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DE VOLKSUNIE W I L : 
VLAMINGEN BAAS IN EIGEN HUIS 
DANK ZIJ EEN TWEELEDIG FEDERALISME 
Het is geen toeval dat de onmiskenbare opgang van Vlaanderen in de voorbije tien jaar samenviel met de op
gang van de Volksunie. Naarmate de Volksunie sterker werd moest Brussel meer rekening houden met de 
Vlaamse eisen. De federalistische gedachte heeft onbetwistbaar veld gewonnen. De Vlamingen willen hun 
eigen potje kunnen koken zonder voortdurende Waalse inmenging en zonder de ergerlijke Brusselse voogdij. 
De regering-Eyskens heeft getracht door middel van de grondwetsherziening deze voor ons gunstige evolutie 
af te remmen. Zi j heeft de nadelen van het unitarisme aan de Vlamingen gelaten en de voordelen van het fe
deralisme enkel aan de Walen geschonken. De Volksunie was nog niet sterk genoeg om dit vervalste « fede
ralisme » alléén te verhinderen. Maak de Volksunie morgen sterk genoeg om het échte federalisme er defini
tief door te drukken. De Vlamingen zullen er wel bij varen. 

EEN BEHOORLIJK INKOMEN, OOK VOOR 
DE 'VERGETEN' GROEPEN IN ONZE SAMENLEVING 
De Volksunie was de eerste partij die de strijd heeft aa 
W i j leven vandaag beter dan tien of twint ig jaar geled 
van onze arbeid stelselmatig wordt overgeheveld naar 
stand te kunen houden worden ons jaarlijks miljarden 
van het Franstalige landsgedeelte. W i j wil len graag de 
maar wi j wil len daar liefst zelf over beslissen. Maar wi j 
miljardenroof aan onze jeugd, aan onze probleemgebie 
en mogelijkheden onthouden worden waarop zij recht 
eis voorop dat elkeen in di t land recht moet hebben op 
Vlaanderen morgen kan beschikken over 6 0 % van de 
bevolking — dan kan di t spoedig werkelijkheid word 
betere toekomst hebben. 

ngebonden voor het principe « werk in eigen streek ». 
en, ondanks het feit dat een gedeelte van de vruchten 

het veeleisende Wallonië. Om het unitaire stelsel in 
van onze belastingsopbrengst ontnomen ten gunste 
Walen een handje toesteken bij hun moeilijkheden, 
kunnen niet aanvaarden dat door deze voortdurende 

den, aan onze minderbedeelden de financiële middelen 
hebben. Op ons congres van juni 1971 stelden wi j de 
een levensminimum van 85.OCX) fr. per jaar. Wanneer 
geldmiddelen in dit land — wi j vormen 6 0 % van de 

en. Dan zullen de Vlaamse generaties van morgen een 

EEN GEZOND LEEFMILIEU : ZUIVERE LUCHT, 
ZUIVER WATER. EEN RUSTIGE EN GROENE 
OMGEVING 
De mens leeft niet van brood alleen. Wat baat méér welvaart wanneer wi j ons ongelukkig voelen in een door 
industriële afval verpeste omgeving ? Sinds de tweede wereldorlog zi jn onze rivieren verworden tot walge
lijke open riolen en ook de kustzee gaat die weg op. De lucht werd steeds vuiler en ongezonder en het lawaai 
nam in de steden en in de omgeving van de nijverheidsgebieden schrikwekkende vormen aan. Het groen 
moest zienderogen plaats maken voor nóg meer beton en staal. Vele dieren en planten sterven rondom ons 
ui t door het overdadig gebruik van allerlei gifstoffen en ons voedsel wordt steeds meer « opgepept » met 
allerlei middeltjes. Dat alles moet zich ten slotte wreken op de gezondheid en het welzijn van onze mensen. 
Een drastische politiek tot bescherming van ons leefmilieu is dringende noodzaak geworden. In dit opzicht 
bleef de regering-Eyskens schromelijk in gebreke. De Volksunie stond van meet af aan in de voorhoede van 
de strijd voor een gezonder leefmilieu. Ook op dat punt zullen wi j er de machthebbers toe dwingen de belan
gen van het volk te stellen boven die van de grote geldmakers die ook de grote vervuilers zi jn. 

VLAANDEREN VERSTERKEN: 
r TPikJ ikj ri^i I 
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wii en gij 
groenkomitee 
Vlaamse ardennen 

In een « open hrief » aan de 
partijvoorzitters, en aan de toe
komstige gezagdragers (parle
ment en provincie) schrijft het 
komitee het volgende : 

« Uit de massa aanmoedi-
gings- en protestbrieven die het 
Groenkomitee Vlaamse Arden
nen reeds mxycht ontvangen, en 
nog steeds blijft ontvangen, 
komt steeds de grote angst 
naar voor hij deze mensen, nl. 
tal deze wereld nog leefbaar 
blijven voor ome kinderen ? 

» Daarom willen wij in deze 
open hrief vragen, aan allen 
die margen verantwoordelijk
heid zullen dragen : wat denkt 
ü te doen opdat wij morgen 
in dit land een gezonder leef
milieu zouden kennen. U, die 
ons vraagt dat wij U de macht 
zouden geven om dit volk te 
vertegenwoordigen en te lei
den, moet heter weten dan wij 
toat er op het gebied van het 
leefmilieu dringend moet ge
daan worden. Kunt U ervoor 
zorgen dat de nodige wetten 
worden gestemd, dat er uitvoe
ringsbesluiten zijn, dat er een 
betrouwbare controle-appara-
tuur bestaat, dat er sankties 
worden toegepast, en dit alles 
binnen de kortst mogelijke 
tijd ? Het is immers vijf na 
twaalf. 

T> Kunt TJ ervoor instaan dat 
V hierin de beslissingsmacht 
krijgt en niet sommige finan
ciële machten ? 

» Steeds meer m,ensen bedan
ken feestelijk voor een hogere 
welvaart, als dit een stijgend 
gevaar meebrengt voor het 
welzijn van hun kinderen. 

> Een industrie, die onze 
leefwereld altijd maar vuiler 
m^akt is een slechte indv^triey>. 

» Een parlementair die de 
volgende legislatuur niet alles 
in het werk zal stellen wat in 
zijn macht ligt om hieraan te 

verhelpen, en door zijn besten
dige bemoeiingen op het hoog
ste vlak ook de zwijgende 
massa niet sensibiliseert en een 
grondige mentaliteitsverande
ring tracht teweeg te brengen 
— kost het hem misschien vol
gende maal zijn zetel, door 
sommige onpopulaire Tnaatre-
gelen als het m,oet — is geen 
goed parlementair. 

» Het Groenkomitee Vlaam
se Ardennen hoopt dat wij 
reeds volgend jaar getuige kun
nen zijn van het resultaat van 
Uw bemoeiingen ». 

Frans De Ruyck, 
voorzitter. 

de rijkswachter je vriend ? 

Donderdagavond was het 
weer eens grote rijkswacht-
kontrole op de A-ioeg naar de 
kust even voorbij het rond-
punt te Zellik. Een indrukwek
kende opstelling : knipperlich
ten bij de vleet, zwaantjes, een 
zwerm rijkswachters en een 
paar overvalwagens met ge
dempte lichten. Machtsvertoon 
van jewelste, enfin de rijks
wacht op haar best. 

Maar een piepjonge gendar
me die geen woord Nederlands 
kende of zo ge weet wel... Een 
bedenking als je terug « losge
laten » bent : In Groot-Bijgaar
den op weg naar het hart van 
Vlaanderen : rijkswachters die 
een mens nog niet eens fat
soenlijk kumien aanspreken. 

Weten die mannen dan zelf 
niet dat ze op zo'n manier al
leen antipatie oogsten ? Mogen 
ze een dergelijke opdracht in 
Vlaanderen niet weigeren ? Of 
zijn ze verplicht deze toch uit 
te voeren van hun hazen ? Of 
doen ze deze opdracht met ple
zier ? Wie zal het zeggen ? 

Het wordt wel erg moeilijk 
de rijkswachter als « een 
vriend » te beschouwen... 

RM. te Ternat 

tijl van limburg 

Het jongerenblad « Nieuw 
Vlaanderen » sluit zich in naam 

van zijn 9.400 abonnees vol
mondig aan bij de oproep van 
de Bond Zonder Naam naar 
aanleiding van de aanhouding 
van « Tijl van Limburg ». 

« Nieuw Vlaanderen » eist de 
onmiddellijke vrijlating en te
vens de vrijspraak van Mario 
Roymans en vraagt zich af wie 
in dit land werkelijk de naam 
misdadiger verdienen en dus 
voor de rechtbank zouden moe
ten verschijnen : 

De 21-jarige Limburgse idea
list, die door overheden en in-
formatiemedia in slaap gewieg
de gewetens in het Westen 
wakker te schudden in verband 
met een van de meest schrij
nende gebeurtenissen uit de 
mensengeschiedenis. 

Ofwel de ministers van de 
huidige regering, die verant
woordelijk zijn voor de Belgi
sche wapenleveringen aan 
West-Pakistan en die zo de tra
gedie voor een groot deel mede 
mogelijk hebhen gemaakt. 

Deze ministers blijven trou
wens een deel van de Belgische 
helastingsgelden schenken aan 
de moordenaarsstaat West-Pa
kistan onder het mom van ont
wikkelingssteun en weigeren in 
te gaan op een parlementair 
verzoek deze gelden voortaan 
ter beschikking te stellen van 
de Bengaalse vluchtelingen. 
Een belachelijke aalmoesschen
king aan deze vluchtelingen 
(ongeveer 5 jr. per hoofd) moet 
dan deze Pilatu^regering toela
ten haar handen in onschuld 
te wassen. 

« Nieuw Vlaanderen » 

politieke lafheid 

We moeten vooral de rmdruk 
leggen op de politieke lafheid 
van alle kleurpartijen die de 
kastanjes uit het vuur laten ha
len door de kleine man alhoe
wel zij dit zelf zonder risico 
kunnen doen. Uit de lange 
reeks haal ik maar 4 feiten 
aan : 

Het geval van hurgem,eester 
Soens : waar blijft hun beloof
de wet die uitdrukkelijk ver

klaart dat in Vlaamse gemeen
ten de eed in het Nederlands 
dient afgelegd te worden. 

De pitch-pijpleiding naar 
Kluisbergen : waarom hebben 
de Vlaamse minirters er zich 
niet tegen verzet ? Waarom het 
verzet overlaten aan een klei
ne gemeente ? 

De Voer : als de kleurpoli-
tiekers hun zin krijgen dan 
heeft de kleine man uit de 
Vo'^r onder zeer sterke ekono-
JTiische druk alle moeite van 
de wereld zich als Vlaming uit 
te leven. 

Brussel : de vrijheid van het 
gezinshoofd. Vroeger kon de 
kleine man doen gelden, om te 
v^eerstaan aan de economische 
druk. dat de wet hem verplicht
te zijn kinderen naar een 
Vlaamse school te zenden. Nu 
met de nieuwe rotwet riskeert 
/lij zijn broodwinning indien 
hij zijn kinderen naar een 
Vlaamse school stuurt. 

Om te kokhalzen ! 

K.C. te Turnhout 

(b)elgische 
(s)toempers (p)artij 

Stoempt binnen en buiten 
waar 't gaat om de duiten. 
Diploma's ?? 
Examens ??? 
Alleen de stoemp is van tel 
in ons huidig bestel 
Laat U dus stoempen 
en stoempt met ons mee 
Tot meerder heil van de BSP. 

