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26 Maart 1961; zet de 

Volksunie op de wip 
De vree» de volstrekte meerderheid te behalen is de rede waarom da 

C.V.P. zo laat met haar verkiezingsstrijd gestart is. 
De lezer weet dat er 212 kamerleden zijn, waarvan 104 CV.P.-ers. En 

dat 107 dus de meerderheid vormt. 
De Volksunie had 1 zetel. 
Zo de CV.P.-ers hun zetels zouden behouden zou het reeds voldoend» 

zijn dat de Volksunie 3 zetels haalt om op de wip te zitten. 
Zou de Volksunie 5 of 6 zetels halen dan zit se praktisch zeker op d« wip. 
De kommunisten zullen inderdaad de socialisten een paar zetels ont

futselen door hun stemmen te ontnemen zodat ook dat weer de C.V.P. In 
een s'instiger positie plaatst tegenover de B.S.P. 

De 2 liberale zetels lopen heel groot gevaar in West-Vlaanderen (weg
vallen van Van Glabbeke en scheurlijst Quagebuer) evenals hun zetel In 
Limburg en Luksemburg die ze slechts door een kartel met de socialisten 
er door konden halen. Zo de liberalen te Brussel en hier en daar wat blj-
wlnnen dient dit in de eerste plaats om de verliezen in West-Vlaandea-en, 
Limburg en Luksemburg te vergoeden. 

OR RADIO B 
vrijdag 24 maart 

^^^na het nieuws van 19u50^ 
— 'M 

Ondanks de kanarievogel... 

Wij kwamen op T.Y. 
Maandag j.l. kwam de Volksunie of het T.V.-tcherm en d^t betekende met
een hef einde van een adembenemende wedstrijd tegen het inincerk. De histo
riek van dit programma loont wel de moeite om in de kolommen vam dit blad 
bewaard te blijven. 

WILT Gij 
gedaan maken met da schandelijke 
werkloosheid d l * Vlaanderen teistert? 
Met da lage lonen dia minstens vijf 
frank por uur lager liggen in Vlaan
deren dan In Wallonië ? 

WILT GIJ 
Werkgelegenheid In eigenstreek, dat 
wil zeggen vlakbij huis. Vestiging 
van fabrieken In onze gewesten en 
aldus een einde stellen aan het 
schandaal van da Vlaamse pendel-
arbeiders dia meer dan honderd kilo
meter van hun woning het koelie-
werk moetan gaan verrichten. 

WILT GIJ 
Een ainda stellen aan da ondergang 
van onze boeren dia dag In dag uit 
wroeten voor een mager loontje, 
door een grote landbouworganisatie 
berekend met als uitkomst gemiddeld 
15 F per uur. 

WILT GIJ 
Halt roepen aan diegenen dia steeds 
maar hoger belastingen komen 
putten uit onze zakken. Geld dat 
nation roekoloot' u!l deuren en ven
sters wordt gegooid of verkwist In 
Wallonië en zijn verlieslijdende 
mijnen. 

V.\GE GERUCHTEN 
Verleden week maandag deden vage ge

ruchten de ronde als zouden ook de kleine 
partijen over een kwartier zendtijd in de 
T.V. mo?en beschikken. Het zou echter nog 
tot woensdagavond duren vooraleer de 
Volksunie daarvan in kennis werd gesteld. 
Donderda^gmorgen dan had <^ het Flagey-
pleln de loting voor de beurt van de uit
zending plaats. 

Alleen de Volksunie had een vertegen
woordiger naar deze loting gestuurd, zo
dat de betrokken ambtenaai op het aller
laatste ogeobUk de Kommunisten en de 
P.I. (Partle indépendant) telefonisch moest 
uitnodigen. Voor de P.I. en de Kommunis
ten verscheen er nadien een dame resp. een 
heer, beiden franssprekend, die zich om 
•en Vlaamse T.T.-uitzending weinig bekom
merden. Het toeval hield echter hi«mie« 
geen rekening en de Volkminie trok num
mer 1, zodat wlJ drie dagen (waarvan een 
•aterdag ea een zondag) tijd kregen om 

een {M-ogiamma iaeen te steken. 
REKOBD-WERK 

Het werd een bijna onmogelijke opgavei 
Vrijdag vergaderden wij om een en ander 
op papier te zetten en een scenario uit ta 
werken. 

Tegelijkertijd werd een kineast opge
trommeld. Deze zegde evenwel dat het o«i-
mog»lijk zou zijn een programma op film 
vast te leggen, temeer daar men 's zater
dags nergens in België een film kan laten 
ontwikkelen. Nadien aanvaardde de fUio-
man het toch zodat wijdagnacht in aao-
wezlgheid van onze dienstwillige Ernest h«t 
programma ineengeknutseld werd. Zater
dag morgen begonnen de filmopnamen In 
de salons van een Antwerpse patriciërs-
woning, waar een charmante gastvrouw 
de zenuwachtige spirekers ; Wim Jorissen, 
Prana van der Eüat, Daniel de Ooninck, Dr 
Wouters evenaJa Bmest, een hart onder 
de riem wist te steken. 

(Lees door blz. 2) 

d_s—• ^^^—: 

WILT GIJ 
de steeds terugkerende straatrevolu
ties van de rode Walen beteugelen ? 
Gedaan maken met hun bevoorrech
ting op alle gebied, ten koste van 
Vlaanderen en op die wijze In een 
vredig land leven ? 

WILT GIJ 
Als arbeider, als middenstander, als 
boer of als bediende met ons samen
werken om een bloeiend en voor
spoedig Vlaanderen op te bouwen 
waar orde en rust heersen, waar 
wij kunnen smeden aan een betere 
toekomst en baas kunnen zijn over 
ons eigen doen en laten ? 

Stem dan voor de 
VOLKSUNIE 

die ZELFBESTUUR 
voorstaai-. 

Zii wonden zMiuwachllQ 
DAT schrijft Het Volk 

VOOR WIE GIJ NIET KUNT STEMMEN 
OP 26 MAART 

Da Volksunie ? Bultan dwarsdrijvarij kan deze groepering, want een 
partij kan men da Volksunla niet noemen, letterlijk niets. In heetgebakerde an 
opgeblazen geschriften wil zl{ doen geloven dat er aan « Vlaamse oppositie > 
nodig Is. Dat Is nogal mager. Een oppositie tegen wat 7 Tegen de Vlamingen 
die wel iets kunnen en het ook doen ? Die bv. da getroffenen van een 
onrechtvaardige repressie hebben geholpen of uit de gevangenis gehaald. 
Voor het federalisme ? Welk federalisme ? Dat van Renard ? Men moet da 
Volksunie-geschriften lezen om spoedig In ta zien dat de personen die deza 
actie bezielen, gedreven worden door het verlangen de C.V.P. te schaden, 
da C.V.P. waarvan zij, In hun armoede, een aantal programmapunten Inzake 
Vlaamse politiek hebben overgenomen. Da christelijke arbeiders-beweging 
heeft duizendmaal méér verwezenlijkt voor het Vlaamse volk, op elk gebied, 
dan de saboteurs van da Volksunla of da vooroorlogse partij, het V.N.V., 
waarvan zij da voortzetting is. Men moet zich niet laten misleiden door 
hevige, nationalistische woorden. Sociaal werk dat interesseert die heren 
niet. Zij zijn liberalen op hun manier. Het enige wat zij wel betrachten Is 
op da rug van de christelijke organisaties, te parasiteren en naar boven ta 
kruipen, met veel huichelarij. Men mag hopen dat de overtuigde Vlaams
gezinden, als zij naar de stembus zullen gaan, dit ook zullen beseffen en hun 
ste.i zullen uitbrengen op aan naam van de C.V.P.-IIjst dia hun vertrouwen 
heeft. Dan zullen zij ten minste hun stem niet verloren laten gaan. 

Houdt Het Volk zijn lezers voor dommeriken ? 
— Ons antwoord op dit haat-proza op biz. 5 — 

DAT MAAKTE DE C.V.P. U WIJS IN 1958 

WETGEVENDE VERKIEZINGEN 19581I 

De Christelijke Volkspartij is de enige partij, die de kiezers een 
Vlaams programma aanbiedt EN DIT PROGRAMMA KAN VER
WEZENLIJKEN : 

^O 
'fi/p 

^ Kultureel zelfbestuur 

— Statuut Brussel 

~ Wettelijke afbakening van de t a a ^ e n s 

— Ekonomische uitrusting van Vlaanderen 

— Afschaffing transmutatieklassen 

— Zetelaanpassing 

— Opruiming van de gevolgen van repressie 
en epuratie 

Het is de eerste maal in de geschiedenis van ons land, dat een 
grote partij op zulke konkrete wijze op Vlaams gebied verbintenis
sen opneemt Dit programma is noch maximaal noch minimaal: het 
IS een werkprogramma voor één legislatuur. Herhaaldelijk heeft 
gans de C.V.P. op formele wijze dit programma bekend gemaakt 

Laten wij niet kankeren over het verleden. Alleen de toekomst is 
van belang. Geen politiek nihilisme en geen avonturiersmentaliteit, 
want beiden betekenen een verzaken van de Vlaamse strijd. 

Mede door Uw steramen ZAL DE C.V.P. DAT VLAAMS PRO
GRAMMA VERWEZENLIJKEN. 

Wegens üw Vlaamse overtuiging brengt 

derhalve üw stem uit, voor Kamer. Senaat 

PENALTY...!!! In het voordeel van d« Volksunie 

en Provincie op lijst nr M i van de CV.P. 

LEO LINDEMANS 

11« kandidaat voor de Kamer op lijst nr J5 

' / V I DOEN ZE NU WEER 
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Kamer 
ST. NIKLAAS 

#«n YERNIEKS, advakaat 
f o i u MARIN, middenstander 
BoKeen SUT, landbonwer 
Batand IFHONDT, ambtenaar 
Plaatsvervangen : 
Fm» MARIN 
BRAEKMAN JiMea, bediende 
Poni DHOLLANDER, Tertefenwoordlfit 

Kamer 
TURNHOUT 

BELMANS Jn !>>'• In de rechten, Oeel 
TfTAVTEBS Enfeen, repens. handelflba-

diende, Tnmbout 
HEYLEN J., bedlende, Herenthout 
WHXEMSEN F., drukker, Oud-Tumhoa* 
MATHE A., hovenier, Tnmhout 
MENS K., bedlende, Vocselaar 
Opvoljfers i 
MENS K. 
HEYLEN J. 
MATHE A. 
NAtrWELAERTS (RIJkevorsel) 

ONZE KANDIDATEN 

WIJ KWAMEN OP DE 

Nataorlljk werden tSi» mogeMJke mea-t-
ngeflm om «Mlt» ta yerkrljgen. genomen: 
^raterfcraiMn werden het «wij gen opaelegd. 
4» Ixnd werd Terwljdeirl, de ramen en die 
dMiren «chtgegrendeld en bepleisterd. 
Tom dan aUes mulaBÜl (eworden wae en 
de ofxmiaea begonnen, klonlc plots het 
BMrpend« feaang ran een kanarie-plet 
door d* kamer I Men kan «Ich Indenken 
boe er toen gesproken werd In taradhtter-
Bien die deie van TTieo Lefèvre benader
den. Dan maar hert)egonnen. Men g»-
nakt« tot de opname waarbij Wlm Jorls-
•en aJa een voUeeide •ohoolmeester be
gon te ecbrljven op het. bord met de land
kaart van België. Toen epirong er ergens 
beneden tn de ke>kler een smAltlood. Er 
diende een (wat men in het Engeils noemt) 
ék)ae-up genomen te worden om de saak 
weer goed te maken en de kijkers eullen 
•eker niet gezien hebben dat h«t eerste 
Wootxl dat Wlm Jorlssen schreef, er al 
«tond Toor hl] iljn hand bewogen had I 

W U KWAMEN ER TOCH 
Zondag werd de tlTm dan ontwikkeld on

danks aHe moeilijkheden en tijdens de 
nacht Tan londag op maandag gebeurde 
de montage. Maande gvoormlddag hadden 
Wij net de üjd om de prent even te slen 
maar T«rand#rlngen aanbrengen was niet 
meer mogelijk, 's ATonds lijn wij d«n op 
bet scherm verschenen ondanks alle tegen
kanting ran de grote partijen en de moei
lijkheden die men op onze we» had »e-
legd. En «Ie mensen hebben het pngnxor 
me. goed gevonden. 

ZIJ n l l en wel gezien hebben — toata 
meester van der Eist het regde — dat wU 
niet over de middelen beschlhtoi om blnf-
shows of mms In HoUywood-sHJl te bren
gen. Maar wij hebben het raak gezegd, 
ondanks al de zenuwachtigheid de gejaagd
heid en de spanning die er ia die drie da
gen geheerst heeft. Telen hebben het ons 
nadien ge«egd : so moet er gesproken wor
den ! Zo «nllen wij het ook doen tn het 
parlement als gij kiezer maar voor het vol
doende aantal xwarte bolletjes sorgt op 
de lijsten van de Volksunie. 

8.DJx 

ZOEKER 

Wie Het volgende zoeker in ons blad pn-
Mleertn ? Hij gelieve dringend het sekre-
tarlaat (02)11.82.16 op te bellen ingevolge 
•en aanbod ! VI. Nat. gewezen beroeps
militair 24 jaar oud, familievader zoekt 
betrekking (bureelwerk, vervoerder, maga-
•Unier). Dadelijk besehlkbaar. Schrijven 
Kantoor Mad VJl.L. 

