zullen 
gaan (twee trikolore partijen sa
men dus). De dubbelzinnigheid is 
trouwens troef bij de traditionele 
partijen. Daarover schrjft het knap 
opgemaakte weekblad van St. Ni
klaas het volgende : 

HET VRIJE WAASLAND 
« Het is intussen duidelijk ge

worden dat noch de C.V.P. noch 
de B.S.P. een oplossing hebben 
voor het Waals-Vlaams vraagstuk 
oi voor het vraagstuk Brussel. De 
lijst Van den Boeynants groepeert 
Vlaamse C.V.P.-ministers en par
lementsleden, die zich principieel 
akkoord verklaarden met bespre
kingen na de verkiezingen over de 
beruchte vrijheid van de huisva

der in onderwijszaken en over de 
gelijkberechtiging van Brussel als 
derde gesprekspartner wanneer het 
om de herstrukturering van België 
zal gaan ! 

Velen betreuren trouwens dat, 
^vaar heel wat faktoren aanwezig 
zijn om na de verkiezingen tot een 
breed Vlaams eenheidsfront te ko-
rnen, bepaalde leidende Vlaamse 
C.V.P.-middens — blijkbaar meer 
bekommerd om het ineentimmeren 
van een nieuwe (of de oude?) Bel
gische eenheidspartij — zich wel be-
leid verklaren tot een post-elekto-
raal gesprek met de Franstalige 
P.S.Ci (-die er in zake taalwetge
ving, Leuven en Brussel onaan
vaardbare opvattingen op nahoudt) 
doch bij voorbaat elke dialoog, laat 
staan samenwerking, afwijzen met 
de V.U. waarmee zij nochtans zo
veel gemeen hebben. » 

Ja, die C V.P . nietwaar, ze is lie
ver turks dan paaps, ze houdt het 
nog altijd met Van den Boeynants, 
die nauwelijks een maand geleden 
nog als de vedette op allerlei vlaanti-
se C.V.P.-feesten prijkte en die 
door de vlaamse C.V.P.-propagan
da als een genie werd voorgesteld. 
Over de lijst VDB schrijft tans Mar-
cel Grégoire in het blad van het 
Leuvense Plein het volgende : 

LE SOIR 
« De verwarring en haar gevol

gen zijn ten slotte zeer groot wan
neer de lijst zodanig is samenge
steld dat de kiezer, wanneer hij 
voor een bepaalde persoon stemt, 
zelfs met een voorkeurstem, deze 
ten voordele kan uitvallen van een 
kandidaat, die n€t het tegeno\erge-
stelde predikt van de door de kie
zer aangeduide kand idaa t ! Som
migen zullen gekozen zijn door kie
zers, die precies de tegenovergestel
de opvattingen huldigen van de ge
kozene. » 

Geldt deze zienswijze misschien 
in geringe mate voor franstalige kie. 
zers te Brussel, ze geldt in nog veel 
grotere mate voor de vlaamse Brus
selaars, die hun stem zouden uit
brengen op de lijst van anationalen 
Pol Pens. Hun stemmen zullen 
slechts dienen om rabiate al dan 
niet nobele franskiljons in de parle
mentszetels te katapulteren. 

Onbewust — het is niet de eer
ste keer de jongste weken dat de 
redaktie van het blad zich vei^allo-
peerd — laat Het Volk in de CVP-
kaarten kijken, de kaarten van de 
vlaamse C.V.P. waar de dubbel
zinnigheid niet minder troef is dan 
bij VDB. 

In een kommentaar over de hou
ding van de Waalse C.V.P. schrijft 
het blad van Gent en van Cool o.a. 
volgende merkwaardige (schuld) 
bekentenis : 

HET VOLK 

« Het zijn altijd de Walen ge
weest die uit de unitaire C.V.P. 
het meeste voordeel wisten te slaan. 
Met hun 18 volksvertegenwoordigers 
hadden zij in de uitti-edende rege
ring vijf ministers, terwijl de 
Vlaamse C.V.P. acht ministers 
kreeg voor 5ü kamerleden. Niette

genstaande dat zijn het diezelfde 
Walen geweest die, in een mo
ment van opgewondenheid en zelf
overschatting, hun Vlaamse partij
genoten de rug hebben toegekeerd. 
Zij beslisten hun eigen weg te gaan, 
Waals voor alles, met een federalis
tisch getint programma dat voor 
een goed deel is afgekeken van het 
Waals socialistisch kongres te Ver-
viers en van allerhande aktieve 
maa r weinig aanhangers tellende 
Waalse drukkingsgroepen. » 

W a r e het niet van de krachtige 
vlaamse opinie, jaren lang geduldig 
en nadrukkelijk door de Volksunie 
voorgelicht en de weg gewezen, de 
vlaamse C.V.P. zou vandaag de dag 
nog steeds haar waalse kollega's 
« het meest voordeel uit de unitai
re C V P . » laten halen. De C.V.P. 
doet het, de C.V.P. zegt het, zelf. 
Dan moeten wij het niet meer zeg. 
gen en dan zal het wel waar zijn, 
alles wat er reeds over de knech-
tenmentaliteit van de De Saegers, 
Van Cauwelaerts, Segers e a. 
« vlaamse » bonzen is gezegd ge
weest. 