D.M te Denderleeuw 

verkiezingen 

De tijd van de mooie belof
ten is weer aangebroken, de 
verkiezingen staan voor de 
deur, zij zullen weer eens alles 
doen voor de zelfstandigen en 
de hoeren, vooral wat .lociale 
vergoedingen betreft. Zij zul
len dat weer eens gelijkscha-
kelen en de hoeren een mems-

waardig bestaan verzekeren, 
maar dan moet ge voor de goe
de stemmen en dat is natuu-r-
lijk de « partij voor alle stan
den ». 

Reeds vele jaren hebben de 
zelfstandigen en de boeren hun 
vertrouwen geschonken aan die 
partij, maar steeds was het een 
grote teleurstelling, en noch
tans in zo vele jaren hebben ze 
het kunnen doen, steeds waren 
zij de regeringsvormers, eerst 
met de PVV en nu met de 
BSP, maar steeds hebhen zij 
de zelfstandigen en de boeren 
als paria's behandeld, vooral de 
boeren. Ieder jaar worden de 
lo7ien verhoogd, maar de hoe
ren moeten steeds werken voor 
een loon van 20 jaar vroeger, 
wat krijgen ze in plaats, wat 
knuppels, gas en zelfs kogels 
en processen, en de hoogste 
BTW van alle EEG-landen, 
vooral wat meststoffen en ma-
chienen betreft. Ook de sociale 
bijdrage is merkelijk verhoogd, 
maar van gelijkschakelen is 
nog steeds geen sprake, er is 
geen geld. 

Bi] de vorige verkiezingen 
stond er in grote letters « De 
CVP doet het ». De vorige keer 
was het de sleutel van Eyskens. 
met welke valse beloften zttl-
len ze nu weer uitkomen ? De 
melkprijs zou verhogen met é 
%. Maar wie heeft daar iets 
van ontvangen ? Was het geen 
BB-CVP-senator die de meVke-
rijen opdracht gaf, die verho
ging niet aan de boeren uit te 
betalen, maar alles voor zich te 
houden "^ Van uw beschermer* 
moet ge 't hebben ! 

Daarom zelfstandigen en hoe
ren, schud eens die onverschU-
ligheid van u af, en weiger uw 
steun aan die partijen, die m 
zo vele jaren met u de gek 
houden. 

R.B. te Torhout 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in-
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich be t 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

WIJ HADDEN OP HET JUISTE MOMENT EEN EXTRA SCHERPE NEUS EN GENOEG CONTANT GELD 

1ste KLAS FABRIKANT 

500 LUX HEREN OVERJASSEN IN ZUIVER WOLLEN SHETLAND 

MET EEN WAARDE VAN RUIM 3.000 FR. VOOR EEN PRIKJE OP DE KOP GETIKT. 

DEZE JASSEN BRENGEN WIJ NU (zolang de voorraad strekt) aan de uitzonderlijke reklameprijs van 
1.995 Fr. Maten van 44 tot 58. Ook lengte en buikmaten. 

EN HEBBEN BIJ EEN 

VOOR Vv'lJ-LEZERS DOEN WIJ ECHTER GRAAG IETS APPART, 
dat weet U sinds lang, en daarom worden U deze prachtige zuiver 
wollen SHETLAND PARDESSUS AANGEBODEN A A N DE BIJNA 
ONGELOOFLIJKE CADEAU PRIJS VAN : 

SUCCES KLEDING 

1500F 

meyers A. DE LANGLESTR. 4-10 

NIEL - RUPEL 

Tel. 03/78.11.44-78.35.39 

MEER dan 1.000 M2 winkelruimte. Een volledige verdieping 
kinderkleding voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. 

Met meer dan 2.000 DAMESMANTELS de grootste MAN
TELSPECIALIST IN HET ANTWERPSE. 

Koffie-bier bar - Kunstsalon - Ruime parkeermogelijkheid 

DOCH ENKEL OP VOORWAARDE DAT U DEZE ADVERTENTIE 
MEE BRENGT EN AAN U W VERKOPER AFGEEFT. 

In elk geval voor U beslist de moeite om de r i t naar Niel te doen 
en « SUCCES KLEDING MEYERS » te Ieren kennen... 

WlJ ZIJ N NI ET ZOMAAR VOOR NI ETS EEN DER VIJF GROOT
STE KLEDINGSZAKEN IN VLAANDEREN GEWORDEN. 

Wanneer U deze advertentie afgeeft vraag dan direct om lid te 
worden van « MEYERS PRIVÉ CLUB ». Dat kost U niets en dan 
koopt U het ganse jaar door al uw DAMES-, HEREN- en KINDER
KLEDING A A N FABRIEKSPRIJZEN. 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur — Zaterdag's tot 18 uur. 
Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

RUIME KEUS OOSTENRIJKSE LODENS VOOR DAMES EN HEREN 
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ONS 
VERKIEZINGS
PROGRAMMA 

Het verkiezingsplatform dat de Volksunie vorige maandag aan 
de pers voorstelde is een actieplan : de verwezenlijking van de 
daarin voorgestelde punten zal in de kortst mogelijke tijd worden 
afgedwongen. Dit programma werd gedetailleerd afgedrukt in een 
brochure van 36 bladzijden, verdeeld in tien hoofdstukken die de 
ganse politieke problematiek behandelen vanaf de staatsproble-
men over de sociale noden tot de vraagstukken van het leefmi
lieu en de derde wereld toe. Belangstellende lezers kunnen deze 
programma-brochure aanvragen op ons nationaal sekretariaat, 
Voldersstraat 71 te 1000 Brussel. 

Hieronder worden de voornaamste kernpunten van dit actie
plan weergegeven. Zij geven de objectieve lezer een beeld van de 
veelzijdige bekommernissen van de Volksunie, die door de tegen
standers soms afgeschilderd wordt als een « taaipartij », maar die 
een werkelijke volkspartij wil zijn. De enige honderd procent 
Vlaamse volkspartij trouwens. 

BAAS IN EIGEN HUIS 
DOOR FEDERALISME 

De erkenning van de volks-
gemeenschappen is een feit ge
worden, maar in de voorbije 
grondwetsherziening werden 
Voor de Vlaamse gemeenschap 
onaanvaardbare grendels en pa-
^teiten ingebouwd. Deze rem
men zullen verlammend wer
den op het dynamisme van de 
Vlaamse gemeenschap en ern
stige hinderpalen zijn voor een 
dgen beleid, ook voor Wallonië. 

Daarom is het meer dan ooit 
noodzakelijk dat het baas-ln-ei-
gen-huis-beginsel doorgetrok
ken wordt tot op het vlak van 
een konsekwent federalisme 
met twee. Dit zal toelaten dat 
zowel Vlaanderen als Wallonië 
0gen structuren, eigen priori
teiten en een eigen aangepast 

stop de 
miljardenroof 

beleid doorvoeren voor die be
voegdheden die hen in het ka-
qer van een federale grondwet 
worden afgestaan. 

Om deze federale structuren 
«f te dwingen moet de Volks-
anie nog sterker worden. 

De grondwetsherziening, zo
als we ze thans kennen, kan 
(xric en vooral ten kwade wor
den aangewend voor de Vlaam-
#e gemeenschap. 

In de fase van de uitvoering 
Is het ook daarom noodzakelijk 
<iat de Volksunie, als oppositie
partij, de macht heeft om een 
Ifoor Vlaanderen nadelige toe-
t>assing van de grondwet te 
verhinderen. 
— Wij zeggen neen aan de stel
selmatige inwilliging van de 
Vlaamse gemeenschap. Wij wil-
fen Brussel ook economisch be
perkt zien tot de 19 gemeenten, 
de structuren te Brussel volle
dig splitsen, het Brussels cen
tralisme op administratief en 
economisch vlak door échte de-
oentralisering afremmen en een 
werkelijke bescherming voor de 
Vlamingen te Brussel door inr 
voering van de subnationaliteit. 
De taalwillekeur van de huisva
der moet afgeschaft worden. 
— Zo zeggen we ook neen aan 
het stelselmatig invoeren van 
de pariteit op alle vlakken ten 
nadele van de Vlamingen. Zo 
a^gen we neen aan de agres
sieve expansiedrang van het 
francofoon imperialisme o.m. in 
èa randgemeenten en de Voer-
^ e e k . 

Tenslotte wil de Volksunie, 
c^ het vlak van de staatsher-
jqpning, herstel van de werke-
^ |ke machten van het parle-
Oient en een democratisering en 
depolitisering van het staatsap
paraat. Ontoelaatbare cumula
t e s van functies in de politiek 
moeten worden verboden. Te
vens wil de Volksunie maatre
gelen invoeren om elk machts

misbruik van de overheid te 
verhinderen inzake vrije me
ningsuiting, staking enzomeer. 

WELVAART EN WELZIJN 

Intussen blijft de Volksunie 
zich krachtig verzetten tegen de 
verspillingen en het overpom
pen van miljarden overheids
gelden naar de franstalige ge
meenschap, daar waar op die 
vlakken voor Vlaanderen, o.m. 
door zijn bevolkingsoverwicht, 
nog grote achterstanden zijn in 
te halen. Zo kregen de Fransta-
ligen in 1970 negen miljard en 
de Vlamingen vier en half mil
jard op gebied van het weten
schappelijk onderzoek. Voor de 
culturele sector en de commu
nicatiemedia worden ons acht
honderd miljoen per jaar on
rechtmatig onthouden. Wij be
schouwen dit als een ernstige 
rem op de verdere ontplooiings
kansen van de Vlaamse ge
meenschap. Ook op het vlak van 
de sociale bijdragen (10 mil
jard) en van de economische 
kredieten (voor bedrijven in 
moeilijkheden b.v. kreeg Wallo
nië in 67-68 ruim 573 miljoen en 
Vlaanderen slechts 169 miljoen) 
is er discriminatie. 

Voor recreatiecentra kreeg 
Wallonië 217 miljoen en Vlaan
deren 25 miljoen in 1969 en 1970. 

Naast het wegnemen van deze 
remmen op onze ontplooiings
kansen wil de Volksunie uit
breiding van het principe van 
de regionalisering van de in
komsten zodat iedere gemeen
schap haar eigen beleid met 
zelf gekozen prioriteiten kan 
vastleggen. 

Bovendien stelt de Volksunie 
vast, na een periode van hoog
conjunctuur, BTW en verhoog
de belastingsopbrengsten, dat 
de staatsschuld en de levens
duurte zijn gestegen zoals nooit 
te voren. De sociale politiek die 

85.000 fr 
leve nsmini mum 

de regering volgde was dus 
slechts een opvangen van de 
stijgende levensduurte. In som
mige gevallen waren verhoogde 
sociale uitkeringen (pensioe
nen, gehandicapten) zelfs niet 
bij machte die stijgingen op te 
vangen. 

