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EEN MILJOEN 
EN MEER! 

Dit is een zéér dringende oproep, lezer(es). Sinds vorige vrij
dagnacht werd de algemene mobilisatie afgekondigd in de Volks
unie. In alle arrondisementen wordt in een koortsachtig tempo 
gewerkt aan de voorbereiding van de verkiezingskampanje, die 
kort maar hevig zal zijn. De vervroegde parlementsontbinding 
is een sluwe, berekende zet van de regeringspartijen, die weer 
veilig in het zadel willen geraken vóór de mensen goed en wel 
beseffen wat zij precies in het schild voeren. Slagen zij in hun 
opzet dan wordt de volgende legislatuur op Vlaams gebied een 
van de meest rampzalige uit onze geschiedenis. De verenigde uni-
taristen in CVP, ESP en PVV zijn begonnen aan de stelselmatige 
afbouw van alles wat door een generaties lange Vlaamse strijd 
in bloed en tranen verworven werd. 

Dit duivelse plan mag niet lukken. Aan deze vijanden van elke 
waarachtige Vlaamse ontvoogding, welvaart en welzijn moet NU 
een krachtig halt worden toegeroepen. De Volksunie staat alleen 
tegen allen in deze beslissende verkiezingsstrijd. Zij alleen ver
dedigt de authentieke Vlaamse belangen. Zij heeft het niet ge
makkelijk, want de unitaire raddraaiers beschikken over veel 
geld, een stevige greep op radio en televisie en een gewillige en 
machtige pers. Zij beschikken over grote middelen om het kie-
zerskoips te misleiden. 

Wij niet, maar wij kunnen zoals in het verleden bouwen op de 
onblusbare geestdrift en onverdroten werkijver van onze duizen
den kaderleden, leden en sympathisanten. Een onschatbaar kapi
taal dat wonderen verricht zoals de vorige verkiezingskampanjes 
hebben bewezen. Maar ook wij hebben geld nodig, ontzettend veel 
geld, om de strijd te kunnen voeren volgens de normen van deze 
tijd. Geld voor grote affiches op honderden borden in het Vlaamse 
land, voor radio- en tv-programma's, voor miljoenen folders, strooi
biljetten, aanplakbiljetten, stickers. Laat de hardwerkende vrij
willigers niet in de steek, zorg ervoor dat wij hen tijdig en vol
doende van al het nodige kunnen voorzien. En wij beloven u dat 
u reeds zeer vlug zult kunnen merken dat er in de Volksunie niet 
stilgezeten wordt. 

Neem nu dadelijk een royale beslissing : stort DADELIJK een 
som-die-telt op prk 1476.97 van de Volksunie vzw te 1000 Brussel. 
In 1968 hebben wij met groot succes een gelijkaardig beroep ge
daan op allen die met ons in de goede strijd staan. In enkele weken 
tijd werd ruim een miljoen bijeengebracht. U heeft de resultaten 
kunnen zien in de verkiezingsnacht ! Wij verwachten dat het 
echte Vlaanderen in 1971 nog vinniger én guller zal zijn. 

Spontaan stuurden sympathisanten reeds hun strijdpenning. 
Mét de extra-steun die de VU-parlementsfrakties dadelijk over
schreven kunnen wij nu reeds starten met de mooie som van 
93.420 fr. Vanaf volgende week publiceren wij de steunlijst van 
onze « operatie 71 ». Het worde een lawine van steunbijdragen ! 

Wat geen Waalse eerste-mf-
nister zou hebben aange
durfd deed Gaston Eyskens: 
hij ontnam zijn eigen volk 
zijn demografische meer
derheidspositie in de staat, 
bestreed het Waalse federa
lisme met Vlaamse miljar
den, gaf te Brussel de vrije 
teugel aan de triomferende 
francofonie en wou, als toe
maatje, de Luikenaars nog 
zes Vlaamse dorpen schen
ken. Toen kreeg de CVP 
schrik. Zij vroeg hem daar
mee te wachten tot na de 
verkiezingen, dan kan hij 
ook « in een rustiger kli
maat » de belastingen ver
hogen. Inmiddels wordt 
het CVP-klootjesvolk in 
Vlaanderen op alle toon
aarden voorgezongen dat 
Gaston een groot man is. 
Bruxelles knikt goedkeu
rend : monsieur Eyskens 
IS een groot unitarist, il a 
bien mérité de la patrie 
Belgique ! 

C V P STEMMEN IS 6 S P STEMMEN 
BSP STEMMEN IS C V P STEMMEN 
HET ZIJN TWEE HANDEN OP EEN BUIK 
EN HUN BELEID IS RAMPZALIG VOOR 

VLAANDEREN 

VOOR VLAANDEREN. VOORUIT! 
De regering heeft dus be

slist het parlement te ont
binden en het \iezers\orps 
op te roepen, zonder zelf 
ontslag te nemen en met de 
pretentie na de verkiezin
gen voort te regeren. Het 
is volkomen ongewoon dat 
een regering aldus te wci\ 
gaat en zonder noodzaak^, 
uitslpjtend oiv ele\toral(, 
partijpolitieke motieven, 
haar verantwoordelijkheid 
ontvlucht. Want het is al 
te duidelijk^ dat de regering 
terugschrikt voor de gevol
gen van de door haar ge
voerde politie^, voor de si
tuatie waarmee zij ge\on-
fronteerd wordt. 

De toestand van de pu
blieke financies is onrust-
wegend : de regering 
durft het niet meer aan 
met een eerlijke, waarachti
ge begroting voor 7972 
voor het parlement te ko
men, waaruit het failliet 
van haar financieel beleid> 
de onhoudbare stijging van 
de staatsuitgaven en de 
staatsschulden, en als ge
volg hiervan noodzakelijke 
belastingsverhogingen zou
den blijken. De regering is 
bang voor de reaktie op de 
onloochenbare verminde
ring van de levensstan
daard van de bevolking 
door voortdurend stijgende 
levensduurte, grotendeels 
door haar politiek ^^ ^^ 
hand gewerkt en veroor
zaakt. De regering is bang 
voor inflatie, voor de ach-

door mr. frans van der eist 

teruitgang van de ekpno-
mische k^njunktuur, zij is 
bang voor sociale onrust. Zij 
vreest de toekomst. De re
gering, de Vlaamse minis
ters zijn niet in staat een 
einde te maken aan de on
gehoorde benadeling van 
de Vlaamse gewesten op 
het stuk ^^^ ^^ ekono-

' mische expznsiepolitiek- Zij 
durven thans niet voor het 
parlement en de Vlaamse 
publieke opinie komen met 
een begroting voor ekono-
mische zaken waaruit eens 
te meer deze benadeling 
zou blijken. 

De CVP durft haar be
lofte, haar verbintenis in
zake de verkwanseling van 
de Voerstreek niet naleven 
op enkele maanden vóór de 
verkiezingen. Om al deze 
redenen moeten er eerst, 
vlug vlug, verkiezingen ge
houden worden opdat zij 
dan voor jaren beveiligd 
zouden zijn tegen de woe
de van de kiezers. 

In die omstandigheden 
moeten de kiezers duidelijk 
gewaarschuwd worden te
gen hetgeen hen te wach
ten staat na de verkiezin
gen. 

Het is ook duidelijk ge
bleken en gezegd geweest 
dat het de bedoeling is dat 
de huidige regering na de 
verkiezingen zou aanblij
ven en haar programma 
verder uitvoeren. Er was 
zelfs sprake van dat CVP 
en BSP met een soort ge

meenschappelijk verkie
zingsprogramma zouden 
opkomen. Ook indien zij 
dit niet zouden aandurven 
zijn hun ware bedoelingen 
thans bloot gelegd. Of men 
voor de CVP stemt of voor 
de BSP, het maakt geen 
verschil uit. 

De verkiezingsuitslag zal 
een duidehjke afstraffing 
moeten toebrengen aan de 
regering en de regerings
partijen om hen te genezen 
van hun zelfgenoegzaam
heid, hun lichtzinnigheid, 
hun verderfelijke politiek-

Van uit het standpunt 
van het Vlaamse volksbe
lang is het noodzakelijk 
dat zeer duidelijk bewezen 
wordt dat de Vlamingen 
geen genoegen nemen met 
een politiek van Vlaamse 
lamzakkig^eid en van 
Vlaamse k^pitulaties. 
Steeds weer zijn de Vlaam
se politiekers van de kieur-
partijen door de knieën ge
zakt. Zij hebben de Vlaam
se meerderheid in het par
lement verkwanseld. Zij 
hebben in vernederende 
omstandigheden « la liber-
té du père de familie » ge
slikt en daardoor de Vlaam
se aanwezigheid te Brussel 
voor de toekomst op de 
helling gezet. Zij zijn be
reid de Voerstreek te ver
kwanselen. Zij zijn er niet 
eens toe gekomen de nale
ving van het regeringspro
gramma te bekomen op de 

(lees door blz. 3) 

MAAK ONS NOG STERKER 
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Wil en gij 
voor ministeriele toelagen en 
een steunpenning van onze 
Vlaamse grootfinantie. 

Willem De Meyer. 

« van ons vo lk ! 
voor ons vo lk ! » 

Het was maar een simpele 
Kteekproei en ze groeide toch 
u^t tot een verbluffend resul
tant. Oordeel zelf. 

~Jat BRT-radio en televisie
programma's zwaar heiaden 
rvorden met karrevrachten En
gelse en Amerikaanse liederen 
en muziek zal wel door nie
mand geloochend worden. 

Oe BRT-direktie kwam voor 
een aantal maanden op de ge
dachte een nieuwe radio-ru-
hriek te programmeren : « Da-
capo », een luisterpaket voor 
luisteraars die een uitgezonden 
lied of muziekstuk nog eens 
willen beluisteren En nogal op 
de spitsuren 's zondags van 12 
tot 13 u. Onder de leiding van 
Gaby Moortgat en een stal van 
« gelovende » medewerk(st)ers 
stak men hoopvol aan wal. 

« Van ons volk ! Voor ons 
volk », de jongerengroep uit 
Wijnegem haakte in en schreef 
en telefoneerde ten allen kan
te : « Eist medezeggenschap op 
voor de programmering van 
onze Radio. En laat uw ge
moedsleven niet langer teiste
ren door opgedrongen verhaste-
ringsmethoden ». 

Over een tijdspanne van drie 
weken kwam « berustend 
Vlaanderen » los. En we hoor
den weer « entwat » dat in de 
kelders diep bedolven was. Op 
5 september kondigde de lieve 
speakerin van « Dacapo » aan 
dat de BRT-direktie overweegt 
om dit programma in een naas
te toekomst uit te breiden. De 
aanvragen naar Vlaamse kin-
der-, jeugd- en volksliederen 
verstopt bijna alle BRT-kana-
len. 

« Van ons volk ! Voor ons 
volk ! » komt in aanmerking 

sport 

Misschien zijn er lezers die 
de sportbladzijde in « Wij » 
niet lezen. Mag ik hen aanra
den dat wel te doen. Nergens 
kan men dergelijke gezonde en 
realistische kijk op de sport te 
lezen krijgen. Een echte ver
kwikking naast het sportge-
blaat in de nationale pers. Doe 
zo voort ' 

R.S. te Sint-Katelijne-Waver 

wat nog mogelijk is. Het is dan 
ook duidelijk dat zij moet ver
vangen worden door een orga
nisatie die hoofdzakelijk tot 
doel heeft : rechtstreekse aktie 
en drukking. 

Om geen tijd te verliezen is 
er maar een mogelijkheid : Dat 
allen die het eeuwig verraad 
van de Vlaamse kleur-politi-
kasters beu zijn, onmiddellijk 
in hun gemeente of hun wijk 
aktiegroepen oprichten om hun 
omgeving te bewerken en de 
kapitulerende politikasters on
genadig te bestrijden. 

Het eerste objektief moet 
zijn : het behoud van de Voer. 
Er moet eens en voorgoed een 
einde gesteld worden aan het 
afknagen van Vlaams grondge
bied. 

Eens dat aan basis die aktie
groepen gevormd zijn zal de 
centrale leiding wel vanzelf tot 
stand komen en kan een offen
sief aktieplan stelselmatig uit
gevoerd worden. 

H.B. te Antwerpen 

moet een duidelijk antwoord 
zijn. Vanaf nu moeten we op 
elk ogenblik klaar staan om 
dubbel hard te werken. Vanaf 
nu is elke minuut dubbel zo
veel goud waard. 

J.V.B, te Steenhuize-Wijnhuize 

de grondwet overtreden om 
daarna een flinke afstraffing 
te ontvangen ? 

Met de VU, Vlaamse macht 
en kracht, naar de overwin
ning ! 

J.S. te Mol 

gebrek aan agitat ie 

Door de laatste nederlagen 
zijn er enkele opgeblazen kik
kers, waarvan de naieve Vla
mingen wonderen verwacht 
hebben, doorgeprikt en leegge
lopen : het is voor iedereen nu 
toch duidelijk dat de Vlaamse 
verenigingen en de Vlaamse 
massabijeenkomsten niet de 
minste politieke invloed heb
hen. Hun standpunten en mo
ties liggen zonder uitzondering 
in de scheurmand. Niets van 
wat zij geëist hebhen, werd 
weerhouden. 

De ookzaak van dit falen ? 
Gebrek aan agitatie en het 
niet-aanwenden van drukkings-
middelen. 

Tot nu toe wijst geen enkel 
teken er op dat de Vlaamse lei
ding de les getrokken heeft uit 
heide nederlagen en radikaler 
gaat optreden om te redden 

dubbe l zoveel 

Het is dan toch zo ver. We 
gaan naar de stembus begin 
november. Maar toch een paar 
bedenkingen. Waar haalt de re
gering de moed om het parle
ment, dat nog in vakantie was 
niet meer het werk te laten 
doen dat het zou moeten doen ? 
Waarom mag er geen kontrole 
'meer zijn nu de regering heeft 
laten weten dat ze verder re
gering blijft in de echte zin 
van het woord ? Daar moet te
gen geageerd worden en snel. 
Nu kunnen de heren ministers 
meer dan ooit met ons doen 
wat ze willen. Het is alsof de 
regering, niet meer gevolgd 
door haar meerderheid, op ei
gen houtje, doet en laat wat ze 
goed vindt. 

Ze zal het haar herouwen. 
Wat er ook moge gebeuren een 
straffe aanpak van de verkie-
zingskampagne tot het einde 

Vlaanderen in de brand ing 

Onlangs in de « Gazet van 
Antwerpenyi lazen we een tref
fend staaltje uit een persmede
deling van de « Royale Wallo
nië d'Ostende », dat hizonder 
getuigt van Vlaamshaterij. om
dat zijzelf heel goed aanvoelen 
dat aldaar de franse taal met 
rasse schreden achteruit gaat. 
Die frankofonen gaan nu langs 
heel de kust een offensief in
zetten, maar vergeten meteen 
dat heel die kust (65) km hij 
het eentalig Vlaams gebied be
hoort. Binnenkort, als er nog 
tijd overschiet, worden de ver
schillende eentalige gebieden 
door een wet vastgelegd ! Wat 
moet ons antwoord op die fran-
kofone uitdaging zijn ? Dit we
ten de Vlaamse parlementsle
den en ministers heel goed nl. 
een uitzonderlijke Vlaamse 
hoykot van al de frankofone 
neringdoeners onder 't motto 
« geen Vlaams, geen centen ». 
Wat moest er van de handel 
veelal in handen van franko
fone Brusselaars) nog overblij
ven, indien iedere Vlaming zijn 
vakantie in Wallonië zou gaan 
doorbrengen, waar men op de 
meeste plaatsen in 't Vlaams 
als Vlamingen onthaald wordt 
en goed bediend ! We moeten 
dus de strijd met volle macht 
aan onze Vlaamse kust inzet
ten, met een bewonderenswaar
dige kracht zoals burgemeester 
Soens te Strombeek-Bever en 
Schiltz, met andere VU-parle-
mentsleden voor de Voerstreek 
(95 % Vlaams '.) Wat gaan nu 
vooral de Vlaamse CVP- en 
BSP-ministers en -parlements
leden doen ? Weer misschien 

persoverzicht en zo. 

Wij weten dat de Volksunie 
heelwat heeft moeten doen eer 
« WIJ » in het persoverzicht 
geciteerd werd de zaterdag
morgen. We zijn tevreden dat 
het nu regelmatig aan bod 
komt. In Trefpunt, de zater
dagnamiddag, is « WIJ » nog 
niet vertegenwoordigd, hope
lijk komt daar na de volgen-
verkiezingen verandering in. 

Maar toch nog wat over dat 
persoverzicht. Milaan beginnen 
wij de indruk te krijgen dat 
men enkel artikels over de ge
meenschapsbetrekkingen aan
haalt terwijl ons weekblad 
toch een ruime waaier van on
derwerpen behandelt. De fi
nanciële bijdragen, vooral de 
laatste tijd, zijn toch de moei
te waard, we zouden nog zo
vele onderwerpen kunnen aan
halen. Waarom vermeldt men 
reportages en bijdragen uit 
sommige kranten, ook ons 
blad heeft toch een eigen kijk 
op sport, literatuur, vrouwen
emancipatie, buitenlandse po
litiek enz... 

Misschien past deze enge 
kijk van het radiopersover
zicht in 't kader van sommige 
te sterk parijgebonden BRT-lvA. 

M.D. te Ressegem 

De redaktie draagrt geen ver-
antwoordelijkheid voor de in
houd der srepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling; ge
voerd. 

SUCCES KLEDING MEYERS KWALITEITSKLEDINC AAN FABRIEKSPRIJZEN 

Beste lezer, deze ]| . 0 0 0 F ^"i^^ ^ ^^ cadeau ! 
...Wij hebben reeds lang op de ge legenheid gewacht om voor U eens iets speciaals te doen ! Betref fende 
de aankoop van een HERENKOSTUUAA ligt een unieke kans nu te g r i j pen . W i j beschikken momentee l 
over een enorme keuze in a l lern ieuwste herenkostumen d ie ru im 1500 stuks omvat in 33 verschi l lende 
maten. Juist nu w i l l en w i j de lezers van « W i j » eens de bui tenkans gunnen om een exclusief kwal i te i ts
kostuum tegen een min imumpr i j s te kunnen kopen. 
Dank zij onderstaande « SUPER BON » kunt U di t ve rwezen l i j ken . Deze bon d ient ABSOLUUT meegebracht 
te wo rden en het is vanzel fsprekend dat Uw kor t ing van 20 % , die U bi j ons op al U w Dames- Heren- en 
k inderk led ing geniet , in d i t geval niet van toepassing is. 
Wanneer U berekent dat U een luxe kostuum van b i j voo rbee ld 3750 f r . NU slechts 2750 f r . betaalt , bete
kent deze aanbied ing voor U een echte bron van BESPARINGEN. 
W i j hopen dan ook dat U van deze unieke kans gaat pro f i te ren en verwachten U vóór 15 oktober in onze 
zaak 

U oprecht dankend voor het ve r t rouwen dat U in « SUCCES KLEDING » stelt, ve rb l i j ven w i j . 
Met b i jzondere hoogacht ing en vr iendel i jke groeten. 
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faljiet van 
een beleid 
door senator wim jorissen 

Wie de ruzie tussen de twee regeringrspartijen meegemaakt heeft 
en de achtereenvolgende verklaringen van de eerste-minister zal 
zeker gedacht hebben aan een kommediantenrevue. En hij heeft 
geen ongelijk. 

De heer Eyskens overtrof deze maal zichzelf. Op twee uur tijd 
verklaarde hij de ene keer plechtig dat er niets aan de hand was 
en dat de regering haar werk voortzette. En een uur later gaf hij 
toe — even plechtig — dat hij de koning verzocht had het parle
ment te ontbinden. Dit was reeds gebeurd voor zijn eerste verkla
ring ! Typisch Eyskens. 

Men noemt dit alles in de regeringspers « handigheid », waarbij 
men dan de bedenking moet maken dat handigheid iets heel an
ders is dan eerlijkheid. 

Er schijnen echter mensen te 
bestaan die graag handig in de 
luren gelegd worden. Wij ver
kiezen ons niet in de luren te 
laten leggen, onverschillig of 
dit handig of onhandig gebeurt. 