Een krachiig profest 

tegen de ver[ransing 

van Overmaas 
D e v e r f r a n s l n g v a n O v e r m a a » 

Kohrljdt « t e l s e l m a t l g v e r d e r o n d e r 
h e t be le id v a n C.V.P. b u r g e m e e a -
ters , d i e d a a r In e lk d o r p h e t b e 
w i n d h e b b e n e n d ie k r a c h t i g g e 
s t e u n d w o r d e n door d e Ln lkse 
C . V P . - e r a . H a r m e i e n Co, d ie b e t 
• e l f s w i s t e n k laar te s p e l e n d e L i m 
b u r g s e C . V J . - e r s e lk Ingr i jpen In 
O v e r m a a s te o n t z e g g e n . 

A LS K R A C H T I G P R O T E S T T E 
G E N DEZE V E R F R R A N S I N G 
H E E F T EEN M O E D I G MAN N A 
M E N S D E V E R D R U K T E O V E R -
M A Z E R S ALS O N A F H A N K E U J K E 
Z I J N K A N D I D A T U U R G E S T E L D 
O P ONZE LIJSTEN. 

D E H E E R E R N S T U I T T E U V E N . 
2de k a n d i d a a t K a m e r voor T o n 

g e r e n - M a a s e i k . 

D a t Is e inde l i jk e e n b e v r i j d e n d e 
d a a d tn h e t s t i k k e n d e O v e r m a a s . D e 
s t r i jd v a n O v e r m a a s Is d e s tr i jd 
v a n g a n s V l a a n d e r e n . 

O n z e m o e d i g e v r i e n d E r n s t la 
v o o r t a a n h e t M n d p o n t t n s s e n 
V l a a n d e r e n e n O v e r m a a s . 

V l a a n d e r e n «al i l Jn d a a d n i e t 
v e r g e t e n . 
TEGEN DE VERFRANSING VAN 
VLAAMS BRABANT 

Ook te B r u s s e l h e e f t e e n o n a f 
h a n k e l i j k e k a n d i d a a t p l a a t s g e n o 
m e n op d e V o l k s u n i e l i j s t a l s v e r z e t 
t e g e n de v o o r t s c h r i j d e n d e v e r f r a n -
s l n g v a n V l a a m s B r a b a n t o n d e r d e 
druk v a n d e v e r f r a n s e r s u i t d e dr ie 
g r o t e p a r t i j e n : N o t a r i s T a l l o e n u i t 
Ha l l e , Sde k a n d i d a a t op de K a m e r -
l i js t . 

T e g e n d e b e o o g d e v e r f r a n s i n g v i a 
h e t C.V.P. t a a l k o m p r o m l s d a t o p 
n i e u w 8 V l a a m s e g e m e e n t e n in d e 
m u i l v a n d e v e r f r a n s e r s wi l g o o i e n . 

T e g e n h e t w e t s o n t w e r p v a n de 
Hberaal H o u g a r d y d a t Vi lvoorde , 
H a l l e e n T e r v u r c n wi l v e r f r a n s e n . 

V E R Z E T T E N W I J O N S UTT A L 
LE MACHT. 

N o t a r i s T a l l o e n op o n z e Hjst Is 
EEN Z I N N E B E E L D VAN O N S V E R 
ZET. 

WILLEMSEN F. 
tlELMANS J. 

Kamer 
DENDERMONDE 

VAN BOXELAERE Jules, dr. med., Wtcho-
len 

DE KEGEL Theofiel, handelaar, KaJkeo 
DE PUS Oskar, handelaar, Ondegem 
GOOSSEN8 Maurice, handelaar. Gent 
Plaatsvervangers : 
WOUTERS Jaak 
DE MAERTELAERE Maurice, beddhov-

wer, Overmere 

MECHELEN 
G R O T E S L O T M E E T I N G 

In d e s t a d s s c h o u w b u r g , op v r i j d a g 24 m a a r t t e tO nur . 
Voorz i t t er : Ir. Osfear R E N A R D . 
S p r e k e r s : W a l t e r L U Y T E N ; 

L u d o S E L S ; 
W l m J O R I S S E N ; 
F r a n s V A N D E R E L S T . 

E i n d e : 22 nur . 

DUFFEL , „ , , , „ „ , 
( D n f f e l - D o r p ) 

W o e n s d a g 22 m a a r t 20 uur, Café De Groef , H a n d e l s t r a a t 14, 
D U F F E L - M I J L S T R A A T 

C a f é B o g a e r t s 22 m a a r t 2« uur : 
Voorz i t t er : Ir. Oskar R E N A R D ; 
S p r e k e r s : T. W N Q V E R S T R A E T E N ; 

W a l t e r L U Y T E N ; 
L n d o S E L S : 
W l m J O R I S S E N . 

PUTTE 
Lokaal De Valk , D o r p 70. donderdaff 2» m a a r t 20 «ur . 
Voont l t t er : Ir . R E N A R D . 
S p r e k e r s : L u d o SELS; 

W i m J O R I S S E N . 

Kamer 
KORTRIJK 

GADEYNB Jules, tekstlelarbeider, Wevsl-
gem 

POMMELAERE Daniel, boekhouder, la-
goolgem 

TANDENBROEKE WUly, hondeUbeatuor-
der. Kortrijk 

Mevr. Rik SOHIER-PITTILLION Blan
che, Menen 

Plaatsvervanger : 
POMMELAERE Daniel 
SENAAT zoals lEFER 

Senaat 
ST. NIKLAAS 

Jaak WOUTERS, rijksveearts 
Karel CAMMAERT, Ingenieur 
Opvolger : 
CAMMAERT Karel 
8ÜT Bugeen 

Senaat* 
DENDERMONDE 
ST. NIKLAAS W. 

WOUTERS Jaak. veearts, Wetteren 
OAMMAERTS Karel. bigenieur, KeiuECke 
Plaatsvervangers : 
CAMMAERTS Karel 
SUT Engeen, landbouwer, Moerheke 

P R O V I N C I E 
ANTWERPEN 

TURNHOUT 
WAUTER8 Eugeen 
WILLEMSEN F. 
MENS J. 
MATHE A. 
NAUWELAERTS 

MOL 
MENS K. 
VAN WAELDEREN 

HERENTALS 
HEYLEN J. 
MEBTENS 

MECHELEN-PUURS 
VAN DE MOORTEL Fr., St. AmandSk 
BOSSELAERT W., Mechelen. 
PEETERS H., Puurs. 
DE NEF H., Mechelen. 
JANSSENS M., Mechelen. 
VAN DAMME L., Mechelen. 
VERBEECK F., Mechelen. 
GOORMANS J., Mechelen. 
DE PRINS J., Mechelen. 

DUFFEL-LIER-
HEIST-OPDEN-BERC 

Lndo SELS, Duffd 
Frans VANDESSEL, Beerzel 
Michel VERLINDEN, Lier 
Jan WILDIERS, St. Kat««jne-Waver 
Jozef VINGERHOETS, Uer 
Frans LIEKENS, Duffel 
Felix MARIEN, Duffel 
Engeen D'HELDT, Duffel 
Ir. Alfred STEVENS, Duffel 

> ^ f BRABANT 

CRIEL Godelieve, Gent 
Drè DEBBABANDEBE Raf, Gent. 
CONVENTS Claire, Gent. 
DnaONT Jan, Gent 
DESY Pol, Gent 

EEKLO 
•Ier verlenot wij onxe stenn aan de HJst 

STORM, bestaande nit : 
STORM Gerard, sociale werker, genueii-

teraadslld, Maldegem. 
DHOORE Cyriel, gemeenteraadslid. Mak-

degem. 
BORGONJON Maurits, gemeenteraadaBd, 

MaMegem. 

DEINZE 
VAN DEN KERCHOVE Omer, Aaltor. 
Dr. J. WANNTN, Nevele. 
FVERAERT Feilx, Vosselare. 
BEIRLAEN Geert Zulte. 
ONDERBEKE Maurits, Deinie. 

EVERCEM 

DENT8 Oscar, landbonwer, Ledegem. 
DEPRE Jozef, arbeider, Roeselare. 
DEMEESTER Gerard, arbeider, Roese-

lare. 
BOUCKAERT Victor, groothand., Boes»-

lare. 

IZECEM 
BEKAERT Frederik, apotheker, Izegem. 
JACOBS August handelsvert, Roeselarsi 
PROVOOST Henri, handelaar. Oostend» 

KORTRIJK 
VANDENBROEKE Willy 
DISTRIKT MENEN 
GADEYNE Jules 
Mevr. Rik SOHIER-PITTUXION Blan

che 

lEPER 
Mevr. Marod LEROY-BULCKE, zonder 

beroep, Stait-Kruls (Brugge) 
DELVA Henri, fabriekwerker, Ootrt-Vlete-

ren 
Mevr. DE CAP-DELVA, Bonder beroen 

leper 
DELVA Antoinette, T.V.-wc>Tkster, Oosit-

Vleteren 

LEUVEN 
VANDENDRIESSCHE Georges - Jozef -

Gerard, landbouwer, Tervnren-
COOLS Louis, technisch ingenieur, Kes-

sel-Lo. 
CUYPERS Jan-Maria-No«l, bedlende, Leu

ven. 
DUPRE Joseph, handelaar, Tervuren. 
DE KEYZER Phllippns, landbonwerv 

Leefdaal. 

TIENEN-CLABBEEK-
ZOUTLEEUW 

VANDENPLAS Franijois, dorser-landbon-
wer, Kumtlch. 

PIERRE Rumoldus - Constant landbou
wer, Opvelp. 

OOOSSENS Pierre, landbonwer, Boutet^ 
sem. 

HÜENS Franciscus - Xaverins, landbou
wer, Bouterscm. 

HAACHT - AARSCHOT -
Dl EST 

PELGRIMS Marcel, bedlende, Leuven. 
MATTHECS Georges - Maria - Jan - Bap

tist, metselaar, Baal. 
VAN LOOY EmlUus - Mariar, landbouwer, 

Keer bergen. 
VEBMEYLEN Joannes - Josephus, meka-

nieker. Keerbergen. 
TIMMERMANS Florimond - Maria, tand-

bouwer, Keerbergen. 

KESTERMANS Norbert, S t Aniansberf. 
DEWISPELAERB Aifoos, Gent 
ANDRIES Louis, S t Amandsberg. 
DTIONT Leo, Gent 
VAN POUCKE Camlei, Zomergom. 
DUVERGER Jozef, St. Amandsberg. 

LEDEBERC 
MEYSMAN G.A.. Gentbmgge. 
Dr. P. ROMBAÜT, Gent 
BUY Eugeen, Moerheke 
DE PAEPE Hendrik. Merelbeke. 
THIENPONT Armand, Gentbmgge^ 
GRYSON Bertha, echt K. Van Dammen 

Merelbeke. 
VAN BYSSEL Raymond, Semmersake. 
LIPPENS Romaan, Ledeberg. 

DENDERMONDE-
WETTEREN 

WOUTERS Jaak 
DE KEGEL Theofiel 
DE PUS Oskar 
DE MEYER August 
ARDANS Marie-Johanna, echtg. VervBei 
DE CEÜKELAERE Arthur 
VAN BOXELAER Jules 

TEMSE - BEVEREN -
ST. GILLIS 

MARIN Fons 
CAMMAERT Karel 
D'HOLLANDER Fons 
VERSTRAETEN Fideel 

ST. NIKLAAS-LOKEREN 
DTIONDT Roland 
VERNIERS Jan 
B»? \PKMAN JuHen 

POPERINCE 

Ü l W-VLAANDEREN 

O-VLAANDEREN 

GENT 
DE MOOR Josse, Merelbeke. 
Dr. Leo WOUTERS. Gent 
Ir. DE ROO Gnldo. Gent 
SLEURS Jan. Gent 
VAN CROMBBUGGE JJH-, S t Denijs-

Westrem. 
LEFEVBE Lucien, Gent 

BRUGGE 
MATTHYS Marcel, letterkundige, Oedo-

lem 
VAN IN Gnldo, advokaat Brugge 
VANDEMOORTEL Maro, handelsvertegen

woordiger, St. Kruis 
VANDE VOORDE Roger, bedlende, Brugge 
Mevr. BLONDEEL, hnishoiidk. regentee, 

St. Andries 
VANDEN DRIESCH Frans, rustend han

delaar, Brugge 
GOOSSENS Aebert tuinier, Oostkamp 
BATAILLIE Carlos, bedlende, Brugge 
Mevr. Ferre MOLLET-SOENEN, huis

vrouw, Brugge 
VANDENBROECKE Alfred, handelaar, 

TIELT 
DEGROOTE Gaspard, veearts, Oostroxe-

beke. 
DECROIX Gnstaaf, handelaar, Tielt 
VALCKE Alfons, gepension., Dentergem. 
D'HüYVETTER Jules, landbouwer, TIelt 
VAN OOST Jan-Baptist landbouwer, Ka^ 

negem. 

ROESELARE 

CAPPELAERE André, orthopedist, Pope-
rtnge 

L I M B U R G 

HASSELT-GENK 
DE GRAEVE Georges, leraar, Niel-Aa 
KEURISSEN Alfons, fabrikant. Zonhoven 
SCHEVERNEL8 Jan, toezichter, Hasselt 
HENDRIKS Robert boekhouder, Genk 

BREE-PEER 
JACOBS Jozef, ]riafonneerd«r, Hasselt 

BERINGEN 
HEYLIGEN Marcel, Koersel 
BNEYERS Victor, Beringen 
BALCAEN, Zolder 

NEERPELT 
VAN BAELEN Jozef, Neerpelt 

MAASEIK 
THEELEN Emlel, arbeider. Maaseik 
VANDERSTEEGEN Pieter, landhouweiv 

Opoeteren 

BORGLOON 
Mevr. JORISSEN-HONINX, hulshoudste», 

Tongeren 

TONGEREN-ZICHEN-
ZUSSEN-BOLDER 

NEVEN Hendrik, landbouwer, Vroenhoven 
PAULY Herman, landijouwer, Zichen-

Zussen-Boider 

BILZEN-
MECHELEN AAN MAAS 
JORISSEN L., handelaar. Tongeren 
HUVSMANS Jan, bakker, Lanaken 
DILLEN Raymond, landbouwer, Lanaken. 