De Volksunie wil ; 
— een ernstig cyclisch begro
tingsbeleid met opsparingen bij 
hoogconjunctuur, zodat nieuwe 
belastingen dan niet noodzake
lijk zijn bij laagconjunctuur. 
— Bovendien wil de Volksunie 
ernstige besparingen en contro
le op overheidsuitgaven, vooral 
in die sectoren waar de verspil
ling spreekwoordelijk is : ziek
teverzekering (overconsumptie 

tegengaan), landsverdediging, 
sanering en rationalisatie van 
de staatsadministratie. 
— De Volksunie eist een recht
vaardig indexbeleid waardoor 
de stijging van de werkelijke 
levensduurte wordt opgevangen 
door een meer direct systeem 
van verhogingen. Dit impliceert 
dat het indexcijfer wordt aan
gepast aan de gewijzigde leef-
en consumptiegewoonten. De 
indexering moet verlopen vol
gens een degressieve schaal zo
dat de kloof tussen hoge en lage 
mkomens wordt verminderd. 
— Daarnaast zal de Volksunie 
de realisatie van een waarach
tig sociaal beleid afdwingen. 
Onmiddellijk dienen de inko
mens van sommige bevolkings
groepen opgetrokken tot een le
venswaardig en sociaal cultu
reel minimum. Daarom eist ze 
voor ieder en vooral bejaarden, 
gehandicapten, kleine zelfstan
digen, een minimum-inkomen 
van 85.000 fr., alsook de noodza
kelijke collectieve voorzienin
gen. 
— Tot het voeren van deze so
ciale politiek moet worden 
overgegaan tot een waarachtige 
federalisering van de sociale 
politiek, zodat iedere gemeen
schap zelf zijn eigen sociaal be
leid met zelfgekozen prioritei
ten kan voeren. Met de jaarlijk
se recuperatie van de 10 mil
jard sociale bijdragen, die thans 
naar Wallonië afvloeien moet 
hoger geschetst beleid mogelijk 
zijn. 

ONS LEEFMILIEU 

De Volksunie herhaalt haar 
eisen terzake : strenge wetten 
en Koninklijke Besluiten, waar
in het principe « de vervuiler 
betaalt » moet terug te vinden 
zijn. Wij stellen o.m. voor : 
— Inzake waterzuivering zullen 
dringend ruime budgetten moe
ten worden voorzien voor wa
terzuiveringsstations, die via 
een plan in voldoende mate 
(600) moeten worden ingeplant. 

geen pitch in 
Vlaanderen 

Een strengere controle op de 
industriële afvalwaters, met Eu
ropese afspraken, om o.m. 
stroom- en zeeverontreiniging 
tegen te gaan. 
— De Volksunie wil een snelle 
afkondiging afdwingen van de 
Koninklijke Besluiten in uit
voering van de wet op de lucht
verontreiniging, die ook en voor
al betrekking hebben op de gro
te vervuilers (pitch, petro-che-
mische en andere industrie, au
toverbrandingsgassen) . 
— Naast het stimuleren van 
studie voor lawaaibestrijding 
dient lawaai te worden aange
pakt (industrieel en verkeers
lawaai beperken ; strengere 
normen van isolatie ; tijdsbe
perking) . 
— Door snelle afkondiging van 
strenge Koninklijke Besluiten 
wil de Volksunie het gebruik 
van sommige pesticiden en in
secticiden (b.v. D.D.T. en 
D.D.E.) doen verbieden zoals in 
andere landen. 

Zeer scherpe controle op de 
voedingswaren. 
— In ons Wetsvoorstel over de 
natuurbescherming willen wij 
dringend een sluitende wetge
ving op de natuurparken en na
tuurreservaten met een degelijk 
beheer en controle. 

De Volksunie is verder voor
stander van een sterk beperken
de reglementering op de jacht 
en de vogelvangst. 

Aandacht moet besteed wor
den aan de opvoeding van de 
bevolking terzake. 

Tenslotte eist de Volksunie 
een interdepartementele dienst 
voor de natuurbescherming on
der de bevoegdheid van het Mi
nisterie voor het Leefmilieu, 
onder wiens bevoegdheid gans 
de milieuproblematiek moet 
vallen. 

EEN VLAMING STEMT VOLKSUNIE 

Het debat over de communautaire problemen dat dinsdagavond 
door de RTB werd uitgezonden was verward en beschamend, maar 
het was ook leerrijk ! Wat de Vlamingen In grote mate moet ver
ontrusten is de zwakke houding van de vertegenwoordigers der 
Vlaamse vleugels (?) van de drie traditionele partijen (CVP, 
BSP, PVV) ten overstaan van het doldrieste imperialisme van 
de Walen en francofonen, die één front vormen tegenover de ver
deelde zwakke Vlamingen. 

Er werden twee zeer preciese vragen gesteld. De eerste had be
trekking op het lot van de Voerstreek. De tweede op de grenzen 
van de toekomstige economische gewesten, meer bepaald de 
grenzen van het economisch gewest Brussel. 

Welnu, het moet over gans Vlaanderen bekend gemaakt worden 
dat de heer Leburton, sprekend namens gans de BSP, óók de Vla
mingen, verklaard heeft dat de BSP na de verkiezingen eensge
zind het wetsontwerp Dehcnsse inzake de Voerstreek za! goedkeu
ren. Aan de vertegenwoordiger van de Vlaamse socialisten, sena
tor Calewaert, werd uitdrukkelijk gevraagd of de Vlaamse socia
listen met dit standpunt akkoord gingen. Ineenkrimpend vaa 
schaamte heeft hij niettemin duidelijk « ja » geantwoord. Wie in 
Vlaanderen, na deze officiële stellingname van de BSP, voor de 
socialisten stemt moet dus weten dat hij deze houding goedkeurt. 

Beschamend was de houding van de voorzitter van de Vlaamse 
CVP, de heer Van de Kerckhove, die een duidelijk antwoord ont
vluchtte, maar niettemin liet verstaan dat de CVP na de verkie
zingen inschikkelijk zou zijn « in een geest van nationale ver
standhouding ». Hij verloochende ook CVP-volksvertegenwoordi-
ger De Seranno ! Zijn positie was benard : de voorzitter van de 
PVV, Descamps, herinnerde hem aan de uitdrukkelijke verbinte
nis van de CVP, aan het feit dat al de Vlaamse CVP-ministers het 
wetsontwerp ondertekenden, aan de omstandigheid dat de heer 
Van de Kerckhove er zelf bij aanwezig was toen het akkoord tot 
stand kwam ! De voorzitter van de PSC, de heer Servais, verklaar
de dat de PSC zou weigeren deel uit te maken van een regering 
die de belofte inzake de Voer niet zou naleven ! En zeggen dat 
CVP-PSC met hetzelfde programma voor de kiezers komt ! Het 
is dus duidelijk dat de CVP weigert klare wijn te schenken inzake 
het lot van de Voerstreek. De CVP weigert zich ten overstaan van 
de Vlaamse kiezers te verbinden. Iedereen weet wat dit betekent... 

VLAMINGEN, 
LET OP 

Inzake de grenzen van het toekomstig economisch gewest Brus
sel dezelfde komedie van Vlaamse zijde. Rond de pot draaien, 
weigeren een duidelijk antwoord te geven. Noch de heer Van de 
Kerckhove, noch de heer Calewaert, noch de heer Willy De Clercq 
hebben de moed opgebracht te verklaren dat het economisch ge
west Brussel moet beperkt blijven tot de Brusselse agglomeratie 
en dat het economisch gewest Vlaanderen gins Vlaanderen, óók 
Vlaams-Brabant, moet omvatten. Ook op dit punt zullen zij wel 
blijven weigeren ten overstaan van de kiezers klare taal te spre
ken en een ondubbelzinnig antwoord te geven op een duidelijke 
vraag, die hen nu ook door de Vlaamse Volksbeweging gesteld 
wordt. 

Op gans de frontlijn gaan wij aldus naar een nieuwe reeks 
Vlaamse kapitulaties, en dit nadat reeds de Vlaamse meerderheid 
in het parlement verkwanseld werd, de pariteit aanvaard in de 
regering en alle leidende funkties, «la liberté du père de familie > 
ingevoerd, enz... indien de Vlaamse kiezers niet een duidelijk 
« halt » toeroepen aan de verkwanselaars en de kapitulards door 
de Volksunie te versterken en hen een afstraffing toe te dienen. 
Dit is immers de enige taal die zij verstaan : het verlies van zetels! 

Wie bij de aanstaande verkiezingen voor de BSP stemt, stemt 
voor een partij die in Vlaams opzicht volkomen onbetrouwbaar is. 
Altijd weer is gebleken dat men op de Vlaamse socialisten in het 
parlement niet kan rekenen voor de verdediging van de Vlaamse 
belangen. Ze zijn altijd de eersten geweest om te kapituleren. Zij 
missen zelfs de moed om tegen hun Waalse partij-voorzitter Le
burton de belangen van de Vlaamse arbeiders te verdedigen, waar 
deze telkens weer objectieve kriteria voor de verdeling van de 
kredieten voor economische expansie afwijst en onbeschaamd voor 
Wallonië nog méér eist dan voor Vlaanderen ! 

Wie voor de CVP stemt, stemt in dubbelzinnigheid en verwar
ring voor een partij van zwakkelingen, een partij waarvan nie
mand het werkelijk programma kent : op alle omstreden punten 
weigert de voorzitter van de CVP obstinaat zich duidelijk uit te 
spreken en wordt aldus opzettelijk aan misleiding van de Vlaam
se openbare opinie gedaan. Wat CVP-kandidaten op hun meetings 
vertellen telt niet. Het enige wat telt is het officiële standpunt 
van de CVP als partij. En dat standpunt mogen de kiezers niet 
vernemen. Een veeg teken ! 

Over de PVV spreken wij niet : bijna alle anti-Vlaamse eisen 
werden in de voorbije legislatuur door de PVV gesteld en verde
digd. Het zal de Vlaamse PVV-ers niet baten wanneer zij nu pro
beren zich voor te doen als flaminganten. Deze « flaminganten > 
plaatsten hun handteken onder een eentalig Franse aanvraag tot 
het bekomen van een nationaal lijstnummer ! 

Vlaanderen, let op uw zaak ! Er staat bij de verkiezingen véél 
meer op het spel dan velen vermoeden. Ten overstaan van het 
offensief van Walen en francofonen waaraan wij ons mogen ver
wachten, zou een verzwakking van het Vlaamse front katastrofale 
gevolgen hebben. De uitslag van de Volksunie zal beslissend zijn 
voor het standhouden of het ineenstorten van de Vlaamse posities. 

Men vergisse zich niet : iedereen houdt de ogen gericht op de 
Volksunie, iedereen zal de uitslag van de Volksunie interpreteren 
als de uiting van de Vlaamse volkswil. Een versterking van de 
Volksunie zal de CVP beletten zich zwak te tonen en haar ver
plichten zich schrap te zetten. Een versterking van de Volksunie 
zal de BSP dwingen haar onverschilligheid tegenover de Vlaamse 
belangen op te geven en haar houding te herzien. Een versterking 
van de Volksunie kan alleen Vlaanderen ten goede komen : men 
zal er rekening moeten mee houden. 
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de 
« demokrater! » 

Uit St. Jans-Molenbeek 
wordt ons gemeld dat de pe-
terslijsten voor de partij van 
de burgemeester - m'l^onair 
Machtens (van de BSP-Si-
monet) er rond gedragen 
worden door politieagenten. 
Waarschijnlijk om de vrij
heid van de aangesproken 
burgers extra te eerbiedigen. 

STEUN DE VOLKSUNIE 

IN HAAR STRIJD VOOR 

HET BEVRIJDENDE 

FEDERALISME, 

VOOR EEN MENSWAARDIG 

INKOMEN VOOR ALLEN EN 

VOOR r^N GEZONDER 

LEEFMILIEU. 

DOE DIT N U ! 