L A L I B R E B E L G I Q U E 

In een hoofdartikel schrijvend 
over Leuven betoogt de moniteur 
van de Warmoesberg, waar de blau
we liefde door de perkamenten huid 
schemert, het volgende : 

« Moeten we nog onderlijnen dat 
s temmen voor een kleine partij niet 
alleen de partijen, die de nationale 
eenheid voorstaan, zal verzwakken 
doch ook deze van de frankofonen 
te Leuven ? Dat is vanzelfsprekend 
wat de Volksunie betreft, evenzo 
vyat de federalizerende frankofone 
lijsten aangaat ». 

De Libre verschaft ons hier een 
flink argument tegen hen, die beto
gen dat versterking van de C.V.P., 
versterking zou betekenen van de 
pozitie van Leuven-Nederlands en 
verzwakking van Leuven-Frans. Het 
tegendeel is waar, zo leert de Libre, 
die niet altijd doordraait. 

DE GAZET 
In deze tijd van kiesstrijd stellen 

we andermaal vast dat de kommen-
taren van de vlaamse dagbladen 
zoveel mogelijk trachten de V:U:-
standpunten te verzwijgen. Ofwel 
nemen ze hun toevlucht tot min of 
meer objektieve, min of meer uitge
breide verslagen ofwel blazen ze wel 
eens bepaalde incidenten op. 

De oogst in De Gazet wa» deze 
week in elk geval m a a r mager, ten-
zij in de lezersrubrieken, waaruit 
wc twee prikken lichten, van lezers 
die het met de dubbelzinnigheid van 
de vlaamse C.V.P. niet eens zijn. 
Hoe sterker de V.U., des kritischer 
de lezers van de vlaamse kranten 
worden. Aldus n a m iemand uit 
Halle het versagen van de C.V.P. le 
Brussel inzake de beruchte vrijheid 
van de huisvader op de korrel : 

Met verbazing hebben wij gelezen 
da t volksvertegenwoordiger Linde-
mans het princiep van de vrijheid 
van de hulsvader te Brussel verde
digt. 

Wel maakt hij de erkenning van 
dit princiep afhankelijk van de voor-
afgaande vervulling van enkele voor
waarden. 

Doch als hij werkelijk meent dat 
die voorwaarden ooit door onze vij
anden aanvaard en verwezenlijkt 
zullen worden dan is hij zeer naïef. 

Die stelling is juist door onze te
genstanders uitgevonden als middel 
tot verfransing. Dit alleen reeds is 
voldoende om haar te bestrijden. 
Daarbij kan een volk in gevaar 
zulks nooit aanvaarden of het te
kent zijn doodvonnis ». 

Een jonge kiezer uit Mechelen uit. 
te over het geheel van de C.V.P.-
houding inzake onze gemeenschaps
problemen als volgt zijn ontgooche
ling : 

«Het tot een programmapunt ma
ken voor de oplossing van de ge-
meenschapsproblenien van het de-
centralizatle-wetsvoorstel van de 
C.V.P., heeft de jonge C.V.P.-kie-
zers diep teleurgesteld. Dit wets
voorstel was toen al voorbijge
streefd. Dat is geen oplossing. Het 
spreekt de jongste kiezers en kieze
ressen niet meer aan. 

De enige nog mogelijke oplossing 
is die uit het manifest van de 
VVB. 

« Vlaanderen en Wallonië moe
ten kunnen beschikken over ei
gen wetgevende en uitvoerende in
stellingen, die hen in staat stellen 
hun specifieke aangelegenheden op 
te lossen, zonder gevaar van in
menging vanwege de andere ge
meenschap » enz. 

Dat is geen extremisme. Dat is 
gezond verstand. Dat is gewettigde 
bezorgdheid voor het verder be
staan van België. » 

^ - navar 
WAT ZOO ZIJ DOEN 
ZONDER TANDEN ? 