Het zal echter ieder zinnig 
mens duidelijk moeten zijn dat 
de parlementsontbinding tot 
doel heeft de kiezer in de lu
ren te leggen. 

Het faljiet van de regering 
en van goochelaar Eyskens is 
duidelijk. 

De levensduurte stijgt de 
Jongste maanden angstwek
kend. Het ekonomisch leven, 
de bouw vooraan slabakt. De 
lüeuwe begroting van de rege
ring klopt nergens meer. De 
put in de kas is zo groot dat 
gauw 't parlement dient ontbon
den omdat de regering pas be
lastingen durft heffen na de 
verkiezingen. 

In letterlijke zin is de rege
ring faljiet. De bluf is gedaan 
we staan voor de werkelijk
heid : een diepe put. 

Dit alles zal Eyskens morgen 
niet beletten te beweren dat er 
geen vuiltje aan de lucht is — 
S nam de luchtvervuiling on
der zijn regering eveneens 
sterk toe — en hem evenmin 
beletten na de verkiezingen 
met tragische stembuigingen 
te spreken over de moeilijke 
omstandigheden waarvoor het 
land staat. Hij zal zichzelf dan 
nog voorstellen als redder van 
de moeilijkheden en zelf de 
put willen vullen die hij zelf 
gemaakt heeft. 

Het geld om die put te vul-
lö i zal de belastingbetaler 
echter moeten betalen. 

Vooreerst dient die echter 
nog bedrogen te worden bij de 
verkiezingen. Ook dat zal de 
regeringspers handig noemen. 

Daarnaast dient ook nog de 
Vlaamsgezinde nog eens be
drogen. Het is duidelijk dat 
vlak voor de verkiezingen de 
heer Eyskens het vraagstuk 
niet durft oplossen op de wij
ze die hij en andere zogeheten 
Vlaamse ministers Fayat, Ver-
meylen, Van Mechelen, Ber-
trand. De Saeger, Tindemans 
e.a. in een wetsontwerp met 
hun handtekening versierd 
hebben. 

Dat durft men echter pas na 
de verkiezingen. 

Ook hier dient de kiezer 
eerst bedrogen te worden. De 
roof van de Voerstreek zal 
echter slechts een nieuw deel 
zijn van de vervolgroman die 
de plundering van de Vlaamse 
gemeenschap uitbeeldt. Elk 
jaar wordt die gemeenschap 
voor miljarden en miljarden 
bestolen op het gebied van het 
gemeente- en provinciefonds, 
van het wetenschappelijk on
derzoek ( hier alleen meer dan 
4 miljard per jaar ), van de 
universitaire uitbreiding, van 
de streekekonomie en noem 
maar op. 

Deze regering was de rege
ring van de veralgemeende 
pariteit, waardoor 60 % van de 
bevolking, de Vlamingen ten 

hoogste 50 % van het geld kre
gen. We zeggen wel ten hoog
ste want meer krijgt hij ner
gens. 

Noch bij de hogere staatsbe-
trekkingen waar 50 % de grens 
is ondanks het feit dat nu reeds 
64 % van de jongeren Neder
landstalig zijn tegen 36 % 
Franstalig. 

Zeker niet bij de generaals 
waar we 24 % Nederlandstali-
gen tellen noch bij de hogere 
gemeenteambtenaren in Hoofd-
stad-Brussel waar we aan 19 % 
toe zijn. ondanks het feit dat 
de regeringsverklaring in bei
de gevallen 50 % eiste. 

Evenmin bij de hogere 
ambtenaren van de Sabena, 
waarbij we ondanks de taal
wet '63 en ondanks het tienja
rig bewind van « flamingant » 
Fred Bertrand ongeveer 15 % 
bereiken. 

Zelfs het ellendig stukje kul-
tuurautonomie dat Vlamingen 
— en Walen — kregen is nog 
geen feit. Zal er na de verkie
zingen nog iets van overschie
ten ? De automatische zetel
aanpassing is er evenmin. 

Rond Brussel kregen we klei
ne federaties waar de Frans-
taligen zich met imperialisti
sche honger zullen op werpen 
zo gauw de Voer verteerd is. 
De dubbele meerderheid 
noch de twee derde meerder
heid zullen daarbij hinderpa
len zijn, vermits ze het niet 
zijn voor de Voer. 

Te Brussel krijgen we geen 
pariteit of gelijkheid, slechts 
de minderheid waarbij het het 
FDF zal vrij staan FDF- Vla
mingenhaters als Vlamingen in 
de schepenzetels te schuiven. 
Dit alles dank zij de handige 
Eyskens. Moeten we nog schrij
ven over het prijsgeven van de 
Vlaamse meerderheid door 
grendels en supergrendels ? 

Moeten we nog spreken over 
de vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel ? Sinds de 
jongste oorlog heeft geen en
kele regering de Vlamingen 
zulke zware schade berokkend 
en zo cynisch bedrogen als de 
regering Eyskens. 

Het Vlaamsgezind kiezers
korps wordt door hen wel voor 
erg onnozel gehouden. 

Dat het niet zo onnozel is 
zullen de kleurpartijen op 7 
november ervaren. 

DOSFELACTIVITEITEN 
VOORLOPIG GESCHORST 

Omwille van de verkie
zingskampanje deelt het 
Dosfelinstituut ons mee dat 
al de geplande aktiviteiten 
van oktober en begin novem
ber werden afgelast. Enkel 
de 2e voorziene avond te 
Brugge op vrijdag 8 oktober 
zal nog doorgaan. 

voor Vlaanderen, vooruit ! 

(Vervolg blz 1) 

zeldzame punten die de 
Vlamingen aanbelangden. 
Niets werd gedaan of be-
reikt wat de toepassing van 
de taalwetgeving van i<)6^ 
betreft, o.m. in de gemeen-
ten van de Brusselse agglo
meratie, in de parastatalen, 
in de Sabena, enz... enz... 

Nog steeds zijn de nood
zakelijke uitvoeringsbeslui
ten voor de toepassing van 
de taalwetten (o.m. de 
taal\aders) niet verschenen. 
Burgemeester Soens van 
Strombee\ werd in de stee\ 
gelaten, met als gevolg een 
arrest van de Raad van 
State dat hem in het onge
lijk stelt. Spijts de belofte 
in het regeringsprogramma 
dat objectieve criteria zou
den aangewend worden 
voor de verdeling van de 
economische expansie-kre
dieten bekwam Wallonië 
gedurende de jaren dat de
ze regering aan het bewind 
was méér dan Vlaanderen. 

Het is ondenkbaar dat 
de Vlaamse kiezers derge
lijke politiek zouden goed
keuren en de voortzetting 
ervan vragen ! Er is maar 
één middel om de Vlaamse 
wil te manifesteren op on
dubbelzinnige wijze : door 
de Volksunie sterker t'e ma
ken. In de strijd voor het 
Vlaamse recht, voor de 
Vlaamse ontvoogding is de 
Volksunie het enige han
teerbare wapen. 

De Volksunie is ook ^^ 
enige fa\tor van vernieu
wing in het vermolmde po

litiek bestel. In ons pro
gramma, in onze aanpakt 
van de grote problemen, de 
levensproblemen voor ons 
volk' hebben wij bliJk ge
geven van durf, van visie 
op de toekomst. Ik denk 
hier aan de problematiek 
van het leefmilieu, van de 
sociale ellende in eigen 
land, aan de vele proble
men waarop wij op onze 
kongressen een eigen ant
woord gegeven hebben. Wij 
zijn het die nieuwe ideeën, 
nieuwe opvattingen, een 
nieuwe visie stellen tegen
over de verstarring, het im
mobilisme, het k^f-serva-
tisme van alle drie de tra
ditionele partijen. 

Deze verkiezingen heb
ben een veel groter beteke
nis dan een voorbijgaand 
politiek incident. Het is 
evident dat de grote door
braak van de Volksunie in 
ig68, toen m'eer dan een 
half miljoen \iezers hun 
stem uitbrachten op onze 
lijsten, een belangrijke 
wending veroorzaa\t heeft 
in de Belgische politiek en 
de unitaire staatsstruktuur 
van i8^o diep geschokt 
heeft : aarzelend, onder on
ze dru\ werden de unitaire 
struk^uren voor het eerst 
doorbroken. Een bres werd 
geschoten in het oude bol
werk van de eenheidsstaat. 
Het federalisme is vandaag 
geen utopie meer, maar een 
reële mogelijkheid voor 
morgen. Doch alle unita-
risten wachten met span
ning op de uitslag van deze 

verkiezingen om zo moge
lijk de bres te dichten en 
terug te ^^rtw tot het uni
tarisme. 

Indien wij vooruit wil
len met onze Vlaamse 
strijd, indien wij verder-
strekkef^de struktuurhervor-
mingen willen afdwingen. 
indien wij de Vlaamse po
sities willen verstevigen dan 
moet de Volksunie eens te 
meer zegevierend en ver
sterkt uit deze verkiezings
strijd treden. 

Gedragen en bezield door 
onze overtuiging, door ons 
ideaal, zullen wij ons al
len, eensgezind en geest
driftig, inzetten in deze 
kiesstrijd. Ik weet welk P^' 
tentieel aan onbaatzuchtige 
en onberekende inzetbe-
reidheid aanwezig is in het 
Vlaams - nationale k^mp. 
Ons « waarom ? » is niet 
het waarom van onze poli
tieke tegenstrevers. Wij 
worden niet gedreven door 
partijpolitieke of persoon-
lij\e belangen of motieven. 
Wij worden bewogen door 
plichtsbesef tegenover ons 
volk, i^^^ ^^^ vol\, en door 
de vastberaden wil dit volk 
te dienen, te vechten voor 
de toekomst, voor de wel
vaart, voor de opgang van 
dit vol\. 

In deze ktes^frijd zal de 
Volksunie, daar ben ik van 
overtuigd, bewijzen wat zij 
waard is, wat zij k^n. En 
wij kannen véél, zeer veel 
omdat wij geloven in de 
zaak df'^ ^^J dienen. Allen, 
van de eerste tot de laatste, 
zullen wij onze plicht doen. 
Met de Volksunie naar de 
zege ! 

de parfijpolifiek van de brt 

In het verleden heeft de Volksunie herhaalde
lijk te klagen gehad over de partijdigheid van 
de BRT. Waar zij het kunnen houden de heren 
die het daar voor het zeggen hebben onze partij 
van scherm en micro weg. Maandag deed zich 
opnieuw zo'n geval van brutale discriminatie 
voor. Jan TCeuleers had een extra-uitzending van 
« 'Trefpunt » (een programma waarin nota bene 
nog nooit iemand van VU-opinie aan het woord 
kon komen) gepland voor maandagavond. Een 
viertal journalisten zou bij die gelegenheid pre
mier Eyskens en minister Fayat ondervragen 
over de politieke toestand. Naast Lode Hancké 
(Volksgazet), Jef Claes (Het Volk), Piet Van 
Brabant (Laatste Nieuws) werd ook de hoofdre-
dakteur van « Wij » daarvoor opgebeld in de 
loop van zondag door Jan Ceuleers. 

Maandagvoormiddag omstreeks half elf werd 
de afspraak bevestigd : te half vier moest de h. 
Martens zich aanbieden in de studio. Een uur 
later belde Jan Ceuleers echter opnieuw om met 
matte stem in opdracht van zijn direkteur Van 
Uytven mee te delen dat er van « Wij » toch 
maar niemand moest komen. « Men » had beslist 
het bij dagblad-journalisten te houden. . Dat 
foefje kennen wij al langer. «Men» weet verdui
veld goed dat de Vlaams-nationale opinie over 
geen dagblad beschikt. Nochtans wordt er bij 
elke samenstelling van een paneel van (dag-
blad)journalisten altijd zorgvuldig nagegaan of 
zij wel degelijk uit de drie « traditionele » poli
tiek* windrichtingen komen. Welk is het motief 
om zich tot dagbladjournalisten te beperken ? 
Daar is geen enkel valabel argument voor, want 

verscheidene dagbladen die geregeld wordev 
aangezocht een journalist te sturen hebben ees 
zeer duidelijke politieke aanhorigheid. 

Als Vlaanderen over voldoende werkelijk on
afhankelijke en « neutrale » kranten beschikt* 
zou er nog over te praten vallen. Maar het ö 
pure schijnheiligheid te doen alsof alle politiek» 
commentatoren van dagbladen neutraler zouden 
staan dan bijvoorbeeld een politieke commenta
tor van « Wij ». Wie toch van die veronderstel
ling vertrekt komt dan tot groteske situatie! 
waarin bijvoorbeeld een Lode Hancké, redacteui 
bij Volksgazet (maar politiek commentator in 
het weekblad ABC-magazine) zijn eigen hoofd
redacteur Jos Van Eynde ondervraagt. Die zit ei 
dan natuurlijk voor de gelegenheid bij als mede
voorzitter van de BSP. Dit is gewoon de gefi 
houden met het publiek. 

Dé reden waarom « Wij » geweerd werd is de
zelfde die aan de basis lag van vroegere discri
minaties : men wil de Volksunie-opinie zo wei
nig mogelijk kans geven zich te uiten. En dan 
maar verder op hoge toon discussieren over « be
scherming van de minderheden » al of niet via 
cultuurpacten ! De waarheid is dat de politiek* 
partijen die de hele BRT beheersen (CVP, BSP, 
PVV) de hele zaak tot een onderonsje van da 
traditionele unitairen willen houden. Zij hebben 
een hekel aan vervelende vragen van de VU-op-
positie en houden die oppositie (sterker dan d« 
PVV in Vlaanderen) liever monddood. Zo demo-
kratisch zijn deze beroepsdemokraten. Of waj 
het maandag enkel de bedoeling de regering aan 
wat extra-zendtijd te helpen voor het verkondi
gen van eigen lof ? 

GEEF BRUXELLES EEN LES: VOLKSUNIE 
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toch voor de 
rechtbank ? 

Wij hebben het in dit 
blad al meer gehad over het 
milio«;nen"'eschil tussen de 
gewezen prins-reent Karel 
van België en zijn vroegere 
financiële raadsman Olivier 
Allard. Toen de zaak voor 
de rechtbank zou worden ge
bracht verzcenden b°i'^e 
geldverzamelaars zifh p'ots. 
Zou er teveel aan het licht 
zijn gekomen bij een behan
deling van deze duis'ere 
zaak voor de rechtbank ? In 
diverse kringen werd de 
vraag gesteld of prins Karel 
met zün miljoenen naar het 
buitenland was getrokken 
om hier de fiscus te ontlo
pen. Onze Gentse senator 
Frans Baert wilde daarover 
een parlementaire vraag 
stellen, maar daar stak se
naatsvoorzitter Struye een 
stokje voor. Daarop repli
ceerde Baert met een ver
zoek tot interpellatie. Nu 
blijkt dat de zaak dan toch 
voor de correctionele recht
bank zal komen vanaf vol
gende maandag. Maar of 
daar een duidelijk antwoord 
zal worden gegeven op de 
gestelde vragen... 

vlerick 
partijmilitant ? 

De minister voor Vlaamse 
streekeconomie André Vle
rick kwam in 1968 in de re
gering als niet-parlementair. 
Men vroeg hem omwille van 
zijn deskundigheid. Hij ging 
en gaat prat op zijn onaf

hankelijkheid, maar werd 
toch geleidelijk aan in de 
partijpolitieke vleesmolen 
gedraaid. Hij noemt zich een 
overtuigd flamingant, maar 
ging toch zoals al de andere 
« leeuwen » uit de regering-
Eyskens doar de knieën voor 
zijn patron en ondertekende 
mee het schandelijke Voer-
ontwerp. Hij blies hoog van 
de toren over de verdeling 
van de streekkred'eten, 
maar ie?de zich toch telkens 
neer bij de pariteit-politiek 

van deze regering. Jammer, 
want Vlerick is een be
kwaam man en wij hadden 
altijd respect voor zijn onaf
hankelijke geest. 

Nu doet het gerucht de 
ronde dat hij ergens in een 
arrondissement de CVP-lijst 
zou aanvoeren. Als André 
Vlerick partijmilitant wil 
worden zullen wij hem voor
taan zonder meer met de po
litieke maat moeten meten. 

Dit kan met zich meebren
gen dat wij hem dan een 
aantal dingen zullen moeten 
zeggen die hem nogal kun
nen treffen. Politiek is nu 
eenmaal een hard bedrijf, 
professor. 

te byiten 
Het schepsncollege van de 

Gentse randgemeente Maria
kerke belJste einde augus'us 
de onwettige naschoolse 
Franse lessen in de gemeen
telijke jongensschool af <e 
schaffen. In de plaats zou 
een re?e'ing komen om de 
in diverse vakken achterop 
geraakte leerlingen bij te 
werken. Nu blijkt dit niet 
naar de zin te zijn van ene 
Werner Smet, school-inspec-
teisr van het kanton Dron
gen. Deze mijniieer noemt 
•ret een pedagogische (!), di
dactische (!) en sociale (!) 
oirechtvaardigheid, en 
meent het scViepencollege te 
moeten kapittelen in de ge
kende stijl van « men is niet 
minder Vlaming als men 
méér talen kent ». Alsof het 
daarmee iets te maken heeft. 
Pedagoog Smet zou beter 
eens de standpunten erop 
na'ezen van wetenschaps
mensen die over het té vroeg 
aan'eren van vreemde talen 
op de lagere school wèl iets 
zinnigs te vertellen hebben. 
En hij zou er ook best eens 
de wet op nalezen en voor 
het overige bij zijn leest 
blijven. 

de dapperen 
De CVP zal de Vlaamse 

kiezer willen wijsmaken dat 
het Voerontwerp op de lan
ge baan zit dank zij haar 
« verzet ». Wij zijn er rots
vast van overtuigd dat zij 
op dat punt na de verkiezin
gen in een minimum van 
tijd door de knieën zal gaan, 
zoals steeds. Wij hebben van 
dat CVP-verzet al een voor-

smaakje gekregen toen het 
beruchte ontwerp in de mi
nisterraad moest onderte
kend worden. De Waal De-
housse had het opgemaakt 
en als eerste ondertekend. 

Zijn Vlaamse collega voor 
« communautaire aangele
genheden» Tindemans moest 
het mee ondertekenen maar 
die durfde niet tenzij zijn 
CVP-colïega's in de regering 
het mee zouden onderteke
nen Voor types als Ber-
trand, Segers, Lefèvre was 
dit maar een kleine moeite. 
Ook Frans Van Mechelen 
deed gedwee wat hem door 
Eyskens gevraagd werd. De 
Saeger en Vlerick aarzelden. 
« Il a fallu rudement insis-
ter » schreef Le Soir, maar 
ze deden het ten slotte toch. 
En de Vlaamse socialisten in 
de regering ? Ach, wij we
ten toch wel hoe Vlaams die 
zijn. Zij zijn zelfs niet eens 
socialist ! 

onwaardig 
Het voorstel van minister 

Major (BSP) tot hervorming 
van de werkloosheidsverze
kering werd door het ACV 
op 14 september verworpen 
maar door het ABVV op 21 
september mits een licht 
voorbehoud goedgekeurd. 
Het is wel pittig drie dagen 
voordien in het socialistische 
strijdblad « Links » te le
zen : « Het spijt ons voor 
L. Major, maar dit ontwerp 
is een socialistisch minister 
onwaardig. Het moet door 
de vakbeweging kordaat af
gewezen worden. Er kan 
geen sprake van zijn de hui
dige controlemaatregelen en 
sancties nog te verzwaren. 
Er kan geen sprake van zijn 
het forfaitair stelsel op te 

geven ». Major is dus een on
waardig socialistisch minis
ter, zoals er trouwens wel 
meer zijn en geweest zijn. 
Dat is namelijk typisch voor 
de BSP die zo graag met het 
w o o rd « socialisme » 
schermt : dat haar vertegen
woordigers in de praktijk 
zich niet als socialisten ge
dragen. Het zijn dikke bour
geois die bij gelegenheid de 
proletariër uithangen. Meer 
niet. 

Red de 
Voerstreek 

hoeselt 
goed zo. 