HERK-DE-STAD 
COLEMONT Albert, Lummen 
COLEMONT Clement Nieuwerkerken 

ST. TRUIDEN 
S'HEEREN Engène, leraar, St. Truiden 
LEENAERS Albert, handelaar, Kerkom 
BESSEMANS Jnles, landbonwer, St. Tnri-

den 
MISOTTEN Robert, landbouwer, E n g ^ 

manshoven 
DEDBY Lucien, rustend schoolhoofd, 

Brustem 
DÜCHATEAU Jozef, betonbewerker, S t 

Tmlden 

MiHiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimMHiiiiiiiiiiiiiiiiimi*' 

A A N D A C H T 
O n z e lezers e n p r o p a g a n d i s t e n 

k u n n e n o p h e t s e k r e t a r i a a t s t e n -
c l lbr i even verkr i jgen , d ie k u n n e n 
g e s t u u r d w o r d e n a a n v r i e n d e n e n 
b e k e n d e n o m ze t e o v e r t u i g e n voor 
de Vo lksun ie t e s t e m m e n . 

DESIMPELARE Reml-Antoon, aannemer, 
Roeselare. 

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM I iiiiiiiininiimiiiiniiimninmrinimiiiiiiiiiiii iiiii.iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiii.| 

S T U U R T M U N I T I E 

1 R e e d s h e e l w a t m u n i t i e k w a m b i n n e n . W a a r v o o r h a r t e l i j k 

= d a n k . _„ . = 
1 T o c h w e n s e n w i j te bUjven s c h i e t e n to t o p z o n d a g 26 m a a r t . = 
= Bl i j f o n s d u s b e v o o r r a d e n . * = 
1 S t o r t o p 5445.46 W. J O R I S S E N , B R U S S E L . | 

1 H E L P T O N S SCHIETEN | 

lmu.miiiiiiiiimiimimimm«mm.uiuiu.mu.m.iu»HttiHii«iimiiinii imim • uiiiiiiiiiiiiiiiuiiiutii"»"""""" nut; 

1 A A N D A C H T 

G E N T 

D e a a n g e k o n d i g d e m e e t i n g op 
' blz. 4 v a n o n s B e w e g i n g s l e v e n 

h e e f t n i e t p l a a t s op 21 m a a r t , 
m a a r o p d o n d e r d a g 23 m a a r t 
t e 20 uur In de R o e l a n d . 
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Vlaamse poliHek van grole 
partijen is reinsie huichelarij 

Geen van de drie heeft ooit iets verwezenlijkt 

Kiezers, gij wordt slechts gevild 
Omdat gij zelf het wilt 
De drie grote partijen stelen uw duiten 
Laat ze nu eens naar uw stemmen fluiten 

KIEST VOLKSUNIE 

Na de laatste wereldorlog werd ingevolge de oorlogsgebeurtenissen en de 
na-uorlogse repressie, de vooroorlogse Vlaams Nationale partij — organi
satie opgedoelit. De meeste vooroorlogse Vlaams nationale politieke leideri 
werden gekerkerd en uit het politieke leven uitgeschakeld. Ook de meesten 
van hun volgelingen ondergingen hetzelfde lot. 
De Vlaams nationale oppositie was toen van de baan ! 

De < grote > partijen hadden toen 
zonder entge twijfel de gelegenheid 
het heropleven daarvan te voorko
men. Ze konden dat op één voor
waarde : namelijk, Indien ze er in 
gelukten binnen het kader van hun 
eigen partij-organisaties bevredi
ging te schenken, elk op hun ma
nier, aan de gezonde Vlaams natio
nale drang welke aan de basis lag 
van de VI. nat. politieke werking. 
Daaraan bevrediging schenken was 
zeer goed mogelijk zonder enige an
ti-Belgische houding aan te nemen 
of te bevorderen : de VI. nationale 
massa's van voor 1940 waren niet 
in eerste plaats anti-Belgisch. 

Als er in die zin manifestaties 
zijn geweest dan was de oorsprong 
daarvan meestal, zoniet altijd, een 
zulkdanige anti-Vlaamse uitdaging 
dat < verbale ontsporingen > ver
klaarbaar waren. 

Hadden de drie < grote > par
tijen een gezond VI. Nat. leven in 
eigen schoot mogelijk gemaakt, of, 
al was maar de uiting van VI. Nat. 
opvattingen zonder belemmeringen 
toegelaten, dan had een nieuwe 

zelfstandige VI. Nat. partij waar
schijnlijk geen kans gehad. 

ZIJ HEBBEN DAT NIET GEDAAN 

De liberalen ^vanzelfsprekend 
niet ! Hun leiders — de Brusselse 
snobs — begrepen daar natuurlijk 
niets van. 

De socialisten deden het ook niet, 
hoewel zij na 1914-1918 gretig naar 
toenmalige activisten als Craey-
beckx en anderen, later Herman 
Vos, hebben gevist. 

Ook de C.V.P. deed dat n ie t Na 
lang aarzelen haalde ze een paar 
salon-nationalisten in haar «stal», 
zeker zijnde dat die elke VI. N a t 
strijdvaardigheid graag aflegden 
voor « de schotel linsensoep ». 
Kleine berekening van « kleine > 
poHtlekers van een * grote » partij 
die op een sisser moest uitlopen. 

De drie zich noemende — Staats
partijen"'— wilden liever, uit kort
zichtigheid en uit vrees voor de 
Waalse overmacht in hun partijen, 
doen alsof het vraagstuk niet meer 
bestond. De Vlaams Nat. gedachte, 
het VI. Nat. streven — op zich-zelf 

I h KNUPPEL in 't HANENKOT f 

VLEES IN DE KUIP 

WIJ lezen in DE STANDA.\RD 
van 11 maart j.1. onder hoofding 
c De Zaak SOCOGA » : c Rechter 
Nyssens, van het parket Nijvel, be
last met het onderzoek in de zaak-
Socoga, heeft een huiszoeking doen 
verrichten in de woning van baron 
de Meeschauwer te Brussel en in 
talrijke /inanciële en handelsin-
stellingen van de hoofdstad. De 
huiszoeking ging door in aanwezig
heid der prokureurs des konings te 
Brussel, Leuven en Nijvel. Er werd 
geen enkel interessant dokument in 
beslag genomen >. Met andere 
woorden : het vlees was uit de kuip 
verdwenen l ». 

Voor wie het nog niet weet het 
gaat hier om Albert De Vleesch-
anwer, Baron de ten Brakel, voor 
enkele Jaren door het Hof geba-

ronneerd wegens... bewezen dien
sten. Het aanhangsel < ten Bra
kel > kreeg hij nog voor enkele 
maanden cadeau als surplus. Deze 
man was ook eertijds advokaat van 
de Belgische Boerenbond, Allnlster 
van Londen, Minister van Land
bouw in de huidige C.V.P.-regering. 

Bepaalde C.V.P.-bazen 'plaatsten 
hem terug als kopman der CV.P.-
Kamerlijst Leuven. Na wat herrie, 
waarbij hij met klem werd verde
digd door dJe andere C.V.P.-Lon-
donniter en Congoverkwanselaar 
DE SCHRIJVER, werd hlJ ten slot
te weer van de lijst geschrapt. Bel
gië heeft mannen nodig... zegde 
verleden week de C.VJ.-er Van den 
Boeynanti nog in de Politieke Tri
bune van onze radio ! Eerlijke en 
verstandige mensen, schop op 26 
maart aanstaande deze bende bui
ten ! 

Illllliiill 

IS DAT MIDDENSTANDSPOLITIEK ? 

— DANK ZU DE EENHEIDSWET moet het land 
lO.OOO.OOO.OOO,— F nieuwt belastingen betalen. 

— VOORAL DE MIDDENSTAND zal hiervan het sUcht-
offer zijn. 

— « ONZE » MINISTER Van den Boeynants i» daarmee 
akkoord ! 

WU HEBBEN HET RECHT, aan Van den BoeynanU t* 
vragen wat hij MET ONZE CENTEN deed. 

WAAROM nam hij zijn MADAM mee op studiereis neuir 
AMERIKA ? 

WAAROM telt zijn kabinet NIET MINDER DAN 48 
LEDEN? 

WAAROM heeft de Minister IEDER JAAR 800.000,— F 
nodig. aUeen voor gebruik en onderhoud van 
zijn AUTO S? 

grondig gezond en natuurlijk, kon 
zich in het kader der gevestigd» 
staatspartijen niet uiten. 

Dus : ook na d* laatste wereld
oorlog moest aldus het VI. Nat. oa-
vermij delijk bulten dit kader, met 
een eigen, zelfstandige organisatie. 

De liberalen moesten daarover 
niet klagen en de socialisten ook 
niet Maar vooral de C.V.P. moei 
dat niet doen. Als er daaraan 
schuld is, dan is het de HUNNE ! 

HUN laksheid In VI. opzicht, en 
de onmogelijkheid IN de zg. Staats
partijen werkelijk Vlaams nationa»-
llst te zijn, dit is met het woord en 
met de daad, maakt de VOLKS
UNIE NOODZAKELIJK 1 

En nu krijgt *e haar eerste, ern
stige kans, omdat die «drie groten» 
de boel In dit land zo hopeloos, ze 
zielig verknoeid hebben ! 

DAT 

^fiwlk/; gewogen , en.^l» Ikht bevonden,. 

Hans «Worst» en Bananen 

Slachter Van den Boeynants fopt 
kiezers met ioorgags! 

IS KNOEIEN MET ONS GELD I • 

Een der zich snelst voortbewe
gende politieke spoetniks a a n de 
C.V.P.-hemel is voorzeker de Brus 
selse s injeur Van den Boeynan ts , 
ex-min is te r van de middens tand en 
s lachter in z i la vrije tijd. 

Deze C.V.P.-comlng m a n , me t de 
al lures en de zelfoverschat t ing van 
een kand idaa t - fuh re r , gebruikt op 
virtuoze man ie r een dialektlek die 
inzake bru ta le demagogie en m i s 
pri jzen voor de vers tandel i jke b e 
gaafdheid van J a n Publiek en van 
de middens t and In h e t bijzonder, 
geensdeels moet onderdoen voor d e 
ze van de socialistlsGhe men to r Jef 
Van Eynde. 

Tlperend hiervoor is zijn propagandaF 
apseck voor de mlkro onzer B.R.T, PoJV-
tleke Tribune van 8 maart J l , waaruMI 
wlJ een p€iar uittreksels laten volgen : 
c De kiezer zal zijn verstand gebruiken 
en de goochelaar» veroordelen die hem 
willen vangen met beloften. » 
< Wanneer men zijn geid aan een baak 
of maatschap;^] toevertrouwt, zal men 
eerst nagaan wat deze bank of maat>-
gchapprij reeds heeft gepresteerd «i dan 
oordelen of zij wel on« vertrouwen waartl 
zijn... » 
f Dank zlj de CVP. zullen 130.000 nü<V 
denstanders een belaatingsvermlnderinf 
genieten gaande van. 8 tot 58 %... » 
c BelgIS heeft mannen nodig, enz., enz. » 

GEHEUGENVEBLIES 
Wel Is het algemeen gangbare munt da» 

politieke clow» voor nieuwe verkiezingen 
tian geheugenverlies UJden en door brtt-
tale leugen» en onzinnige beloften bUJk 
geven van h\m hartsg;pocidlg mteprljzen 
voor hiffi kleavee, do<ai zelden kenden wlJ 
een gevaj waar een gehoor op een (Ser-
gelijk cynische en onverbloemde manler 
in het geHaat werd geqwwd 1 

Met dezelfde minachting en nonchalan
ce waarmee hlJ eertljda zijn slachtafvallen 
In de Tullnlston Üetste, verwijst dea» 
Hansworst het oordeelsvermogen zijner 
toehoorders naar de vuilnisbelt 1 

^ 20.000 KOLONIALEN ZONDER WERK 
^= Om een bedd te feveo van de nood éer 
^ £ teruggekeerde « Kolonialen », vermelden 
^= wij dat er op dit ogenblik nog steeds min-
= stens twintlsdnizend van Iien naar weck 
^B zoeken. De meeste daarvan ilJn (begrij-
= pelljk) Tlamin^m. Zij zijn ingedeeld ala 
^ volgt : 6.500 ambtenaren, 2.200 parast»-
^B tale agenten, 3.500 zelfstandtgen en 6.0M 
^= l>edienden uit de privé-sektor. D* ambt*-
=a: naren werd een verlof van zes maanden 
= toegekend met nitbetaling van 7S yroeent 
^ g htmner wedde. Na die zes maanden ztjii 
^Ë slj tereclitgekomen in een regiem van da 
= tussentijdse wet die hun gedorende zes 
^ S maandm nog slechte 25 procmt van hun 
= wedde oeken. De toestand van de l>edlai-
^= den is verschillend naargelang hun vroe-
= gere betrekking. Zij ontvingm van rege-
^ rlngswege een voorschot van 5.000 F, 
^= daarna 4.009 F voor twee maanden, waar-
= na zij verwezoi werden naar het Sollda-
= riteitsfondg dat een «er bepericte vergoe-
= ding (om niet te zeggen aalmoes) over-
^= maakt aan diegenen die nog geen nleow 

werk hebben gevonden. En zeggen dat al 
die ellende liad kunneq vermedeo wordea 
zonder het misdadig geimoei van de le
gering Eyskens die thans de a vluchtelin
gen » op droeg brood laat zitten. 