^ 

KEEP DAN NOQ MAAR SMIUKCt 

DAT KAN ü HAAR NIET AANDOEN EN EERLIJK, 

MENEER, HADT U HAAR ECHT EENS NIET GRAAG 

AAN DE TAND WILLEN VOELEN 7 DAT KAN 

want nm;avü staat er 
. borg voor 

fMVnPU reinigt ze door-en-door Qrondffl, 
met zijn afgeronde microfijne partikeltjes eal-
ciumcarbonaat (kfefnerdan 1/10.000 millimeter, 
kan het minder?), dus zonder ze te krassen, 
en wat even nieuw Is, 
fWVaPpt I« gewaarborgd zonder zeep of 
glycerine, die maken uw tandvlees immers week 
en daarom gaat het nu j'ufst want 
UOVUPU beschermt tegen tandvleesbloe-
den en -ontstekingen en houdt uw tandvlees 
kerngezond omdat het rijkelijk azuleen bevat, 
dat de ontsjekingen weert, daarenboven beval 
nO^nirU een nieuwsoortig antiseptlcum 
dat de bacteriën (die hoofdschuldigen van ian^-
bederf en van een slechte adem) bestrijdt en uw 
adem geurig fris houdt. 
het dagelijks poetsen Is nu geen karwei meer, 
want 

twvarit past zich aan 
aan uw smaak 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
MASSALE KIESMEETING 

Iedereen moet aanwe/ig zijn op 
de massale kiesmeeting van de 
Volksunie Antwerpen op donderdag 
28 maart a.s. om 20 uur in de Han
delsbeurs van Antwerpen. De nieu
we programniabrocliures zullen er 
gratis uitgedeeld worden. Senator 
Ballet zal de meeting voorzitten 
waarop o.a. de vier antwerpse 
volksvertegenwoordigers het woord 
zullen voeren. 

Turnhout 
KIESFONDS 

Stort Uw bijdrage op P.R. 
101.30.8G van R. Beaufa>s, Turn
hout. Onze afdeling heeft 25.(MK) fr. 
rondgehaald, maar dat is niet ge
noeg. We verwachten Uw bijdrage: 
groot of klein, alles is welkom ! 
Voor de Volksunie en voor Vlaan
deren ! 

Voor medewerking tijdens en na 
de kleskampanje : wend U tot t . 
Van Houtven, Kerkstraat 9, Oud-
Turnhout, tel. 429(59 of tot J. Bau-
weraerts, Taxandriastraat 17, 
Turnhout. 
AUTOKARAVANEN 

Alle gelukkige bezitters van een 
wagen worden verwacht in onze 
drie autokaravanen op zaterdag 23 
maart om 13 uur 30: kantons "Mol-
Arendonk : Geel, Waterstraat: kan
tons Herentals - Westerlo : Wechel-
derzande. Dorpsplein en kantons 
Turnhout - Hoogstraten : Turn
hout, Kasteelplein. 

BRABANT 

Brussel 
FINANCIËLE MOBILIZATIE * 

Op de jongste arrondlssements-
raad werden de streefcijfers vastge
legd ; 1 frank per inwoner in het 
arrondi.ssement Halle-Vilvoorde; 
OpO fr. in het arrondissement rand
gemeenten en 0,20 fr. in het arron
dissement hoofdstad BrusseL 

Wekelijks zal de stand per ge
meente percentsgewijze worden 
meegedeeld. "* ~ 

De afdelingsbesturen worden ver
zocht de beloofde bijdragen zo vlug 
mogelijk te storten op PRK 8()54.5(l 
van Volksunie V / W arr. Brussel te 
Brussel. Deze bedragen worden ge
voegd bij de klassering per gemeen
te. 

Brussel - Halle - Yiavoorde 
Financiële mobilizatietoestand 

17-3-68 : 
1) St.-M.-Bodegem 341 t. h. 
2) Jette 207 t. h. 
3) St.-K.-Lcnnik l/G t. h. 
4) Dilbeek-Itterbeek 162 t. h. 
5) St.-.Ioost-Etterbeek, 

St.-L.-Woluwe 
St.P.-Woluwe 115 t. h. 

6) Diegem 108 t. h. 
7) Beersel 107 t. h. 
8) Strombeek-Bever 105 t. h. 
9) Kraainem-Wezembeek 

Sterrebeek, 
St.-Slev.-Woluwe 99 t. h. 

10) Grimbergen 9G t. h. 
11) Kap.-op-den-Bos 

Nieuwenrode 95 t. h. 
12) Molenbeek 94 t. h. 

St.-Ag.-Berchem 94 t. h. 
14) Essene-Hekelgem 

Teralfene 83 t. h. 
15) Wenimel 74 t. h. 
16) Steenokkerzeel 

Nederokkerzeel 72 t. h. 
17) Ganshoren 

Koekelberg 68 t. h. 
18) Mei.se-Wolvertem 64 t. h. 
19) Kampenhout-Bei g-

Buken 63 t. h. 
20) Brussel 54 t. h. 
21) Hofstade-Muizen 47 t. h. 
22) Dworp 44 t. h. 
23) Halle 43 t. h. 
24) Elewijt-Eppegem 

Weerde-Zemst 42 t. h. 
24) Herfelingen-Kester 

Leerbeek 41 t. h. *• 
26) Londerzecl 35 t. h. 
27) Alsemberg-Rode 16 t. h. 
28) Anderlecht 15 t. h. 
29) Drogenbos-Linkebeek 

Ruisbroek 11 t. h. 
Evere 11 t. h. 