Op 11 september besloot 
de eenparige gemeenteraad 
van Hoeselt (Limburg) alle 
mogelijke steun te verlenen 
aan elke aktie die ernaar 
streeft de Voerstreek bij 
Limburg te behouden en 
drong er bij alle Vlaamse 
parlementsleden op aan een
zelfde houding aan te ne
men. Dat is kranige taal die 
hopelijk op grote schaal na
volging krijgt in vele Vlaam
se gemeenteraden. Het foef
je van sommige burgemees
ters om zich te verschuilen 
achter het « verbod » stel
ling te nemen in nationale 
aangelegenheden is al te 
doorzichtig. De « nationale » 
figuur Simonet gebruikt te 
Anderlecht geregeld de ge
meenteraadstribune voor al
le mogelijke politieke ver
klaringen. Welnu, wat een 
Simonet mag en ongestraft 
kan .. 

wij in nederiand 

kortsluitingen in het kristelijke kamp 
(jeeveedee) Nee, het is niet zo erg als in Noord-Ierland waar katholieken 

en protestanten elkaar « te vuur en te zwaard » bestrijden, maar ook in 
Nederland zijn deze maand — onverwacht eigenlijk — felle tegenstellingen 
tussen de twee grote kristelijke volksdelen aan het licht getreden. Beter 
is het te zeggen : tussen de leidende organen van rooms-katholieken en 
protestanten (er is immers geen sprake van een burgeroorlog), maar dat 
de konflikten zich afspelen ergens in de top van de wijd uitgebouwde 
kerkelijke strukturen of semi-strukturen, bewijst toch wel dat we met de 
veelbesproken « oekumene » feitelijk nog maar helemaal aan het begin 
staan. En dat is een wat trieste vaststelling na al die jaren waarin het 
leek dat de « kristen broeders » elkaar voor goed gevonden hadden. 

De eerste grote tegenstelling 
bleek veertien dagen geleden toen 
de grote tweedaagse aktie « Kos-
mokomplot » zou worden gevoerd, 
een organisatie die maandenlang 
was voorbereid door de van oor
sprong katholieke aktiegroep Sja-
loom en het vormingscentrum 
« Kerk en Wereld » van de Ne
derlands-Hervormde Kerk. Op de 
manifestatie « Kosmokomplot » • 
zouden allerlei groepen die zich 
bezighouden met ontwikkelings
hulp en Derde-Wereld-werk, bij
een komen om plannen te bespre
ken voor de komende tijd. Onder
deel van het samenzijn zou een 
konfrontatie zijn met de parle
mentaire fraktieleiders van de op
positiepartijen, en daarvoor was 
ook de kommunistische partij uit
genodigd. 

telegraaf-rel 

Alles was reeds in kannen en 
kruiken, toen de grootste krant 
van Nederland, de Telegraaf, een 
rel ontketende tegen « Kosmo
komplot » door deze manifestatie 
voor te stellen als een ekstreem-
linkse, revolutionair gerichte be
doening. Het Amsterdamse dag
blad droeg daarvoor zoveel « be-" 
wijzen » aan dat het hoogste be-
stuurskollege van de Nederlands-

Hervormde kerk zich verplicht 
zag een officiële waarschuwing te 
doen uitgaan. Tot grote verbazing 
van Sjaloom sloot « Kerk en We
reld » zich bij deze waarschuwing 
aan, wat er dus op neer kwam dat 
een deel van de organisatoren van 
« Kosmokomplot » zich tégen hun 
eigen projekt keerden ! Met na
me liet « Kerk en Wereld » offi
cieel weten dat het fout was ge
weest om de kommunistische par
tij uit te nodigen 

Bij Sjaloom heeft men toen he
mel en aarde bewogen om tot een 
ophelderend gesprek te komen, 
maar deze pogingen faalden. Drie 
dagen vóór « Kosmokomplot » had 
moeten doorgaan, trok Sjaloom 
zich dan ook uit de organisatie te
rug en de volgende dag, toen ge
bleken was dat de deelnemende 
aktiegroepen in hoofdzaak aan de 
kant van Sjaloom stonden, zat er 
voor « Kerk en Wereld » niets an
ders op dan de tweedaagse bij
eenkomst af te gelasten. Dit bete
kende het einde van een katho
liek-protestantse samenwerking. 
Weliswaar onder druk van de 
Telegraaf (die blijkbaar door de 
protestanten drukker wordt gele
zen dan hun eigen kristelijke dag
bladen !,), maar toch vooral door
dat de protestantse leiders op het 
beslissende moment niet solidair 
wensten te zijn met de Sjaloom-
groep. 

eenzijdig katholiek ? 

Een tweede kontroversie-aktie 
werd afgelopen week zichtbaar na 
de welgeslaagde televisie-aktie 
« Geef Gezondheid » onder leiding 
van Willem Duys. Op één avond 
bracht het Nederlandse volk toen 
14 miljoen gulden (bijna 200 mil
joen fr.) bijeen voor de ziekenhui
zen en de medische verpleging in 
de missiegebieden. Nauwelijks 
waren de juichtonen over de ge
slaagde TV-avond verstomd, of 
het was wéér vanuit de Neder
lands-Hervormde kerk dat ernsti
ge bezwaren tegen de kampagne 
naar voren werden gebracht. De 
« Raad voor de Zending » van de
ze Kerk (de protestanten noemen 
hun missie-arbeid : zending) ver
weet aan de heer Duys dat hij ge
daan had alsof het om een « alge
mene zaak » ging, terwijl het bij
eengebrachte geld in werkelijk
heid bestemd was voor de Me-
dische-Aktie (Memisa), een zuiver 
katholieke organisatie. Een ander 
bezwaar van protestantse kant 
was dat tijdens de geldinzameling 
voortdurend gesproken was over 
ontwikkelingshulp. Maar het ging 
om « blank geld voor blanke 
mannen », aldus de Raad voor 
de Zending, en dat heeft niets te 
maken met echte ontwikkelings
hulp. De rol van de autochtone 
artsen uit de missiegebieden was 
niet aan de orde gekomen en ook 
was geen aandacht geschonken 
aan het preventieve werk dat op 
medisch terrein in de ontwikke
lingslanden moet geschieden. 
Doordat ook aan het chapiter van 
kennisoverdracht was voorbijge
gaan, zo luidde het protest, is 'n 
vertekend beeld van het moderne 
medische werk ontstaan. » 

Deze kritiek van protestantse 
kant, gesteund door o.a. het grote 
kristelijk ochtendblad « Trouw », 

kwam bij de Memisa en trouwens 
bij alle katholieken, hard aan. De 
Memisa zelf haastte zich om te ver
klaren dat ook protestanten, wan
neer zij dat willen, konden aan
kloppen om gelden uit de televi
sie-aktie van Willem Duys. Voorts 
bleek uit het ja-nee-geharrewar 
dat na zulke konflikten pleegt te 
ontstaan, dat de Memisa tevoren 
wél kontakt had gehad met zeke
re protestantse organisaties, maar 
dat het aan die kant had ontbro
ken aan bereidheid om mee te 
doen. 

het sprookje van de 
eendracht 

In elk geval was er weer eens 
een hevige kortsluiting geweest in 
het kristelijke kamp, en dat 
slechts een goede week na de 
herrie rond « Kosmokomplot ». En 
wanneer we aan deze twee re
cente gevallen toevoegen dat het 
met de samensmelting van de ka
tholieken en protestantse politie
ke partijen, waarover nu al vier 
jaar lang gesproken en geschre
ven wordt, bepaald niet van een 
leien dakje loopt, zal het de 
Vlaamse lezer duidelijk zijn dat 
de « kristelijke eendracht » in 
Nederland nog altijd een heel 
mooi, maar verre van verwezen
lijkt sprookje is. Voor ons beves
tigt het nog eens dat zware ker
kelijke invloeden op het maat
schappelijk systeem heel goed 
een negatief effekt kunnen heb
ben. Zoals trouwens elke « ver
zuiling » in zekere zin remmend 
werkt op de ontwikkeling. Het is 
merkwaardig dit in Nederland, 
dat toch op menig gebied preten
deert voorop te lopen, nog in 1971 
gedemonstreerd te zien ! 

VOLKSUNIE: SOCIAAL EN FEDERAAL 
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prof. vandepuHe : de brandweerman die te laat uitrukte 
(ACU) — De Nationale Bank van België maakte vorige week 

bekend dat met ingang van 1 augustus tot nog toe geldende kre
dietbeperkingen bij de banken niet meer van toepassing zullen 
zijn. Het was een maatregel die alleen bij de niet-ingewijden een 
gunstige indruk maakte. De konjunkturele verslapping is al ge
ruime tijd zo ver doorgedrongen, dat de klanten van de banken 
niet eens beroep deden op de totaliteit van dit wettelijk beperkte 
kredietvolume. De ekonomische bedrijvigheid is in België zo sterk 
teruggelopen, dat het door de overheid beperkte kredietplafond 
zelfs niet meer bereikt werd. 

Met andere woorden, de kredietbeperking had alle zin verloren. 
Ze zou veel vroeger moeten afgeschaft zijn. 

discontoverlaging 
laat 

komt te 

Gelijkaardige overwegingen 
dringen zich op bij de maat
regel die de Nationale Bank 
twee dagen later, namelijk op 
woensdag, bekend maakte : het 
disconto werd verlaagd van 6 
tot 5,5 %. 

Het was hoog tijd dat het 
krediet goedkoper werd ge
maakt, want tegen de basisprijs 
van 6 % deed het bedrijfsleven 
er nog veel te weinig beroep op. 
Het probleem was al lang niet 
meer : « Wat moet de Nationale 
Bank doen om te verhinderen 
dat het bedrijfsleven te veel be
roep doet op het wisselkre-

diet ? ». De zakenlieden maak
ten een te gering gebruik van 
die kredietvorm — trouwens 
al lang — en ook in dat geval 
maken goeverneur prof. dr. 
Robert Vanderput te en zijn 
medewerkers van de Nationale 
Bank de indruk van een brand
weerkorps dat te laat is uitge
rukt, en op de plaats van het 
onheil aankomt nadat de ge
bouwen al lang in de v lammen 
zijn opgegaan. De blussings-
werken maken in die voorwaar
den een nogal groteske indruk. 

De monetaire overheid heeft 
te laat erkend dat de konjunk-
tuur slecht is en dat de kon-
junktuur-dempende maatrege
len geen zin meer hebben. 

Deze krit iek stijgt niet alleen 

op in de kringen van de poli
tieke oppositie. Raadpleeg de 
meest on-politieke financiële 
deskundige in dit land. Wat hij 
zegt over het beleid van de 
monetaire overheid zal niet 
gunstig uitvallen noch voor de 
regering, noch voor de Natio
nale Bank. 

Indien de regering niet op 
punt stond een nieuwe lening 
uit te geven, had ze misschien 
nog langer gewacht om de ren
te te drukken. Nu heeft ze het 
slechts gedaan op het ogenblik 
dat ze zelf de grootste begun
stigde was van de lagere in
terestvoet. 

in de monetaire cliaos 
leven 

Dat is echter toch maar een 
Belgisch detail in de grote mo
netaire en financiële wereld-
krisis waarmee de westerse 
wereld worstelt. 

De reeks konfrontaties tussen 
de grotere en kleinere belang
hebbenden Staten gaat voort. 
Maandag had de jaarvergade
ring plaats van het internatio
naal Munt-Fonds. De bijeen
komst was voorafgegaan door 
konferenties in EEG-verband te 
Brussel, door een bijeenkomst 
van de Club der Tien te Lon
den en door een tweedaagse 
Japans-Amerikaanse ontmoe
ting in Washington. Dat alles 
Dp enkele dagen tijd. Een bruik

bare formule is er niet uit de 
bus gekomen, wel enkele vage 
wensen over de opbouw van 
een nieuwe monetaire wereld
orde. Die zou in de plaats moe
ten komen van het ingestort 
Bretton Woods-systeem, waar
mee het Westen zich van 1945 
tot 1971 beholpen heeft — zij 
het dan met een steeds maar 
erger wordende vervalsing van 
de monetaire en financiële spel
regels. 

Indien men de chaos van ver
klaringen en protokollen sa
menvat in enkele duidelijke 
punten, komt men tot volgende 
konklusie : In het Westen be
staat wel een streven om de pa
ri teiten van de valuta's aan te 
passen, en de dollar zal hierbij 
een relatief lager gewicht kri j 
gen ten opzichte van enkele 
grote Europese en Japanse 
munteenheden. Maar welke 
procentuele wijzigingen er moe
ten aangebracht worden, is een 
open vraag gebleven. In welk 
nieuw organisatorisch geheel 
deze pari tei ten moeten inge
bouwd worden om te vermijden 
dat alles opnieuw op losse 
schroeven komt te staan, dat is 
een probleem waarvan de op
lossing nog lang niet in het 
zicht is. 

We leven in een westerse 
wereld zonder organieke mone
taire ordening. Deze toestand is 
zeer gevaarlijk, en illustreert 
hoe schromelijk groot de te
kortkomingen zijn van de ver

antwoordelijke leiders van MI-
ze tijd. 

Op die achtergrond van mo. 
netaire onzekerheid gaat de af
takeling van de nationale en 
internationale konjunktuur 
voort. In Europa is de achter
uitgang merkbaar in talrijke 
sektoren. 

Op de tewerkstellingsgraad 
heeft dit alles nog geen ingrij
pende invloed. De dag dat het 
aantal arbeidslozen in het 
Westen snel begint te stijgen, 
zullen de regeringen in pani
sche schrik de tijd trachten in 
te halen die ze thans in nutte
loze Byzantijnse palabers ver
liezen. 

Zoals in de jaren dertig mas
sale werkloosheid het begin was 
van 'n prerevolutionaire — en 
in sommige landen van een 
revolutionaire — toestand, zo 
zou ook ditmaal de westerse 
maatschappij haar eigen graf 
delven indien tientallen mil
joenen mensen niet meer aktief 
konden deelnemen aan het eko-
nomisch leven. 

Vele revolutionaire woorden 
waren tot nog toe tijdverdrijf 
van clubjes inteilektuelen. De 
dag dat de werkloosheid 'n mas
sa-verschijnsel zou zijn, wordt 
dat allemaal bittere e r n s t 
De huidige machthebbers zul
len dit kost wat kost willen ver
mijden. Zijn ze er toe in staat ? 
Dat is de werkelijke inzet van 
het huidige Babels-verwarrende 
maalstroom van konferenties. 

85.000 FR LEVEHSMINIMUM VOOR ALIEN 

het 
franskiljonisme 
is 
niet 
dood 

De zeer aktieve Gentse VUJO-ploegen ( die reeds zaterdag in 
het drukke Gentse stadscentrum de verkiezingsstrijd op ludieke 
wijze inzetten) brachten ook een bezoek aan de « Internationale 
Jaa rbeurs van Vlaanderen » in het Gentse stadspark. Zij deelden 
er een strooibiljet aan de bezoekers uit waarin een aantal firma's 
om hun uitgesproken franskiljonisme aan de kaak werden gesteld. 
Zo o.m. 21 Brusselse firma's (waaronder Surdiac, chocolade Cóte 
d'Or, Imperbel e.a.) die enkel in het Frans publiciteit maakten in 
het programmaboek. « En wat te denken » aldus de VUJO in haar 
pamflet « van de Vlaamse firma's die het uitsluitend in het Frans 
of Engels moeten zeggen ? Zoals de firma Momena uit Kapellen, 
of Mon Délice uit Grimbergen, of de s.a. Reynolds uit Groot-Bij
gaarden ? En ten slotte : waarom moeten Gentse firma's het al
léén in een vreemde taal uitleggen, zoals Optie Center Laloux, 
Brabantdam ; Armand De Reuse, fibres et textiles, Kortrijkse-
steenweg ; La Cicogne d'Alsace, Koningin Astridlaan ; Gandox, 
Lindestraat te Desteldonk ; Magec, Hoogpoort ; Ets. Jos Morraye 
et Fils, Lange Violettenstraat ; Pingouin Stemm, Meyvaert, Mege-
leinstraat ; Sikor, Zwarte Zusterstraat ; Toleries de Sclessin, St. 
Jacobsnieuwstraat ». 

De VUJO stelde o.m aan de Gentse burgemeester Van den 
Daele de vraag wanneer hij er zal voor zorgen dat de deelnemende 
firma's de taal van de Vlamingen, die de overrompelende meer
derheid vormen van de jaarbeursbezoekers, zouden eerbiedigen. 

(reklame) 

in memoriam : de vlaamse cvp 

In 1968, na de Leuven-crisis, wilde de CVP de Vlamingen laten geloven dat zij voortaan een zelf
standige Vlaamse partij zou zijn naast en volkomen onafhankelijk van de Waalse PSC. Het is 
een vrome leugen gebleken. Unitaire Houben (midden) deelt vandaag méér dan ooit de lakens uit 
in het CVPSC-partijbureau, waar de vertegenwoordigers van het handjevol PSC-ers zoveel te 
vertellen hebben als die van de brave massa Vlaamse CVP-ers. En zo gaat het ook bij de verde
ling van de « kristelijke » portefeuilles bij de vorming van elke regering. Niet te verwonderen 
dat de PSC-voorzitter Servais (rechts, met bril) breed glimlacht, Houben tevreden grijnst en CVP-
voorzitter Vandekerckhove (links op de foto) eerder sip kijkt. De CVP is en blijft een unitaire 
partij waarin de Vlaamse belangen stelselmatig moeten wijken voor de lieve partij-eendracht. 

Verkiezingen 

SENATOREN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
PROVINCIERAADSLEDEN 

wi j staan paraat om uw drukwerk in 
ZEER KORTE TIJD uit te voeren. 

PLAKBRIEVEN, FOLDERS, NUMMERS 
FOTO'S ZWART-WIT of KLEUR 

Eigen fotogravure (typo-offset) 

Drukkerij MEIRSSCHAUT 
KRUISHOUTEM 9770 

Tel. : 09/76.51.00 - 76.55.84 - 76.54.32 

VERKIEZINGEN IS 
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B E H A L E N 
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DE KANDIDATEN BESCHIKKEN 
OVER MOOIE ECHTE FOTO'S 

Zend ons Uw foto aanstonds. 

W i j zi jn de enigste in het land die ECHTE 
FOTO zwart-wit op fotopapier in rotatie 

drukken. 

ECHTE FOTO is niet duurder dan gewone 
druk, maar VEEL MOOIER. 

FOTOKAARTEN W . N . — 9090 STEKENE 

Oost-Eindeken 48 ~ Tel. 03/71.72.77 

RED DE VOERSTREEK 
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clev\^erelcl 
nabonaalj 

beweegliike 
sovlet-diplomatie 

(Argos) Op dit moment lijkt 
de sovjetdiplomatie aangegre
pen door een wonderbaarlijke 
beweeglijkheid. Onlangs vloog 
Brandt naar de Krim. In haar 
onstuimige reakties gewaagde 
de Sprmger-pers gewoon van 
« verraad » en er werden paral
lellen doorgetrokken van Willy 
Brandt naar Konrad Adenauer, 
ui teraard zonder oog voor de 
Inmiddels gewijzigde internati
onale konstellatie : de Ameri
kaanse trend naar « disengage
ment » aan de ene. en de voor 
Rusland gevaarlijke Chinese 
dreiging aan de andere kant. 
Ook sleurde die pers het vijftig 
jaar oude verdrag van Rapallo 
(1922 tossen de SU en de toen
malige republiek van Weimar) 
in de kijker. Naar beproefd ge
bruik ging die pers daarbij 
ui terst ongenuanceerd te werk : 
niet eens werd vermeid dat de 
SU in een halve eeuw tot su
permogendheid is geëvolueerd, 
nog minder dan de Bondsrepu
bliek, ongelijk haar voorganger 
de republiek van Weimar, afge-
re"fend heeft met het Pruisisch 
militarisme dat in 1922 het be
wuste verdrag doordrukte. An
derzijds was de FPD- en SPD-
pers in haar kommentaren bie-
aonder vaag en banaal. 