Als volleerd demagoog laat hij niet na 
beroep te doen .. op het verstand van aijn 
publiek I 
TRVKKEN VAN DB FOOR 

In elk geval wij hopen dat d« kiezera 
latterlijk da gouden raad van Van den 
Boeynants opvolgen, want dan krijgt da 
O.T.P. een afrossing van belanc I 
— Dl« fameuzs truk met dia Slautal mal 

de daar aan verbonden baloftan was za-
ker w^ een meesterlijke voocheltoer I 

— Wanneer men da O.V.P.-bank ot maat
schappij beoordealt op haar daden : 
65 miljard v«riaoglng vaa . 's lande 
schiild In 34 macuiden, teloorgang oo-
ser efconomla, Koago, verhoging van 
belaoUngen allertianda en nn nog ala 
klap op da vuun^jl da c«nheidaw«t, 
welkt gek zou dan nog zijn geld be
leggen bij dergelijks bankroetten I 

— D« middenstanders klagen aedert het 
C.V.P.-Liberaal bewind steen en been 
over verhoogd» belastingen en straks — 
na d« verkiezingen — zullen zij aJa 
verk!ezlng^jrenii»t nieuw» tnona. 

zware belastingen der eenheldüwet dia 
vooral hen treft, te betalen hebben I 
AUeen de duizenden kleine mlddenr 
siandertjes, dia reede onder Tan den 
BoeyoHnta werden gekeeld, zullen zeK 
1-. "maal nleta meer te betalen hebben! 

_ Z.Ker België heeft mannen nodig... 
maar dan geen van het slag v«n d« 
hansworst en doodgraver van de mid-
den«t«nd Van den BoeTnanta I Geen 
C.TJ*. eOautelmannen aJs Eyakeoa, WV 
gny, "-Da-"S«hrl;}*ef; 13e ' Vfeeéa&uwer, 
Ganshof en ander» politieke gooch«-
laars en onbekwame paraaieten I 

Voor. 4» poUUeka .ilemagoog . tn, Aana-
wont Vaa den Boeynanta is er op liet Ja-
marpleln, nabij het Zuidstation te Bru>-
••I, altijd nog wel cta plaatsje vrij ak 
M Crleiir da banane» ». Wij venekeren 
hnn, dat gezien zlJn kwaliteiten, zijn l>a-
zea hem in dit vak oniVlddellUk het voUe 
tarief zullen betalen ! 

En gij, middenstander*. DOE Nü UW 
OGEN OPEN en staar MANNEN naar hat 
partementl MANNEN der VOLKSUNIE t 

Soorplo 

Vergeet DAT niet 
A.C.V.-voorzitter A. Cool schreef vriendefijke brieven 
aan de rode oproerling Renard beginnende met de 

woorden : <( Cher André » 
Theo Lefèvre juichte Coilard, de duivel van de school

strijd, in voile Kamer toe. 
De C.V.P.-voorzitter gebruikt in zijn redevoeringen tot 
de partij godslasteringen.Vertrouwt gij die mannen? 

KLEINGEESTIQ 
De c Standaard > heeft een tele

visie-rubriek. Verleden maandag, 
12 maart kwam de Volksunie voor 
de Vlaamse televisie in een pro
gramma dat veel bijval gekend 
heeft. -

In het televisieprogramma van de 
Standaard werd de vermelding van 
deze uitzending weggelaten. De dag 
daarop kwam de C.VJP. aan het 
woord en dat werd normaal ver
meld. Kleingeestige Joernalisten 
litter er door op die krant, die zich 
wH doen doorgaan aU de spreek-
boti van de Vlaamse elite ! 

C.V.F. partij van 
AUDITEimS 

Liberalen partij van 
PROFITEURS 

Socialisten partij van 
DYNAMITEURS 

Kiest VOLKSUNIE i 
nieuwe mensen 

WEET Gij HET NOC ? 

VORIGE VERKIEZINGEN DEELDE DE CVJ». SLEUTELS UIT, 
THANS WORDEN DE KIEZERS OVERLADEN MET STEKJES

DOZEN EN MINIATUURVOETBALLETJES. 

fw—O 
DAT IS AL WAT ZE KUNNEN. 

MAAR IN HET PARLEMENT VERGOOIEN ZE UW STEM. 
KIES VOLKSUNIE, WU DELEN GEEN PRUTS-GESCHENKEN 
Urr, MAAR ZULLEN IN DE WETSTRAAT DADEN STELLEN. 



^/fvtrf-^lit^ ^ . ^ Ï S i r ^ ^ ^ 

DE VOLKSUNIE - N ' 11 - 1» MAART I M T 

Onze leiis : U dienen 
AlUs voor Camping ^ 
Gereedschap voor alle stielen 
Regenkledli I 
Schoenen, botten 
Legerstok 
Honderden artikelen 

Wal U nergens vincft, vindt U bl| ons 

AMERICAN HOUSE 
VLASMARKT 1é HOFLAND 51 

I 0 » I T ANTWERPEN 

Persspiegd 
Xnx « Het Boerenfront » «to H maart 

• . hidan wlJ het *»t ran het hoofdartikel 
K Problemen voor morgen ». 

H«t «TBUinent -mx de C.V.P tegen de-
M WetM partlJea lal vanzelfsprekend rijn 
éat * itenunen Ma deze partijen geg^ 
Ttn. «D d«n me«r to het bleaonder aan 
4e Völtounle, Terioren stemmen ^ J ^ V T * 
ten *oM» ten 8oe<l* komen aan de eociar 
Haten « i Uberalen. Ma*r aangezien 6» 
aVJ» alet wenst de volstrekte meerdeav 
held te behaaen, houdt deee argumenta
tie fwc «teek. Tem andere moest bijv. de 
Toükaunle «en aanzienlijke stemmenaao-
Winst boeken, dan «ou dit voor de CVP. 
«1 voor de Bogenaamde grote partijen in 
h«t algesneen een «eer salutalre uitwer-
kln« hebben Deae partijen moeten ond«-
Tüiden dat er velen In den lande zijn die 
lenoeg hebben van hun grenzeloze preten
tie en hun evengrote onbekwaamheid «wn 
* lande »ken op doeltreffende wijze te 
betiR^n Voor een kleine partij atemm» 
tl dus absoluut geen verloren stem Het 
dimt opgevat te worden als een scherpe 
iTBBïschuwlng aan het adres van de gro-
ttn. 

Voor wie moeten de Boerenfronter» 
•temmen? 

Onze organisatie ataat boven en buiten 
40 politiek Het gaat dus niet op dat wlJ 
onze leden zouden aanzetten voor de een 
of de andere partij te stemmen Een zaak 
Bjoeten wlJ echter zeer duidelijk zeggen : 
onze boer«o moeten gebruik maken van 
htm stemreciht om In hoofdzaak hun e4-
•en boerenbtóangen te verdedigen Zij n&-
leo du» hun stem geven aan die kandlda^ 
ten, waarvan «Ij abeoJuut zeker zijn dat 
lil 'hiHj vertrouwen waardig «IJn Bn wel
ke komen hiervoor m awimerklngT 
Hechts die kandidate» die op gebied van 
de vewiedlglng der uitsluitende boerenbe-
langen voUedlg voldoeniM schenken en 
« e ook' op Vlfctóy ïeblM^ * Vertrouwen 
tUn, want s Het Boerenfront > is toch «en 
Mj tiltat^ Vlaamse boerenorganlgatle. Het 
InferlortteitskomplAs, dat onze Vlaam» 
boeren «teeds zulk* paa-ten heeft ge«RDeeŴ  
vindt protendeeis iljn oorzaak In het feit 
dat zij niet enkel, omdat zlJ boer «IJn. 
mear ook omdat slj Vlaamse boeren zUn 
aan allerlei vernederingen en soms qw* 
(taan blootgesteld. Als Vlaamse boer moe
ten wij als gelijkberechtigden met om het 
•ven wie worden behandeld, en moeten wlJ 
desnoods tot blJ de mtoister en zeker In 
tóle mtolflterieie diensten in eigen taal ge
hoor kunnen vlndien. Dit Is abaoluut niet 
het gevaJ, wij !?)teken van ondervinding. 

Hierin moet verandenng komen Ook dtt 
lijn proWemen voor morgen, maar door 
cnze stem aan die kandidatwi te geven. 
die ons als boer en als Vlaming volledige 
Tohloenlnc schenken, kunnen wiJ de op-
loBBlng Ttn deze problemen bespoedigen. 
Ben zaak blijft van belang, onze boereo-
•tem mag in geen enkel gevaa gaan naar 
poUtlAen die voor d* boeren nlete voe-
)IB mk «aker niets doen, maar deze zellé 
to de rog «chleten 

r* W U bi L IUViN 
de M M K I I D M H M bezocht 

was In U U V I N n M 

Oude Markt 22 
b Moe bterlieldar 

MgatMon agMi< voor Belglh . 

ABT$ 
m i N W i O o r TMINEft, M 

KORBEEK-IO 

• • • 

Woensdag, 22 maart 
te 20 uur 
in de HANDELSBEURS 
van ANTWERPEN 

SLOTMEETINC 
VAN DE VOLKSUNIE 

onder voorzitterschap van 

DR. RIK BALLET 
SPREKERS 

Advokaat en Volksvertegenwoor
diger FRANS V A N DER ELST, 
Lijstaanvoerder voor do Kamer. 

— DR. ROBERT ROOSENS, 
Lijstaanvoerder voor de Senaat 
Beheerder C O O., Antwerpen. 

_ HIPPOLIET PAELINCKX, 
Oud-burgemeester, thans eerst» 
Schepen van Brasschaat. 
lijstaanvoerder voor de Provincie 
Kanton Ekeren - Tandhoven - Bras
schaat. 

Na de meeting : 
GROTE STOET 

doorheen de Stad. 
iMiiiiHiiiiiiiiiuiiHiiiiiii'iinniiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiMi 

ANTWERPEN 
8TADSRAAD 

Woensdag 8 maar, vergaderde de AnV 
werpee staasraad onder leiding van haar 
Toondtter Stappaerts, in een geestdriftige 
itemming om de kleskampanje nog op ts 
voeren. Dag en nacht zijn de mlUtanten op 
pad, t«rwljl ook verschillende wljkploegen 
het hunne doen. Aanplakmateriaal word» 
ver^xreld, terwijl Volksunie rttsemplaren 
en strooibiljetten dankt zij de wljkpropar 
gandisfcen In elke Antwerpse hulsbus ta-
rechtkwamen. Ook worden de nodige maar
regelen getroffen om oude «n öeke kW-
aers op 36 maart te vervoeren. Devos en 
DlUen voerden het woord, t«rwljl het slot
woord uitgesproken werd door adv. SchÜta, 
die weeë op de gunstige atmosfeer, weJke 
heerst m talrijke Antwerpse kringen 

HET PROPAGANDA 
OFFENSIEF TE ANTWERPEN 

Smds het begin van de verklezingskaa»-
panje 1981 opende het propagandakomitee 
een werkelijk gpervuur van propaganda 
hl het gehele arrondissement Antwerpen. 

Hmiderddulzende strooibiljetten werden 
gebust, een groot aantal plak- en kaJk-
tochten georganiseerd Mlkrowagens rtj-
den onafgebroken door de straten ABe 
wegen naar Antwerpen werden vol ge
plakt nwt « Volkwmie », f Zelfbestuur >, 
c Stem onder nummer 4 », tPederalisme ». 

Verachlllende autokaravanen werden to^ 
gericht, a a naar Mechelen, Uw, Duffe*, 
Konlngishooikt, Helst^op-den-Berg on on>r 
•eving De meest Indrukwekkende auto-
karavaan reed zondag a van uit Antwer
pen naar Merksem, Brasschaat, Schoten. 
Kkeren, Kalmthout, KapeUen, dus naar 
de streek waar schepen Hlwollet Pa»-
Bncki en Roger Hermans UJstaanvoerdsti 
zijn voor de provlncieraadslljst van hst 
kanton Ekeren-Zandhoven-Brecht Ruim 
zestig wagens, waaronder een tientonner, 
vier mlkrowagems, het volledig muziek
korps namen aan deze tocht deel, waai^ 
van d» organisatie tot In do puntjes ge
regeld was geworden door Hlppollet Pa»-
üncki, Roger Hennans en Wlm Maes. 

In tal van gemeenten trad de rau ï i* ' 
kapel op. gevolgd door de autrtcarawan. 
Werkelijk een enig zicht 1 « i een dave
rend sukses ! 

De kandidatenlijsten werden in o» 
Tlaamse knngen van Antwerpen zeer gui>-
«tig ontvangen. De Kamerlljst, aangevoerd 
door Frans van der Eist, wiens parlemeor 
taur beJeid algemeen geloofd wordt, teJ» 
verschillende kandidaten van aJlereei*i 
rang, en onder hen zowel populaire «n 
bekwame dokters wals Dr Hektor Oo»-
mans uit Berchem en Dr. Karel Delahajr» 
tkt Antwerpen-stad, «Is flinke handelaar* 
arbeider», ingenieurs, bedlenden, provlnc»»-
•n. gemeenteraadsleden. 

Het feit dat de senaatslijst aangevoerd 
wordt door e«i man aU Dr Robert Beo-
tens, alom gewaardeerd, <i&Bagt de aJg»-
mene goedkeuring weg 

De propaganda voorziet aa . nog de uw-
gave van 278 000 verklezlngsbladen die 
huis aan huis zullen besteld worden door 
de po* In het ganse arrondissement. 

R.VJ>.». 
GBOTX AUTOKARAVAAN 
naar Kleln-Brabant. 

NB saterdag t« M anr venamelem aDa 
beschikbare wagens en ptopagandWen 
aan het gemeentehuis van Borgerhoot 
voor een antokaravaan doorheen KUto-
Brabant, waar gemeentersadrfld van ia 
Moortel lijstaanvoerder ie voor de provl»-
eie. 

Daags nadien, wwdag, 19 maart te ••• 
gen vat voormiddag verzajnelei» alle w*-
gens, mikrowageng, propagandisten eo het 
ToUedig muziekkorps aan het gemeentdiitfe 
van Borgerhout voor een grootschegpa» 
propagaodaiocht doorheen groot Antwer
pen en de Rnpelstreek. 