STORT UW STRIJDBIJDRAGE 

ZONDER UITSTEL OP 

PRK 1476.97 VAN 

VOLKSUNIE vzw 

1000 3RUSSEL 

(en lees ook blz. 6) 

eensgezind ? 

De socialisten pakken uit 
met de verkiezingsslogan 
« sterk en eensgezind ». Hoe 
sterk de BSP nog is zal pas 
na 7 november blijken. Van 
eensgezindheid is er in elk 
geval niet veel sprake : in 
Oost- en West-Vlaanderen 
hebben zij met scheurlijsten 
af te rekenen, en te Brussel 
komen zij met twee ver
schillende lijsten op. Een 
van de twee is de lijst van 
de zogenaamde « rode leeu
wen ». Het koddige is dat de 
vertegenwoordigers van die 
lijst niet eens « rood » zijn 
(zie je de Brusselse bour
geois Vermeylen en Fayat al 
de rode revolutie prediken?) 
en « leeuw » zijn ze al even
min. Zij hebben zich in het 
verleden steeds zonder het 
minste protest neergelegd 
bij alle anti-Vlaamse maat
regelen van de regering-
Eyskens en zij zullen dat 
morgen opnieuw doen. Wat 
zal er trouwens van die « ro
de leeuwen » nog overblij
ven als hun « rivaal » Simo-
net morgen in de regering 
zetelt ? Het BSP-bureau wil 
kost wat kost één PSB-BSP-
lijst te Brussel. Vandaag 
ontsnapten ze nog op het 
nippertje aan de valbijl, 
maar morgen, na de verkie
zingen, is het uit met de 
« rode leeuwen ». Stemmen 
voor hen te Brussel is de of
ficiële BSP steunen, een 
miljonairspartij die nog al
tijd beweert namens de ar
beiders te spreken en die — 
zoals in het verleden — vol
komen onverschillig staat 
tegenover de Vlaamse ver
zuchtingen. 

het spel 
begint al 

Wij hebben van meet af 
aan betoogd dat de wijze 
waarop te Brussel de agglo-
meratieraad zal worden ge
vormd (en het -college ver
kozen) geen afdoende garan
ties biedt aan de Vlamingen. 

Nu vernemen wij dat het 
FDF (het « Front des Fran
cophones ») aan een maneu
ver begonnen is om ook 
« Vlamingen » op haar lijs
ten te doen verkiezen : Vla
mingen die mee het FDF 
aan de macht moeten bren
gen om dan de verfransings-
politiek daar totaal te doen 
s l a g e n Te Schaarbeek 
gaat de bediende van het 
« Vlaams loket » in het ge
meentehuis van FDF-burge-
meester Nols de huizen af 
van mensen met een Neder
landstalige identiteitskaart. 
Hij zet ze ertoe aan, met de 
groeten van de burgemees
ter, de peterslijsten te on
dertekenen van s c h e p e n 
Lambert, FDF-man geboor
tig van Kortrijk Die mijn
heer Lambert, het type van 
de v o l k s v e r r a d e r zoals 
Geurts van Wemmei, komt 
als « Vlaming » op de FDF-
lijst om straks in het agglo
meratiecollege als Neder
landstalige te kunnen zete
len in dienst van het FDF... 
De bewijzen zijn er nu : de 
« oplossingen » die Eyskens 
uitwerkte voor Brussel zijn 
er naar ! 

Spaak 

De gewezen grote voor
man van de Belgische Socia
listische Partij, Paul-Henri 
Spaak, heeft de Franstalige 
Brusselaars er in feite toe 
aangespoord voor het FDF 
te stemmen. Daarover wordt 
nu groot misbaar gemaakt 
o.m. in de socialistische 
kranten. Zolang Spaak in de 
BSP stond was hij de grote 
socialistische voorman. De 
socialisten zijn het wel meer 
gewoon miljonairs als voor
mannen van hun « arbeiders
partij » te hebben, zie maar 
naar die andere Brusselse 
BSP-proletariërs Simonet en 
Machtens. Toen Spaak na 
het beëindigen van zijn po
litieke loopbaan in de vette 
kaas van Bell-ITT kroop 
zwegen de Van Eynde's in 
alle talen. Nu hij een stap 
verder zet en propagandist 
is geworden van de Brussel
se bourgeoispartij, het FDF, 

is het één geweeklaag. Spaak 
is gebleven wat hij altijd is 
geweest : een typische frans-
talige imoerialist uit « Bru-
xelles ». Nu blijkt ook hoe
zeer zijn « bekering tot het 
het federalisme » van en
kele jaren geleden voor hem 
slechts een middeltje was 
om er in de toekomst een 
federalisme-met-drie door te 
krijgen, waarbij Brussel 
verder de lakens zou uitde
len in het land. Hij heeft 
ondervonden dat de Vlamin
gen daarvan niet willen we
ten en nu geeft hij zijn wa
re bedoelingen bloot. Het 
wordt de hoogste tijd dat de 
Vlamingen een bepaald 
« Bruxelles » eens een flinke 
afstraffing geven. Dit kan, 
wanneer ze op 7 november 
massaal Volksunie stemmen. 

geen 
journal isten 
meer 

Na amper twee tv-uitzen-
dingen rond het verkiezings
thema van « Trefpunt » en 
van « Kiezen of delen » is 
het uit met de deelname aan 
het debat van journalisten. 
Voortaan zullen de politici 
enkel onder mekaar kunnen 
bekvechten. Het is een feit 
dat het nauwelijks doenbaar 
is tot een zinnig debat te 

komen in een paneel van 
acht of meer deelnemers, 
maar hoeft het persé zo te 
zijn ? Waarom plaatst men 
bijvoorbeeld niet een twee
tal journalisten die politiek 
gezien tot de oppositie be
horen tegenover twee poli
tici van de regeringspartijen 
voor een vrijmoedig steek
spel, en omgekeerd ? Zoals 
het nu was zaten de journa
listen er inderdaad bij voor 
spek en bonen : in de prak
tijk mochten zij enkel een 
paar vraagjes stellen, waar
op de aangesproken politici 
dan « antwoordden » met 
een breedvoerige verkie-
zingsspeech. Hoewel de jour
nalisten — theoretisch al
thans — mochten repliceren 
kwam er van dat recht in 
de praktijk niets in huis. 
Wie het toch waagde werd 
dadelijk scheef bekeken als 
een rustverstoorder die de 
« spelregels » niet eerbiedig
de. Wij zijn nog ver af van 
de vrijmoedige debatten die 
in andere landen op het tv-
scherm wèl mogelijk blij
ken. 

bravo, diest 

Als je zo door het Vlaam
se land rijdt dan merk je 
gauw dat onze aktie « 1000 
X 1000 » een voltreffer is ge-
strategisch goed opgesteld 
worden. De borden staan 
en de oranje affiche « maak 
ons nóg sterker » (l,20m op 
l,60m) valt buitengewoon 
op. 

Het is uiteraard zeer moei
lijk de palm van de best ge
plaatste en meest verzorgde 
borden toe te kennen aan 
een of andere afdeling, maar 
wij willen toch een dikke 
pluim geven aan de mensen 
die te Diest de twee borden 
aan de weg naar Hasselt op
stelden. Die borden staan er 
perfect opgesteld langs een 
weg met uitermate druk 
verkeer, volledig volgens de 
voorschriften en omlijst door 
een groene band die prach
tig past bij de oranje grond-
kleur. Dat is wat je noemt : 
propaganda van de bovenste 
plank ! 

fj) 11'. I n 

verruimde vu- l i js ten met tal van nieuwe kand idaten 

De Volksunie heeft volledige lijsten ingediend 
voor Kamer, Senaat en Provincie in alle Vlaamse 
arrondissementen en distrikten. 

Trouw aan haar politieke gedragslijn bij vorige 
verkiezingen heeft de Volksunie ook thans op haar 
lijsten plaats ingeruimd voor nieuwe en verrui
mingskandidaten, wier aanwezigheid de VU tot een 
ware Vlaamse Volkspartij maakt. Uit deze kandida
ten stippen we de volgende aan (in alfabetische 
volgorde) : 

dr. Hugo Capiau, geneesheer, burgemeester te Ma&-
semen, 3e plaatsvervanger Kamer Dendermonde. 
Ir. Ceuppens R., landbouwingenieur, schepen te 
Wezembeek-Oppem, 7e Senaat, Brussel. 
Prof. dr. W. Claeys, hoogleraar KUL, Bertem, 6e 
provincieraad, distrikt Leuven ; 
Prof. dr. vet. Michel Debackere, professor veeartse
nijschool Gent, Sint-Denijs-Boekel, 2e Kamer, Oude-
naarde-Ronse. 
Mr R. De Brabanter, advokaat, Vlaamse CVP 
Schaarbeek, 8e Kamer, Brussel. 
Lic. Hektor de Bruyne, journalist, gewezen direk-
teur « Financieel-Ekonomische Tijd », Antwerpen, 
Ie Senaat, Antwerpen. 
Erik de Dapper, oud ACV-voorzitter Geel, 3e Se
naat, Turnhout. 
Dr. De Jonghe, geneesheer, Wijtschate, 3e plaatsver
vanger Kamer, leper. 
Dr. Erik De Roose, geneesheer, Waregem, 5e Kamer, 
Kortrijk. 
Mr, De Schaepmeester, advokaat, oud-voorzitter 
W B West-Vlaanderen, Kortrijk, 6e Kamer, Kort
rijk. 
De Waet, schepen CVP-lijst Overijse, Ie provincie
raad, distrikt Eisene. 
Dr. Jan Dops, geneesheer. Bilzen, 2e provincieraad, 
distrikt Bilzen. 
Dr. vet. Avil Geerinck, burgemeester te Zele, Ie 
Kamer, Dendermonde. 
Mevr. Hanssens, sociaal-kulturele werkster KAV, 
Leuven, 3e Kamer, Leuven. 
Dr. Hoflack, geneesheer, Beselare, 2e Kamer, leper. 

Mr. Antoon Keldermans, advokaat, Buggenhout, 
oud-studentenleider, mede-oprichter W B West-
Vlaanderen, Ie plaatsvervanger Kamer, Dender
monde. 
Lesage A., ondernemer, schepen te Peutie, 17e 
Senaat, Brussel. 
Dr. Urbain Marx, geneesheer. Zonhoven, 4e Senaat. 
Limburg. 
Ir. André Mertens, ingenieur Openbare Werken, 
deskundige Scheldeproblemen, Brugge, 6e plaats
vervanger Senaat, Brugge. 
Prof. dr. Meulepas, statisticus, hoogleraar KUL, 
Kessel-Lo, 2e plaatsvervanger Senaat, Leuven. 
R. Overloop, schepen te Veltem, 2e provincieraad, 
distrikt Leuven. 
Petré Constant, gemeenteraadslid UTB-lijst Etter
beek, 25e Kamer, Brussel. 
Mevr. Pira Vervaeck, KA V-Kuringen, 4e provincie
raad, distrikt Hasselt. 
dr. vet. Jan Sels, veearts. Oud Turnhout, 7e Kamer, 
Turnhout. 
Gerard Siegers, mijnwerker, Genk, 2e Senaat, Lim
burg. 
Lic. H. Storms, schepen te Mariakerke, 6e Kamer, 
Gent-Eeklo. 
Dr. Jozef Valckeniers, geneesheer, burgemeester te 
Schepdaal, lijstduwer Kamer, Brussel. 
Dr. Lode Vanbiervliet, geneesheer. Moorslede, 6e 
plaatsvervanger Roeselare-Tielt. 
Dr. Van den Broecke, geneesheer, gemeenteraadslid 
te Sint-Denijs-Westrem, lijstduwer Kamer, Gent-
Eeklo. 
Dr. H. Van den Bulcke, geneesheer, Ingelmunster, 
3e plaatsvervanger Senaat, Roeselare-Tielt. 
Prof. dr. phil. K. Van den Eynde, hoogleraar KUL, 
Blanden, Ie plaatsvervanger Senaat, Leuven. 
Dr. jur. Steven Van Haelst, gemeenteraadslid te 
Anderlecht, 7e Kamer, Brussel. 
Mevr. Van Hecke-Thiebaut, onafhankelijk gemeen
teraadslid te Berg, 4e Senaat, Brussel. 
Prof. dr. Van Rompaey, rechtsfakulteit R.U.G., Ie 
plaatsvervanger Kamer, Gent-Eeklo. 
Mevr. Gerda Vantyghem, voorzitster CMBV Roese-
lare, Ie plaatsvervanger Kamer, Roeselare-Tielt. 