De lezer moest maar vrede 

nemen met de bewering dat de 
besprekingen op de Krim « een 
nutt ige bijdrage zijn voor de 
belangrijke problemen van vre
de en vrijheid in Europa » ; 
een simplistisch deuntje dat 
dan weer aanleiding tot uitf'en-
lopende interpretaties was. 
Belangrijker leek de verwijzing 
(in het slotcommuniquee) naar 
« troepenverminderin<ren m 
Oost en West ». Hierbij werd 
immers ondubbelzinnig geste! d 
dat de beoogde beperking geldt 
voor alle betrokken nationale 
legers (dus niet alleen voor in 
derde landen gestationeerde 
troepen) en beslist niet gelimi
teerd raag blijven tot Duitsland 
alleen. Amerika is niet te spre
ken over die stille wenk uit het 
verre Oreanda waar Brandt 
even rondpoedelde in een zon
overgoten baai van de zwarte 
zee. De redenen liggen voor de 
hand : gez en zijn gunstige lig
ging kan de SU in een katwijl 
de oude orde herstellen terwijl 
de VSA gebeurlijk een strate
gisch mirakel moeten bewerk
stelligen om weer hun Europe
se stellingen te betrekken. Nog 
op een ander punt liet het slot
communiquee aan duidelijk
heid te wensen over : « Het 
lidmaatschap van de DDR (lees: 
het opnemen van die staat in 

Brezjiiev " reislustig .. 

de UNO -f- de volkenrechterlij-
ke erkenning die er voor de 
DDR aan vastzit) kan in de 
loop van de ontspanning in 
Europa mogelijk gemaakt wor
den ». De formulering geeft 
echter aan dat Brandt, wat dit 
betreft, nog niet aan vaste ver
bintenissen toe is. Waarschijn
lijk wil hij het politiek klimaat 
in de Bondsrepubliek op kaar t 
brengen vooraleer hij zich op 
die, om vele redenen, gevaar
lijke weg engageert 

kroetsiev achlerno 
Wij reizen om te leren Inmiddels is ook Brezjnevs vierdaags 

bezoek aan Joegoslavië achter de rug Nog voor zijn ver t rek ui t 
Belgrado herbevestigde de Russische partijvoorzitter het recht 
van de Balkanstaat op een « eigen weg naar het socialisme a, 
Brezjnev plagieerde hierbij Nikita Kroetsjev die al in 1955 dit 
recht beklemtoond had Er is inderdaad een zekere analogie tus
sen het bezoek van Leonid Brezjnev en dit van de onlangs over
leden ex-premier Wel zijn de spanningen tussen beide landen 
niet meer zo heftig bewogen maar de ideologische geschillen zijn 
goeddeels dezelfde gebleven 

Er is over dit bezoek met bijster veel doorgesijpeld. De atmos
feer was vriendschappelijk, de publieke verklaringen van Brez-
jnev « geruststellend » en berekend op een welwillend publiek, 
maar alleen de ervaring zal leren of de aangekondigde kenter ing 
reëel is Tegen zijn gewoonte m heeft Brezjnev daar een paar 
« dartele » verklaringen weggegeven Hoe moet men anders zijn 
woorden duiden dat de Brezjnev-doktrine (over de beperkte soe
vereiniteit van landen uit de Russische belangensfeer) een 
« kwaad verzinsel » is "^ Joegoslavië lijkt alleszins vastbesloten 
zijn nationale onafhankelijkheid verbeten te verdedigen, ook als 
hierbij motieven van « proletarische solidariteit » zouden spelen. 
In die samenhang zouden de Joegoslaven graag vernemen wat 
Brezjnev bedoelt met zijn bewering dat er « nu eenmaal bepaalde 
socialistische wetten zijn waaronder het socialisme niet leefbaar 
is » En wat moeten de Part izanski denken van Brezjnevs sug
gestie dat « aanpassing aan eigentijdse omstandigheden » onmis
bare vereiste is '' 

Over de Joegoslavisch-Russische betrekkingen is op verre na 
het laatste woord niet gezegd Heeft Joegoslavië voortaan «recht» 
op een « blokvrije » buitenlandse politiek, afgezien van de om
standigheid dat Tito zich niet stoort aan Russische oekazen ter
zake "> Zullen anti-titistische emigranten (vnl Kroatische nationa
listen) nu verder m de SU, en m andere Westeuropese landeiL 
met Sovjetsteun tegen het Joegoslavië van Tito mogen ageren ? 
Zal de Sovjetunie een domper zetten op de kampagne van Bul
garije tegen Macedonië waarin Belgrado de hand van Moskou 
vermoedt ? Zullen de Warschaupaktlanden morgen weer maneu
vers houden vlakbij de Joegoslavische grens ? 

Toch beklijft de indruk dat Brezjnev te Belgrado water in zijn 
Russische wijn heeft gedaan Er was ook geen alternatief. In 1948 
heeft Tito, na zijn brutale breuk met Stalm, de ideologische hege
monie van het Kremlin over de kommunistische wereld een zwa
re slag toegebracht. Vandaag moet het Kremlin voorkomen da t 
het Joegoslavisch « enfant terrible » samen met Albanië en RoC' 
menie de Chinese toer opgaat. Maar de « welwillendheid » die 
Brezjnev te Belgrado aan de dag legde geldt niet voor de andere 
Oostbloklanden. Te Boedapest waar de reislustige part i jvoorzit ter 
onmiddellijk na zijn bezoek aan Belgrado te gast was werd voor
zeker zuivere wijn geschonken. En de toernee is niet af : s t raks 
komt Parijs aan de beurt. Onvermoeibaar sloft de Russische beer 
van Oost naar West. 

het anz heeft ons een lichtvoetiger zusje be
loofd, haar welluidende naam nekka ligt op 
dit ogenblik zowat op ieders lippen, het klein-
kunstmekka van 1971 zeggen de inrichters, 
heel-nederiands is het in alle geval, 
want nekka brengt de beste troebadoers uit 
noord en zuid. zowat iedereen die naam en 
faam heeft in de wereld van de kleinkunst, 
die stilletjes aan groot is geworden, treedt 
aan. zondag 10 oktober op naar antwerpen ! 
een l i jstje, hopel i jk vergeten w e n iemand, 
want de bent is zo enorm : 
de porceleinen mart ine b i j l , de ruige peter 
b lanker, del la bossiers, miei cools, wat-dacht-
je-wel , ( h )ee r l i | ke wai ter de buck, de « d w a 
ze » kadul len, a l f red den ouden , de vaganten, 
jan de w i l de (en zi jn hond ? ) , ouwe t rouwe 
w i l l fe rdy , 't k l iekske-van-ai le-markten-thuis, 
leen, statige l iesbeth list, peggy en donna ld , 
verrezen hugo raspoet, beminnel i jke luc saf
f loer , pol van mossevelde, graaggeziene d i -
mitr i van toren, de b a ( a ) r d e n wannes van 
de velde en w i l l em vermandere, louis ver-
beeck, en vogel t im vister in 
verder nog om het geheel af te ronden, nel-
leke va lent i jn , paradaas, het poppenteater , 
pro arte gyrnnastica en werner boons, de w i n 
naar van het laatste humorfest ival van heist : 
luc desmet. 

om het de mensen op de planken niet alle
maal alleen te laten doen hebben de organi 
satoren een popular i te i tspol l bedacht, een be
drag van 15 000 f r voor de w i n n a a r ( s ) al
leen daarom reeds is nekka de moeite.. . 
plaats van het gebeuren : sportpaleis ant
werpen om 15 u. 
nu nog steeds kaarten te bekomen : sport
paleis schijnpoortweg, 113 merksem, tel 0 3 / 
24.25.27 of 0 3 / 2 4 . 2 5 . 7 6 te betalen per prk. 
nr. 40.3161 van sportpaleis, 
kaarten ook op prk van anz-antwerpen 963.36 
( 1 5 0 , 100, 75 en 50 f r . ) 

nekka '71 
kleinkunstmekka 

peter blanker 

martine bijl miei cools 
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DAAROVER GEVEN DE REGERINGSPARTIJEN GEEN KIK i i.^ tj 

DEVIAAMSE 
BBASTMGBETUBi 

SIEiSEUUnG 
EHVOOR 
VEIE MIUARDEN 
BESnilBI Hoeveel onderlinge akkoordeyi de « miljonairs die zich uitgeven voor pioletariers, met de eergie-

nge premier afsloten weten wx] niet De Vlamingen van Klmshergen en omgeving zijn alvast het 
slachtoffer van zo'n akkoord : zij krijgen de stank, de Walen de frank. 

De overheid verleent een steeds grotere steun aan ondernemin
gen uit de particuliere sector. Tien jaar steleden kostte dit jaar
lijks slechts een paar honderd miljoen, in 1969 en in 1970 was dit 
tot 10 miljard gestegen, in 1971 zal het nog hoger zijn. Hoe wordt 
dit bedrag over de verschillende landsgedeelten verdeeld ? De 
eerste-minister heeft enkele tijd geleden de betwistingen rond 
deze tien miljard relatief genoemd vermits de totale rijksbegro
ting 373 miljard bedraagt. In de regeringsverklaring staat te lezen 
dat deze verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië paritair moet 
gebeuren, d.w.z. ieder de helft. In feite is het grootste gedeelte 
naar Wallonië gegaan. Al heeft de regering door tal van handig
heden steeds getracht de juiste verdeling verborgen te houden, 
toch blijkt uit ieder gegeven dat Wallonië ruim meer dan de helft 
heeft gekregen. Eén enkel gegeven : de kostprijs voor de staat 
voor de jaren 1969 en 1970 was als volgt verdeeld : 56 % voor Wal
lonië en 44 % voor Vlaanderen. 

Men moet deze verdeling vergelijken met deze van de bevol
king, Brussel-hoofdstad die voor deze staatssteun praktisch niet 
üy aanmerking komt terzijde latende, zijn er op 100 Vlamingen en 
Walen tesamen : 63 Vlamingen en 37 Walen. Dus 37 % van de 
bevolking heeft 56 % van de staatssteun gekregen, terwijl 63 % 
van de bevolking zich met 44 % van de staatssteun heeft moeten 
tevreden stellen. 

Vele miljarden staatssteun aan het bedrijfsleven zijn op deze 
wijze sedert drie jaar aan Vlaanderen onthouden en aan Wallonië 
toegekend. De verdeling volgens « objectieve criteria » die in de 
regeringsverklaring was aangekondigd is nooit gebeurd; de moei
lijkheden hierover zijn een van de beweegredenen geweest voor 
het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Men mag deze miljar
den als definitief voor Vlaanderen verloren beschouwen. 

Maar ook onder een ander opzicht is dit pro-Waals economisch 
beleid buitensporig geweest. Buitenlandse petroleumraffinade-
rljen, aluminiumfabrieken en petrochemische bedrijven kregen 
van de regering leningen voor bijna de totaliteit van hun investe
ringen, en kregen op deze investeringen 30 % of méér als steun 
die niet meer moest terugbetaald worden. In minstens drie ge
vallen bedroeg deze steun telkens anderhalf miljard en meer voor 
een tewerkstelling van respectievelijk 200, 400 en 500 werknemers. 
Een aantal bedrijven die op zichzelf genomen niet leefbaar zijn 
worden aldus met het geld van iedereen in het leven geroepen 
of gehouden omdat de Waalse socialisten in deze regering hun 
wil hebben kunnen doorzetten. 

Men begrijpt dat de regering steeds halsstarrig geweigerd heeft 
om vragen dienaangaande te beantwoorden, al heeft zij zich wel 
gewacht om de bovenstaande cijfers ooit te betwisten. Zij weigert 
te zeggen welke steun zij aan een bepaalde onderneming heeft 
verleend, zij weigert te zeggen welke bedragen zij intussen ver
loren heeft op de leningen die zij toestond aan ondernemingen 
die intussen in failliet zijn gegaan. De eenvoudige vraag : hoeveel 
heeft de huidige regering uitgegeven, toegezegd, verloren en 
kwijtgescholden aan de privé ondernemingen in Wallonië kreeg 
nooit een antwoord. 

De beschikbare cijfers volstaan echter reeds om een schril 
licht te werpen op de machtsverhoudingen in deze regering. De 
teksten van de grondwetsherziening kunnen misschien op ver-
Sühlllende wijzen uitgelegd worden, de cijfers niet. De regering 
is bovendien tekort geschoten aan de eerste plicht van een demo
cratische regering, namelijk duidelijk te zeggen wat zij doet, om 
aan het parlement en aan de openbare mening een controle moge
lijk te maken. 

Dit is het « semi-federalisme » van de huidige regering. De 
conclusie ligt voor de hand : een werkelijk federalisme is drin
gender dan ooit, waarin een Vlaamse regering zelfstandig zou 
kunnen beslissen over de aanwending van het geld van de Vlaam
se belastingsbetaler. 

ALLE HENS AAN DEK! 
Deze vervroegde parlementsontbinding is een duidelijk berekende zet van de 
regeringspartijen. In de voorbije jaren hebben zij èlles in het werk gesteld om 
de grandioze opgang van Vlaanderen grondwettelijk aan banden te leggen. Het 
Vlaamse volk mag niet sterk worden in deze staat, want dan stort hun België 
in mekaar. Het België dat gebouwd is op het geduld van de Vlamingen, op hun 
onderworpenheid en hun tweederangsburgerschap : het unitaire België. 

Door het hardnekkige verzet van de Volksunie hebben zij hun unitair handlan-
gerswerk niet tijdig klaar gekregen. De normale verkiezingsdatum was té dicht 
genaderd en de reactie van het Vlaamse kiezerskorps zou bovendien nog kun
nen aangescherpt worden door de snel toenemende levensduurte, de dreigende 
werkloosheid enzomeer. Dus liever nu verkiezingen vóór het achtbare kiesvee 
kwade luimen krijgt. Nu is er immers nog een kans dat het niet tijdig uit zijn on
verschillige slaap ontwaakt, waarin het weggedommeld is als gevolg van de 
eindeloze ingewikkeldheid van de grondwetsdebatten. De «zet» van de cynische 
schaakspelers aan de top van CVP en BSP bestaat erin na 7 november datgene 
te doen, wat zij nu niet meer durven doen uit vrees een afstraffing te krijgen in 
het kieshokje. 

Méér dan ooit moeten de Vlamingen scherp uit hun doppen kijken. Er zal een 
goddeloze personencultus rond de persoon van Eyskens worden gevoerd, men 
zal het in tuitende bewoordingen hebben over de grote verwezenlijkingen van 
deze regering, maar men zal daarbij wijselijk vaag blijven. De Vlaamse kiezer 
mag immers niet beseffen dat wat « verwezenlijkt » werd gebeurde op zijn kos
ten en lijnrecht tegen zijn meest vitale belangen in. Maar de Volksunie zal dit 
bedrieglijke rookgordijn aan flarden scheuren, en in een felle kampanje aan 
elke Vlaming duidelijk maken dat men Vlaanderen weer aan banden wil leg
gen, dat men de resultaten van generaties Vlaamse strijd teniet wi l doen en 
ons federalistisch zelfstandigheidsstreven versmachten. 

In deze verkiezingsstrijd zullen duidelijker dan ooit unitairen en federalisten 
tegenover elkaar staan. De Volksunie tegenover de verenigde profiteurs van 
het Belgique de papa in CVP, BSP en PVV. Zij, de unitaristen zijn sluwer en 
voorzichtiger geworden, hullen zich warempel ook al in de plooien van de 
leeuwenvlag, maar in wezen zijn zij nog niet veranderd. Zij blijven de vijan
den van elke waarachtige ontvoogding van het Vlaamse volk. Er is maar één 
middel om aan hun eeuwige machinaties tegen Vlaanderen definitief een einde 
te maken : maak de Volksunie nóg sterker, sterk genoeg om hen te verhinde
ren nog langer Vlaamse belangen te verkopen voor partijbelangen. Maak de 
Volksunie morgen onmisbaar ! 

VolKsuilie 
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ARBEIDERS ! 
Toen uw makkers in de Limburgse mijnstreek tijdens 
de wmterse voorjaarsdagen op s<raat kwamen ter ver 
dedigmg van hun broodwinning en van een meer dan 
noodzakelijke loons\ erhogmg van 10 %, hebt gij via 
radio en TV kunnen zien hoe deze regering met alle 
mogelijke geniepige en slinkse streken hun staking pro 
beerde te breken. Gij hebt kunnen meemaken dat de 
twee grote vakbonden (ACV en ABVV), onder eer 
hoedje speelden met de regeringspartijen CVP en BSP 
die zij steunen en met het mijnpatronaat De mijnwer 
kers schreeuwden toen uit wat gij reeds allemaal in 
mindere of meerdere mate hebt kunnen ervaren : dat 

uw svndieale leiders u hebben verraden. Zij hebben 
'ich verkocht aan de partijpolitiek en aan de geneug
ten \an de macht, zij zijn lid geworden van de club der 
Tiachtbebbers : de vroegere ABVV-leider Louis IVIaior 
is daar een schoolvoorbeeld van. Door Volksunie te 
stemmen geeft gij deze heren-die-u-vergeten-zijn een 
gevoelige schop tegen hun zelfgenoegzame schenen. Gij 
hebt het op de moeilijkste momenten van de arbeiders-
4rijd kunnen ervaren . de Volksunie staat naast u. Is 
het niet tekenend dat Gerard Siegers, de moedige leider 
• an de grote mijnstaking, vandaag op de lijsten staat 
van de Volksunie ? 

« 1 
BOEREN ! 

Dit beeld hiernaast zal u nog lang bijblijven. Gij 
hebt tijdens uw indrukwekkende machtsontplooiing 
te Brussel, toen gij uw vertwijfeling kwaamt uit
schreeuwen over de teloorgang van uw stand, de 
ordetroepen van de regering vóór u gekregen. Een 
regering waarvan de CVP, die gij altijd gesteund 
hebt, een belangrijke peiler is. Een regering die kan 
steunen op de Boerenbond, waaraan gij altijd 
uw vertrouwen hebt geschonken. Deze machtige or
ganisaties konden de teleurgang van onze boeren
stand niet verhinderen. Nee, zij kruipen liever onder 
een deken met hen die slechts honend lachen met 
de boer. Gij staat vandaag alleen, maar te Brussel 
hebt gij getoond dat gij niet langer braaf wilt zijn. 
Op 7 november kunt gij een tweede vuistslag op 
tafel geven door deze keer massaal voor de Volks
unie te stemmen. 

ZELFSTANDIGEN ! 

Nooit voorheen zijt gij zó eendrachtig op straat 
gekomen als in het voorjaar 1970 om te protesteren 
tegen de politiek van deze « syndicale » regering. 
Gij hebt u opgeworpen als een derde macht in dit 
land omdat gij voelt dat men u langzaam maar ze
ker aan hel wurgen is. Gij past niet in het schema 
van de « progressieve frontvormers » die dromen 
van een maatschappij waarin alleen maar loon- en 
weddetrekkenden en industriebonzen zouden be
staan. Gij weet het, gij hebt het reeds genoeg aan 
den lijve kunnen ondervinden : CVP is BSP stem
men, en omgekeerd. Gij zijt de BTW-plagerijen 
meer dan beu, gij hebt vergeefs om redelijkheid 
:evraagd toen de wet-Cools aan de orde kwam. Gij 

hebt daarom besloten voor de oppositie te stemmen 
«n de PVV hengelt naar nw stemmen. Weet echter 
dat er een goede kans bestaat dat de PVV zal deel
nemen aan de volgende regering, de socialist Le-
hurton is daar een groot voorstander van. Daarom 
is ook voor u de meest doelmatige oppositiestem t 
een stem voor de Volksunie. 
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EEN MINISTERIE VOOR HET LEEFMILIEU ! 
Zowat alle standen van onze 

samenleving zijn in de loop van 
deze legislatuur op straat ge
komen om hun ongenoegen te 
luchten over de wijze waarop 
met hun gerechtvaardigde be
langen gesold werd. De laatste 
jaren is ook een nieuw type 
van betogers steeds vaker en 
steeds talrijker op straat geko
men : de mensen die vóór alles 
bekommerd zijn om de verde
re aftakeling van het leefmi
lieu. De mensen die verder zien 
dan hun neus lang is, die ermee 
akkoord gaan dat beroeps- en 
standsbelangen moeten verde
digd worden, de welvaart moet 
stijgen voor alles, maar die er
van overtuigd zijn dat méér 
welvaart de mens niet geluk
kig zal maken als men geen 
oog heeft voor zijn welzijn. 
Wat baat het als wij morgen 
allemaal over meerdere koel
kasten en auto's beschikken en 
een gespekte bankrekening, 
wanneer de wereld waarin wij 
moeten leven tot een troostelo
ze woestijn is herschapen. 