31) St.-Pieters-Leeuw 6 t. h. 
Abonnenten, leden en slmpatizan-

ten die hun gemeente en hun afde
ling een betere plaats willen zien 
bekleden en vooral het arrondisse
ment de nodige verkiezingsfondsen 
willen bezorgen, storten op i)rk. 
1̂ 6,54.50 van Volksunie zvw. arr. 
Brussel te Brussel. 

Evere - Schaarbeek 
MEETING 

Maandag 25 maart te 20 uur heef', 
een openbare vergadering plaats in 
de zaal van het café « La Limite », 
Walckiersstraat 10 te Evere. 

Het woord zal er gevoeld worden 
door V'ic Anciaux, uittredend volks-
X ertegenwoordiger en 1ste kandi
daat Kamer en Lode Claes 1ste 
kandidaat Senaat. 

Grimbergen - Beigem 
LAATSTE AUTOKARAVAAN 

VU.-automobilisten houdt nu 
reeds de datum van 30 maart a.s. 
vrij, daags voor de verkiezingen, om 
aan de laatste autokaravaan deel 
te nemen. Verzameling om 14 uur 
aan het Kerkplein. \ erontscluildi-
gingen worden niet aanvaard ! 

Halïe 
AUTOKARAVAAN 

Zaterdag 23 en zaterdag 30 maart 
14 uur autokaravaan, vertrek St. 
Rochuskerk. 

Kapellen op den Bos 
MEETING 

Onze eerste meeting te Nieuwen-
lode was een sukses. De twee spre
kers de hh. Laeremans, Grimber
gen, 7de kandidaat voor Kamer en 
Peeters, 8ste kandidaat voor Ka
mer en 2de kandidaat voor de pro-
\incie, oogstten veel bijval. De h. 
Deblieck, 6de kandidaat voor de 
Senaat werd door de h. Laeremans 
in de bloemen gezet, om zijn vele 
jaren werking in het kanton Wol-
\er tem. 

NIEUWE AFDELING 
NIEUWENRODE 

Na de vergadering werd besloten 
een afdeling te stichten te Nieuwen
rode. Een bestuur werd gekozen 
door de V.U.-leden onder de lei
ding van de kantonale gevolmach
tigde Firm in Deblieck uit Kapelle-
op-den-Bos. Het bestuur is samen-
gestel^ als volgt : voorzitter : Van 
der Veken Jan , Meiselaan 49, Nieu
wenrode, tel. : 015-71305 (raadslid); 
sekretaris : Van den Brande Mare, 
Kerkstraat, Nieuwenrode; schatbe
waarder : Troch Kamiel, Meiselaan, 
Nieuwenrode; propagandist : Van 
den Brande Karel, Brandhofstraat 
5, Nieuwenrode en organisatie : 
Siebens ïheodoor , Brandhofstraat 
G, Nieuwenrode. 

Laken 
TELLERS GEVRAAGD ! 

Nee, 't mag niet gebeuren dat op 
31 maar t een deel van onze winst 
verloren gaat door het geknoei in 
de telkantoren. Wie op die dag van 
14 tot 19 uur vrij is, geeft zo gauw 
mogelijk zijn naam op aan 't sekre-
tariaat (bel 2G.64.51). Op 31-3 heeft 
lijst nr. 2 zijn getuige in elk tel-
buro ! 
ALGEMENE MOBILIZATIE 

Iedereen die 3 V«olksunieërs in 
de Kamer "wil voor Brussel, die 
v,'at werklust, ideeën en geld over 
heeft voor de zaak, melde zich drin
gend op 't sekr. R. Neyberghlaan 
188 (tel. 266451). 

Leuven 
GROTE MEETING 

Vrijdag 29 maart heeft voor hel 
arrondissement Leuven om 20 uur 
de slotmeetlng van deze kiesstrijd 
in ons gewest plaats met als spre
kers prof. Van Paemel over « Leu
ven-Vlaams door de Volksunie » en 
Walter Luyten « De doorbraak 
naar het federalisme ». Professor 
Verduj'n zit deze meeting voor. 

Alle V.U.-leden en simpatizanten 
op post, salon « Georges », Hoge
schoolplein, te Leuven. 

Overijse • Hoeilaart 
GROTE MEETING 

Dinsdag 26 maart te 20 uur in 
de zaal « Luxemburg », steenweg 
op Brussel 667 te Jezus-Eik 0 \ e r -

ijse (nabij de kerk) grote volksver
gadering. 

Sprekers : Eugeen De Facq, hoog
leraar en 2de kandidaat Kamer en 
Bob Maes, Brussel, 2de kandidaat 
Senaat Brussel, provinciaal voor-
zider Brabant, zelfstandige. 

Eveneens voor.stelling "tan de 
plaatselijke kandidaten. 