Mr. Ver Berne, advokaat, burgemeester te Schilde, 
3e Senaat, Antwerpen. 
Verguit, burgemeester te Mariakerke, 4e provincie
raad, distrikt Gent. 

vrouwelijke kandidaten 

Onder dte tientallen vrouwelijke kandidaten op de 
VU-lijsten wezen slechts vermeld : 
Rika Buysse, 3e Kamer, Brugge. 
Mevr. Irma Decap, Zelem, aftredend, Ie provincie
raad, distrikt Herk-de-Stad. 
Mevr. De Ceuster-De Decker M., Mortsel, 4e Senaat, 
Antwerpen. 
Mevr. De Roo-Neven, dr. jur., gemeenteraadslid te 
Lommei, 3e Kamer, Tongeren-Maaseik, Ie provin
cieraad, distrikt Neerpelt. 
Mevr. Jacqueline Lambeeuw, Heule, 3e Kamer. 
Kortrijk. 
Mevr. weduwe Maddens, Geluwe, 2e Senaat, Kort
rijk-leper. 
Mevr. Nelly Maes, gemeenteraadslid te Sint-Niklaas, 
2e Kamer, Sint-Niklaas, Ie plaatsvervanger Kamer, 
Sint-Niklaas. 
Mevr. Monseur-Kessens, Antwerpen, 5e provincie
raad, distrikt Antwerpen. 
Mevr. P. Stassen-Palmans, onderwijzeres, Valmeer, 
2e provincieraad, distrikt Tongeren. 
Mevr. Lea Van den Brande, Mollem, 3e Kamer, 
Brussel. 
Mevr. Van Eecke, Koksijde, 2e provincieraad, dis
trikt Veurne. 
Mevr. Gerda Vantyghem, voorzitster CMBV Roese-
lare Ie plaatsvervanger Roeselare-Tielt, 2e provin
cieraad, distrikt Roeselare. 
Mevr. Josiane Van Vlaenderen, gemeenteraadslid 
te Brugge, Ie plaatsvervanger Senaat, Brugge. 
Mevr. Dominique Verbeke-Fonteyne, Brugge, 2e 
provincieraad, Brugge. 
Mej. Christine Veys, gemeenteraadslid te Beveren-
Leie, Ie provincieraad, distrikt Harelbeke. 
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Vorige week woensdag werden, in het bijzijn van de verschillende partijvoorzitters, 
de nationale lijstnummers uitgeloot op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De tv-
kijkers konden 's avonds op hun scherm het verloop van deze formaliteit volgen. Het 
is aan velen opgevallen dat de minister van Binnenlandse Zaken, de Waal Harmegnies, 
daarbij al de partijvoorzitters in het Frans aansprak, alleen tot de h. Van der Eist, voor
zitter van de Volskunie, richtte hij zich in het Nederlands. Typisch ! Maar er is meer. 
Om van de voordelen van een « nationaal nummer » te kunnen genieten moeten de par
tijen een voorstel tot lijstenvereniging indienen bij de minister van Binnenlandse 
Zaken. Dit voorstel dient ondertekend te zijn door vijf aftredende volksvertegenwoordi
gers en door vijf aftredende senatoren. Bij het overlopen van de « voorstellen tot lijsten
vereniging » zijn ons een paar dingen opgevallen. Zo bleek dat de Vlaamse PVV-senator 
Paul De Clercq zijn handtekening heeft gegeven aan de... Communisten. Zo bleek ook 
dat de aanvraag van de BSP eentalig in het Frans was gesteld (zie fotocopie), ook die 
van de officiële PVV-lijst en die van de Brusselse verkiezingscoalitie PLP-Blauwe Leeu
wen... De aanvragen van de CVP en van de Communistische Partij waren in het Neder
lands én in het Frans opgesteld. Alleen die van de Volksunie was eentalig Nederlands. 
Daarmee blijkt nog maar eens dat de BSP en de P W partijen zijn die in het Frans 
bestuiurd worden, en dat er van een « Vlaamse » CVP geen sprake meer is. Op die 
Franse aanvragen komen o.m. de namen en handtekeningen voor van « flaminganten » 
als de PW-ers Grootjans, Bascour, Vanderpo orten en Poma, en van de BSP-ers Achilla 
Van Acker, Edouard (!) Anseele, Alfons Vranckx, Jozef Ramaekers, Bernard Van Hoey-
landt en Willy Calewaert en Jos Van Eynde himself. Erg zonderlinge « flaminganten », 
die « Vlaamse » BSP-ers en PW-ers . . . 

tussen al de ''monsieurs ff 

was er 
slechts één •'mi]nheer'\.. 

SR0P0813X0M O'XtftfÖKrYOKI Dl LISTrS 

En application de X'article Ier de la loi du l6 max 19^9 (art» 
115 t>iB du Code electoral), les soussignSs, LEBUBTON Ednond et 
TAN EYRDE Jos, Presidents du Parti Socialiste Beige, 13 Bd de 1'Em» 
pereur, 1000 Bruxellcs, dèclarent formuler, pour ctre déposée entre 
les mains de M. Ie Ministre de 1'Intêrieur, unc propoftition d'affi» 
liation de lietes, en vuc do 1'attribution d'un numero d'ordre coma 
aux listes ^ui viendraient y adherer. 

La prSsente proposition s'etend aux listes do la Cbanbre des B 
prêsentants et du Sénat. 

Elle eet appuyée par HM. 

Aebille VAIT ACKEit 

Edouard ASSEELE .̂ ._t—,-=*=**'*7 

Alfons VRAHCO 

Edouard CLOSE 

Louis NA14ECHE 

"' <{^hNJ^-, 

-V»; 
Btesbres s s r t a n t s ds^al-Cbamïre dea tReprjSeentantt, e t par M.M 

Jotef RAMAEKERS A^:^-^^^^^ 

Bernard TAN EOEYLASDT 

Henri CUCHON 

Villy CALEWAERT 

Georges DEJARDIK 

slnateurs sortants. 

Les soussignés dSsignent H. LUYXEU Jan, Secrétaire du Porti 
Soeialiste Beige, 13 Bd de 1'Eapereur, 1000 Bruxelles, en «ualité 
de supplêant. Celui-ei aura q.ualité pour agir en leur oom, en ea.s 
d'empicbenent. 

'' !'• _ -
" . i . ••• 

EdÏBOnl LEBURTOir. 

êC^' / 

J O B TAH E Y H D E . 
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CYp, bsp en pyy stemden tegen 
de verhoging der pensioenen 

Het is roerend om zien hoe 
de drie traditionele regerings
partijen (CVP, BSP, PVV) de 
kiezer weer eens van alles en 
nog wat beloven. Zo worden 
er pensioenverhogingen be
loofd die de moeite waard zijn, 
maar wat zal er van in huis 
komen ? En waarom beloven 
zij nu, in het zicht van de ver
kiezingen, een pensioenverho
ging die zij amper enkele 
maanden geleden nog verwier
pen toen er in het parlement 
moest over gestemd worden ? 

Op haar jongste jaarlijks 
congres (juni 1971) onderzocht 
de Volksunie de toestand van 
de zogenaamde vergeten groe
pen in onze samenleving : be
jaarden, zieken, gehandicapten, 
werklozen. Als besluit werd 
daar — na grondige studie — 
de eis geformuleerd dat elk 
mens over ten minste 85.000 
fr. per jaar zou moeten beschik
ken als levensminimum. Drie 
weken later zetten de Volks
unie-senatoren (op 30 juni '71) 
een eerste wetgevende stap tot 
verwezenlijking van deze con
greseis. Bij monde van senator 
Jorissen eiste de VU-fraktie 
dat de basisbedragen van het 
thans geldende pensioenstelsel 

met 40 % zouden verhoogd 
worden, zodat op die wijze het 
gewaarborgd pensioen van 
40.745 fr. op 57.000 fr. zou wor
den gebracht voor gehuwden 
en van 27.100 fr. op 40.000 fr. 
voor alleenstaanden. Tevens 
wilde de Volksunie daarbfj het 
onderzoek naar de bestaans
middelen afschaffen. 

Deze eerste (beperkte) po
ging om tot een aanvaardbaar 
levensminimum te komen werd 
echter teniet gedaan doordat 
de drie traditionele partijen, 
CVP, BSP en PVV, het Volks
unie-voorstel afkeurden. Na 
zij echter weer van aangezicht 
tot aangezicht staan met de 
kiezer willen zij hun daden van 
enkele maanden geleden doen 
vergeten door veel te beloven 
voor de toekomst. In de geken
de stijl van « morgen scheert 
men gratis... ». De vraag blijft 
wat zij zich van hun beloften 
nog zullen herinneren wanneer 
zij morgen weer veilig voor 
vier jaar in hun zetels zitten. 
Een duidelijke vooruitgang van 
de sterkste Vlaamse oppositie
partij, de Volksunie, zou hen 
ertoe verplichten hun beloften 
na te komen. Al was het maar 
om in de toekomst de VU de 
wind uit de zeilen te nemen... 

de werkloosheid neemt snel toe 
(ACTJ) — Met de jongste aflevering van de « Maandnotities » 

van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven » hebben de rege
ringspartijen geen geluk : die wetenschappelijk nauwkeurige tekst 
doet afbreuk aan het nogal doorzichtig en dwaas optimisme dat 
de machthebbers ten toon spreiden om de kiezers te misleiden. 

De werkloosheid is in de maand september gestegen, zo stelt 
de schrijver van de conjunktuuranalyse van de Centrale Raad 
nuchter vast. In september 1971 telde men in België 66.205 uitke
ringsgerechtigde volledig werklozen, tegen 65.629 einde september 
vorig jaar. De aangroei van 573 werklozen kan gering schijnen, 
maar het is een teken aan de wand. Het is de eerste maal sedert 
jaren dat de krisis op de arbeidsmarkt zich zo duidelijk aftekentj. 

Een nadere ontleding van de 
cijfers toont aan dat het kwaad 
al dieper doorgedrongen is dan 
algemene gegevens laten ver
moeden. Het aantal gewone 
werklozen met normale ge
schiktheid bedroeg einde sep
tember 23.525 tegen 22.342 een 
jaar voordien. De vrijwillig 
ingeschreven werkzoekenden 
groeiden aan tot 9.455 tegen 
7.359 in september 1970, en het 
aantal openstaande werkaan-
biedingen daalde lijnrecht : 
23.783 einde september 1970, 
tegen slechts 12.457 vorige 
maand... 

schoolverlatende jeugd 
zonder werk ! 