Oeroude dingen als zuivere 
lucht, zuiver water, een groene 
omgeving, de nodige rust en 
gezond voedsel hebben wij véél 
meer nodig dan de comfort-ze-
geningen van de welvaartstaat. 
Omdat wij nog altijd mensen 
van vlees en bloed zijn, levende 

wezens die deel uitmaken van 
, de grote levensgemeenschap 
van mensen, dieren en planten 
op dit gastvrije planeetje van 

Wij kunnen ons niet onge
straft losrukken uit deze le
vensgemeenschap. S o m b e r e 
voorspellingen van de weten
schapsmensen zeggen ons dat 
het uit zal zijn met de mensen
soort de dag dat zij alle andere 
levensvormen om haar heen zal 
hebben uitgeroeid. 

En daar leggen wij het op een 
schrikbarend efficiënte wijze 
op aan. Sinds de tweede we
reldoorlog heeft de mens de 
wereld méér veranderd dan in 
al de duizenden jaren voor
heen. Zijn vernuft heeft hem 
de middelen bezorgd om de na
tuur volledig naar zijn hand te 
zetten, maar die hand wordt 
helaas te weinig door wijsheid 
bestuurd. 

Het menselijk leefmilieu is 
zwaar bedreigd. Het is een we
reldwijd probleem. Het is een 
dringend probleem. Elk volk 
heeft de plicht op dat deeltje 
van de wereldbol dat het be
woont onverwijld de maatrege
len te nemen die nodig zijn om 
een ecologische wereldcatastro
fe te voorkomen. Een van de 

meest prangende verwijten die 
wij deze regering kunnen toe
sturen is haar totale onver
schilligheid voor de grote mi-
lieu-bezorgdheid van zovelen. 
Zij heeft hier en daar met wat 
lapmiddeltjes en beloften ge
probeerd de steigerende publie
ke opinie te sussen. Maar zij 
had geen politiek voor het leef
milieu, omdat zij kennelijk nog 
niet eens besefte hoe belang
rijk en dringend het allemaal 
is. 

Van meet af aan zijn Volks
unie-mensen in de bres gaan 
staan voor het « natuurbehoud 
is mensenbehoud ». Zij behoor
den tot de aktiefsten overal 
waar tegen officiële barbarij 
geprotesteerd werd. De Volks
unie is de enige partij m dit 
land die een volledig eongres 
wijdde aan het leefmilieu. Zij 
zal niet aflaten en de regering 
ertoe dwingen een doelmatige 
politiek tot bescherming van 
het leefmilieu. Wie, met ons, 
Vlaanderen mooi en naar de 
maat van de mens wil houden 
steune onze eis tot oprichting 
van een goed uitgerust ministe
rie van het leefmilieu. Een ste
vige VU-vooruitgang zal voor 
de machthebbers een duidelijk 
teken aan de wand zijn dat het 
de Vlamingen ook op dat ge
bied menens is ! 

cultuurpact mag geen unitair diktaat zijn 
Vorige maandag heeft partijvoorzitter Van der Eist namens de 

Volksunie geantwoord op de vraag van eerste-minister Eyskens 
of de partij bereid was het cultureel voor-akkoord te onderteke
nen. Dit werd als voorwaarde gesteld om te mogen deelnemen 
aan eventuele verdere onderhandelingen over een cultuurpact. 
De Volksunie wijst die voorwaarde af maar blijft in principe be
reid om — na de verkiezingen — mee te werken aan de verwezen
lijking van een cultuurpact met inachtneming van duidelijk voor
opgezette beginselen. 

In zijn brief haalt mr. Van der Eist daarvoor de voornaamste 
redenen aan. Wij citeren. 

« Vooreerst wordt van ons 
geëist dat wij een akkoord 
zouden ondertekenen dat onder 
de drie traditionele partijen 
genegocieerd werd buiten ons 
om. Welnu, indien wij zelf het 
eerst het idee van een cultuur
pact vooruitgezet hebben, en 
dus zeker niet aprlori afwij
zend staan, menen wij noch
tans dat zekere beginselen 
moeten in acht genomen wor
den die wij in dit voorakkoord 
niet terugvinden. 

Wij zijn de mening toege
daan dat het beginsel van de 
culturele autonomie moet ge
ëerbiedigd worden, dat een cul
tuurpact geen unitair diktaat 
mag zijn en zeker geen voor

wendsel om de culturele auto
nomie uit te hollen. 

Het ontgaat ons niet dat de 
strekking van het voor-akkoord 
juist het tegenovergestelde is 
en alle betwistingen terug
brengt op imitair niveau. 

De bescherming der minder
heden dient verwezenlijkt te 
worden en binnen de cultuur-
raad voor Vlaanderen, aange
past aan onze eigen toestanden 
en zonder verminking van de 
reeds beperkte bevoegdheid 
van deze cultuurraad. In ieder 
geval stelt de Volksunie zich 
borg t.o. alle opiniegroepen van 
welke aard ook, dat zij, in het 
raam van de kulturele autono
mie in Vlaanderen, geen enkele 

discriminatie zal dulden. De 
Volksunie heeft in het verleden 
trouwens al te zeer zelf derge
lijke discriminatie moeten on
dervinden vanwege de traditio
nele partijen. 

Wij zijn ook de mening toe
gedaan dat een cultuurpakt 
niet mag beogen de politize-
ring van gans de culturele 
sektor. Het ontgaat ons even
min dat de strekking van het 
voorakkoord veeleer is een ver
deling van partijpolitieke in
vloeden en de institutionalise
ring van de verzuiling, in 
plaats van een bevrijding van 
het cultuurleven en het door
breken van de verzuiling. Dit 
is niet wat wij beogen. 

Wij blijven in principe be
reid om — na de verkiezingen 
— mede te werken aan de ver
wezenlijking van een cultuur
pakt met inachtneming van 
duidelijk vooropgezette begin
selen, doch zonder het vóór-ak
koord te ondertekenen waar
aan wij vreemd zijn en dat wij 
ons niet kunnen laten opdrin
gen. » 

VLAMINGEN ! 
Jarenlang hebben wij van de Volksunie ons met 

hand en tand verzet tegen de « Waalse » grondwets-
plannen van deze CVP-BSP-regering. Wij wisten 
dat het de bedoeling was van het unitaire esta
blishment de Vlaamse opgang grondwettelijk af te 
grendelen en binnen voor de Walen aanvaardbare 
perken te houden. Want daar was het hen om te 
doen : de Walen de verzekering te geven dat hun 
bevoorrechte positie in de staat veilig zou worden 
gesteld, dat zij dus elke gedachte aan een federa
listisch « avontuur » uit het hoofd konden zetten 
aangezien het behoud van een lichtjes aangepaste 
unitaire staatsstruktuur hen vast geen windeieren 
zou leggen. En om hen daarvan extra te overtuigen 
deelden Eyskens en zijn ministeriële loopjongens 
aan de lopende band miljarden uit ten gunste van 
de Waalse economie en infrastructuur. 

Eyskens was bereid zijn ziel te verkopen (eens 
was hij een strijdbaar Vlaming...) om die grond
wet erdoor te drukken en de duistere machthebbers 
van deze staat tevreden te stemmen. Hij heeft zijn 
doel bereikt met de hulp van de Vlaamse quislings 
uit de P W en dank zij de beschamende gedweeheid 
en onderworpenheid van de lijfeigenen uit de 
« Vlaamse » CVP en BSP. Tegen die verpletterende 
meerderheid van Franstaligen en van Vlamingen 
die bereid bleken de belangen van hun volk te ver
kwanselen voor een ministerportefeuille of een 
parlementszetel kon de Volksunie niet optornen. 
Het kostte ons volk zijn demagogische meerder^ 
heidspositie in dit land, de prijsgave van het al
oude principe « huistaal moet onderwijstaal zijn » 
te Brussel, en straks ook de roof van zes Vlaamse 
taalgrensgemeenten. Daardoor ligt de weg breed 
open voor een « wettelijke » verdere plundering 
van het Vlaamse inkomen door de steeds hongerige 
Walen, voor de versnelde totale verfransing van 
Brussel en voor een nieuw grootscheeps offensief 
van het franskiljonisme in de randgemeenten en 
in het Vlaamse land. Krijgt deze regering en de 
partijen die haar steunen straks een vertrouwens
votum van het Vlaamse volk, dan wordt een vast
beraden man als burgermeester Soens van Strom-
beek-Bever daarvan het eerste slachtoffer. 

Wij moeten ons niet ontveinzen : wie m Vlaan
deren meehelpt aan het opnieuw installeren van de
zelfde regering (eventueel aangevuld met de PVV) 
stemt in met het prijsgeven van de Voerstreek, met 
de verdere verfransing van Brussel, met de ver-
brusseling van het Vlaams-Brabantse ommeland, 
met een nóg brutaler financiële bevoordelingspoli-
tiek ten bate van Wallonië, met de systematische 
aftakeling met alles wat het bewuste Vlaanderen 
heeft verworven in jaren van strijd. Stemt in met 
een terugkeer van Vlaanderen naar zijn onderge
schikte positie die het kende sinds de sticht^ne van 
de Belgische staat 

Nee, het is geen onbelangrijke etappe-verkiezing, 
het is een beslissende testverkiezing. Ofwel krijgt 
het federalisme eindelijk zijn definitieve kans, of
wel keren wij terug naar het oude en voor Vlaan
deren zo nefaste unitarisme. 

Vlamingen die dit beseffen kunnen niets anders 
dan te stemmen voor de Volksunie en daartoe zo
veel mogelijk van hun vrienden en kennissen aan 
te sporen. Slechts een verdere doorbraak van de 
Volksunie kan het unitaire tij keren. Maak de 
Volksunie sterk genoeg om verdere aanslagen op 
het Vlaamse volksbelang op haar eentje te verhin
deren. 
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ARBEIDERS ! 
Toen uw makkers in de Limburgse mijnstreek tijdens 
de winterse voorjaarsdagen op straat kwamen ter ver
dediging van hun broodwinnmg en van een meer dan 
noodzakelijke loonsverhoging van 10 %, hebt gij via 
radio en TV kunnen zien hoe deze regering met alle 
mogelijke geniepige en slinkse streken hun staking pro
beerde te breken. Gij hebt kunnen meemaken dat de 
twee grote vakbonden (ACV en ABVV), onder éér 
hoedje speelden met de regeringspartijen, CVP en BSP. 
die zij steunen en m«t het mijnpatronaat. De mijnwer
kers schreeuwden toen uit wat gij reeds allemaal in 
mindere of meerdere mate hebt kunnen ervaren : dat 

uw syndicale leiders u hebben verraden. Zij hebben 
jiich verkocht aan de partijpolitiek en aan de geneug
ten van de macht, zij zijn lid geworden van de club der 
rnachtbebbers : de vroegere ABVV-leider Louis Malor 
is daar een schoolvoorbeeld van. Door Volksunie te 
stemmen geeft gij deze heren-die-u-vergeten-zijn een 
gevoelige schop tegen hun zelfgenoegzame schenen. Gij 
hebt het op de moeilijkste momenten van de arbeiders-
strijd kunnen ervaren : de Volksunie staat naast u. Is 
het niet tekenend dat Gerard Siegers, de moedige leider 
van de grote mijnstaking, vandaag op de lijsten staat 
van de Volksunie ? 

BOEREN ! 

Dit beeld hiernaast zal u nog lang bijblijven. Gij 
hebt tijdens uw indrukwekkende machtsontplooiing 
te Brussel, toen gij uw vertwijfeling kwaamt uit
schreeuwen over de teloorgang van uw stand, de 
ordetroepen van de regering vóór u gekregen. Een 
regering waarvan de CVP, die gij altijd gesteund 
hebt, een belangrijke peiler is. Een regering die kan 
steunen op de Boerenbond, waaraan gij altijd 
uw vertrouwen hebt geschonken. Deze machtige or
ganisaties konden de teleurgang van onze boeren
stand niet verhinderen. Nee, zij kruipen liever onder 
een deken met hen die slechts honend lachen met 
de boer. Gij staat vandaag alleen, maar te Brussel 
hebt gij getoond dat gij niet langer braaf wilt zijn. 
Op 7 november kunt gij een tweede vuistslag op 
tafel geven door deze keer massaal voor de Volks
unie te stemmen. 

ZELFSTANDIGEN ! 

NoHoit voorheen zijt gij zó eendrachtig op straat 
gekomen als in het voorjaar 1970 om te protesteren 
tegen de politiek van deze « syndicale » regering. 
Gij hebt u opgeworpen als een derde macht in dit 
land omdat gij voelt dat men u langzaam maar ze
ker aan het wurgen is. Gij past niet in het schema 
van de « progressieve frontvormers » die dromen 
van een maatschappij waarin alleen maar loon- en 
weddetrekkenden en industriebonzen zouden be
staan. Gij weet het, gij hebt het reeds genoeg aan 
den lijve kunnen ondervinden : CVP is BSP stem
men, en omgekeerd. Gij zijt de BTW-plagerijen 
méér dan beu, gij hebt vergeefs om redelijkheid 
gevraagd toen de wet-Cools aan de orde kwam. Gij 
hebt daarom besloten voor de oppositie te stemmen 
en de PVV hengelt naar uw stemmen. Weet echter 
dat er een goede kans bestaat dat de PVV zal deel
nemen aan de volgende regering, de socialist Le-
burton is daar een groot voorstander van. Daarom 
is ook voor u de meest doelmatige oppositiestem : 
een stem voor de Volksunie. 
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EEN MINISTERIE VOOR HET LEEFMILIEU ! 
Zowat alle standen van onze 

samenleving zijn in de loop van 
deze legislatuur op straat ge
komen om hun ongenoegen te 
luchten over de wijze waarop 
met hun gerechtvaardigde be
langen gesold werd. De laatste 
jaren is ook een nieuw type 
van betogers steeds vaker en 
steeds talrijker op straat geko
men : de mensen die vóór alles 
bekommerd zijn om de verde
re aftakeling van het leefmi
lieu. De mensen die verder zien 
dan hun neus lang is, die ermee 
akkoord gaan dat beroeps- en 
standsbelangen moeten verde
digd worden, de welvaart moet 
stijgen voor alles, maar die er
van overtuigd zijn dat méér 
welvaart de mens niet geluk
kig zal maken als men geen 
oog heeft voor zijn welzijn. 
Wat baat het als wij morgen 
allemaal over meerdere koel
kasten en auto's beschikken en 
een gespekte bankrekening, 
wanneer de wereld waarin wij 
moeten leven tot een troostelo
ze woestijn is herschapen. 

Oeroude dingen als zuivere 
lucht, zuiver water, een groene 
omgeving, de nodige rust en 
gezond voedsel hebben wij véél 
meer nodig dan de comfort-ze-
geningen van de welvaartstaat. 
Omdat wij nog altijd mensen 
van vlees en bloed zijn, levende 

wezens die deel uitmaken van 
, de grote levensgemeenschap 
van mensen, dieren en planten 
op dit gastvrije planeetje van 
ons. 

Wij kunnen ons niet onge
straft losrukken uit deze le
vensgemeenschap. S o m b e r e 
voorspellingen van de weten
schapsmensen zeggen ons dat 
het uit zal zijn met de mensen
soort de dag dat zij alle andere 
levensvormen om haar heen zal 
hebben uitgeroeid. 

En daar leggen wij het op een 
schrikbarend efficiënte wijze 
op aan. Sinds de tweede we
reldoorlog heeft de mens de 
wereld méér veranderd dan in 
al de duizenden jaren voor
heen. Zijn vernuft heeft hem 
de middelen bezorgd om de na
tuur volledig naar zijn hand te 
zetten, maar die hand wordt 
helaas te weinig door wijsheid 
bestuurd. 

Het menselijk leefmilieu is 
zwaar bedreigd. Het is een we
reldwijd probleem. Het is een 
dringend probleem. Elk volk 
heeft de plicht op dat deeltje 
van de wereldbol dat het be
woont onverwijld de maatrege
len te nemen die nodig zijn om 
een ecologische wereldcatastro
fe te voorkomen. Een van de 

mv 

meest prangende verwijten die 
wij deze regering kunnen toe
sturen is haar totale onver
schilligheid voor de grote mi-
lieu-bezorgdheid van zovelen. 
Zij heeft hier en daar met wat 
lapmiddeltjes en beloften ge
probeerd de steigerende publie
ke opinie te sussen. Maar zij 
had geen politiek voor het leef
milieu, omdat zij kennelijk nog 
niet eens besefte hoe belang
rijk en dringend het allemaal 
is. 

Van meet af aan zijn Volks
unie-mensen in de bres gaan 
staan voor het « natuurbehoud 
is mensenbehoud ». Zij behoor
den tot de aktiefsten overal 
waar tegen officiële barbarij 
geprotesteerd werd. De Volks
unie is de enige partij in dit 
land die een volledig eongres 
wijdde aan het leefmilieu. Zij 
zal niet aflaten en de regering 
ertoe dwingen een doelmatige 
politiek tot bescherming van 
het leefmilieu. Wie, met ons, 
Vlaanderen mooi en naar de 
maat van de mens wil houden 
steune onze eis tot oprichting 
van een goed uitgerust ministe
rie van het leefmilieu. Een ste
vige VU-vooruitgang zal voor 
de machthebbers een duidelijk 
teken aan de wand zijn dat het 
de Vlamingen ook op dat ge
bied menens is ! 

i l I ' '' ,1 I l l l ' f n i , I , , ^ L , ,LI 'I i i i i II 

cultuurpact mag geen unitair diktaat zijn 
Vorige maandag heeft partijvoorzitter Van der Eist namens de 

Volksunie geantwoord op de vraag van eerste-minister Eyskens 
of de partij bereid was het cultureel voor-akkoord te onderteke
nen. Dit werd als voorwaarde gesteld om te mogen deelnemen 
aan eventuele verdere onderhandelingen over een cultuurpact. 
De Volksunie wijst die voorwaarde af maar blijft in principe be
reid om — na de verkiezingen — mee te werken aan de verwezen
lijking van een cultuurpact met inachtneming van duidelijk voor
opgezette beginselen. 

in zijn brief haalt mr. Van der Eist daarvoor de voornaamste 
redenen aan. Wij citeren. 

« Vooreerst wordt van ons 
geëist dat wij een akkoord 
zouden ondertekenen dat onder 
de drie traditionele partijen 
genegocieerd werd buiten ons 
om. Welnu, indien wij zelf het 
eerst het idee van een cultuur
pact vooruitgezet hebben, en 
dus zeker niet apriorl afwij
zend staan, menen wij noch
tans dat zekere beginselen 
moeten in acht genomen wor
den die wij in dit voorakkoord 
niet terugvinden. 

Wij zijn de mening toege
daan dat het beginsel van de 
culturele autonomie moet ge
ëerbiedigd worden, dat een cul
tuurpact geen unitair diktaat 
mag zijn en zeker geen voor

wendsel om de culturele auto
nomie uit te hollen. 

Het ontgaat ons niet dat de 
strekking van het voor-akkoord 
juist het tegenovergestelde is 
en alle betwistingen terug
brengt op unitair niveau. 

De bescherming der minder
heden dient verwezenlijkt te 
worden en binnen de cultuur-
raad voor Vlaanderen, aange
past aan onze eigen toestanden 
en zonder verminking van de 
reeds beperkte bevoegdheid 
van deze cultuurraad. In ieder 
geval stelt de Volksunie zich 
borg t.o. alle opiniegroepen van 
welke aard ook, dat zij, in het 
raam van de kulturele autono
mie in Vlaanderen, geen enkele 

discriminatie zal dulden. De 
Volksunie heeft in het verleden 
trouwens al te zeer zelf derge
lijke discriminatie moeten on
dervinden vanwege de traditio
nele partijen. 

Wij zijn ook de mening toe
gedaan dat een cultuurpakt 
niet mag beogen de politize-
ring van gans de culturele 
sektor. Het ontgaat ons even
min dat de strekking van het 
voorakkoord veeleer is een ver
deling van partijpolitieke in
vloeden en de institutionalise
ring van de verzuiling, in 
plaats van een bevrijding van 
het cultuurleven en het door
breken van de verzuiling. Dit 
is niet wat wij beogen. 