Alle leden en smipatizanten uit 
èe streek zonder ekskuus aanwe
zig. Sukses verzekerd i 

St. Genesius-Rode 
Alsemberg 
VOLKSVERGADERING 

Onze afdeling organizeert op 
woensdag 27 dezer te 20 uur in de 
zaal « De Zwaan » te Alsemberg, 
Pastoor J. Bolsstraat, een volksver
gadering waarop o.m. onze volks
vertegenwoordiger Vie Anciaux het 
woord zal voeren. 

Wemmei 
VOLKSVERGADERING 

Donderdag 28 maart a.s. te 20 
uur 30 heeft te Wemmei in de zaal 
« Centrum » (café Felix Thyssens) 
een grote volksvergadering plaats 
niet als sprekers volksvertegen
woordiger dr. Vic Anciaux en 
lijstaanvoerder voor de senaat Lo
de Claes. Alle leden op post, brengt 
vrienden en simpatizanten mee. 

OOST-VLAANDEREN 

Astene 
O P R O E P 

Dienstvaardigen kunnen zich 
wenden tot een der volgende 
adressen : Coessens L., Achterstr 
141, Astene, tel. 761S07; Ruckbosch 
R., Driesstraat .36, Petegem-Leie, 
tel 762179 en Onderbeke M., A 
Van Eechoutestraat 45, Deinze, tel. 
762911. 

Denderleeuw 
STEUNFONDS 

Reeds werd 13.500 fr. overgedra
gen aan het arrondissementeel Ver-
kiezings- en Propagandafonds. We 
zijn goed op weg de 20.000 fr. te 
overschrijden. Vrienden geeft een 
flinke steun, want nu is het er om 
te doen. Ook wat de operatie - 68 
betreft, staat Denderleeuw op de 
ereplaats. Er kwam reeds meer 
dan 10.000 fr. binnen van simpati
zanten onzer gemeente. Wie nog 
iets heeft steune, opdat de Volks
unie winne ! 

Gent - Eekio 
AUTOKARAVANEN 

24 maar t : vorming Vlaams huis 
Roeland 8 uur 45, vertrek 9 uur 15. 
Middag vertrek, terug aan de Roe
land om 14 uur. 

30 maar t : randgemeenten Gent. 
N'ertrek te Ledeberg Marktplein om 
13 uur 45. 

Breng uw knapzak mee, voor 
warme soep wordt 's middags ge
zorgd. 

Sint-NIklaas 
PLAKPLOEG EN HELPERS 

Allen die daadwerkelijk willen 
meehelpen aan de kiesstrijd, ofwel 
om te plakken op door ons gelgjïSK 
de platen (dus toegelaten), ofwel 
om pamfletten rond te dragen ge
ven hun naam op aan Herman 
Rimbaut Kleibeke 128 - teL 761053. 
VERKIEZINGSFONDS 

Om de brievenbussen van ons ar
rondissement van een groot aantal 
pamfletten te voorzien, en om aan 
onze propagandisten het nodige 
propagandamateriaal te bezorgen, 
verwachten wij dringend uw fi
nanciële bijdrage oj^ prk. 514 van 
de Bank Laniber: te Beveren-Waas, 
met vermelding « voor rekening 
50.i75 ». 
STERRIT O P ZATERDAG 
23 MAART 

1ste rit. Vertr»k op de markt te 
St. Niklaas om 15 uur, St. Pau
wels, Kemzeke, Stekene (Steke-
naars pikken aan). De Klinge, St. 
C»illis-W., St. Niklaas aankomst om 
17 tuir 30 voor de openluchlmee-
ting om 18 uur. 
LOKEREN 

2de rit. Vertrek om 15 uur. Dak-
nam, Ek.saarde, Sinaai, Bel^ele 
(Puyveld en dorp), St. Niklaas open-
hichtmeeling om IS uur op de 
markt. 
KRUIBEKE 

3de rit. Vertrek om 15 uur. Ba
zel, Rupelmonde, Steendorp, Teii^se, 
Tielrode, Elversele, St. Niklaas 
openluchtmeeting om 18 uiu", Markt. 

BEVEREN 
3de rit. Vertrek om 15 uur, Mel-

sele, Kallo, Doel, Kieldrecht, Verre
broek, Vrasene, Nieiyvkerken, St. 
Niklaas openluchtmeeting om IS 
uur. 

Meetjesland 
AFSCHEID VAN EEN 
STRIJDMAKKER 

Vorige week vrijdag werd onze 
vriend Albert De Coninck uit Ade-
gem ten grave gedragen. Pas uit 
het hospitaal ontslagen, was hij 
geestdriftig begonnen VU-steunkaar-
ten aan de man te brengen. Toen 
heeft zijn hart het begeven. 

Albert, wij zetten uw strijd voort, 
en vergeten u niet. Aan echtgenote, 
kinderen en familieleden, onze op
rechte deelneming. 

Oudenaarde 
AUTOKARAVANEN 

Op zaterdagen 23 en 30-3-6? 
wordt met een autokaravaan door 
het arrondis-sement gereden. Vor
ming va^^ de karavaan : telkens op 
de markt te Oudenaarde om 13 
luir. Vertrek 13 uur 30 stipt. Leeu
wenvlaggen, affiches e.a. meebren
gen. 