Men zou deze statistische 
reeksen over de werkloosheid 
kunnen verlengen. De indrjik 
dat zich een zeer zorgwekkende 
toestand inzake tewerkstelling 
begint af te tekenen zou dan 
nog versterkt worden. 

De « Maandnotities » maken 
daarenboven een alarmerende 
bedenking, waarvan het ons 
verbaast dat ze aan de censuur 
van de regering en van de re
geringspartijen ontsnapt is. Wij 
citeren : 

« Deze cijfers wijzen erop dat 
de inschakeling van de school
verlatende jeugd in het be
roepsleven thans moeilijker 
verloopt dan dit tijdens de vo
rige jaren het geval was. Ook 
de gedeeltelijke werkloosheid 
was in september heel wat be
langrijker dan in september 
1970 ». 

zij hangen een 
rookgordijn op 

Dit zijn geen standpunten van 
de Volksunie. We halen alleen 
officiële dokumenten aan. 

Nu de regeringspartijen en de 
P W andermaal miljoenen be
steden aan de misleiding van de 
kiezers, achten wij het noodza
kelijk deze nuchtere konjunk-
tuur-analyse onder de ogen van 
de Vlamingen te brengen. 

Over enkele weken zal de 
wind spelen met het vele en 
dure drukwerk, verspreid door 
partijen die vele miljoenen kun
nen persen uit de budgetten 
van ondernemingen en groepen 
die voor aanbestedingen en an
dere belangen aangewezen zijn 
op goede betrekkingen met de 
gevestigde partijpolitieke mach
ten. In deze uren wordt nog 
maar eens een mistgordijn op
gehangen waarachter de harde 
sociaal-ekonomische werkelijk
heid moet verborgen blijven 
voor de kiezers. 

De Volksunie staat niet inge
schreven op de begroting van 
kapitalistische grootmachten. 

In een half gemonopoliseerde 
tv- en radio-nieuwsproduktie 
wordt ons geen evenredige kans 
gegvmd. Een dagblad bezitten 
we niet, en al zijn er redacties 
en individuele journalisten die 
sympathiek, of eenvoudig-ob-
jektief en loyaal tegenover ons 
staan, toch moeten we meer
maals ondervinden dat door het 
brute geweld van de gevestigde 
m a c h t e n onze stem over
schreeuwd wordt. Op onze lija
ten staan geen kandidaat-parle-
mentairen die een miljoen fr en 
meer ter beschikking stellen 
van een partijkas, omdat nadien 
het bedrijf van die mandataris 
ruimschoots uit de officiële 
ruiven zal kunnen vreten... 

waarschuwing 

We vechten met de wapens 
die we hebben. Als over één 
maand een ontgoocheld volk 
plotseling zal ontdekken dat &C 
verschijnselen van m a s s a l e 
werkloosheid zichtbaar worden, 
dan kunnen wij althans in alle 
eerlijkheid getuigen dat we g»-
waarschuwd hebben, met nuch
tere en controleerbare gege
vens. 

We hopen dat het kiezers
korps in deze dagen zijn zin 
voor kritiek behoudt, hoe oveï>-
donderend de officiële propa
ganda ook mag zijn voor de pai^-
tijen die bezig zijn de staats
macht méér dan ooit te mono
poliseren. 

85.000 FR LEVEHSMINIMUM VOOR ALLEN 
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VOORBIJ HET HALF MILJOEN ! 
Het is hartverwarmend te zien hoe onze spoed-o. operatie 

fl » loopt als een trein. Met de regelmaat van een klok ko
men van uit alle hoeken van Vlaanderen de kleinere en 
grotere stortingen binnen. Je merkt het duidelijk : het ganse 
Vü-kader en de talrijke sympathisanten van onze partij wil
len er op 7 november beslist een nieuwe klinkende overwin
ning van maken. Zij weten dal er veel op het spel staat, dat 
de verdere opgang van Vlaanderen onafscheidelijk verbon
den is met het elektorale succes van die Vlaams-nationale 
partij. Zij besef jen terdege dat die nieuwe overwinning NU 
moet bevochten worden en dat dit het werk moet zijn en 
van het « thuisfront » én van de militanten in de frontlijn. 

Het broodnodige geld komt binnen aan een hoger tempo 
dan ooit voorheen. Dat is een verheug'ande vaststelling. 

Maar de tijd die ons wordt gegund in deze onverwachte ver
kiezingskampanje is ook uitermate beperkt. NU moeten wij 
over de nodige financiële middelen kunnen beschikken om 
een dynamische kampanje te voeren. Daartoe volstaat een 
half miljoen — hoe prachtig h>et ook is dat dit binnen een 
paar weken door spontane giften werd bijeengegaard — ]^Q 
lang niet. Wij moeten die som nog minstens kunnen verdub
belen ! Daarom, vrienden, stort uw bijdrage zonder verder 
uitstel en spoor al uw kennissen tot hetzelfde aan. Zorg er
voor dat u overal waar u gaat dezer dagen ons postrekening-
nummer bij de hand hebt. Hi^r is het : prk 1476.97 van 
Volksunie vzw te 1000 Brussel. 

De velen die spontaan en vrijwillig hun Vlaamse verkte-
zingsplicht reeds deden danken wij zeer oprecht. Moge hun 
goede voorbeeld nog velen trekken '. 

De Rijcke-Blancquaert (Ertvelde) 250 
Provoost Bertha (Oostende) 

Ter herinnering van Jef Provoost 1000 
Somers Hugo (Schilde) 200 
M.J.H. (Wilrijk) 1500 
Van Gelder Herman (Berchem) 500 
H.S. (Bornem) 100 
Naamloos (Wemmei) 500 
Naamloos (Alsemberg) 250 
Gosselinckx F. Bornem 500 
Augustus Felix (Antwerpen) 100 
Moons Jan (Booischot) 1.000 
J.D.B. (Brugge) 

Het uur der « Brugse metten » 
is daar ! 100 

Vermeulen Frans (Mortsel) 250 
Karstens Piet (Brasschaat) 300 
V.R.M. (Kessel) 200 
Neuville Albert (Kortrijk) 500 
Van den Broeck Herman 

(Antwerpen) 150 
De Schaepmeester José (Kortrijk) 1000 
Vanhacht Hugo (Schaarbeek) 1000 
Mevr. Publie-Persoons J. 

(Mechelen) 200 
Clerebout Emiel (Geraardsbergen) 

Opdat alle Vlamingen zouden 
wakker worden 300 

Van den Eynde Jozef (Etterbeek) 500 
Vereecken-Bogemans (Keerbergen) 200 
De Caluwé Paul (Grembergen) 

Geen halt aan het federalisme 250 
De Mey H. (Kontich) 400 
De Paepe Jan (St. Niklaas) 200 
Van Hoof F. (Wemmei) 1000 
De Saegher A. (Kapellen) 200 
D'Heu Leonard (Deurne) 100 
L.V.L. (Antwerpen) 1500 
F.A. (Edegem) 200 
De Rudder (Merksem) 

Were di ! voor ons volk 100 
Leonard Marcel (Laken) 100 
Clauwaert F. (Heusden O.VI) 500 
Naamloos (Dilbeek) 1000 
Goossens E. (Aarschot) 1000 
De Bruyn L. (Moerbeke-Waas) 100 
Colebrants (Hofstade Bt.) 500 
B.W. (Mortsel) 200 
Naamloos (Kortrijk) 200 
Van de Velde S. (Jette) 200 
Griet, Koen, Jan, Veerle, Els, 
Stefaan, Roeland en Lieveke 

(Brasschaat) 500 
Naamloos (Idegem) 200 
Naamloos (Schaarbeek) 100 
G.D.G (Aalst) 

Voor meer idealisme 200 
Van der Borght Mare (Eppegem) 

Voor een radikaler VU 100 
De Smedt Fr. (Schilde) 500 
Van Dijck Lodewijk (Lichtaart) 

Edingen, Komen, Moeskroen, 
Voer : Vlaamse grond ! 250 

Weckers Emiel (Reet) 1000 
J a n Wuytjens (Waterschei) 

Voor een daverende vooruHgang 
van de Volksunie 1000 

500 Naamloos (Borsbeek) 
M.C. Dietvorst (Borgerhout 

Hier nog federale franken, 
wanneer federale intrest 300 

Naamloos (Helchteren) 500 
Nols (Balen) 500 
Blomme Jozef (St.-Kruis) 1000 
Robert Fernand (Berchem) 250 
Van Sumere (Beersel) 500 
Sermens-Van Aken 

(St. Kat. Waver) . Kameraden, 
alle hens aan dek ! 500 

Evrard Vanderplaetse (Tielt) 500 
Jozef Hamerlmck (Eeklo) 100 
J.N. (Vilvoorde) 500 
J.N. (Beringen) 100 
Twee postmannen Brussel X 100 
Fort Camiel (St. Laureins) 4000 
Uit de harde kern (Deurne) 350 
C F . (Herk-de-Stad) 1000 
G. Temmerman (Nieuwerkerken) 1000 
J.C. (Ukkel) 1000 
Karel Liebens (Berchem) 100 
Janssen Petrus (Edegem) 100 
Jozef Lemmens (Rillaar) 

Omver en erover 200 
Regeringsprogramma Eyskens 1972: 

1. retour a Liège 
2. faire sauter Ie carcan 
3. liberté du père de familie 

en Flandre. 
Naamloos (Nederland) 3000 

J. Stryckers (Deurne) 200 
Gilbert Dhollander (St. Pauwels) 1000 
« Als hulde aan de volhoudende 

Vlamingen in Brussel » 
F.V. (Ekeren) 100 

Alfred Lefever (Gent) - 2e storting 500 
Emilien Vandercammen (Evergem) 200 
André Hallemans (Antwerpen) 200 
H. Diels (Lumumbashi) 500 
Jan Moerenhoudt (Halle) 150 
Voor meer Vlaamse macht 

L. Garey (Stekene) 1000 
Mercelis (Nijlen) 500 
Van de Voer... handen af ! 200 
Clement Verbesselt (Londerzeel) 200 
Van de Put te Jeanne (1040 Brussel) 200 
S.D.S. (Viane) 350 
« Tegen monopolie van kleur-

vakbonden » G. Bosmans 
(Antwerpen) 100 

Defrenne (Deurne) 
« Voor een echte demokratie» 500 

Naamloos Gent 50 
« Als ieder sympatisant doet als ik » 

Naamloos (Merelbeke) 1000 
Vanwege 4 leden van het 

« de Fall »-koor 
(Geraardsbergen) 200 

Van Ghendt H. (Brussel) 300 
Wilfried Janssens (Mortsel) 1000 
VU (Moerbeke-Waas) 500 
Cruyplandt H. (Wemmei) 1000 
Van Gyseghem Edgar 100 
Christiaans Willy (Berg) 

Voor Vlaanderen, voor ons recht 1000 

Torfs Joannes (Vilvoorde) 3000 
Dillen Herman (Lanaken) 500 
Snels Joris ('s Gravenwezel) 300 
Lanoye-Belen (1020 Brussel) 

Ons geld aan onze mensen 250 
Haagdorens Renilde (Ekeren) 250 
Maeyaert Jozef (Veurne) 1500 
Boelen Wilfried (Hasselt) 100 
Zuster Edwarda (Lanaken) 