Wij blijven in principe be
reid om — na de verkiezingen 
— mede te werken aan de ver
wezenlijking van een cultuur
pakt met inachtneming van 
duidelijk vooropgezette begin
selen, doch zonder het vóór-ak
koord te ondertekenen waar
aan wij vreemd zijn en dat wij 
ons niet kunnen laten opdrin
gen. » 

VLAMINGEN ! 
Jarenlang hebben wij van de Volksunie ons met 

hand en tand verzet tegen de « Waalse » grondwets-
plannen van deze CVP-BSP-regering. Wij wisten 
dat het de bedoeling was van het unitaire esta
blishment de Vlaamse opgang grondwettelijk af te 
grendelen en binnen voor de Walen aanvaardbare 
perken te houden. Want daar was het hen om te 
doen : de Walen de verzekering te geven dat hun 
bevoorrechte positie in de staat veilig zou worden 
gesteld, dat zij dus elke gedachte aan een federa
listisch « avontuur » uit het hoofd konden zetten 
aangezien het behoud van een lichtjes aangepaste 
unitaire staatsstruktuur hen vast geen windeieren 
zou leggen. En om hen daarvan extra te overtuigen 
deelden Eyskens en zijn ministeriële loopjongens 
aan de lopende band miljarden uit ten gunste van 
de Waalse economie en infrastructuur. 

Eyskens was bereid zijn ziel te verkopen (eens 
was hij een strijdbaar Vlaming...) om die grond
wet erdoor te drukken en de duistere machthebbers 
van deze staat tevreden te stemmen. Hij heeft zijn 
doel bereikt met de hulp van de Vlaamse quislings 
uit de PVV en dank zij de beschamende gedweeheid 
en onderworpenheid van de lijfeigenen uit de 
« Vlaamse » CVP en BSP. Tegen die verpletterende 
meerderheid van Franstaligen en van Vlamingen 
die bereid bleken de belangen van hun volk te ver
kwanselen voor een ministerportefeuille of een 
parlementszetel kon de Volksunie niet optornen. 
Het kostte ons volk zijn demagogische meerder
heidspositie in dit land, de prijsgave van het al
oude principe « huistaal moet onderwijstaal zijn » 
te Brussel, en straks ook de roof van zes Vlaamse 
taalgrensgemeenten. Daardoor ligt de weg breed 
open voor een « wettelijke » verdere plundering 
van het Vlaamse inkomen door de steeds hongerige 
Walen, voor de versnelde totale verfransing van 
Brussel en voor een nieuw grootscheeps offensief 
van het franskiljonisme in de randgemeenten en 
in het Vlaamse land. Krijgt deze regering en de 
partijen die haar steunen straks een vertrouwens
votum van het Vlaamse volk, dan wordt een vast
beraden man als burgermeester Soens van Strom-
beek-Bever daarvan het eerste slachtoffer. 

Wij moeten ons niet ontveinzen : wie in Vlaan
deren meehelpt aan het opnieuw installeren van de
zelfde regering (eventueel aangevuld met de PVV) 
stemt in met het prijsgeven van de Voerstreek, met 
de verdere verfransing van Brussel, met de vei^ 
brusseling van het Vlaams-Brabantse ommeland, 
met een nóg brutaler financiële bevoordelingspoli-
tiek ten bate van Wallonië, met de systematische 
aftakeling met alles wat het bewuste Vlaanderen 
heeft verworven in jaren van strijd. Stemt in met 
een terugkeer van Vlaanderen naar zijn onderge
schikte positie die het kende sinds de sticht'"s van 
de Belgische staat. 

Nee, het is geen onbelangrijke etappe-veritiezing, 
het is een beslissende testverkiezing. Ofwel krijgt 
het federalisme eindelijk zijn definitieve kans, of
wel keren wij terug naar het oude en voor Vlaan
deren zo nefaste unitarisme. 

Vlamingen die dit beseffen kunnen niets anders 
dan te stemmen voor de Volksunie en daartoe zo
veel mogelijk van hun vrienden en kennissen aan 
te sporen. Slechts een verdere doorbraak van de 
Volksunie kan het unitaire tij keren. Maak de 
Volksunie sterk genoeg om verdere aanslagen op 
het Vlaamse volksbelang op haar eentje te verhin^ 
deren. 
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een Z W E M B A D 
Voor uw vrije fijd en voor uw gezondheid 
SPECIALE VOORWAARDEN voor onze 
De zomer neigt op zi jn einde, en U hebf kunnen genieten van een zwembad, of U 
hebt er van gedroomd In beide geval len kunnen w i j U van dienst z i jn . 

U HEBT NO 
GEEN Z W r M B A D : 
Dan kunnen w i j er een bouwen 
voor U in de eerstkomende maan
den, en zult U er volgend seizoen 
volop kunnen van genieten. — U 
kunt di t ook zelf bouwen en dan 
zullen w i j U behulpzaam zi jn om a l 
les te leveren om het U gemakkel i jk 
te maken — daarom stelden w i j een 
bouwpakket samen waar in U alles 
zult v inden voor deze ze l fbouw. 

ZIEHIER 
ONZE PRIJZEN : 

ZELFBOUW 
(1,5 m. diep) door U te bouwen 

3 X 7 m. 88.500,— 
4 X 8 m. 103.125,— 
4 X 9 m. 112.125,— 
5 X 10 m. 136.425,— 
Wi j leveren opbouwhandle id ingen 
en plannen en zi jn U behulpzaam 
bij de opbouw. 

U hebt een zwembad 
Indien U een zwembad hebt, dan 
kunnen w i j U alle toehoorten leve
ren, f i l ters, ladders, skimmers, e n i . 

BOUW DOOR ONS 
Standard Luxe 

1,5 m 1,20 a 1,80 m 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

diep 
118 000 ,— 
137.500,— 
149.500,— 
181.900,— 
198.500,— 
203.500,— 

diep 
146.000,— 
152 000 ,— 
197.500,— 
208.500,— 
234.900,— 
278.500,— 

In al onze pri jzen zi jn feoordstenen 
inbegrepen, evenals vol ledige f i l ter -
installatie in roestvri j staal, ladder 
en bodemstofzuiger 

een SAUNA 

« WIJ »-LEZERS ! 

FILTERS : 
voor alle zwembaden 
tof 40 m3 water SR 12 30.745,— 
tot 60 m3 water SR 20 32.945,— 
tot 90 m3 water SR 30 36.245,— 
tof 125 m3 water SR 40 42.845,— 

WATERDICHTMAKEN 
van bestaande zwembaden 

Indien U reeds een zwembad bezit 
in beton, en wanneer di t niet w a 
terdicht is dan kunnen w i j di t ui t
k leden met een waterdichte bekle
d ing in P.C.V. ter plaatse gelast, en 
aangepast aan de vorm van u w 
zwembad. — Dit kan gebeuren in 
0,8 en 1,5 mm in de kleuren : tur-
kooisblauw of n i j lgroen — 

In 0,8 mm — 375 F per m2 
1,5 mm — 450 F per m2 

SAUNA'S 
Indien U sauna l iefhebber bent en 
houdt van uw gezondheid en goede 
ontspanning dan kunnen w i j U een 
degel i jke sauna leveren, in Red-Ce-
dar-hout u i tvoer ing : 
mini-Sauna 29.950,— 
Familie-sauna 52.950,— 
OVERDEKTE ZWEMBADEN 
met Sauna, de ideale combinatie om 
een heel jaar te zwemmen. Pri jzen 
en bestek op aanvraag. 

VRAAG EEN UITGEBREIDE DOKUMENTATIE OF STUUR BIJGAANDE BON OP NAAR : 

N.V. LODE DE COCK 

ANTWERPSESTEENWEG 98 

2550 K O N T I C H 

Tel. 03/57.12.11 - 57.08.71 

S B 

Ik wens inlichHngen en dokumentatie over : : 
— ze l fbouw [ 
— zwembaden ! 
— f i l ters : 
— Sauna's • 
— Toebehoorten voor zwembaden [ 

Ik wens wel, geen bezoek ; 
M s 

Tel. : j 

De zwembaden worden zwemklaar 
afgeleverd. Vraag b i j ons een ui t 
gebreide dokumentat ie met alle ge
gevens 

3.900,— 
4.800,— 
7.100,— 
1.500,— 
3.950,— 
9.950,— 

of breng een bezoek aan onze show-room gelegen : 
MECHEISESTEENWEG 1-S - Tel. 03/55.47.64 - HOVE 

TOEBEHOORTEN 

Indien U zelf een zwembad bouwf 
kunnen w i j U alle toebehoorten le
veren : 
Skimmer, vanaf 
A lumin iumladder vanaf 
Inox- iadder vanaf 
Bodemafloop vanaf 
Bodemstofzuigers vanaf 
Dutkplanken vanaf 

A l le produkten voor zwembaden . 

de 
j 

BOUWSPECIALITEITEN 

HARDE BEVLOERIKICEN 
— keramiektegeis 

EXCLUSIEF VERDELERS : villeroy & boch, ostara. 
steuler, klingenberg, agrob, buchtal, servais, keram-
chemie, jasba, gail, högenas, bonfol. 

— granito, marmertegels en natuursteentegels. 

WANDTEGELS 

P.V.B.A. 

DAMA 
PHILEMON DANCKAERT >• GEERT MALLEFROY 

S t a t i o n s t r a a t 107 

9 5 4 0 B U R S T (bij Aalst) 

TEL. 053/637.65 

— villeroy & boch, agrob, briare, jasba, enz..^, 
— Japanse mozaïek. 
— uitgebreide keus Italiaanse dekoratieven. 
— NIEUW : excl. verdeler AZULINDUS (Spanje). G R O O T H A N D E L 

VENSTERBANKEN EN TRAPPEN 

— rechtstreekse import : soinhofer juraruw en 
jura-marmer. 

AFWERKINCSPRODUKTEN 

— alle materialen voor wanden, sierschouwen en open 
haarden. 

e n 
K L E I N H A N D E L 

e igen p laa ts ings 
d i ens t 

ZACHTE BEVLOERINCEN 
EN TAPIJTEN 

— d.l.w., plastino-d.l.w. .tapiflex, cabrita, heugafelt, 
corona, richelieu (louis de poortere), ourson, globus, 
heugaflor. 

TOONZAAL : ALLE WERKDAGEN TOT 20 U., 
ZATERDAG TOT 16 UUR EN ZONDAG TOT 
12 UUR GEOPEND. 
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VLAAMSE 
1951 - 1971 -
Ziekteverzekering voor 

20 
Z I E K E N K A S 

JAAR DIENSTBETOON 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. — Geen 
moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekretariaten : 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 lijnen) 
Brabant: E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 02/19,08.64 
Limburg : Zuivdstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236. ZWIJNDRECHT 

TeL : (03)52.81.73-32.02.10 

WALTER ROLAND 
Gediplomeard opticien, 

•rkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op tiet huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U Op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep i gezellig, fij'n, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschw^anztuppe - Hongaarse goe-
las] • Eisbein mlt Sauerkraut - Kip aan het spit • Kraehtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN ! Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN i Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostendo - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf : Tel. 011/736.30 

mmm 
KOELTQEEN /m\ 
KQELKAMERS (nnu 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKQEUNÖ 
WINKeUNBlCHTlNÊEN 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

vij f wegenstraat 13 - Izegem 
Tel 051/316.23 

Kost minder dan U denkt ! 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

A. DE BACKER - DECEY 
• PAPIERHANDEL 
• DRUKKERIJ 
• GESCHENKEN 

Nieuwstraat 118 - 1000 Brussel 
Tel. 17.15.89 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
( l l -VI-71) 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19 27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

jan '71 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016/347.49 
Voor West-Vtaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051/612.84 

«PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraaf 4 

(bij Suil<errui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bexoek 
Gasthof « DE VEERMAN » 
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming"'" 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 
« DE APPEL » 

Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 
op een paar 100 m. van 

« Vlaams Konferentie-oord 
de Ham » 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 
Bedden- en Matrassenbedrijf 

« RUSTWEL » 
A. Versweyveld - Trollln 

Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 
Tel. 21.32.52 

Epeda • Beka - Simmons 
Dodo - Pirelli 

KIndermeubelen 
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 

Herentalsebaan 351-353 
2100 DEURNE 

BLIJFT GIJ DOOF, VLAMING ? 
Boycot franskiljons, steun Vlaam
se firma's. Bestel zelf koffie of 
maak klanten, we doen al de 
rest. Levenslange vergoeding : 

wi j houden ons woord I 

KOFFIE HAWAÏ 
Gr.-Bljgaarden - T. 02/52.60.55 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

Maat & gerede HERENKLEDING 
Specialiteit maatbroeken 
BERGERS GERARD 

St-Jansvliet 19 (KI. Tunnelpl.) 
Tel. 33.91.65 - ANTWERPEN 

Industriële 
v^armeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

Verlichtingsqroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. toonvensters - meer dan 

1.000 verschillende verlichtings
elementen - Open van 8u30 

tot 20 uur. 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5% aan V.U.-leden. 
Tel. (015)629.42 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel koffie voor familie, vrien
den, kennissen, alsook voor per
soonlijk gebruik, aan groothan-
delsprijs. Minimum afname 4,5 
kg. Hoge verdienste. Tombola 
met 100.000 F prijzen. - Geen 
B.T.W.-problemen. Geen kapi. 
taal nodig. Gratis stalen. Schr. : 

Koffiebranderij RIMBO 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

B T W ! 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één vlaams oraanizatiebedrijf ; 

Etn MÈRCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuur, verkoop appartemen
ten, huizen, zomerverblijven... 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 . Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

IN METAAL 
WEEKENDS - GARAGEN 
in prefab, of vast - Inlichtingen : 

V.d.P., 34, Begijnhofstraat te 
1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

UURWERKEN - lUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Internationaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

P A P Y R U S 
Boek-, Papier-

Fonoplatenha ndel 
Zaakvoerder Pons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

Rechtstreekse invoer van 
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken 
als « Schimmel » en « Ibach > 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

Tel. 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 fr. af ) -
« Küng «-blokfluiten - Orff-

instrumenten. 

OPTIEK — HORLOGERIE 
H. MORAEL 

Statiestraat 122 - Berehem 
Tel. 39.32.57 

K R U G E R ' S 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autcar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 

HERT - AGRIA 
9200 KWATRECHT-Wetteren 

Tel. (09)52.19.31 

ELECTRA - BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

p.v.b.a. FRIGAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowasinrichtingen, 
diepvries D 0282 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrijksestraat 3 - MENEN 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

DE KALVAAR p.v.b.a. 
steenweg op Oudenaarde 45 

9499 VOORDE (Ninove) 
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJ staarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - CIER , 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPENHAARDEN 

TAPIJT 

Tel. (053)682.15 
• - I Vlamingen, 

1*7*1 ""^^ GRATIS ADVIES 
^ ^ ^ # voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

VAGO n.v. 
Kolen - Mazout -

Centrale Verwarming 
Verkoop aan groothandelsprij-
zen aan zelfbouwers van mate
rialen voor centrale verwar
ming : ketels, mazoutbranders, 
buizen, radiatoren enz. 
BURELEN : 
Tel. 015/43:508 
Kriekeveld 1, Hombeek. 
TOONZALEN : 
Oude Brusselstraat 6, Mechelen 
Tel. 015/45.490 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

Tel. 03/78.33.97 - 03/78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

THUISWERKZAAMHEDEN I 
In iedere gemeente worden per
sonen gevraagd voor het vou
wen van brochure's, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden I Inlichtin
gen (postzegel insluiten) s 

LUCRATIEF BEDRI|F 
Postbox 2059 - 's Herfogenbosch 

ftaVOOK SUPESMASKtlN* INDUSTfiiE f N VOEOlNeSNIiVERHElD 

ETN JEURISSEN PVBA De winterstraat 24 
Borgerhout/Antvv'erpen Tel.: (03)36,11,35-36.59.31 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Tearoom 

Sjeer en standing 
en... een prima keuken I 

Telefoon (09) 52.61.49 
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bewegi 
antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
HFRDENKING WIM MAES 

Drie jaar geleden, OD 3 okto
ber, ontviel ons on^.e trouwe 
pionier en vriend Wim Maes. 
Wij verzoeken u allen mor
gen 3 oktober te 11 u. 30 
aanwezig te willen zijn te 
Brasschaat, in de kerk aan de 
BetVipnielei voor het bijwonen 
van de H. Mis. Aan=:luitend zul
len aan het graf van onze 
vriend Wim enkele korte toe
spraken gehouden worden, als
mede een bloemenhulde. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat Wetstr 
12 alle werkdagen. Voor spe
ciale gevallen van pensioenen 
liefst de eerste en derde don
derdag der maand van 18 tot 
19 uur 

Voor COO-gevallcn : op af
spraak met dr. De Boel tel 
33.97.90 of dhr. Fr. De Laet tel. 
38.66.92. 

Voor problemen van ouderen 
van dagen : dr. Goossens M., 
Lange winkelstraat 42, Antwer
pen, tel. 33.52.83. 
STOEPDEMONSTRATIE 

Zondag 17 oktober. Bijeen
komst Wetstr. 12 om 9 u. Red 
de Voerstreek : pamfletaktie. 
WILL FERDY 
ONE MAN SHOW 

Dinsdag 16 nov. enige klein-
kunstavond te Antwerpen in de 
zaal Elckerlijc. Ingericht door 
VI. Aktie en Kultuurgemeen-
schap. Kaarten verkrijgbaar op 
het sekretariaat WetstV. 12 
Antw. of door storting op P.C. 
Bergers 61.75.11 Antwerpen. Be
stel tijdig uw kaarten 
VERKIEZINGEN 

Wie nog geen maandelijks 
steuner is, wordt eerstdaags 
aangeschreven. De verkiezin
gen naderen. We verwachten 
ook uw bijdrage. Te storten op 
P.C. Bergers 61.75.11 Antwer
pen of met bankoverschrijving 
Eural Bank P.C. 15.02 Antwer
pen voor rekening nr.2^0494 
van Volksunie Antw Stad. 

BOECHOUT 
DE LEEUWEN DANSEN ! 

Onder dit motto richt onze 
afdeling op zaterdag 16 oktober 
een avond- en nachtfeest in 
Zaal Doornboom, J. Fr. Wil
lemsstraat 65 te Boechout 

BORGERHOUT 
GERARD SLEGERS KOMT ! 

Op onze eerstvolgende verga
dering van vrijdag 8 oktober 
e.k. te 20.30 uur in de « Nieuwe 
Camot » zal Gerard Siegers het 
woord voeren over de « Sociale 
Strijd van de Limburgse mijn
werkers ». Wij zijn er van over
tuigd op deze avond vele leden 
en sympatisanten te mogen be
groeten. 

V.N.J.-HEEM 
Morgen zondag 3 oktober 

wordt het VNJ-heem Beuken-
straat 14 te Borgerhout inge
huldigd. Vanaf 15 uur is het er 
een « open-deur-dag » met ten
toonstelling van foto's, knutsel
werkjes en al wat het jeugd-
verenigingsleven te b i e d e n 
heeft. Er heeft ook een ontmoe
tingsnamiddag plaats waar ach
ter pot en pint met het leiders
kader, de ouders van de VNJ-
leden en de sympatisanten 
wordt kontakt genomen. Aan 
onze leden en sympatiasnten 
warm aanbevolen ! 

OPRECHTE 
GELUKWENSEN 

Onze oprechte felicitaties aan 
ons COO- en afdelingsbestuurs-
lid en mevrouw Bert De Vos 
naar aanleiding van hun 40-ja-
rig huwelijksjubileum op 6 ok
tober a.s. Onze oprechte geluk
wensen voor deze koene Vlaam
se medestrijders bij 40 jaar hu
welijksgeluk en steeds jong van 
harte. . . op naar het gouden ju
bileum ! 

BRASSCHAAT 
BAL 

Op 16 oktober richten we 
weer een bal in ! En weer in 
het Drieheem. Wie komt er ons 
helpen om de zaal te versieren 
en mee « achter den toog » te 

siadn 's ge mee doet laat het 
tijdig weten aan een van onze 
bestuursleden. Het bal moet 
lukken ! Zo komt er weer zaad 
in het bakske. 

EDEGEM 
OPENINGSFEESTEN 

Vanavond om 19 uur opent 
gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » zijn deuren met een 
reusachtige receptie, een muzi
kale groet door de harmonie 
« Kempenland » van Nijlen en 
met dansmuziek door het or
kest « The Roulets ». 