Anondissement Brussel 
GROTE MEETING 

op DONDERDAG M MAART 1961 t e 19 u. 80 In de l a a l 

«De groene poort» 
18, Steenweg op Gent , S ln t - Jans-Molenbeek 

S p r e k e n : ^ c. * 
Archi tekt Mr L. DE COSTER, BJi taanvoerder Senaa t , 
AdTokaat Mr. D. DECONINCK, l i j s taanvoerder Kamer . 
M. A. VAN MALDERREN. ar rondissementee l voon l t t e r . 

onze propagaadatocht van «>ndag 1«-M1 verUep «chittcrend. 
nvnrml werd ons nropagandanummer goed aanvaard ! 
^ t ^ ^ o b i l ^ v^-gen^ «>ndag 19-l-lMl terug au», op port U 9 uur ep de Hooi-

kaai achter de Vtaamse Schouwburg. 

OPROEP TOT HET ANTWERP! 

MUZIEKKORPS 

WIJ roepen XJ dringend op vol
tallig aanwezig te zijn, op ton-
dag 19 maart te negen uur, 
aan het gemeentehuls van 
Borgerhout, voor een grootaoheei>-
se propagandatocht doorheen groo*-
Antwerpen, Llnker-Oever tn é t 
Rupelstreek. 

Woensdag, 22 dezer te 18.30 
in de Handelsbeurs van AntweipaQ 
voor de grote verkiezingEEmeetln^ 

Wlm Maafr 

BRUSSEL OOSTENDE 

! 

OpQopatt voor namaak DORT I 

Htt Wift« Paard 
WANOCUNOCNnitAAT, 1 4 

M LfUVEN 

Peesend en aangenaam lokaal 
voor vergaderingen en klub* 

Bette dranken 
tegen matlga pri|ien 

I 
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Zeteifabriek Boterberg 
l E D E Z U D l - L I D E 

Alleenvardeler : 

Engel & C ' 
Eigen produktie 

^ Uitgebreid gamma 
1 Aan hult gelaverd 
i Proepektut 
1 op verxoek 

rei (05J) M5M 
Voor leden 

• n abonneet 
Velktunie 

, 20 % K O R T I N O 
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DE lAATSTE STOOT! 
De geruchten die uit aJle knngen bq 

onze propagandisten binnenstromen geven 
ons d* «ekerheid dat onze Inspanningen 
deze maal meer dan beloond eullen wor̂  
den 

Onze tocht met een lange «heo-t pn^ja-
gandawagens door het wesbeüljke gedeel
te van ons arrondissement beeft beweaeo 
dat vooral de verstandige kiezers thans 
foed weten waarom het gaat. 

Zij hebben ook tussendoor eens een 
glimp gehad van het afschuwelijk haat-
proza tegen de gewone Vlaamse mens, dat 
verschijnt in de aan Frankrijk \erkochte 
bladen als « Pourqiwl Pa« » (dat enketo 
maanden geleden dan nog de officiële sa
gen kreeg van de huidige regering '), eo 
Elj beseffen dat het nu gaat om erop ot 
eronder. Alleen een duidelijke slem voor 
de VTaamse belangen kan de machten acto-
ter de schermen een andere houding doen 
aannemen 

Die diuldelljke stem Is een stem voor 
de Volkstmie. 

Toor de laaUt» openbare propaganda^ 
stoot op straat kwnt volgende zondag W 
maart het oostelijke gedeelte van het »• 
londlssement aan de beurt. Niet alle«i de 
deelnemers van IJ maart worden om 9 tl 
achter de KVS. Ttrwacht. maar ook no« 
véle anderen, die tot plicht hebben tarat 
•teentje bij te dragen 
NEGEN OP ALLE WEGEN 1 

De deelnemers aan de autokara\aan to 
West-Biubant hebben met fierheid vastga-
•teld dat de NEGEN BAAS WAS OP Al.. 
U! WEGEN Onze propagandisten In dat 
gedeelte van het arrondisBement hebben 
getoond dat ilj Inderdaad de sterksten 
«IJn. Al hebben «IJ geen miljoenen ïoaJa 
Taffliden Boeynants (waar haalt dat « mldr 
denstandertje » al dat geld?) toch heb
ben «IJ rijn beaoadlgde knecht/fn overal 
overtroefd En maar gelukkig ook, want 
wat komt die opgedirkte franskiljon WJ 
onze Vlaamse mensen doen ? 

WIJ «ijn overtuigd dat onze kaïavaan 
die op 19 maart door het oostelijk ga-
deelte van ons arrondissement trekt ock 
daar de NEGEN OP AULE WEGEN zal 
ontmoeten, want met DIE NEGEN OP 
ALUS WEGEN OAAT VLAANDEREN W 
BRUSSEL TER ZEGE 

We weten trouwens dat ladereen met 
de propaganda zal volhouden tat 26 maart. 

EREMBODEGEM 
DOM VAN AS8CHE HULDEBETOON 

Erembodegem, geboortedorp van Deia 
Modeatu Van Aswihe, zaliger gedachte-
nhi, bereidt slefa voor om op tS jnli INl 
deae grote Vhwunae Prelaat en Vredes
apostel In een poethunm hnldebetaeii 
waardig te herdenken. 

ZUne Hoogwaardige ExoeOenUe Maa-
•eignear Calewaert, Bisschop van Oeat, 
verleent Zijn hoge bescherming. 

Het inrichtend komltee neemt lich reor 
een bontbeeld te laten onthullen als faHJ-
vend aandenken van een der edelste e* 
grootste tonen van Vaanderen. ^̂  

Aan irw zeer gewaardeerde medewerking 
twijfelen wij niet Dw stenn sal met oj>-
reehte dank aanvaard worden lang» p o ^ 
rdcenlng nr 81M.S8 van het « Huld^oml-
tee Dom Modest Van Assche, Erembode
gem ». 

De begiftigers van minstens dulsead 
frank ontvangen een bnwsen herden-
kingsplaket. 

GENT 
21 maart 20 u. lokaal Roeland 

grote Tolksvergadering waarop le
dereen wordt uitgenodigd. Onder 
voorzitterschap van de Ujstaan-
Toerder Dr. Leo WouUrg ipreken op 
deze avond algemeen voorzitter Mr. 
Frans Van der fflst, en enkele kan
didaten van het arriwidissement 
Breng vlenden en kennissen mee; 
het Is van belang. 

NIJLEN 
GROTE MEETDJO 

Zate«teig 18 maart 20 UfUr bij Roealle, 
Broechemsesteenweg 42 

Voorzitter : Ir. Renard 
Spider* : LOdo Sala; Wlm Jonsseo. 

VERSLAG VAN DE GROTE KIESMEB^ 
TING VAN DE VOLKSUNIE TE 
OOSTENDE OP ZATERDAG 4 MAART 

1961. 
Ben 160 tal aanwezigen vulden de «aal 

van het f Pnnsentoof » in de leperstraat 
Vooral de sterke opkomst ^«n de ge*roOp 
wen uit Middelkerke en Olstel wa.'̂  op t# 
merken 

Na een korte inleiding door de heer H. 
Provoost Gewestelijk verantwoordelijke 
voor Oostende, die J DEVOLDEBE en 
Ing Jan DE BONDT, beiden weerhouden 
wegens dringende bezigheden op andere 
plaatsen van het verkiezingslroot, veront
schuldigde, gaf hij het woord aan de eeiv 
ste spreker dhr Karel DUAEN uit Ant
werpen 

Mot zijn gekende welsprekendheid en 
In een gespierde taal, wist de redenaaf 
spoedig ïiln gehoor te boel«i Spreker 
gispte vooiral het gdtnoel en de onmadit 
der kleurpartljen, alsook het noodlottige 
bewind van de regering Eyskens. HIJ brak 
een lans voor Federalisme, de oplossing 
die aan het Vlaamse Gezin (Volk ) zijn 
eigen afzonderlijk f appartement n moet 
geven In het Belgische huls, waaa- nu de 
Walen het samenworven tot eigen voordeel 
uitbaten. Ten !fiott« riep hlJ alle aanweai-
gen (^ tot persoonlijke inzet en propa
ganda van man tot man 

Na het dankwoord door dhr H Pro
voost, werd een omhaling gedaan dde een 
flinke som In de kas bracht 

Daar de tweede nweker, Sta W. JORIS-
SEN, wegens de werking in zijn amon-
dlssement, niet kon optieden kwam dhr. 
Leo VAN DE WEGHE, tweede kandidaat 
voor de kamer, aan het woord. 

Ook hij had weOdra zijn publiek vast en 
Bijn toe^jraak, in een scherpe en harde 
taal gehouden, werd herhaaldelijk door 
applaus anderbr<*en. Na te hebben gewe
zen cp zijn aktivitelt in 1949 ten tlj<te 
van de Vlaamse Concentratie en in 1957 
In BeBglsch Kongo, schiep hlJ een beeM 
van het f Arme Vlaanderen » van heden 
en van de verantwoordelijkheid der uni
taire partijen aan onze kultiaele en ma
teriële achtersand. De poBleke machV 
hebbers prostitueren zich aan de een-
heidfltaat en houden ons volk dom en on
wetend. Het Belgische unitaire regune 
heeft ons volk ontmand- Op «IJn beurt 
weerlegt hij een paar opwerpingen tegMi 
het federalisme en eindigt met allen op 
te roepen om op 36 maart a * voor de 
VOLKSUNIE te •temmen en aWus te 
MTgen voor een krachtige Vteams-Naüo-
nale oppositie 

Na h«t beantwoorden van een paar vrar 
gen, werd de vergadering, die als ze«- ge
slaagd mag worden beschouwd, besloten 
met een geest*iftt»B Vlaamae Leeuw. 

* School-

^ Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEN -

eiOOSTERMANS ft ZONEN 
ZONHOVEN - Tel : (011) l«*Jt 

Bezoekt onze toonialen 

mmmmmmm 

BLAüWVOETVENDEL 

Op zondag 19 maart te tJO « hoafl 
het Rodenbachvendel, eenheW van de 
Vlaams Nationalistische Je«gdbewegln« 
het Verbond van Blauwvoetvendels V S T , 
haar eerste vergadering die «al doca-gpan 
In « Vlaams Huls » Oroenlnghestraa* 1» 
Kortrijk. 

ABe Vlaams-Nationalisten, lowei Jcof 
als oud wolden er vei-wachtw 
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i Advlet en bemiddelinfl 

i In alle 

FISCALE GESCHILLEN 

1 Boekhouding 
Sociale Wetten 

VEURNE-DIKSMUiDE-
OOSTENDE 

Plakbrleven niet tot goedkeuring VOOT-
gelegd of RHider Termeldlng van de ver
antwoordelijke uitgever of drukker gaan 
niet utt van da Volksunie 

BGREFI Fiduelalre 
i Omer DE RAUW 
f Etplanadettraat 7 

I AALST 

1 Tel 053. 221 42 

J to De Bondfe ftiiMiiiiHmi«iHiHmiiiiiniliMiHiniMiiiiillllHllllimiiiiii"ll«** 

DE VOLKSUNIE 
Uitoeve ven do v z w 

WEEKBLAD 

VOLKSUNIE 

Drt Wlm Jorltten, redaktletekretarii. Beethovenstraêl 16. Anderl.cht 

Aire**b'riefwl»sellng voor blad op dif adres tturen. 
Dr. L Woutert on Mr Da Coninck : leden 

Baheer : Maurica Lamonnierlean 82, Bruiaet 1, '«• l ] « f 16. 
A l t . klachter, voor niel ontv.«0«n van bied OP d l̂ edre. 

Jaarabonnement , 200 f. - Halfi .arlIH.. . 100 F. - Drlemaandellik. 55 F. 
Steunabonnemenl . 500 F. (Minimom), . » * ^ " " ^ . ^ r = * ' * 
ïbönnemem buitenland : 250 f. • Per luchtpo.1 : 600 F 
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Laar Het Volk en de 

A.C.y. ers 
hierop aniwoorden! 

Mogen wij e«n paar vragen stellen ? 

WAT hebben de A.C.V.-era na jaren sindikaliame voor de 
Vlaamse arb«idera gedaan ? 
WAT deden zij en doen lij voor de 100.000 Vlaamse werk-
loxen en de 230.000 Vlaamse mobielen ? 

Zij sturen ze naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Brussel of naar de Waalse koolputtcn waar zij aan armoe-
lonen, honderden kilometer van hui», het koeliewerk' 
moeten gaan verrichten. Ge moet die pendelarbeiders het 
proza van « hun » verdedigster « Het Volk » eens onder de 
B«ua duwen. Zo zorgt het A.C.V. voor zijn arbeider» ! 

Al» wij de macht hadden van de C V P . of de Kriste-
Hjke «indikalisten dan zouden wij nogal wat anders verwe
zenlijkt hebben I 
Kan het A.C.V. ons hierop antwoorden 7 

Het gaat er groot op 780.000 aangeslotenen te tellen 
die per jaar ongeveer duizend frank betalen. 

780.000 X 1000 = 780 miljoen per jaar 
die zij in hun zakken steken 

op 15 jaar is dat ongeveer 12 miljard... 
Het A.C.V. staakt praktisch nooit tenzij hier en daar 

la een klein fabriekje in Vlaanderen om de arbeiders zand 
In de ogen te strooien. Waar zijn zij met die miljarden van 
de arbeider» gebleven ? Zijn zij ze ook gaan beleggen in 
Duitsland zoals het A .B .V.V. ? En waarom beleggen zij 
ze niet in Vlaanderen, dat zou tenminste werkgelegenheid 
bijbrengen en dat zou tenminste sociaal voelend zijn. 
Arbeiders denk over deze cijfers na en trek dan uw besluit. 

Wi j hebben geen V.N.V.-kopstukken in onze 
rangen zoals zij die wel hebben. 
Denk aan Senator Leemans, kopstuk van het 
V.N.V. 