Wij rekenen op een grote deel
name van onze simpatizanten en 
vanzelfsprekend van al onze kandi
daten. 

Zwijnaarde - De Pinte -
Zevergem 
O P R O E P T O T SOLIDARITEIT 

Onze afgevaardigden zijn niet in 
de inogelijkheid ledere simpatizant 
persoonlijk te bezoeken. Zij die 
wensen het verkiezingsfonds te 
steunen storten hun bijdrage voor 
Zwijnaarde - Zevergem op P .C . nr 
99.43.65 van mevr. Vermeersch-Ras-
schaert G.; voor de Pinte : P.C. nr 
15.13.25 van mevr. De Zitter - Ver-
straeten M., De Pinte. Het gaat ons 
allen aan ! 

Waarschoot 
FEDERALISME OF... 
UW LEVEN ! 

Zaterdag 23 maart 68 te~ 20 uur 
in het lokaal « De Nieuwe Reizi
gers », Stationsstraat 109, worden 

, de absouten van de unitaire staats-
struktuur voorgezongen door Frans 
Baert, Mare Stals en Fons Van Hol-
derbeke. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
VERKIEZINGSBAL 

Ik doe een oproep tot alle leden 
en simpatizanten van de provin
cie West-Vlaanderen, om zo talrijk 
mogelijk tegenwoordig te zijn op 
ons arr . verkiezingsbal te Blanken
berge, Weststraat zaal « Thalia » 
op zaterdag 23 maar t om 20 uur 
30. 

Na Brussel is de kust het groot
ste bolwerk van de Pest Van 
Vlaanderen. 

Denkt er aan, dat alle vijandige 
blikken op ons zullen gericht zijn. 

Laat dus op 23 maar t de zuivere 
Volksunie lucht de stank van de 
Pest Van N'laanderen uit onze stad 
\erdrijven. 

De drie kopmannen van de lijst 
zullen het bal inzetten. 

Brugge 
SCHITTEREND GESLAAGDE 
MEETING 

Een proppensvol « Breydelhof » 
beluisterde op vrijdagavond 15 
maar t achtereenvolgens de hh. Pie-
ter Leys, student Van Daele, R. 
Declercq, Guido Van tn en Mau-
rits Coppieters. Laatstgenoemde 
spreker — herhaaldelijk, door toe
juichingen onderbroken — schet
ste de taak van een federaal 
\ laanderen in een nieuw België en 
in een groeiend Europa. 

MEETINGS AAN KERKEN 
EN PLEINEN 

Om de inzet van de verkiezingen 
het volk duidelijk te maken geeft 
de Volksunie alom in het arr . 
Brugge-Torhout \oorlichtings\erga-
deringen op openbare pleinen. Der
gelijke vergaderingen gingen reeds 
door te Dudzele, Lissewege, Zee-
brugge, Moerkerke, Damme, St. 
Kruis, Sijsele, Snellfgem, Jabbeke, 
Oedelem en Beeinem. 
AUTOKARAVAAN 

Morgen zondag 23 maart houdt 
de V.U. een reuze-propaganda-ka-
1 avaan doorheen het arr. Brugge-
Torhout. De karavaan wordt te 9 
uur gcNormd te Brugge langs de 

Kon. Albertlaan, tussen 't Zand en 
station. Vertrek te 9 uur 30. 's 
Middags halt te Rudder \ooide. Aan 
de tleel nemers wordt gevr;iagd 
vooraf in te schrijven b I j "^ rnoud 
Vanhouleghem, Invalidenlaan 1, 
Heist-aan-Zee. 
MANIFEST DER JONGEREN 

Woensdag-avond 27 maart a s , te 
20 uur houdt de V.U. een laatste 
kiesmeeting in het Koncertgebouw, 
^t. Jakobsstraat, Brugge. Deze sa
menkomst richt zich speciaal tot d e 
jongeren vanaf 18 jaar en staat on
der het tema : niet de Volksunie 
moet het ! Als spreker is gevraagd 
het jongste kamerlid : Mik Baby-
Ion uit Roeselare. 

SAMENKOMST VOOR 
GETUIGEN IN TELBURELEN 

Vrijdag 29 maar t a.s. te 20 uur 
30 in de bovenzaal van Breydelhof, 
Suveestraat 2 (Vismarkt) Brugge, 
geeft Mr. Guido Van In een in-
struktievergadering aan de getuigen 
in de telburelen. 

Diksmuide 
AUTOKARAVAAN 

Op zaterdag 23 maar t en 30 
maar t , samenstelling van de kara
vaan tmi 13 uur 30 aan het Vlaams 
Huis, LJzerlaan 83, Diksmuide. 
VERKIEZINGSMEETING 

Op maandag 23 maart om 20 uur 
stipt gaat in het Vlaams Huis een 
verkiezingsmeeting door met als 
sprehers : Dr. Leo Wouters : uit
tredend volksvertegenw. ondervoor
zitter V.U.,Kamiel Vandamnie en 
E. Lootens, uittredend volksverte
genwoordiger, lijstaanvoerder. 