Were di ! 200 
Een Davidsfondser (Leuven) 1000 
Hanstraete Jozef (Oordegem) 

Voor meer rechtvaardigheid 
en liefde 150 

Hanssens (Schilde) 500 
A.M.C. (Grimbergen) voor meer 

recht voor de Vlamingen 150 
Naamloos (Wervik) 500 
Bekaert Ivo (Gent) 100 
Naamloos (St. Genesius-Rode) 

Tegen de Franse scholen 2000 
Lagrou A. (Roeseslare) 1000 
Weduwe Van Gesselen (Jette) 

Omdat Lebbeke veel 
ATU-stemmen zou bijwinnen ! 500 

J.V.H. (Kortrijk) 500 
Naamloos (Kortrijk) 500 
R.V.O. (St. Martens-Latem) 250 
Op de Becq Juliaan (Hove) 200 
J. Bergmans (Jette) 500 
Coppens Johan (Destelbergen) 

Voor een autonoom Vlaanderen 
in een federaal Europa 1000 

M.B. (Opglabbeek) 100 
Janssens M. (Borgerhout) 200 
De Greef Fernand (St. Truiden) 500 
Schoonjans Frans (Zellik) 1000 
Tijl uit Tongeren 

Voor waarheid en recht ! 1000 
Van Obbergen Godelieve 
(Schaarbeek) Volksunie hou koers 100 
Naamloos (Dilbeek) uit solidariteit 

en simpatie 1000 
Naamloos (Bree) 500 
Schoonbaert R. (Antwerpen) 200 
Storins W. - BSD - Federalisme nu ! 100 
Ghijsbrecht Gustaaf (Brugge) 200 
Schoutteten Leen (Kuurne) 

Were di ! 250 
Van der Plaetse G. (Tielt) 100 
Van Rogier en Maria (Lubbeek) 

Voor nr. 4 100 
Van Opdenbosch (It terbeek) 500 
Goubert K. (Denderhoutem) 

Van ons pensioen kan er dat 
nog wel af ! 300 

Lannoye G. (St. Jans-Molenbeek) 
Strijder van het eerste uur 
nog altijd vol vuur ! 1000 

De Smedt (Koningshooikt) 300 
R. Coupé (Moerbeke-Waas) 500 
Van Den Bulck J a n (Antwerpen) 

Tweede storting 150 
A.V.L. (Schorisse) 

Er op en er over ! 200 
Familie Van Loc (Scherpenheuvel) 700 
V.OS (Deurne) 200 

200 
1000 
500 
100 
300 

190 
200 
100 

500« 
400 
200 
500 
509 
100 
300 
5(M} 

1000 
100 
500 
100 
500 

100 
1000 

400 

500 

50(M) 
100 

1000 
500 
100 

Van Themsche Mauri ts (Wilrijk) 500 
BoUingh R. (Evere) 250 
Mercelis (Merksem) 600 
Verleye G. (Kortrijk) 200 
Roefs-Van Damme (Kapellen) 

2de storting 
Evens Kamiel (Gentbrugge) 
Liessens (Borgerhout) 
Laureys Frans (Schaarbeek) 
Guns Leo (Erembodegem) 
Lambrechts F. (Rumst) 

Voor een Vlaams-nationale t rap 
onder een unitair achterwerk ! 

Verslegers J a n (Borgerhout) 
Vermoesen Etienne (Herdersem) 
Juu l Van Dooren (Asse) 
Daeleman F . (Ninove) 
Sel J. (Hoboken) 
Besbrugge Walter (Hoboken) 
Duchateau Jefke (St. Truiden) 
Duchateau-Cuypers (St. Truiden) 
Duchateau-Roosen (St. Truiden) 
Onbekend (Zellik) 
Heel Nederland (Diegem) 
Verbraeken Frans (Beveren-W.) 
Mevr. V.A. (Schoten) 
Naamloos (Borsbeek) 
Geer J. (Turnhout) 
Van Isterdael Oscar 

(St. Katharina-Lombeek) 
Debuyst Leo (Oostende) 
Loenders J a n (Peer) 

« Voor Limburg, mijn land » 
De Dier J a n (Erembodegem) 

« Weg met de voogden : 
zelfbestuur » 

Vanuffelen-Dehuit M. (Ukkel) 
« Het beste voor 7 november » 

Naamloos (Mechelen) 
Hou ende trou (St. Amandsberg) 
Van Sunder J. (Berchem-Antw.) 
Ballet Alfons (Schulen) 
Van Driessche Theo (Erembode-

gem-Terjoden) «Oud en getrouw» 500 
Naamloos (Gooik) 

« Naar de overwinning » 200 
V.N.V.F. (Kester) 

« Voor meesterschap 
in eigen huis 500 

Adriaens Egied (Balen-Neet) 
«Vele kleintjes maken een groot» 

Janssens (Gent) 
« Vlaanderen eerst » 

F.M. (Vossem) 
« Niet schelden of breken, 
maar opbouwen » 

Van Hemelryck Leopold (Halle) 
Brandt F. (Lebbeke) 
Onbekend (St. Lambrechts-

Woluwe) - 2de storting 
Vandezande Herman (Wemmei) 
Jacobs F.E. (Mortsel) - 2de storting 1000 
Rens Raymond (Deurne) 

« Ter nagedachtenis van mevr. 
Lauwens Adelina, wed. van 
dichter Willem Gyssels » 

Florens J a n (Gellik) 
Keymolen Etienne (Asse) 
Kaarters uit Gent 
Van Achter (Lovendegem)) 

« VU : geen parti j als de andere » 200 
Goossens L. (Vossem) 1000 
Bulens J a n (Kapelle o/d Bos) 500 
Naamloos (St. Genesius-Rode) 200 
Naamloos (Koersel) 100 
Van der Bracht E. (Anderlecht) 200 
Herman Engels, Koningshof 
(Schoten) 5000 
Lampaer t Max (Laarne) 1000 
Boie Cecilia (Schaarbeek) 500 
Van der Borgt Mare (Eppegem) 

«Vlaams, volks, vrij» 2de storting 100 
Mevr. Van Eecke-Delen (Koksijde) 1000 
Bruyninckx (Schaarbeek) 2500 
Verspeelt Marcel (Gent) 

« Federalisme, zelfbestuur » 200 
De Roost E. (Mol) 1000 
J.B. (Nijlen) 200 
Mevr. Vanderstraeten en 

familie Horions (Mortsel) 400 
Van der Linden Karel (Lembeek) K)0 
Gepensioneerde van 86 jaar 

(Groot-Bijgaarden) - 2de storting 1000 
J.A. (Testelt) 100 
J.D.S. (Kapellen) lOOp 
Verhelst Adolf (Kuurne) SfiÖ 
Theunissen (Genk) 5(TO 
Naamloos (Schaarbeek) 2de storting MO 
Pater Laurent ien Peumans 

(Leuven) « Voor een overrompe
lend succes» 100 

Uit Keerbergen 
« Voorbeelden trekken. Een 
gebuur van J a n De Boeck stort 
insgelijks 500 fr. » 5000 

50 

300 

150 
100 
1000 

200 
100 

3400 
100 
100 
500 

Totaal 3e lijst : 

Algemeen totaal { 

131.500 

527.^9 
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Op een perskonferentie te Brussel vorige maandag lichtte partij
voorzitter Van der Eist het verkiezingsplab'orm van de Volksunie 
toe. Bij die gelegenheid werd tevens een overzicht gegeven van 
de VU-lijsten in de 17 Vlaamse arrondissementen. In tegenstelling 
met de BSP en de PVV heeft de Volksunie nergens af te rekenen 
met enige dissidentie. Eendrachtiger dan ooit staan de Vlaams
nationalisten in de strijd tegen de gevestigde unitaire machten. 
in de meeste arrondissementen zijn zij er tevens in geslaagd 
waardevolle kandidaten aan te trekken en alle ruimte te geven 
aan jonge kandidaten en de vrouw in de politiek (zie ook biz 4 ) . 
Het is vanzelfsprekend ondoenbaar in het bestek van dit nummer 
al de lijsten integraal te publiceren — daar zou een speciale «Wij» 
voor nodig zijn — en daarom hebben wi j ons beperkt tot de voor
naamste kandidaturen voor de Kamer, Senaat en Provincie. Wij 
zijn ervan overtuigd dat de Volksunie met deze kandidatenlijsten 
een goede kans maakt om de steil oplopende lijn van haar elekto-
rale opgang verder te trekken op 7 november a.s. Een versterkte 
Volksunie is de beste politieke garantie voor Vlaanderen. 

STEVIGE 

LUSTEN 

IN HEEL 

VLAANDEREN 

PROVINCIE ANTWERPEN 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
iumer 
i. Mr. Frans Van der Eist, advokaat, aftredend volks

vertegenwoordiger, Neder-Over-Heembeek. 
2. Reimond Mattheyssens, aftredend volksvertegen

woordiger, Mortsel. 
3. Mr. Hugo Schiltz, advokaat, aftredend volksver

tegenwoordiger, Antwerpen. 
4. Dr. Hektor Goemans, geneesheer, aftredend 

volksvertegenwoordiger, Berchem. 
3. André de Beul, bestuurssekretaris, gemeente

raadslid te Wilrijk. 
6. Valeer de Pauw, letterkundige, Sint-Job-in-

't Goor. 
%. Mevr. Gert de Buysscher-Van Opstal, huisvrouw. 

Opstal. 

opvolging : 
i. Mr. Werner Lens, advokaat, gemeenteraadslid te 

Antwerpen. 

senaat 
Lic. Hektor de Brusme, journalist, Antwerpen. 
Dr. Robert Roosens, geneesheer, aftredend sena
tor, Antwerpen. 

8> Mr. Ver Berne, advokaat, burgemeester te 
Schilde. 

4 Mevr. M. de Ceuster-De Decker, maatschappelijk 
assistente, Mortsel, 

10. Dr. Hendrik Ballet, geneesheer, aftredend sena
tor, Antwerpen. 

opvolging : 
ter. Ver Berne, advokaat, burgemeester te Schilde. 

proYincieraad 

f STRIKT ANTWERPEN 
Mr. Herman Wagemans, advokaat, aftredend pro
vincieraadslid, Antwerpen. 

2. Staf de Lie, bediende, aftredend provincieraads
lid, Antwerpen-Berendrecht. 

3. Oktaaf Meyntjens, schilder-behanger, aftredend 
IMXJvincieraadslid, Burcht. 

4. Clemens de Ranter, electro-technicus, aftredend 
provincieraadslid. Hoboken. 

5. Mevr. Mia Monseur-Kessens, huisvrouw, Ant
werpen. 

DISTRIKT BORGERHOUT-BERCHEM 
1. Mr. Paul Doevenspeck, advokaat, gemeenteraads

lid, aftredend provincieraadslid, Deurne. 
2. Jozef Brentjens, bediende, aftredend provincie

raadslid, Berchem, 
8. Mr. Hugo Andries, advokaat ,gemeenteraadslid te 

Borgerhout. 
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4. Paul van der Gucht, technisch ingenieur. Wilrijk. 
5. Frans Dirks, bouwkundig tekenaar, aftredend. 

Borgerhout. 

DISTRIKT KONTICH-BOOM 
1. Jozef Steurs, fotograveerder, aftredend provin

cieraadslid, Kontich. 
2. Frans van den Neucker, bediende, Schelle. 