Die is toch zeker niet van de Volksunie nietwaar 
arbeiders ? 

EJI wie waren het ook weer die tegen het ammende-
ment de Saeger s temden, dat het losmaken van gelden 
voorzag voor oprichting van nieuwe nijverheid in Vlaan
deren ? Waren dat niet de A.C.V.-volksvertegenwoordi-
ger» ? 

Moeten wij nog meer a rgumenten aanhalen om aan te 
tonen dat wij geen negativisten zijn. Of moeten wij de 
cijfers hernemen die De Standaard destijds over He t Volk 
en de sindikalisten gepubliceerd heeft ? 

Als iemand negatief gestaan heeft en staat tegen 
de belangen van de Vlaamse arbeiders dan is 
dit het A.C.V. 
100.000 werklozen in Vlaanderen. 
230.000 mobiele ar^iders in Vlaanderen die in de vreem

de moeten gtuin wroeten. 
28 F 50 gemiddeld uurloon in Vlaanderen (tegen 33 F 50 

in Wallonië). 
Laat Het Volk daarop antwoorden 

MET DADEN 

! 4« KNUPPEL in 't HANENKOT | 

• • • > • • • • • • • • • • • » 
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HOOGSTRAAT 15a en 17 
A N T W E R P E N 

Slaapkamers - Eetkamers - Salons 
T. V. - Wasmachines 
Casvuren - Kinderwagens - Stoven 

1 

inii 

Kontant -

ti rOT 30 % OP DE G€TEKENDE PRUIEN f 
o r VIRTOON VAN DE7E AANKONDIOINO E 

Krediet 1 
OPEN AJ.LE DAGEN V A N 9 TOT 20 UUR | 
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WAAR BLIJVEN ZIJ MET HUN 
VLIEGER 

Iedereen weet dat tijdens de am
nestie-betoging van de Vlaamse 
kultuurverenlgingen destijds te 
Antwerpen, een piraat-vlieger zon
der kentekens, strooibiljetten boven 
de stoet uitwierp. Het Volk schreef 
toen met veel «mihaal dat zij de 
naam van de piloot en zijn op
drachtgevers zon bekend maken 
indien deze niet opgespoord werden 
door de rijkswacht. Een half jaar 
na de feiten heeft het Volk die 
naam nog steeds niet geplubiceerd. 

Hoe sou dat komen ? 

BOEREN EN BONEN 
Wij lezen in « Landbouwleven », 

onafhankelijk weekblad voor de 
landbouwers : Aangekondigd werd 
dat dhr C. BOON, economisch ad
viseur bij de Boerenbond, benoemd 
werd tot regent bij de Nationale 
Bank ter opvolgini: van dhr Conlz, 
endervoorzitter van de B.B. Het 
ambt zowel a b de profijten (150.000 
F per jaar) blijven dus In « de fa
milie ». 

Deze Boon is de man die in het 
B.B.-blad en de Standaard-bladen 
lijn geleerde artikels produceert 
waarin de boeren wordt diets ge
maakt, c hoe > sij zich moeten aan
passen voor de komende Euromarkt. 
Hij zelf heeft tich met zijn 3 vet-
betaalde ambten : regent, adviseur, 
professor aan de Leuvense univer-
dtelt, alvast aangepast ! BOON zijn 
boontjes zijn op het droge ! HIJ 
werkt niet voor 15 F per uur zoals 
de brave boerkens die door zijn 
B B.-organisatie dringend worden 
aangezet voor de C.V.P. te stera
men ! 

1 
NAOELS mef KOPPEN 

BOERENKONING 
Verder lezen wij in hetzelfde 

weekblad : « Dhr CONIX had aan 
dit regentschap » gehouden tot hij 
door het bereiken van de leeftijds
grens verplicht werd er van af te 
zien. Niettemin blijft hij nog on
dervoorzitter van de Boerenbond 
en afgevaardigde - beheerder — 
met andere woorden top-direkteur 
— van de Welvaartwinkels >. 

Deze boerenkonlng was de man 
die in zijn spreekbeurt op de mas
sale boerenbetoglng in 1959 te Brus-
sel,er speciaal de nadruk op legde 
c dat de betoging tegen niets of 
niemand gericht was ! >. Natuur
lijk nat jaar of droog jaar bij der
gelijke heerschappen is de oogst, 
zelfs zonder dat hij wordt gezaaid, 
bij voorbaat reeds veilig in de 
schuur geborgen. En dergelijke 
C.V.P.-propagandisten lelden onze 
boeren bij de neus ! 

Intussen vinden wij in het nieu
we C.V.P.-programtnamanifest ook 
enkele regels aan de Landbouw ge
wijd : € De C.V.P. zal voortgaan on-
se landbouw aan te passen met het 
oog op de komende Euromarkt ! ». 
Wat in klare taal beduidt : c De 
CV J . zal het strop dat lij de laat
ste jaren rond de boerenhalzen 
legde met zorg en liefde toehalen 
tot de verstikkingsdood ! ». 

GENT 
HET RASSENVRAAGSTCK IN ZL'10-
AFBIKA 

De Vlaamse Kultuurkring Gent, besluit 
zijn •Hónterseizoen 1960-1901 met een VCXJT-
dracht gewijd aan bet zo actuele rassen-
vraagstuk m Zuid-Afrika, waarover wlJ 
vaak Zo eenzijdig worden ingelicht. Deze 
voordracht gaat doe»' in het Vlaams Huls 
ROELAND, Korte Kruisstraat, 3. GENT, 
op ZATERDAG 18 DEZER, te 20 uur. 

Als spreker heeft de "laamse Kultuur-
krmg de eer niemand minder aan te kon
digen dan Zijne Excellentie ABP. BUR
GER, ambassadeur van de Urne van Zmd-
Alrika welke nog maw sedert 15 februari 
in ons Isuid vertoeft. 

De voordracht wordt geïllustreerd met 
een film over het .even m Zuid-Afrika. 

K O N G O 

Federale slalenbond 
HADDEN WIJ GELUK OF NIET ? 

INDIEN MEN VROEGER DE RAAD VAN ONZE 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER FRANS VAN DER 
ELST OPGEVOLGD ZOU HEBBEN, DAN ZOUDEN 
ER GEEN DODEN GEVALLEN ZIJN, DAN ZOUDEN 
DE BELGEN NIET SCHANDELUK VERJAAGD ZUN 
GEWORDEN MET AL DE ELLENDE DAARAAN 
VERBONDEN. 
DAN ZOU BELGIË ZUN KREDIET IN HET BUITEN
LAND NIET VERLOREN HEBBEN. 
DAN ZOUDEN WU NU VREDIG SAMENGEWERKT 
HEBBEN MET ONZE VROEGERE KOLONIE. 

WU KUNNEN DE KONGOLEZEN GELUKWENSEN 
MET HUN WUS BESLUIT HET UNITARISME VAN 
DE BELGISCHE KNOEIERS OVERBOORD TE 
GOOIEN. 
BU ONS ZUN ZE ZO VER NOG NIET GERAAKT. 
MAAR HET ZAL GEBEUREN, DAAR ZORGT DE 
VOLKSUNIE VOOR. 

Onze brief aan de oneer 
lijke joernalisren van 

« Hef Volk » 
De Heer Hoofiirfiiakteur van Hei Volk. 

Foreh'raat, 22, Gent. 

Geachte Heer HoofdreSdhtenr, 

In « Het Volk » van hethn, 10 vwart. verschijnt onder de titel * De 
C.V.P. en de Kongopolitiek », op de eente pagina, een artikel can uw mede
werker Schildwacht waarin mijn naam vermeldt wordt in volgende tarnen-
hang : t ^'och de h. Van der Eltt van de VolJuunie... noch u-ie ook... heeft 
ooit in de tijd van de KongomoeiUj'kheden zijn mond open gedaan om te zeg' 
gen wat er naar zijn mening moeit gedaan worden in verband met de Kongo
politiek. » 

Mag il- U verzoel-en uw legers -mede Ie delen : 

1) Dat ik in de Kamer van Volktvertegenwoordigen herhaaldelijk mijn 
itand/puni in zake de Kongopolitiek uiteengezet heb en wel o.m. in een rede 
op 13 januari 1959 (Parlementaire Handelingen, bl. 11 en volgende); in een 
rede op 4 november 1959 (Parlementaire Handelingen, bl. 17 - 20); op 11 
juli 1960 (Parlementaire Hamlelingen, hl. 12); op 18 augustus 1960 ^Par
lementaire Handelingen, bl. 36) Ik kan dus niet aanvaarden dat zo maar 
beweerd wordt d^t ik mijn mond niet zou open gedaan hebhen. 

S) Ik heb zeer positief gezegd wat er naar mijn mening moest gcdaaai 
worden. Ik citeer één uittreksel uit mijn rede van 13 januari 1959 : * Eert 
gezonde kongolese gemeenschap op demokratische grondslag is niet te bou
wen in een streng eenheidskader of een gecentraliseerde eenheidsstaat. Een 
ruime lokale autonomie, in federale zin, is daartoe de enige weg. Men l ebbe 
de moed elk van de vijf of zes grote volksgroepen d,e in Kongo leven te begif
tigen met een eigen kultureel. administratief en politiek centrum, ten e,ndé 
de federatieve opbouw van Kongo, van de basis uit, voor te bereiden. > 

3) Ik heb tijdig voorzien wat er in Kongo zou gebeuren en ii veru 'ji tri 
dit verband naar de parlementaire vraag die il op 10 mei 1960 $teld' aan 
minister De Schrijver om te vernemen welke -maatregelen de regering ge
troffen had wet het oog op de hescherming van het leven en de bezittingen 
van onze land genoten tn Kongo. 

Met oprechte hoogachting.. 
Volksvertegenwoordiger Frans van der Elti^ 
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De vrucht 
van de CVP.-Liberale regeringspolitiek 

De vernieling van de Belgische Ambassades 
in het buitenland 

NOG EEN KANS ? 
Geachte redaktle, 

Ingaand© op de bespreking van het artikel 
Tan de:h..'Jflüidae31a-UÊii;-« lEfefeM ItóCMè; 
derlanda nog toekomst In België », ver
sohenen In uw geëerd Wad van o k t j.1., 
kaji Ik niet anders dan zijn alarmerende 
beschouwingen beamen. 

Hij heelt é th ter nagelaten het zich op
dringende besluit te trekken, namelijk, da t 
•Heen zeUbestuur Vlaanderen kan red-
deip. 

Het la knmers omdat de rasbewustta 
Tlaamse vxxjrmannen destijds tot de over
tuiging gekomen waren dat Vlaand'eren 
a l t het dwanggebled van de Belgische een
heidsstaat moest bevrijd worden, dat zlJ 
•elfbestuur rijn gaaa nastreven. 

En zij waren goed op weg hun doel t« 

Europa, alzo zijn Ineenstorting teg^moe* 
gaande. 

Onze moedertaal nochtans « een onver
vangbare grootheid, een kultirurwaaixït 
van de eerste oixie » (woorden van P r o t 

:;'^ui,\KJüigL-viöKflt öujachtergestaid. -
Bekwnt Vlaanderen geen zelfbestuur, 

dan zal bet Nederlands In heit Verenigd 
Europa In de hoek geduwd worden, me* 
de noodlottige gevolgen daarvan 

Immers om het Prof. Lamberty na t» 
eeggen « TAALBELANG STAAT GELIJK 
MET VOLKSBELANG. WAAR DE TAAL 
ACHTERUITGAAT, DAAR GAAT HET 
VOLK IN ZUN GEHEEL ACHTERUIT ». 

Op de Nederlandse vertegenwoordigen» 
In het Eiurapees Parlement, zoniet ais op 
de Belgische, zal kunnen gerekend worden 
Om het Nederlands hoog te houden. 

Schrijft Marcel Bracons niet : « He» 
Nederlandse volk Is weinig Nederlands ?•• 

m ^mimmi i mr <^ i ••»! > i ^ i < . " ^ i ^ a •»•< I ^ 

Lezers ^€^n<fom ons 
j - ^ ^11 * ^ i » ' i I n ,̂  ^ ^ g . I», j j ^ . . - ^ 

bwelken toen de laatste wereldoorlog het 
ftwonnen terrein deed verloren gaan. 

Een winstpunt Is da t de gedachte aan 
•öfbestunr meer en meer veld wint, even-
n o a bij de Walen omdat het Brusselse 
waterhoofd ook hun gebied afknaagt en 
JÜ de tweetaligheid vragen, waartegen zij 
hardnekkig gekant staan. 

Men mag aannemen dat de me>enlerheld 

K de Vlaamse mandatarissen n4«t blind 
voor het grote gevaar, gevaar dat 

V&iandeien bedreig . 
Maar de strenge partlj tucht die door 

h m Bnisseiae en Waalse voogden gehand
haafd wordt, belet hon vooralsnog voor 
Tlaanderen nlt t« komen. 

E e t zou echter de hemel geklaagd zijn 
Heron 21] lijdzaam toezien als Vlaandeiren 
VBstgekneld bleef in de Belgische eenheld»-
• teat bij de verwesenlljklng van federatief 

cpterd; bet is gemakkelijk vreemd en bui
tenlands gezind ». 

c Antonidas Van der Goes, de epigoon 
vsn Vondel verweet alnds in (1« XVIId» 
eeuw de Hollanders htm Pransgezlndheid 
•n PVansdolheld. En het is totnogtoe mis
schien een groot geluk voor de Rij kan*-
derlanders geweest dat Vlaanderen ze voor 
een al t« nauwe aanraking met de Walen 
en verfranste Belgen heeft afgescheurd ». 

En inderdaad : Benelux levert reeds h«* 
bewijs van de onbetrouwbaarheid der Hol-
landers. 

Het is van uwentwege geaxdita redaktl% 
eea moedige en lofwaardige daad dit S O 3. 
artikel gepubliceerd te hebben. 