Morgen vanaf 15 uur : vrij 
kleinkunstpodium en vanaf 20 
uur bodegamuziek op orgel. 
DANK 

Wü danken mevrouw De Pal-
meneire omdat zij zo bereid
willig de taak van gastvrouw 
van ons gemeenschapscentrum 
op zich heeft willen nemen. 

HEIST-OP DEN-BERG 
VUJO-BAL 

Zaterdag 6 november om 
20.30 u. in de zaal Eden, Berg-
straat Vujo-bal met de orkes
ten The Spotlights en The Free 
Time Production. 

HERENTHOUT 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 16 oktober te 20 u. 
30 in zaal « Lux » op de Markt 
te Herenthout. Steunkaarten : 
50 fr. 

HOBOKEN 
VERKIEZINGEN '71 

Leden of sympathisanten die 
eventueel een stuk braaklig
gende grond hebben langs een 
hoofdstraat of grote baan en 
ons de toelating willen geven 
voor het plaatsen van een aan-
plakbord geven hun adres aan 
het sekretariaat Jozef de Cos-
terstraat 38, tel. 27.85.58. 

HOVE 
7 NOVEMBER 

Hovenaars rekent af met de 
grendelaars, verkwanselaars en 
unitaristen ! Spijs ons verkie
zingsfonds. Stort mild op bank
rekening nr. 10556/13/01182 van 
de VU-afdeling Hove bij de 
Kredietbank, Hove, postreke
ning nr. 102.83. 
BLAUWVOETVENDELS 

Vandaag 2 oktober te 16 
uur, inhuldiging van het « Ui
lenspiegelheem » gelegen in de 
Veldkantwijk. Gevolgd van 
Vlaamse Kermis. Voortzetting 
morgen 3 oktober : Breugel-
pensen, appelmoes, broodjes, 
bier, dans en leute. 
KOM UIT JE ZETEL 

En steek een handje toe. Wij 
hebben u nodig. Meld u voor 
het bussen van pamfletten of 
andere verkiezingsaktiviteiten. 
Neem kontakt met : René Van 
der Haeghen, Dahliastr. 32, tel. 
55.35.47 ; Jul iaan Op de Becq, 
Groenstr. 27, tel. 55.54.17 of Rut-
ger Buys, Vine Bavaisstr. 11, 
tel. 55.22.26. 

KAPELLEN 
JAARLIJKS HERFSTBAL 

Zaterdag 16 oktober om 20.30 
uur heeft het jaarlijks herfst-
bal van onze afdelmg plaats in 
de prachtige zaal « Haasdam » 
te Hoogboom (grens Ekeren -
Kapellen). Orkest : « High 
Fever ». Deuren te 20 uur. 

De zaal Haasdam ligt recht
over de kerk van Hoogboom. 
Men neemt aan het restaurant 
« Zilverhof » de baan richting 
Brasschaat. (Hoogboomsesteen-
weg). Alle leden en sympati
santen van Kapellen en omlig
gende zijn hartelijk welkom. 

Kaartenverkoop op volgende 
adressen : G. Schonkeren, Par-
tisanenstraat, 110, Kapellen-
Put te ; V. Lenaert, Bevrijdings
lei, 29, Kapellen ; N. Cornells, 
Biartlei, 59, Kapellen. 
AKTIE 1000 X 1000 

Wij zoeken een aantal perso
nen in Kapellen om tijdens de 
weken die de verkiezingen 
voorafgaan een bord van 160 
cm X 120 cm. in de hof kunnen 
plaatsen. Een gevel is natuur
lijk ook goed. De bedoeling is 
over gans Vlaanderen minstens 
1000 borden te verspreiden die 
telkens gezien worden door 1000 
personen. Wanneer u akkoord 
gaat, verwittig een van boven
staande personen. Wij doen de 
r e s t 

KONTICH 
VU-KONTICH 10 JAAR 

Ons lustrumbal van zaterdag 
25 september werd werkelijk 
de bekroning van een uiterst 
geslaagde lustrumviering, die 
een propagandistische topper 
werd. Wij zijn nu al gerust in 
een zeer goede verkiezingsuit
slag. 

Het afdelingsbestuur dankt 
voor de vele blijken van sym
patic. Een gans bizondere dank 
ook voor de dames van onze 
afdeling, die op 2 september 
hun eerste en geslaagde verga
dering hielden. Zij hebben na
dien schitterend meegeholpen 
tot het welslagen van onze lus
trumviering. 
HERDENKING 
WIM MAES 

Morgen zondag 3 oktober, 
herdenking Wim Maes te Bras
schaat. Om 10.30 uur, gezamen
lijk vertrek in ons lokaal Alca
zar 
OPTOCHT 

Zaterdag 9 oktober VU-op-
tocht te Niel. Zie bewegings
wijzer, afd. Niel. Kontich zal 
erbij zijn, gezamenlijk vertrek 
in lokaal Alcazar om 16 uur. 

LIER 
LUSTRUMBAL 
VAN DE OMROEPER 

Zaterdag 2 oktober om 20 u. 
30 : lustrumbal van de Omroe-
per-Neteland met Rita Ray en 
The Tivoli Club. Zaal De Valk, 
Grote Markt te Lier. Inkom : 
50 fr. Kaarten bij de bestuurs
leden. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR BAL 

Zaterdag 30 oktober Vlaams 
Herfsbal van de Volksunie, ar
rondissement Mechelen in de 
zaal Familia, Aarschotsesteen-
weg, Berlaar-Heikant. Orkest : 
« The Tender Tunes ». Eerste 
dans 20.30 u. Toegangsprijs 50 
fr. Kaarten bij de bestuursle
den van alle afdelingen. 
VERKIEZINGSMEETING 

De slotmeeting voor de ver
kiezingen van 7 november hou
den wij op woensdag 3 novem
ber om 20 u. in de Stadsschouw
burg. Gastsprekers zijn Gerard 
Siegers, Limburgs stakingslei
der en Evrard Raskin, Lim
burgs volksvertegenwoordiger. 
Thema's Limburg en de Voer. 

MECHELEN 
AFDELINGSBAL 

Het jaarlijks afdelingsbal 
gaat door op zaterdag 9 oktober 
in de stadsfeestzaal. Het Me-
chels dansorkest « The Lords » 
speelt vanaf 21 u. ten dans. Er 
zijn verrassingen, reuze-tombo
la, stemmige bar. 

MERKSEM 
1000 X 1000 

Wij zoeken in onze gemeente 
nog een t iental plaatsen, goed 
zichtbaar en aan de straat : dit 
om borden te plaatsen. Wie ons 
daarin kan helpen telefoneert 
aan de voorzitter van de Volks
unie, A. Rammeloo, telefoon 
45.35.56. 

MORTSEL 
VERKIEZINGSFONDS 

Onze verkiezingsaktie, samen 
met onze propagandisten zijn 
reeds gestart voor deze « korte 
doch harde » verkiezingsstrijd. 
Om onze propaganda de ge
wenste en nodige vorm te kun
nen geven, weten wij op uw 
aller vrijgevige steun te mogen 

rekenen. Wacht niet langer en 
stort uw « steentje » op ons PC-
nr 1151.12 - Volksunie - Mortsel 
p / a Wim Classens, Liersesteen-
weg, 1971, Mortsel. Dank bij 
voorbaat. 
PROPAGANDA 

Raam- of bord-affiches voor 
« eigen-huisversiering » kunt U 
onmiddellijk bekomen. Telefo
neer op nr. 49.71.42 - Robert 
Palmaerts - Antwerpsestraat , 
132 - Mortsel. 

Een raam- of bordaffiche, en 
de propaganda van man tot 
man, prijzen wij U sterk aan ! 
Ook U doet beslist mee om op 
deze wijze ons VU-sukses te 
vergroten. 
WENSEN 

VU-Mortsel wenst de juffrou
wen Lutgard en Ann Schorpion 
een spoedige genezing. 

Welgemeende gelukwensen 
aan dhr. en mevrouw Trappers, 
bij gelegenheid van de geboor
te van hun jongste dochtertje. 

NIJLEN 
AFDELINGSBAL 

De avond voor de verkiezing 
6 november om 20.30 u. in de 
Gildenzaal van het Centrum 
houdt de afdeling Nijlen haar 
jaarlijks bal. Als verpozing na 
het werk voor de verkiezings
voorbereiding, aanbevolen. 

NIEL - SCHELLE 
INHULDIGING 
AFDELINGS-
SEKRETARIAAT 
OP 9 OKTOBER 1971 

Onze afdeling wil bij deze ge
legenheid beroep doen op alle 
vrienden uit het arrondisse
ment om van deze inhuldiging 
een indrukwekkende manifes
tatie te maken. 

Programma : 16u.45 — Vaan
deloverhandiging (Lokaal: Oud 
Heidelberg. Aan gemeentehuis 
Niel). Optocht met VU-Harmo-
nie. Inhuldiging sekretariaat . 
Eetgelegenheid (Boterhammen 
met boerekop - gratis). 

20u.30 — Groot inhuldigings
bal in het Keizershof (E. Van-
derveldelaan - Niel. 

Toegangsprijs : 30 fr. 
Het rode Niel moet die dag 

een Vlaams nationale burcht 
zijn. We rekenen vast op ten 
minste een afvaardiging van 
iedere afdeling uit ons arron
dissement om met hun afde
lingsvaandel mee op te stap
pen. Natuurli jk is iedereen wel
kom op ons bal. Doch we leg
gen vooral de nadruk op deel
name aan de optocht, die voor 
de Rupelstreek van uitzonder
lijk belang zal zijn in deze kor
te doch harde verkiezingstrijd. 
Komt die zaterdagnamiddag 
met uw familie en gezin naar 
Niel. De VU verwacht U ! 

WILLEBROEK GEWEST 
DANSFEEST 

Zaterdag 2 oktober van 20.30 
u. af in de « Rubenszaal » Me-
chelsesteenweg 186 te Blaas-
veld. Dans- en showorkest Jazz-
Club 62. Muziek, zang humor 
en gezelschapsdansen. Toegang 
50 fr. 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Volksunie Wommelgem no
digt « allen » uit op haar « Ge
zellig samenzijn » van 9 okto
ber a.s. te 20 u. 

Parochiezaal van het Kan-
donklaar, Dahliastraat te Wom
melgem. Onze gasten : Zang
groep « De Ortolaan ». 

VLAAIENSLAG 
31 oktober a.s. « Reuze » 

vlaaienverkoop ten voordele 
van ons « verkiezingsfonds ». 

Iedereen « doet mee ». 

brabanf-

VOOR ONZE BURELEN EN MAGAZIJNEN 

VRAGEN WE EEN 

GEZIN-HUISBEWAARDER(ster) 

Goede referenties 

Adres : EMERGO NV 
Ter Bekehofdreef 50 - 52 
2610 WILRIJK. 

Schrijven met referenties naar bovenstaand adres. 

BRUSSEL (ARR.) 
GROOT VOLKSUNIE-BAL 

Door de verkiezingsom-
staudigheden zijn we ver
plicht ons bal, gepland op 
zaterdag 5 november, in de 
zaal « Mell » aan de Heyzel 
te Brussel uit te stellen tot 
vrijdag 3 december. Orkes t : 
Grote formatie van Stan 
Philips. Alle kaar ten blijven 
uiteraard geldig. Kom na de 
verkiezingen onze overwin
ning met ons te Brussel mee 
vieren. 

BRUSSEL (Arr.) 
COÖRDINATIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Brussel : volksvertegenwoor
diger De Facq, op afspraak, teL 
02/361163. 

Woluwe : café « L'Européen », 
Georges Steurslaan 1, 3e don
derdag van de maand tussen 20 
en 21 u., dhr Theo Pauwels. 

Schaarbeek : café « Rem
brandt », Brabants t raat 35, dhr 
Veulemans, tel. 18.20.40. 

Laken : Scheldestraat 105, 
dinsdag van 19 tot 21 u. en don
derdag van 14 tot 17 u., dhr 
Van Walleghem. 

Je t te : alle zaterdagen van 10 
tot 12 u. bij Verlooy, Kare l 
Woestelaan 38, tel. 25.44.48, dhr 
Jan De Berlangeer. 

Evere : ledere maandag van 
19 tot 20 u., Haachtsesteenweg 
1176, tel. 41.07.01, Theo Pau
wels. 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
ARR. RAAD 

De e.k. air . raad, gehouden 
met de verkiezingen op de 
agenda, heeft plaats vandaag, 
zaterdag 2 oktober om 11 u. in 
het lokaal « Waltra », Arduin-
kaai te Brussel (bij Stan Phi
lips naast de KVS). 
ARR. SECRETARIAAT 

Het arr. secretariaat is elke 
avond ter uwer beschikking, 
gebruik het. Adres : Kongres-
straat 53 te 1000 Brussel, tel . 
17.92.18. Gelieve alle korrespon-
dentie hiernaartoe te zenden. 

Het arr. secretariaat zal ook 
een stock-plaats voor propa
gandamateriaal zijn gedurende 
deze verkiezingsstrijd. 
HALLE (FED.) 

Alle besturen van de afdelin
gen uit de federatie Halle wor
den dringend uitgenodigd op de 
volgende federatie-vergadering 
op maandag 4 oktober e.k. om 
20 u. in het lokaal «De Sleutel», 
Markt te Halle. 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle houtinsekten, 
rwiNTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrifbliivend bestek 
in gans Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 - T. 02/79.20.00 

Kernrecfaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.) , P. tvlartens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement i 300 fr. 
Halfjaarliiks 170f r . 
Driemaandeliik* 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers ; 8 fr. 

Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van < WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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ASSE (Kanton) 
VERGADERING 

Woensdag vergaderde het 
kanton te Merchtem. Wegens 
de « toestand » werd de reis 
tiaar de Voer uitgesteld. Verder 
werden de kantonnale kandida
ten voorgesteld. Woensdag 
wordt in « De Gouden Voorn » 
te Vilvoorde de provincielijst 
vastgelegd. Over de federatie 
wordt er gesproken dinsdag 12 
oktober in het « Kummelshof » 
te Asse om 8 u. 

BUIZINGEN 
AFDELINGSBLAD 

Begin oktober verschijnt het 
derde nummer van ons afde
lingsblad « Teenentander » (op
lage : 1800 ex.). Wie wenst mee 
te helpen aan het volgend num
mer gelieve nu reeds kontakt 
te nemen met Juul Denayer 
'(tel. 56.30.25). 

DWORP 
MOSSELFESTIJN 

Ons jaarlijks mosselfestijn 
heeft plaats op zaterdag 2 okt. 
vanaf 18 u., zondag 3 oktober 
vanaf 12 u. en maandag vanaf 
18 u. in de zaal « De Leeuwe
rik », Kerkstraat 34 te Dworp. 
Inschr. tel. 02/56.52.46. 

GANSHOREN 
BESTUUR 

In aanwezigheid van Jan De 
Berlangeer, van 't arr. bestuur, 
werd op de eerste ledenverga
dering het bestuur van de nieu
we afdeling Ganshoren verko
zen : voorz. en afg. bij de arr. 
raad : Maurits Praet, Marg. Van 
Oostenrijkplein 6 ; sekr. : Jan 
Verbinnen, Broustinlaan 81 ; 
penningm. : A. De Wit, Negen 
Provincieënlaan 1. Voor alle 
inlichtingen en medewerking : 
bij de voorzitter, tel. 28.83.84. 

HEVERLEE 
SPAARPOT AKTIE 

De VUJO zal in de komende 
dagen bij alle leden, waar een 
spaarpot gedeponeerd staat, de 
opbrengst van de eerste spaar
periode komen ophalen. Hope
lijk heeft iedereen goed ge
spaard ! 

LIEDEKERKE 
BAL 

Op zaterdag 23 oktober om 
20 u. in de feestzaal van het 
Mulhof, bal van de Vlaamse 
Kring. Kaarten (50 fr.) te be
komen bij de bestuursleden en 
in het lokaal Sportwereld. Van 
harte welkom. 

MALDEREN 
AFDELINGSBAL 

Mogen wij de afdelingen 
vriendelijk verzoeken te note
ren dat ons Ie afdelingsbal op 
zaterdag 22 januari 1972 te 20 
u. 30 doorgaat. 
AKTIE 1.000 X 1.000 

Leden en sympatisanten die 
aan deze aktie willen meewer
ken ktmnen kontakt opnemen 
met de leden van het bestuur. 
Hout dat kan dienen voor deze 
aktie is steeds welkom. 
RED DE VOERSTREEK 

Onze afdeling richt in samen
werking met de afdelingen 

Londerzeel en Kapelle op den 
Bos een bus in voor deze beto
ging. Wij rekenen op een zeer 
sterke deelname. U kunt nu 
reeds uw plaatsen bestellen. 
Deze betoging heeft plaats te 
Hasselt op 13 november e.k. 
ADVERTENTIES 

Handelaars die wensen een 
advertentie te plaatsen in het 
weekblad « Wij » nemen onver
wijld kontakt op met een van 
de bestuursleden. 
LEEUWENVLAG 

Na jarenlange druk hangt 
eindelijk de Leeuwenvlag aan 
het gemeentehuis. Het is niet 
meer dan normaal dat alle Vla
mingen ook hun huis sieren 
met de Leeuwenvlag ter gele
genheid van de jaarmarkt op 9 
en 10 oktober te Malderen. 

MERCHTEM 
BAL 

Het derde Vlaams-Nationaal 
Dansfeest van de Volksunie-af
deling Merchtem heeft plaats 
op zaterdag, 16 oktober a.s. in 
de zaal « Oberbayern », Stoof-
straat te Merchtem. Orkest : 
Peter Philips. Alle vrienden en 
sympathisanten van onze afde
ling worden verwacht. 

SCHAARBEEK-EVERE 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 8 oktober komen 
volksvertegenwoordiger Mau
rits Coppieters en P. Van Cae-
neghem spreken in onze ge^ 
meente om 20 u. in het café 
« La Limite », Walcquierstraat 
10 te Evere (verlenging Linde-
straat). 

ST. PIETERS-LEEUW 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke tweede zaterdag/van de 
maand van 11 uur tot 12 uur bij 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg, 
109 te St. Pieters-Leeuw. 

ST. PIETERS EN 
LAMBRECHTS WOLUWE 
SOC. DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Th. Pau
wels houdt elke derde donder
dag van de maand zitdag voor 
sociaal dienstbetoon in « L'Eu-
ropée», G. Henrilaan, 1 te St. 
Lambrechts-Woluwe. Eerstvol
gende zitdag donderdag, 16 sep
tember van 20 tot 21 uur. 

WEMMEL 
2e VU-BAL 

Op zaterdag 9 oktober om 21 
u. in de grote feestzaal van de 
Sint Jozefschool, De Raedemae-
kerlaan te Wemmei. Orkest 
Stan Philips. Hartelijk welkom. 

ZAVENTEM - NOSSEGEM 
BAL 

De afdeling van de Volks
unie houdt haar tweede lus-
trumbal op zaterdag, 30 okto
ber e.k. in de zaal « St. Mi-
hiel », Stationsstraat, 103 te 
Zaventem. Het Orkest « Bert 
Minten » speelt de dans. 

oost-ylaanderen 

ASPELARE-
NEDERHASSELT 
ZITDAG DIENSTBETOON 

Voortaan houdt provincie
raadslid Urbain De Grave elke 
4de zaterdag van de maand 
vanaf 18 u. zitdag in café De 
Zwaluw, bij Elvire, Cyriel 
Prieelsstraat te Aspelare. 

BALEGEM 
BAL 

Zaterdag 23 oktober, 20,30 u., 
in zaal Oberbayern te Schelde-
windeke. Kaarten a 50 fr. bij 
alle bestuursleden en bij sekre-
taris Wim De Smet, Smissen-
broek 1, Oosterzele. 
DIENSTBETOON 

Na telefonische afspraak op 
nr 213206 van Piet De Pauw. 