Kortrijk 
KIJK NIEUW 

Deze -week verscheen dan de 
lang verwachte « Kijk Nieuw » door 
gans het arrondissement. Het suk
ses bleef niet uit. De Volksunie 
wordt ook in het Kortrijkse als ern
stige partij aanzien. Koken kost 
echter geld. We hopen dat nog 
heel wat simpatizanten en leden 
hun duitje zullen in het verkie
zingsfonds steken. Stel het niet 'Uit 
tot morgen : P .C . 119700 van 
ASLK - Kortrijk met vermelding 
« huishoudboekje Volksunie ». 
KONTAKTAVONDEN 

De kontaklavonden worden ver
der gezet. Maandag a.s, te 20 uur 
in 1.302 komt de afdeling Kortrijk 
aan de beurt. Dinsdag trekken wij 
naar Avelgeni. 
KARAVAAN 

Vandaag zaterdag 23 maar t ver
trekt een grootse VU-karavaan 
door het arrondissement. 

Verzamelen te 13 uur 43 aan ons 
• lokaal 1302. 

Menen 
TELLERS 

Personen die bereid zijn te funk-
tionneren in de tellingsburelen van 
Menen of Moorsele geven hun 
naam op : M'ahisstr. 70. 

ZIEKENVERVOER 
Bereidwilligen die zieken of be

jaarden wensen te \oeren naar de 
kiesburelen geven hun naam op in 
het sekretariaat, Walisstraat 70 of 
bij de bestuursleden. 

Roeselare - Tielt 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag grijpt onze laat
ste autokaravaan plaats, die onze 
gemeenten Ledegem en Dadizele 
zullen doorkruisen. Alle leden en 
simpatizanten in bezit van een wa
gen moeten het als hun plicht aan
zien eraan deel te nemen. Ook vra
gen wij onze vrienden die daad^"' 
werkelijk niet kunnen helpen, met 
plakken, enz., propaganda te ma
ken van persoon tot persoon, ea 
hen trachten te overtuigen voor on
ze idee het federalisme. Start van 
de autokaravaan te 14 uur stipt 
aan de kop van de vaart te Roese
lare op 23-3-1968. 

VERKIEZINGSFONDS 
Door onze bestuursleden worden 

steunkaarten van 20, 50 en 100 fr. 
verkocht ten einde onze zware ver-
kiezingsonkosten te helpen delgen, 
wie nog niet aangesproken gewor
den is door een van onze bestuurs
leden, kan dit altijd doen door op 
hel P.R. 5004.16 van Hendrik Van-
tfenberghe, Fabrieklaan 20, Lede
gem. 

Veurne - Nieuwpoort 
AUTOKARAVAAN 

Massa - verkiezings-autokaravaan 
op zaterdag 30 maart 1968 te 14 
uur 30. 

Vertrek : Veurne Rodestraat. 
Neemt allen dee^l 
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.JtrnP^ Belgen hebben groo! gelijk.., 
Ü^BSih - zij verkiezen 

WENTELPOORT 

type ALU GA 

iJJuitmlJÉm 
Ja, 't is de deelstaat van Duitsland, die door de Belgen het niéesl 
bezoclit wordt. In eén etappe kunt U gemakkelijk al deze prach-
«ge streken bereiken: Zwarte Woud, Bodenmeer, Neckartai, 
Zwabische Alb, Land van Hohenlohe . . . Er wachten U onvergete
lijke reisroutes : Schwarzwaidhochstrasse, Burgenstrasse, Ober-
schwabische Barockstrasse, Idyllische Strasse . . . en steden met 
ronkende namen als Heidelberg, Stuttgart, Freiburg. En niet te 
vergeten, zijn beroemde badplaatsen, bekoorlijke vakantieoorden, 
folklore en gastronomische specialiteiten. U ook hebt overschot 
van gelijk, uw volgende vakantie in BADEN-WURTEMBERG door 
te brengen ! 

p^^>r Wilt U mij gratis de geïllustreerde documêntaÏÏö"""~~"T 
*• ' over«Baden-Wurtemberg» toezenden. I 

Naam „,»,.-.„.„,„,.,„ „,„„ „ I 
Voornaam 
Straat 
Woonplaats 

N'.„,. 12 

Deze bon invullen en op een briefkaart plakken. Zenden aan : 

DUITSE DIENST VOOR TOERISME & 
tuxemburgstraat 23, BRUSSEL 4 ft 

B R I L L E N 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optlekert 

p.v.b.a. EUROPTIEK 
F. Veckemansfraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbargh 
- KOSTELOZE DOKUIVIENTATIE -

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

H O M E 
Eigentijdse woninginrichtingg 

Kunstnijverheid 

R i j s c h o o l s t r a a t 4 5 B 

S i n t - T r u i d e n 

T e l e f o o n : ( 0 1 1 ) 7 4 1 . 9 6 

^^-K^^-K^-K^-K-kH 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel . 
03 /35 .19 .71 - 36 .43 .24 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in geplio5fateerde staalplaat. O '3 n n o 
Zeer lichte bediening. <C O U ö O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 ~ Tel. 011/132.31 & 132.36 

CB JOb 

HERMES 
S C I f O G L Zuldlaan 54 

M. Lemonnlerlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en daktylografie 
In vl^r talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondentle. 