Het zal voorzeker de ogen vwi menig» 
leeer hebben geop^id. 

Hoogachtend. 
A.V. - Mechelen. 

lüUou 
WoihuihUtn 

Jtht 

SEKTKELLEREI 

SOllDSS WACHENHEIMAO 
WACHENHEIM AJX WEIN STRASSt 

FIJNKOST P.V.BJ. 
Tel. (U ) SI.StJ4 

POTHOEKSTBAAT, 14S 
ANTWERPEN 

Brief aan een dokfer 

Beste KoUega, 

Binnenkort rij* tr verkimrinp0ik, 
ffacnt andere belanorijke taken ii daê 
pok voor de geneetiunde van beHanf^ 
Want ds volgend» legitlatwr ui 
moeten heraaddagen over het al «/ 
niet uitvoeren van de eenheidiicei, 
Jdiischien tijn u/w beroeftbeeighedsn 
§o druk dat ge 't avondt in bed nieê 
meer de goesting hebt om ke* tijA-
tchrift van ure beroepsvereniging t» 
doorbladeren en dat ge nog allee* 
gauw de krant eent doorloofi. Dan 
tuit ge nog niet weten en beseffen 
wat onze zieken en wat ont, geneet-
heren, dank zij die eenheidswet b>-
ven het hoofd hangt. 

Weet ge wel, bette Kollega, dat 
gij tot 1 maand gevangenisstraf zult 
kunnen veroordeeld worden, alt gij 
een reglement overtreedt t En een 
reglement bvb. it het volgende i 
ttuvrt gij een tieke in observatie, 
dan zullen zijn papieren binnen dé 
toveel dagen moeten in orde en biiv 
nen zijn. Zijn te dat niet, dan hebt 
gij een reglement overtreden en zuU 
ge een straf ondergaan gaande van 
25 tot 600 F boete enjof een gevan
genisstraf van 1 week tot 1 maand. 
Kunt ge dat geloven, Kollega 1 
Wel, ik kon het ook niet. 

Maar toch is het zo. Lees de eei^ 
heidsioet maar eent na. 

En onze zielen onttnappen er even
min aan. Die zullen gestraft worden 
met een schorsing van de terugbet» 
lingen door hun ziekenbond gedurei%-
de een periode van 1 dag tot 1 jaar 
(I). Terwijl ze nochtans elke maani 
hun bijdragen zullen moeten blijven 
betalen. 

Jaja, KoUega, denk daar maar 
eens goed over na. 

Gij zijt, natuurlijk even goed alt 
ik gewonnen voor een stevige en «/* 
fektieve kontrole. Trouwens on» 
f Algemeen Syndikaat der Oeneet' 
heren van België f heeft aH jare* 
voorgesteld een onafhankelijk» kon
trole in te voeren. Want er tijn in
derdaad misbruiken, waarvoor een 
eerlijk dokter niet anders dan mif 
prijzen kan hebben. Maar een onaf-
hanlxelijke kontrol» komt »r niet ! 
De eenheidswet bepaalt dat de koiv 
trolenrs zullen blijven afhangen van 
de ziel-enbonden. Nochtans, van mis
bruiken gesproken, it het vooral daar 
in de poliklinieken van de mutual^ 
teiten dat er onnoemlijke misbruiken 
(om geen erger woord te gebruiken) 
gepleegd worden. 

f JVnfpr gaan we naartoe f » xult 
ge zvi li*en. Inderdaad. Weet ge waar 
we naar toe gaan f Naar een natio-
nalisati» der geneeskunde, zoals in 
Engeland. Met dit verschil, dat hei 
Kier nog veel erger zal zijn dan in 
Engeland. 

Wat eigenaardig is in heel deze 
historie, dat is, dat het in Engeland 
de tociaXisten waren, die d» geneet-
kunde nationaliseerden en dat het 
hier de C.V.P. en de liberalen zijn, 
die ons en ome zieken een dergelijk» 
poets bakken. 

Nochtans deze 8 grote partijen 
hebben verschillend» dokters tussen 
hun parlementsleden. Maar doen 
deze ooit hun mond open om hun 
vrijheid »n de belangen van hvn 
rieken te verdedigen 1 

Daarom, beste Kollega, en om dit 
briefje kort te maken : geef uw ver
trouwen aan de dokters, die op d» 
lijsten staan van de enige onafhaiv 
kelfjke partij in dit land, d» Volks
unie. Steun de kollegat, die op haar 
lijsten ttaan (hiernaast vindt g» 
een lijstje). Wij verzekeren u, dat 
wij niet gebonden rijn aan m/utua-
liteiten of poliklinieken en dat wij 
geen schrik zullen hebben om Tiet 
parlement op stelten te zetten in het 
oelang van de vrije geneeskunde in 
Ut land, dut in h»t belang van onz» 
rieken. 

'A mbitbroederlijh. 

Dr. Herman L» Compt». 
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Bouw met ont de droom van uw leven I 
l e« heerll|k landhuis In een omgeving 

Uzelf gekozen 
^ onze prijzen bulten konkurrentie 

— een zeer degelijke konstruktle 

— inelle en perfekte afwerking 

— een harmonisch geheel 

Veer alle Inlichtingen ; 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.ba. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
l A N G ! GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEl. 33 88 « 

Deegewenst bezoeken wQ U graag thutt. 

Breng een bezoek aan onze bouwwerven I 

Bv»relen 9-12 h. - 14-18 h. - ook zaterdag 

Vlaming vergeli jk! 
LUXEMBURG heeft met 

220.000 inwoner» 6 Kamerleden (één op 36.000) 

NAMEN heeft met 
360.000 inwoners 9 Kamerleden (één op 40.000) 

LIMBURG heeft met 
580.000 inwoners 11 Kamerleden (één op 53.000) 

« Alle Belgen djn gelijk voor 6* wet ! » 

Behalve i 53.000 Limburger! hebben slecht* de waarde van 
36.000 Luxemburgers. 

LIBERALE VERKWISTERS I | 
De liberalen werpen rich op als VERDEDIGERS VAN DE 
MIDDENSTAND, 

WU HEBBEN HET RECHT, HEN TE VRAGEN WAT 
ZU DOEN MET ONZE CENTEN ! 

— MINISTER VREVEN . 
.400.000.— F voor rijn AUTO I 
100.000,— F per JAAR voor... abonnementen op 

tijdschriften I 
500.000,— F voor xijn bureel 1 
577.000,— F per JAAR voor onderhoud van... 

zijn BUREEL l 

— MINISTER MOUREAUX . 
Méér dan 12.000.000,— F per JAAR Kabinetsoa-
kosten 1 

— MINISTER DECLERCQ i 
Volksvertegenwoordiger, professor ea minister 1 
DRIE WEDDEN TEN LASTE VAN DE GEMEEN-
SCHAP I 
Zijn echtgenote : advokaat van het. Ministerie van 
Financien-Belastingen ! 

DAT 
enz... enz... enz... = 

DOEN ZE MET ONZE CENTEN ! 
iiiii 

DE VOLGENDE GENEESHEREN STAAN 

OP LUSTEN VAN DK VOLKSUNIE I 

ANTWERPEN I 
Dr. Bobert Roosens, kopman TOOT d« ae-

naat . 
Dr. Geemana, kamerlljat 
Dr. Ddahaye, kamerlijst. 

HASSELT-SINT-TRUIDEN l 
Dr. Rik Ballet, kopnuui voor de kamer. 

BRCSSEL : 
Dr. Vie Anoiaux, op de UJst roer de k*-

mer. 
Dr. Herman Le Compte, als plaateverv*»-

ger op de komerlijsk 

AALST t 
Dr. Van Leemputten, ala kopnutn voor de 

kamer. 
Dr. Herman Le Compte op de kamerlijat. 

DENDERMONDE l 
Dr. Vaa Boxdaer, UJataanvoerdar kamer. 

LEUVEN I 
Dr. Van t Taldt, HJeUiaaroerdar kMoer. 

Verder» BMIIM TtBÜ V o* tmm ItÜ^m. 

Da grote partijen 
stalen Uw duiten I 

Laat ze nu naar Uw 
stemmen fluiten I 

De Socialisten staken ! 

De C.V.P.-ers praten I 

De Liberalen slapen .1 

Dibirom 

VOLKSUNIE I 

* 
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volk van het Noordzeestrand 
WEET GIJ DAT ? 

Degene die n schrijft is een oud-koloniaal. De beste Jaren van mlji^ 
leven, van 1930 tot 1958 heb ik, in de ceneeskundlg^e dienst van Belgisch 
Kongo, meegewerkt aan de bestrijding van de slaapziekte. Die verschrik
kelijke xlekte Is daar nu ao goed als uitgeroeid. Maar een andere soort 
c slaapzieke > heeft hier ons eigen Vlaamse volk aangetast. Dat volk lljdf 
aan geestelijke ontmanning. De onverschilligheid en de lusteloosheid, de 
fevoelloosheid en de dikhuidigheld, zijn de kenmerken van de Vlaamaa 
slaapziekte. 

U die mlj leest, «IJt, naar ik hoop, n,og « gezond » en « wakker >. Mag 
Ik « vragen een paar minuten over de volgende statistiek na te denken T 

VLAANDEREN IN DE BELGISCHE STAAT 
Knkele cijfers : Vlaanderen Wallonlft 
Samenstelling der bevolking 58 % 42 % 
Kinderen In 1958 62 % 38 % 
Dienstplichtigen in 1958 67 % 33 % 
Hogere officieren 11 % 89 % 
Generaals O % 100 % 
Werklozen 78 % 28 % 
Sparen 65 % 35 % 
Krediet aan de nijverheid 1959 4 5 % 5 5 % 
Aantal auto's per 1.000 inwoners 38 55 
Gemiddeld dagloon van een werkman 182 F 230 P 

Zijt gij aickoord ? 
Zljt ü akkoord met deze schandalige diskriminatie, waarvan o n » 

Vlaamse mensen het sflachtoffer zijn ? 
Ziedaar de erfenis van het wanbeleid van de vele regeringen die efl-

kaar sedert de oorlog hebben opgevolgd. Nu beloven de heren van de uni
taire partijen weer het paradijs op aarde, maar « VEKL BEELOVEN EM 
WEINIG GEVEN DOEN DE ZOTTEN IN VREDE LEVEN >, zo zegt het 
Vlaamse spreekwoord. Indien we weer zo < ZOT > zijn om dezelfde knoei
ers en machtelozen naar het parlement te zenden, zullen ze wel weer hun 
beloften op zak steken en geraken we van de regen in de drop en wordt 
het van kwaad tot erger. Het land is op de rand van 't bankroet. 400 mil
jard openbare schuld (zonder de Kongolese erfenis); dat maakt 45.000 P 
per hoofd en 270.000 F voor een gezin van 4 kinderen. Gij en ik zullen 
die rekening wel betalen. 

Tenzij gij weigert Uw stem te geven aan de partijen en aan de men
gen wier beleid er in bestaat het geld door deuren en vensters te gooien 
en die daarbij steeds de Vlaamse belangen opofferen aan die van da 
Waals-Brusselse troetelkinderen. 

Grafdelvers van Kongo 
Katolieken, gij die zo fier waart over het heerlijke missieland, waar 

de besten onzer broers, onze Vlaamse missionnarissen en missiezusters bij 
duizenden het beste hebben gegven van zichzelf, dit land met zijn hon
derden bloeiende missieposten, scholen, hospitalen, matemiteiten, e.z.m.; 
vergeet niet dat gans dit sclioon werk werd stukgeslagen door de schuld 
van de sinistere lijkbezorger, de grafdelver van het welvarendste en meest 
beloftevolle missieland van Afrika, de C.V.P.-er August Deschrljver. Zult 
gij nog Uw stem geven voor een partij die zulke onverantwoordelijke, ja 
misdadige politieke mislukkelingen In haar randen duldt ? 

VLAAMSE VISSER, ROEST UW BOOT OOK 
AAN DE KAAIMUUR? 

WERKT Gij OOK VOOR EEN AALI^OES-LOON 
16 UUR PER DAG? 

MOET GIJ UW ONVERKOCHTE VANGST OOK 
TERUG IN ZEE GOOIEN ? 

DAT HANKT Gl| AAN DE ONKUNDE VAN 
DE MINISTERS DER GROTE PARTIJEN ! 

« UVV » MlINi:51liK DE. V V A A L S E 

CV.P.-er HEGER WEET NIET 
EENS DAT ER VISSERS 
BESTAAN ! 

WILT GIJ AAN DIT SCHANDAAL 
EEN EINDE STELLEN ? 

STEM DAN VOOR DE VLAAMSE 
PARTIJ DE VOLKSUNIE. 

VOOR EIGEN MENSEN DIE UW 
NODEN KENNEN! 

is het num
mer voor 
Veurne 

Oostende 

Ir. Jan DE BONDT 

eersU kandidaat op de kamerlijst 
Arrondissement 

Veurne - Oostende - Dikstnuide 

KAMER 
DE BONDT Jan, E. eond. prlnclpaa^ bi] 

Bruggen en Wegen, DIksmulde. 
VANDEWEGHE Lee, oud koloniaal, Oos

tende. 
IiANDUYT A., handelaar, Koekelare. 
MeJ. BRUWIER H., zonder beroep, Ichte-

gem. 
GODERIS Rochus, arbeider, Adinkerke. 

Opvolger» : 

DEVOLDERE Joz., geneesheer, W'estkerke. 
MOER.MAN Roger, gepensioneerde. Middel

kerke. 
BAERT Hieronymus, landbouwer, Ram», 

kapelle. 

eerste kandidaat voor de Senaat 
Arr. Veurne - Oostende - Diksmuide 

SENAAT 
DE PIJPER Theophiel, zonder beroep. De 

Panne. 
MOERMAN Roger, gepensioneerde, Mldr 

delkerke. 
Opvolgers : 
VANOE WEGHE Leo, oud kolenlaal, Ooe-

tende. 
Mej. BRUWIER Herta, toaAet beroep, 

Ichtegem. 