BURST-BAMBBUGGE 
VLAGGEWIJDING 

Het vlaggefeest van de afde
ling Burst-Bambrugge is uitge
groeid tot een waar sukses. De 
H. Mis met de wijding door e.h. 
Bracke, pastoor van Burst, en 
de kanselrede door pater Pil, 
was een gebeurtenis. De op
tocht door de voornaamste stra
ten van de gemeente was in
drukwekkend, ook omdat er 
twee fanfares in opstapten. Het 
feestmaal (240 ingeschreven 
deelnemers) zal niet licht ver
geten worden. Het gebed voor 
het eten door dr. M. Brauns, de 
toespraken door volksvertegen
woordiger Van Leemputten, se
nator Diependaele, afdelings

voorzitter Geert Malfroy en 
arr. voorzitter Bert De Cremer, 
het sloeg in. 

Werkelijk een mooie dag, 
waarvoor de afdeling alle lof 
verdient. 

DENDERLEEUW 
VERKIEZINGEN 

De verkiezingen hebben 
plaats op 31 oktober. De VU 
sloot een kartel af met de 
CVP. Op de lijst werd de 3e, 
5e en 6e plaats voorbehouden 
aan onze kandidaten : De Met-
senaere, Goessens en De Kegel. 
Het afdelingsbestuur dankt al
len die reeds steunden. 
VUJO-DENDERLEEUW UIT 
DE STARTBLOKKEN 

Onder impuls van Fred Arijs 
werd de eerste openbare mani
festatie een groot sukses. De 
aktie die niet van humor ge
speend was, richtte zich tegen 
de stankverspreidende haarden 
onzer gemeente. De 1500 me
disch opgevatte pamfletten 
kenden gretig afname aan het 
station. Er werden ook 400 anti-
stankmaskers uitgedeeld. 

Dat de Vujo niet bij de pak
ken blijft zitten bewijst het 
feit dat reeds na 10 dagen een 
twintigtal leden zijn aangeslo
ten. Alles laat voorzien dat voor 
nieuwjaar een bestuur zal wor
den verkozen. 
KAARTERSTORNOOI 

Het 3e groot VU-kaarterstor-
nooi start op zaterdag 9 oktober 
in het café 't Fonteintje. Alle 
belotte-liefhebbers zijn te 20 u. 
op post. Tweede kaarting op za
terdag 23 oktober in het café 
Strokapelleke. 
HUWELIJK 

Alhier traden in het huwelijk 
mej. Linda Praet, dochter van 
Gaston en Leopoldine, met de 
heer Jan Van Damme uit Lie
dekerke. Hartelijk proficiat aan 
de jonggehuwden en aan hun 
ouders. 

GENT 
VUJO-GENT 

Op woensdagavond 22 sep
tember deelden vijftien paar 
ijverige handen op één uur tijds 
4000 pamfletten uit aan vele be
zoekers van de Jaarbeurs der 
Vlaanderen. Wij maakten er op 
attent dat heel wat buitenland
se maar ook en vooral Brussel
se en zelfs een hoop Gentse fir
ma's het nodig acliten kun re-
klame in het Frans of in een 
andere vreemde taal te voeren, 
met miskenning van het Neder
lands. De aktie werd gunstig 
onthaald, maar een « official » 
icreeg haast een geraaktheid. 
•Tot de volgende spoedaktie ! 

Op 27 en 28 september deelden 
we dan nog eens 2000 Voer
pamfletten uit aan het St.-Pie-
tersstation. 

Onze voettocht van 17 okto
ber blijft doorgaan, maar we 
maken er ekstra-propaganda 
van. Inschrijvingen naar Mw. 
De Bleecker, Tolhuislaan 15, 
Gent of bellen naar 09/25.64.87. 
Inschrijvingsprijs : 30 fr. per 
persoon, 50 fr. per familie en 
daarin begrepen het « folklo
ristisch » souper. Mooie prijzen 
voorzien en een hoop gezellig
heid. 
VU-GENT 

Onder de leiding van onze 
geestdriftige voorzitter en sa
men met Guido Deroo en Erik 
Vandaele, gemeenteraadsleden, 
bewerkten we op zaterdagna
middag 25 september het stads
centrum met Voer-pamfletten. 
In samenwerking met VUJO 
maakten we er tevens een eks-
klusieve eerste verkiezingstocht 
van, tot grote instemming van 
de anders zo onverschillige of 
kritische stadsgenoten. We wil
len hier even de heer en me
vrouw Tassche hartelijk dan
ken voor hun konstante inzet. 

MUIDE-WIJKWERKING 
Volgende vergadering gaat 

door op dinsdagavond 5 okto
ber om 20 u. in café « De Nieu
we Sapeur », Sint-Salvatorstr. 
129. 

GENTBRUGGE 
7e DANSFEEST 

Zevende verbroederingsbal 
der afdelingen Gentbrugge en 
Ledeberg heden zat. 2 okto
ber in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Kerkplein te Lede
berg van 21 u af. Orkest The 
Bats met zanger Roy Andy. 
Kaarten bij alle bestuursleden. 

HELDERGEM-AAIGEM 
VU-BAL 

Zaterdag 9 oktober e.k. heeft 
ons eerste afdelingsbal plaats 
in de zal « Torengalm » op het 

Dorp te Aaigem. Deuren vanaf 
20 u 30'. Inkom : 50 fr. Kaarten 
bij de bestuursleden. 

HERZELE (Kanton) 
JUBILEREND 
VU-EREMBODEGEM 

Op 31 oktober wordt 10 jaar 
VU in Erembodegem gevierd. 
Het gehele kanton Herzele 
maakt van die dag «en feest
dag. 

HEUSDEN 
JEF GOOSSENAERTSKRING 

Vrijdag 8 oktober om 20 u. 
heeft in ateljee « De Dikke Lin
de », Nederbroekstr. 1, een zeer 
interressante kulturele avond 
plaats ingericht door de Vlaam
se kring Jef Goossenaerts. Op 't 
programma : De figuur Jef 
Goossenaerts als mens en soci
aal werker door O. Van Oote-
ghem. En drie filmen in kleu
ren door P. De Vloedt : de gou
den boomstoet, met vakantie in 
Tenerife en onderzeeëxploratie. 

LANDEGEM 
KANT. VERGADERING 

Maandag 4 oktober te 20 u., 
bestuursvergadering. Op de 
dagorde o.m. voorbereiding van 
de kantonnale vergadering (van 
iedere afdeling van het kanton 
Nevele wordt minstens één af
gevaardigde verwacht). Verga
dering naast het gemeentehuis. 

MERELBEKE 
DERDE LEEFTIJD 

Ten einde onze bejaarden 
eens een aangename namiddag 
te bezorgen, heeft het afde
lingsbestuur besloten om op 17 
okt. e.k. een namiddag speciaal 
voor de derde leeftijdgenoten 
te reserveren. Rondrit door de 
gemeente met o.a. bezoek aan 
het Vurtzakbos enz. daarna 
koffietafel en gratis kaarting in 
de zaal « Rola » bij Tibau. Ver
trek om 15 uur in de « 4 We
gen ». De mensen worden thuis 
afgehaald. 
OPROEP 

Wij doen beroep op onze le
den om een helpende hand toe 
te steken inzake het vervoer 
voor de rondrit van 17 okt. e.k. 
Derhalve vragen wij hen vóór 
1 okt. e.k. op het adres van 
Pol De Corte, Kloosterstr. l/g 
te laten weten wie de rondrit 
meemaakt, over hoeveel plaat
sen hij in zijn wagen beschikt. 
Ook adressen van mensen die 
moeten afgehaald worden zijn 
welkom. Dank bij voorbaat. 
BAL 

Ons jaarlijks bal op 13 no
vember in de zaal « Regi », 
KIESSTRIJD 

De kiesstrijd is ingezet. Op 
zondag 26 september hadden 
wij reeds onze eerste korte 
openlucht meeting na de h. 
mis op het Dorp, nadien reed 
de geluidswagen door de ge
meente. Ons eerste pamflet 
werd reeds huis aan huis be
steld. De VU wil en zal de 
eerste partij worden in het 
kanton Oosterzele. Een doorge
dreven werking schrikt ons 
niet af. 

OOSTERZELE (Kanton) 
KIESPROPAGANDA 

In spoedvergadering kwa
men de verantwoordelijken 
voor de propaganda bijeen. 
Drie geluidswagens zullen ge
durende zes weken in het kan
ton ingezet woden. De verant
woordelijken voor het verzor
gen der borden zijn aangesteld 
en brengen de onder hun be
voegdheid vallende gemeenten 
toegewezen. De verkiezings 
propaganda zal alhier op wiel
tjes lopen. 

WONDELGEM 
AKTIVITEITEN 

Morgen zondag Soktober, uit
delen na de missen van de pam
fletten over de Voerstreek en 
in dezelfde week bussen van 
hetzelfde pamflet in alle brie
venbussen van Wondelgem. 

Op 5 november, jaarlijks al
gemene statutaire vergadering 
met verslag over de voorbije 
werking en de aktiviteiten voor 
de toekomst. Onze twee schepe
nen en gemeenteraadsleden be
lichten hun werking op het ge
meentehuis. Daarna lichtbeel
den over onze uitstap naar de 
Voerstreek en de deelname aan 
de 44ste IJzerbedevaart. 

Op 4 december, in de nieuwe 
zaal « De Nachtegaal » ons tra
ditioneel Klaasfeest voor de 
kinderen van de leden gevolgd 

door poppenspel. Eveneens op 
4 december ons jaarlijks groots 
en steeds geslaagd vriendenbal 
van VU-Wondelgem. Orkest J 
« SET '70 ». Toegang 40 fr. 

west-vlaanderen 

lEPER 
VVI 

Op 15 oktober e.k. gaat in 
« 't Zweerd », Grote Markt te 
leper om 20 u., een ontspan
ningsavond door. Er zullen 
pannekoeken opgediend wor
den met koffie. Wij verwachten 
al onze dames zonder uitzonde
ring. Deelname in de kosten i 
50 fr. 

IZEGEM 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 30 oktober wordt 
u samen met uw vrienden har
telijk uitgenodigd tot het 
avondfeest met dans. Start te 
20 u. Plaats : Kachtem in de 
zaal Nieuw Gemeentehuis. Bij
drage : 50 fr. Kaarten bij die 
bestuursleden en in het Vlaams 
Huis, tel. 051/33663. Wees allen 
op post want dit is het start
sein voor de komende kies-
kampagne. 
VOETBAL 

Zondag 3 okt. speelt onze 
meisjesploeg de terugwedstrijd 
tegen jeugdklub Jong uit Roe-
selare. Iedereen wordt verwacht 
om 15 u. op het sportstadion te 
Izegem. De heenwedstrijd gaf 
als uitslag : Meisjes Vlaams 
Huis 3 - Jeugdklub Jong 0. 

KORTRIJK (Arr.) 
ARR. BAL 
VERKIEZINGSBAL 

Zaterdag 23 oktober te Hulste 
in Thier Brau Hof om 20 a 
Kaarten bij alle bestuursleden. 
Uw aanwezigheid zal een steun 
zijn voor onze kandidaten en 
ook voor onze propagandisten. 

MENEN 
OVERLIJDEN 

Het afdelingsbestuur heeft 
de droeve plicht het plotse 
overlijden te melden van mevr. 
Suzanne Vanmaelsaecke, pas 44 
jaar oud. Als trouw lid aarzel
de Suzanne niet om tijdens de 
voorbije gemeenteraadsverkie
zingen een plaats in te nemen 
op onze lijst. Zij ruste zacht. 

POPERINGE 
OVERLIJDEN 

Zaterdag 18 september 1.1. 
werd de schoonmoeder van on
ze afdelingsvoorzitter ten gra
ve gedragen. Aan de achtbare 
families onze innige deelne
ming. 

ROESELABE-TIELT (Arr.) 
SPECIALE VERGADERING 

Alle arr. en afdelingsbe
stuursleden worden dringend 
verwacht te Tielt op 2 oktober, 
café d'Hespe, Markt om 14 u. 
30. Op de agenda : de verkie
zingen. 
KIESFONDS 

De propaganda voor de ver
kiezingen zal ons vee! geld 
kosten. Stort uw bijdrage in 
het kiesfonds. Doe het nu op 
PR 95.76 van de Bank van Roe-
selare ten voordele van de re
kening 11/66232 Volksunie arr, 
Roeselare-Tielt. 

RUDDERVOORDE 
3e VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 2 oktober 1971 te 
21 u. in zaal « Rio » bij R. Van
daele, Torhoutstraat. 

Orkest : The Will Stars. Reu
ze-tombola « iedereen prijs ». 
Toegangskaarten vooraf bij al
le bestuursleden : inkom : 50 fr. 
Plaatsbespreking bij R. Vanc 
daele, tel. : 050/27227. 

TIELT 
SPECIALE OPROEP 

De VU afd. Tielt, doet een 
speciale oproep aan alle VU-
sympathisanten om de tombola 
te steunen, die ook dit jaar tij
dens het privaat bal der Vlaam
se Vriendenkring op 13 novem
ber e.k. wordt gehouden. Prij
zen voor de tombola kunnen 
steeds afgegeven worden op de 
volgende adressen : Pelgrims 
J., Stationsstraat 91 of Verkest 
A., Oude Kapellestraat 52, bei
den Tielt. 
PRIVAAT HERFSTBAL 

Zaterdag 13 november, in de 
zal Movy, Stationsstraat, Tielt. 
Animator J. Pauwels. Alle lief
hebbers van 'n Vlaamse avond 
worden op dit avondfeest ver
wacht. Kaarten voor deze 
avond worden nu reeds aange
boden. 

GEMEENTERAAD 
De e.v. gemeenteraad heeft 

plaats op 14 okt. om 20 u. stipt. 
LEDENVERGADERING 

De e.k. ledenvergadering 
heeft plaats op 15 oktober om 
20 u. in de St. Jozefschool, 
Waverse baan. Gastspreker : 
Willy Kuypers. 

HUIZINGEN-BUIZINGEN 
DANSFEEST 

Wij nodigen vrienden en sym
patisanten (ook uit omliggende 
gemeenten) vriendelijk uit op 
ons eerste Vlaams dansfeest dat 
plaats heeft op zaterdag 16 ok
tober 1971 te 20 u. 30 in zaal 
« De Welkom », de Kerchove-
straat 16a te Buizingen. 

JETTE 
COÖRDINATIE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sterrebeek : Leo De Kerpel, 
Leopold Watierlaan 89. 

Wemmei : Walter Van Mie-
ghem, gemeenteraadslid, Kaas
markt 157. 

Grimbergen : Paul Deneve, 
Max Havelaarlaan 10, telefoon 
59.35.04 en Gaston Asselerghs, 
Keienberglaan 76, telefoon 
59.20.77. 

St. Pieters-Leeuw : elke 2de 
zaterdag van de maand van 11 
tot 12 u. bij Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 

Steenokkerzeel : in café «De 
Appel », Theo Pauwels, iedere 
4de dinsdag van de maand. 
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Voor al uw verzekeringen 

Kies 

M A U R E T U S 
de Ve rzeke r i ngsmaa tschapp i j 

van e igen bodem 

N.V. MAURETUS 
Tolstraat 71-73 ANTWERPEN 

Tel. (03)38.59.53 (5 lijnen) 

AGENTSCHAPPEN 

OVER GANS HET VLAAMSE LAND 

WARMELUGHT-
GENERATOREN 

KOUD heb ik het 
ZEKER NIET 
m e t een 

LEPLAE R 

de prijs valt zeker mee. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark 

9990 MALDECEM 
TEL. (050)715.29 

STEEDS KLAAR DAG EN NACHT 
OM U TE DEPANNEREN I 

z o e k e r t j e s 
Oproep epuratie NMBS-agen-

ten, geen veroordeling opgelo
pen ; maar nog steeds afgezet 
zijnde, worden verzocht zich 
kenbaar te maken. Tel. 050/ 
21.592 — R 143 

T w e e studentenkamers te 
Gent te huur. centrale verwar
ming, tel. 09/22.14.83. — R 140 

Zoeken passende betrekking: 
1. maatschappel. assistente soc-
kulturele sector, basis metodiek 
groepswerking. 2. jongedame, 
gespecialiseerd in voetverzor

ging ; 3. programmeur, voldaan 
mil dienstpl., zkt betr. provin. 
Antw. ; 4. juffr., techn. middel
baar onderwijs, 21 j . , ervaring 
als kantoorbediende. 

Licentiaat plantkundige bio
chemie (Leuven 1971) zoekt 
stage in laboratorium, liefst re
search. 
Hulp bij fotograaf ( 20 jaar ) 
zoekt passende betrekking. 
Jonge man zoekt betrekking 
als magazijnier. 
Schrijven of telefoneren sena
tor Jorissen, Mechelen, telefoon 
015/43596. R144 

VOOR AL U W DRUKWERKEN : 

G E D R U K T 

strooibiljetten 
plaatselijke bladen 
verkiezingspamfletten 

DEGELIJK 
Vlug (binnen de 48 uur) 
eigen rotatiepersen 

SLECHTS EEN ADRES : 

Drukker i j - Ui tgever i j M . K. B. n.v. 
Jos Reussensiei, 182 
2.210 BORSBEEK (Antwerpen) 
Tel. : (03)21.72.60 (3 I.) 

Brouwerij 

MOORTCAT 
BREENDONK 

Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uv/ bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogelt Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

P.V.B.A. 
Egmonf en Hoorneitraat 15 

Willebroek 
MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

matthieu's beddenbedriji 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon-

probieem gratis op 

LAMEI^ 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLECEER ROGER 

® VENETIË IN OKTOBER 

Op zondag, 17 oktober, sluiten we op een tradi
tionele wijze het zomerseizoen af met een één-
dagsvlucht naar de heerfijke dogenstad. De zin
derende zomerhitte en de grote toeristische druk
te is dan voorbij en Venetië wordt weer een 
droomstad, de bruid van de Adriatische zee. De 
vlucht wordt uitgevoerd met de vertrouwde Cara-
velle van de Antwerpse vliegtuigmaatschappij 
Bias. 

DIENSTREGELING 
Zaventem 

Venetië 
8 u. 05 f 
9 u. 45 
Inbegrepen 

a) hel- vliegtuigvervoer tot Venetië en terug; 
b) ontbijt en avondmaal aan boord; 
c) de inschepingstaks bij vertrek uit Zaventem; 
d) de inschepingstaks bij vertrek uit Venetië; 
e) het aansluitend vervoer naar de stad en terug; 
f) een luchtreis- en ongevallenverzekering; 
g) de gebruikelijke V.T.B.-reisleiding. 

21 u. 05 
19 u. 45 

Reissom : 2.480 fr. 
Niet inbegrepen : het middagmaal, de bezoeken en even
tuele boottochtjes te Venetië. 

ZEER SPOEDIG INSCHRIJVEN IN ONZE KANTOREN EN BIJ AL ONZE VERTEGENWOORDIGERS, WANT HET 
AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT ! VERDERE INLICHTINGEN TE BEKOMEN OP VERZOEK. 
V.T.B.-V.A.B. : Sint -Jakobsmarkt 45 - 2.000 Antwerpen Tel . (03)31.09.95 (10 lijnen) 
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IS UW DAME PARTIJDIG 
ALS ZE 
- met tegenzin een hoge huishuur betaalt ? 

- geen kosten wil maken in een huurhuis ? 

- een eigen tuintje wil voor de kinderen ? 

- een makkelijke en aparte eethoek vraagt ? 

- het onderhoud tot een minimum wil reduceren ? 

- alles wil afsluiten, veilig en geïsoleerd ? 

in één woord... als ze «een thuis voor haar gezin » wil. 

GUN HAAR DAN DIT... en U profiteert van haar geluk !!! 

Ruim : hall met mooie open trap, living 4,5x7,5 m., 
3 grote slaapkamers, garage voor 2 wagens, berg
plaats, wasplaats, geïnstalleerde keuken en badka
mer. Volledig geïsoleerd (elektrische verwarming). 
Kortom ,al les wat er hoeft te zjn, zelfs voorhofaf
sluiting. 

BOUWPRIJS : slechts 929.143,- F 

KONTANT OP UW GROND: 100.000 F DIT IS EEN ONTWERP 

WELK ZAL HET UWE ZIJN ? 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN NV 

Raadpleeg nog vandaag één onzer informatiecentra 

te 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

GENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 
Brusselstraat 33 

Tel. 016/337.35 

KUNHBI melde groteKvanKwalllell 

BON 
NAAM: 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u. 

Handtekening 
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