Dag. en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep . 
gezellig, fijn, goed erf goedkoop. 

VERSE ZEEVIS 
VIsverdelers en 

diepvrieshouders, 

vraagt Inlichtingen 

en prijslijst 

Firma DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel. (059) 717.15 

Informeer eens naar Rot publlcltelfstarlef voor deze plaatsrotmto. 

U zult verbaasd zijn én van de geringe prijs én van het rendement 

I n l i c h t i n g e n ter p laa tse 

THIER BRAU HOF 
L e u v e n - T e l . ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1 

THIER BRAU HOF 
Hulste • Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst Tel. (053)22853 

W I M M A E S 

vraagt ü zijn militanten ift moei-
lijlie ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 van het 
V.M.O. Antwerpen of 

- rek nr. 1100/36.971 van tiet 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

Hebt u ze allemaal ? 

— S o c i a a f - e k o n o m i s c h o n t w i k k e l i n g s p l a n voof 

V l a a n d e r e n 1 9 6 6 - 1 9 7 6 2 5 f 

— Brusse l , s tad r o n d e r g e x i c h t „ „ . . . . 3 0 F 

— T e t T w e e d e A k t i v i s m e . . . ^„ ^ 4 0 f 

— K o n g r e s r e d e M e c h e l e n 1 9 6 3 . . . . . . . „ . . . 1 5 f 

— V o l k s u n i e , f u n d a m e n t e n t a a k ( d e c e m b e r 1 9 6 7 ) „ , . . . 1 5 F 

—• W i t b o e k Z w a r t b e r g „ . „ . 1 0 F 

B e s t e l l i n g d o o r s t o r t i n g 

o p p r . 1 4 7 6 . 9 7 v a n V o l k s u n i e v . z . w . d . M . L e m o n n i e r f a a n 8 2 . Brussel I . 

V o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 0 F o n t v a n g t U h e t ganse p a k k e t . 
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DOE ALS WIJ: BOUW MET «KUNNEN» 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGINÏ3 

4 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

I. EEN RUIME EENSCEZINSWONINC 

met grote hall, garage, bureel, CV-plaats, bergplaats, 
grote living, geïnstalleerde keuken en badkamer, 2, 3 
of meer ruime slaapkamers. 
Dit IS tenminste RUIM !! ! 

PRIJS : vanaf 650.000 F 

I I . KOMFORT EN VERZEKERDE OPBRENST in 
onze appartementsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergelijkbaar z i jn met deze die 
U elders vindt, EEN voorbeeld : deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers, ai lu-
minium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, ui tzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekd^ogers, enz. . . 
HUN PRIJZEN ? ONVERCELIIKBAAR : vanaf 450.000 F 

l i l . EEN MEESTERWONINC MET HET 
«ETIKET van STANDING» 

. . . ru im genoeg om uw bureel prakt i jk of magazijn in te vestigen. 
En een afwerking die uw standing vereist : marmer, parket, Italiaanse 
faience, prachtige gordi|nkasten van muur tot muur, dekorerende open 
haard, apparte toiletten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche 
PRIJS • n a t u u r l i j k m i n d e r d a n 9 5 0 . 0 0 0 F 
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ook in 
Uw bereik 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen w i j voor U de villa ' t z i j in hoevestijl, 
' t zi j klassiek, ' t zi j modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak, 
budget en leefgewoonten. GEEN PROBLEEM : U kan di t zeker. Bezoek 
even één onzer informatiecentra en U kr i jgt een juist idee van wat 
voor mogelijkheden U al heeft en . . . onderschat ze niet ! ! ! 
U kan een villa bouwen vanaf 600.000 F 
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18, tel. (03)31.78.20 
CENT GENK HOLSBEEK / LEUVEN 

Onderbergen 43, te l . (09)25.19.23 Winterslagstraat 22, te l . (011)544.42 Rotselaarsebaan 37, te l . (016)459.28 

Ja« dit is een belgische frank. 

stem VOLKSUNIE onder nr. CmJ 

Maar zijn waarde 
steunt vooral op 

uw vlaamse arbeid, 
en op uw vlaamse 

spaarzaamheid. 

Daarom, steun de partij 
die de vrucht 

van uw arbeid 
wil beveiligen: 