PROVINCIE 
DISTRIKT VEURNE-NlEUWPOORT 
GODERIS Rochus, arbeider, Adinkerke 
DE PIJPER TheopWel, zonder b.. De 

Panne 
BAERT Hieronymus, landbouwer, Rama-

kapelle 
DISTRIKT OOSTENDE 
DE VOLDERE Joaef, geneesheer. West

kerke 
Mejnf. BRUWIER Herta, zonder beroep, 

Ichtegem 
VANDE WEGHE Leo, ood kcrfoniaal, 

Oostende 
DISTRIKT DIKSMUIDE 
LANDÜYT A., handelaar, Koekelare 
BROCK Aug., gepensionneerde, Ichtegem 
DE BONDT Jan. E., Cond. Prielpaal bij 

Bruggen en Wegen, Diksmuide 

Leo VAN DE WEGHE 
Tweede kandidaat kamer •<><» de Volksanle, 

ArrondlssemeDt Oostende - Veume - Diksmuide (Weat-Vlaandefen) 
— Geboren op 25-lZ^ als Jongste uit een gezin van tien kinderen waaronder ACHT 
— Van af 1920 Ud van bet A.K.V.S. (Aigem. Kathol. Vlaama Stiudentonvcrtrond). 

kloosterlln gen. 
— Van 1927 tot 1929 Hd van het A.K.V.H.V. Leuven. 
— Van 1930 tot 1947 Gezondheidsbeambte In de medische dienst van Belglsoh Kongo. 
• - Gepensioneerd van 1947 tot 1951. 
. - Kandidaat op de Senaatslijst van de Vlaamse Concentratie voor het Mrondissemenfl 

Oostende - Veume - Diksmuide tn het jaar 1949. 
— Van 1951 tot 1958 terug in dienst van de Kolonie te Leopoldstad. 
— 1959 eervol ontslag uit de dienst en definitief op pensioen. 
Onderscheidingen i Gooden dlenstster - De Gouden Medaille der Koninklijke Orde van da 

Leeuw - Medaille der Koloniale Inspanning voor de Oorlog 1940-1945 • Bidder d«r 
Orde van Leopold II - Medaille van het 50 Jarig bestaan van Belgisch Kongo. 

•edert 1959 : 
— Voorzitter van het Plaatselijk IJzerbedevaart komltee Oostende. 
— Sekretaris van de Gewestelijke afdeling van de Vlaamse Volksbewegingr te OostendSk 

Grof geld verdienen 
Vlaamse C.VJ>.-ers, suit U- sieh nog langer laten misleiden door een 

partij die meer dan drie Jaren lang de regering Eyskens heeift gfesteund ? 
Een regering waarvan de voorzitter van de V.T.B.-V.A.B, te Wemmei ver
klaarde dat ze de MEEST NOODLOITIGE regering was die Vlaanderen 
sedert de oorlog heeft gekend. 

Vlaamse socialisten, zult U nog Uw stem geven voor de < parvenus >, 
de vetgemeste en pretentieuse bourgeois, die de arbeidersniggen alleen 
gebruiken als springplank naar allerlei vetbetaalde baantjes en waarover 
het socialistisch tijdschrift « LINKS > schreef : < Alle leiders zijn preten
tieuse dwazeriken die slechts één zaak goed kennen : grof gelden verdie
nen ten koste van de gemeenschap, zowei in het A.B.V.V. als in de B S P. »? 

Vlaamse liberalen, wat blijft er nog over In Uw partij van de geest 
van Frans Willems, Julius Vuylsteke, en zovele anderen ? Meer en meer 
Is deze partij, altans In dit gewest, een toevlucht geworden voor franskil
jons en ontwortelden. Is het a's Vlaming nog verantwoord Uw stem te ge
ven aan zulke mensen ? 

Leden van de Vlaamse kultuurverenlgingen, van de V.T.B. - V.A.B., da 
VV.B., het DAVIDSFONDS, het A.N.Z., het IJZERBEDEVAARTKOMITEE, 
enz., enz., wees konsekwent en geef Uw stem aan de enige partij die Uw 
Vlaams eisenprogramma INTEXjRAAL in haar eigen programma heeft op
genomen. 

Zij zijn verantwoordelijk 
Vlaamse kolonialen, de regering EYSKENS, onder druk en met de 

medeplichtigheid van de socialistische oppositie, heeft onze Kongo, het 
schoonste en welvarendste land van midden-Afrika, verkwanseld en over
geleverd aan de CHAOS. Het trio DESCHRIJVER-SCHEYVEN en GANS-
HOF, hebben hun DUIVELSWERK goed volbracht. Zij hebben Uw levens
werk, Uw beschavingswerk tot puin herleid. Zij besmeurden Uw goed« 
naam, zlJ roofden Uw eer. Uw brood. Uw bezit en Uw toekomst. Zij maak
ten velen onder U tot bedelaars en paria's. De drie kleurpartijen dragen 
gezamenlijk de ontzettende verantwoordelijkheid van dit Kongolese dra
ma. Vergeet nooit de meer dan zes honderd verkrachte vrouwen en meis- -
les, de afgehakte kinderhandjes, de tientallen moorden, de duizenden 
vluchtelingen. Weiger Uw stem aan de partijen die verantwoordelijk zijn 
voor Uw ongeluk en dat van twaaJf miljoen Kongolezen. 

Nieuwe mensen naar de Wetstraat 
Maamse medeburgers, de enige manier om deze noodlottige gang van 

zaken te veranderen Is de mensen te vervangen die er de schuld van dra
gen. De Vlaamsgezinde mandatarissen der unitaire partijen klagen erover 
dat zij geen gezag hebben en dat hun kollega's niet naar hen luisteren, 
omdat de Vlaamse kiezers onverschillig zijn voor hun eigen Vlaamse be
langen. Elektoraal brengt flamlngantisme niets op, %o zei onlangs dhr. G. 
VAN DEN DAELE. Welnu, geef aan deze mensen meer gezag door te be»-
wijzen dat de Vlaamse kiezer WEL belang stelt In Vlaamse problemen. 
Dat kunt gij alleen door te stemmen voor de ENIGE partij die 100 % 
Vlaams Is, t.t.z. voor de VOLKSUNIE. Op die manier stemt gij voor een 
onafhankelijke VLAAMSE OPPOSITIE die de mandatarissen van de grote 
partijen zal DWINGEN uw belangen te behartigen. 

l,E ZOLDEROPRÜIMING VAN PATER PIRE WAS EEN GROOT SUC
CES. OP 26 MAART NIEUWE ZOLDEROPRUOHNG : DE OPRUIMING 
VAN DE BRUS«^T OT, T-^ \ A T B A R A K . ER UIT MET DE VERMOMDE POLI-
TIEKtRS, DE VODDEVENTEN EN DE BANKROETIERS. GEEF UW STEM 
A\N NIEUWE MENP^v, AA V VRIJE MENSEN, AAN MENSEN MET IDEA
LEN. DEZE MENSEN TREFT U AAN OP DE LIJST VAN DE VOLKSUNIB 

LEO VAN DE WEGHE 
Oud-Kolonlaal, 2de kandidaat KamerUJst Veume-Oostende-Diksmuide. 
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- EEN ZAKENMAN di« slecht heeft beheerd i % 
betaalt zijn schulden 

I I en gaaf faljlet. 

- EEN MINISTER die slecht heeft beheerd 
laat zijn schulden door andelen betalen 

en ^blijft in de stiel.i 
•MaMdM tftflWtrtlTI 

^eSN^ LICHTE AANPA^'^f^^'f^Af^ Of 
8BLAST/N6BI\f... 

JA, itA, €R KU/VA/eW Z€K€K I^Oó- ^^ 
eNKBLB fAimSrCRS BU KOMSN; OAAk 
KOUT Her OP (^€tJ r / f A; MAN AA^l 

ENKELE MIDDENSTANDSEiSEN 
DER VOLKSUNIE 
— Snelle en radikale vereenvoudiging van sociale en fiskale wet 

geving. 
— Onmiddellijke invoering van een wettelijk statuut voor de sindi-

katen; streng en afdoend toezicht op hun finantiën en inkomsten 
mede om de arbeiders te beschermen tegen verspilling van hun 
bijdragen. 

•— Familiale politiek voor de zelfstandigen. Geen verschil tussen 
kinderen van zelfstandigen en loontrekkenden. 

— Dinamische politiek van werkverschaffing en industrializering in 
Vlaanderen. 

— Invoering van een stevige grendel op de uitbreiding van groot
warenhuizen en coöperatieven. 

.— Gezond zakenbeheer in de regering; geen nieuwe belastingen 
zonder nieuwe bezuinigingen. 

— Afschaffing van politieke kumul; beperking van de voorrechten 
der parlementairen; parlementaire vergoeding onder vorm van 
zitpenningen. 

9 

•mw fMM 
EEN ENKEL VOORBEELD VAN ONBEKWAAMHEID I 
Wet op het gewaarborgd weekloon : 
Er wordt MEER vergoeding voor afwezigheid wegen» 
ziekte toegekend aan hen die 14 dagen wegblijven dan aan 
hen die 10 dagen ziek zijn en de overige dagen werken 
gaan. 
MET WIE LACHEN ONZE HEREN WETTENMAKERS? 

iiinimiM m 

EENHEIDSWET 

D« C.V.P. en d« Liberalen hebben aan 
het land de rekening van hun geknoei en 
hun onbekwaamheid voorgelegd : de een-
heldswet. 

Tijden* de bespreking van de eenhelde-
wet In de Kamer verklaarde VAN DER EIST, 
volksvertegenwoordiger der VOUKSUNII, 
dat het de plicht was van de regering, de 
orde te handhaven. Hl] laakte ten scherp
ste de soclallstlsch-Waalse gewelddaden. 

Nochtans was het hem onmogelilk, de 
eenheidswet goed te keuren, omdat ze de 
belangen van de Vlaamse middenstand 
aantast. 

Da eenheidswet immers houdt geen 
r«kenlng met de zo noodzakelijke fiskale 
hervorming; ze gaat totaal voorbij aan de 
echte saneringen; ze legt daarenboven een 
ondraaglijke druk. op de belastingbetaler. 

Een overzicht van de « weidaden « dezer 
eenheidswet spreekt boekdelen i 
— verhoging der gemeentelijke opcenti» 

mes : 20 % op de bedrijsbelatttngb 
10 % op de verkeersbelasting. 

^ verdubbelen (200 %) van de kadas
trale Inkomsten voor de aanvullende 
personele belasting. 

— 10 % op alle intresten van koepont, 
akties en obligaties. 

— 20 V. op de mobiliëenbeiasting. 
— 20 •/. op bedrljsinkomsten van vennoot 

schappen. 

BETAAL MAAR, 
MIDDENSTANDER III 

MIDDENSTAND EN FEDERALISME 
De middenstander is doorgaans geen strijdend politieker. Hij komt 
met alleman in betrekking en eerbiedigt eenieders politieke overtuiging. 
Hij vraagt van anderen slechts evenveel. Hij wenst orde en rust om 
zich ongestoord aan sijn zaak te kunnen wijden. 
Orde en rust zijn in België ver te zoeken. De koningskwestie, en de 
beroeringen rondom ie eenheidswet hebben bewezen dat wanorde en 
onrust steeds uit dezelfde hoek komen. 
De Middenstander is hiermede niet langer gediend. Hij heeft er aüe 
belang bij, naar een definitieve remedie voor deze steeds weer terug
kerende kwaal te zoeken. 
Deze remedie heet FEDERALISME. Dat de Walen in Luik de winr 
keiruiten ingooien, is hun zaak. Hier echter hebben zij niets verloren. 
FEDERALISME BETEKENT DUS » 
— orde en rust voor het Vlaams landsgedeelte, waar men het hardst 

werkt. 
— Vlaamse spaarcenten alleen en uitsluitend naar Vlaamse ondernemtn-

gen. 
r— Vervlaamsing van het bedrijfsleven. Grotere toekomstmogelijk

heden voor de zonen en dochters der middenstandsgezinnen. 
ip-r. Industrializering en werkverschaffing in Vlaanderen, de enige weg 
'- om de middenstander deelachtig te maken aan ie socide vooruit

gang der arbeiders. 

SLECHTS EEN BELOFTE i 

Wanneer gij een ver
tegenwoordiger van de 
VOLKSUNIE naar het 
Parlement stuurt 

ZAL Hl | ER HARD 
WERKEN EN UW 
BER0EPS6ELANGEN 

VERDEDIOEN. 
Noteer deze belofte en wrijf ze ons 
de«noo(b onder de neue bl| de vol-
gende verkiezingen. 

•MMM«i>**n( 

DAT IS HUN MIDDENSTANDSPOLITIEK I 

De C.V.P.-8indikali8ten liln TEGEN de Middenstand een 
TOTALE OORLOG aan het voeren. 

In de « VOLKSMACHT » van 4 maart 1961 stonden er 
VUF VOLLEDIGE BLADZUDEN reklame voor deze 
CV.P.-grootwarenhuizen. 

WELKE MIDDENSTANDER KAN OP DERGELUKE 
SCHAAL REKLAME VOEREN ? 

De omzet van deze «Welvaart-winkels» beloopt honderden 

miljoenen F per Jaa' 

DEZE MIUOENEN KOMEN UIT ONZE ZAKKEN, 

I MIDDENSTANDER I 

STAAT ONS OVERAL TE WACHTEN 

I 

DAT 

PWUWenstanaerW^ 

slemi voor de 

CeVePe S A R M A'S 

Voor Sonoat 
Komor 
Provincio 

MET DE VOLKSUNIE 
NAAR VOLKSWELVAART 
DOOR FEDERALISME 

^ . M k j S ^ K -