DISTRIKT EKEREN-BRECHT-ZANDHOVEN 
1. Juul de Cuyper, fruitkweker, burgemeester te 

Broechem, 
2. Roger Van Dyck, bediende, aftredend provincie

raadslid, Sint-Job-in-'t Goor. 
3. Lode Verhaert, boekhouder, aftredend provincie

raadslid. Kapellen. 
5. Jozef Jordaens, handelaar, Schoten. 

ARRONDISSEMENT MECHELEN 

kamer 
1. Ludo Sels, aftredend volksvertegenwoordiger. 

Duffel. 
2. Ir. Oskar Renard, gemeenteraadslid te Mechelen. 
8. Dr. Moeremans, geneesheer, Willebroek, 

opvolging : 
Guido Belang, apoteker, Sint-Amands. 

senaat 
1. Lic. Wim Jorissen, aftredend senator, Mechel«»« 
2. Van Eisen, schepen te Mol. 
3. Erik de Dapper, Oud ACV-voorzitter, GeeL 

opvolging : 
Frans Van Houtven, handelaar, Oud-Turnhout. 

provincieraad 
DISTRIKT MECHELEN-PUURS 
1. M. Cauwenbergh, aftredend provincieraadslict 

Mechelen. 
2. Guido Delang, apoteker, Sint-Amands. 

DISTRIKT LIER-DÜFFEL-HEIST-OP-DEN-BERG 
1. L, Van Dessel, aftredend provincieraadslid, buiv 

gemeester te Nijlen. 
2. Dr. Rombouts, veearts. Putte. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
kamer 
1. Mr. Jo Belmans, advokaat, aftredend volksvert©^ 

genwoordiger, Geel. 
2. Dr. Jo Valgaeren, geneesheer, schepen te Mol. 
3. Mr. Cis Anthonis, advokaat, gemeenteraadslid ttt 

Herentals. 

opvolging : 
Mr. Cis Anthonis, advokaat, gemeenteraadslid Ut 

Herentals. 
I 

senaat 
1. Lic. Wim Jorissen, aftredend senator, Mechelen. 
2. Van Eisen, schepen te Mol. 
3. Erik de Dapper, oud ACV-voorzitter, Geel. 
opvolging : 
Frans Van Houtven, handelaar, Oud-Turnhout. 

provincieraad 
DISTRIKT TURNHOUT 
1. Mr. Jan Daelemn, advokaat, gemeenteraadslid t« 

Turnhout. 
2. Ir. Herman Roefs, burgerlijk ingenieur, Beerse. 
3. Dr. Jan Sels, veearts, Oud-Turnhout. 
DISTRIKT MOL-ARENDONK 
1. Hugo Draulans, tandarts, gemeenteraadslid, af

tredend provincieraadslid, Dessel. 
2. Ivo Dillen, handelaar, Balen. 
3. Mr. Mertens, advokaat, Mol. 

DISTRIKT HERENTALS-WESTERLO 
1. Ludo Sels, aftredend volksvertegenwoordiger, 

lid. Herenthout. 
2. Rob. Geeraerds, technisch ingenieur, gemeent». 

raadslid te Vorst-Kempen. 
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PROVINCIE BRABANT provincieraad 
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ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
kamer 
1. Dr. Vic Anciaux, geneesheer, aftredend volksver

tegenwoordiger, Brussel. 
2. Drs. Eugeen de Facq, organisatie-adviseur, aftre

dend volksvertegenwoordiger, Essene. 
S. Mevr. Lea Van den Brande, regentes, Mollem. 
4. Lic. Johan Laeremans, leraar. Grimbergen. 
5. Lic. Paul Peeters, zaakvoerder, aftredend provin

cieraadslid, Kapellen-op-den-Bos. 
83. Dr. Jozef Valckeniers, geneesheer, bvirgemee»-

ter te Schepdaal. 

opvolging : 
1. Dr. Jozef Valckeniers, geneesheer, burgemeester 

te Schepdaal. 
2. Lic. Paul Peeters, zaakvoerder, aftredend provin

cieraadslid, Kapellen-cp-den^Bos. 

senaat 
1. Dr. Jur. Lode Claes, bediende, aftredend volks

vertegenwoordiger. Eisene. 
2. Bob Maes, verzekeringsmakelaar, Zaventem. 
8. Juul Van Dooren, handelaar, gemeenteraadslid te 

Asse. 
4. Mevr. Van Heeke-Thibaut, gemeenteraadslid te 

Berg. 

opvolging : 
Bob Maes, verzekeringsmakelaar, Zaventem. 

provincieraad 
DISTRIKT UKKEL 
1. Frank Verbist, boekhouder, Beersel. 
2. A. Van Brakel, Ruisbroek. 

DISTUIKT HALLE-SINT-KWINTENS-LENNIK 
1. Staf de Doncker, aftredend provincieraadslid, 

schepen te Gooik. 
2. Juul de Naeyer, leraar, Halle-Buizingen. 

DISTRIKT WOLVERTEM-VILVOORDE 
1. Frans Van Droogenbroeck, aftredend provincie

raadslid. Liedekerke. 
2. Lic. Paul Peeters, zaakvoerder, aftredend provin

cieraadslid, Kapellen-op-den-Bos. 
8. Architekt Karel Van Hespen, gemeenteraadslid 

te Vilvoorde. 

DISTRIKT ANDERLECHT 
L Maurits Panis, aftredend provincieraadslid, Dil-

beek. 
t. G. Hellinckx, handelaar, gemeenteraadslid te 

Sint-Martens-Bodegem. 
DISTRIKT MOLENBEEK 
L Jozef Verlooy, commercieel direkteur, Jette. 
S. Maurits Praet, handelsvertegenwoordiger, Gans

horen. 
DISTRIKT SCHAARBEEK 
L Theo Pauwels, bediende, aftredend provincie

raadslid, Evere. 
2- Bob Maes, verzekeringsmakelaar, Zaventem. 
DISTRIKT ELSENE 
1. De Waet, schepen, Overijse. 
DISTRIKT SINT-JOOST 
1. Petré, notarisklerk, gemeenteraadslid te Etter

beek. 
8. Ir. Ceuppens, landbouwingenieur, schepen te 

Wezembeek-Oppem. 
f ISTRIKT BRUSSEL 

Francis Van den Eynde, bediende, Brussel. 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 
kamer 
1. Willy Kuijpers, leraar, gemeenteraadslid te 

Herent. 
t. Prof. dr. Herman Verduyn, hoogleraar KUL, af-
8. A. de Samblanx, leraar. Aarschot. 

tredend volksvertegenwoordiger, Kessel-Lo. 
opvolging : 
A. de Samblanx, leraar. Aarschot. 

lenaat 
l . Prof. dr. Maurits Van Haegendoren, ere-conser-

vator, aftredend senator, Heverlee. 
1. Prof. dr. O. Van Paemel, hoogleraar KUL, Hever^ 

lee. 
opvolging : 
L Prof. dr. K. Van den Eynde, hoogleraar KUL, 

Blanden. 
I. Prof. dr. K. Meulepas, statisticus; hoogleraar 

KUL, Kessel-Lo. 

DISTRIKT LEUVEN 
1. Joris Depré, bediende, Tervuren. 
2. R. Overloop, schepen, Veltem. 

DISTRIKT HAACHT-AARSCHOT-DIEST 
1. E. Van Besien, accountant, aftredend provincie

raadslid, Tremelo. 
2. W. Joris, handelaar, Zichem. 
DISTRIKT TIENEN-LANDEN-ZOUTLEEUW-
GLABBEEK 
1. Roger Lenaerts, onderwijzer, gemeenteraadslid te 

Hoeleden. 
2. Rom Geukens, technicus, lid KOO, Halle-Booien-

hoven. 

PROVINCIE LIMBURG 

ARRONDISSEMENT HASSELT 
kamer 
1. Lic. Jozef Olaerts, handelaar, aftredend volksver

tegenwoordiger, Genk. 
2. Jaak Vandenwyngaert, zelfstandige, gemeente

raadslid te Heusden. 
3. Mr. Ivo Jacobs, advokaat, gemeenteraadslid te 

Halen. 

opvolging : 
1. Renaat Vanheusden, technisch ingenieur, gemeen

teraadslid te Hasselt. 
2. Dr. R. Vandekerckhove, gemeenteraadslid, aftre

dend provincieraadslid, Genk. 

senaat 
1. Joris Hardy, zaakvoerder, schepen, aftredend 

senator, Hoeselt. 
2. Grerard Siegers, mijnwerker, gemeenteraadslid te 

Genk. 

opvolging : 
1. Door Van Duren, vertegenwoordiger, gemeente

raadslid te Genk. 
2. Dr. Frans Van Hollebeke, geneesheer, aftredend 

provincieraadslid. Tongeren. 

provincieraad 
DISTRIKT BERINGEN 
1. Rik de Coster, gemeenteraadslid, aftredend pro

vincieraadslid, Tessenderlo. 
2. Rik Wijnen, technisch ingenieur, gemeenteraads

lid te Heusden. 
DISTRIKT GENK 
1. Dr. R. Vandekerckhove, geneesheer, aftredend, 

Genk. 
2. Cor Bouchet, leraar, schepen, aftredend, Opglab-

beek. 
3. Jan Roeps, Genk. 
DISTRIKT HASSELT 
1. Albert Remans, gepensioneerd mijnwerker, oud-

burgemeester. Zonhoven. 
2. Renaat Vanheusdei}, technisch Ingenieur, gemeen

teraadslid te Hasselt. 
DISTRIKT HERK-DE-STAD 
1. Mevr. Irma Decap, aftredend, Zelem. 
2. Jozef Hermans, bediende, Stevoort. 
DISTRIKT SINT-TRUIDEN 
1. Urbain Driljeux, ambtenaar rekenhof, Sint-Trui

den. 
2. Schuerman, gemeenteraadslid te Gorsem. 

ARRONDISSEMENT TONGEREN-MAASEIK 
kamer 
1. Mr. Evrard Raskin, advokaat, schepen, aftredend 

volksvertegenwoordiger, Eigenbilzen. 
2. Dr. Laurent Duchateau, geneesheer, aftredend 

provincieraadslid, Hoeselt. 
3. Dr. jur. Mevr. Margriet De Roo-Neven, gemeente

raadslid te Lommei. 

opvolging : 
Jaak Cuppens, onderwijzer, Neeroeteren. 

senaat 
1. Joris Hardy, zaakvoerder, schepen, aftredend 

senator, Hoeselt. 
2. Gerard Siegers, mijnwerker, gemeenteraadslid te 

Genk. 

opvolging : 
1. Door Van Duren, vertegenwoordiger, gemeente

raadslid te Genk. 
2. Dr. Frans Van Hollebeke, geneesheer, gemeente

raadslid, aftredend provincieraadslid. Tongeren. 

provincieraad 
DISTRIKT NEERPELT 
1. Dr. Jur. mevr. Margriet De Roo-Neven, gemeen

teraadslid te Lommei. 
2. Raf. Geusens, technisch ingenieur, Overpelt. 
DISTRIKT PEER 

raadslid. Peer. 
1. Dr. vet. Jan Plas, veearts, aftredend provincie

raadslid. Peer. 
2. Henri Gijbels, verzekeringsmakelaar, gemeente

raadslid te Helchteren. 
DISTRIKT TONGEREN 
1. Dr. Frans Van Hollebeke, geneesheer, aftredend 

provincieraadslid, Tongeren. 
2. Mevr. Pauline Stassen-Palmans, onderwijzeres, 

Valmeer. 
DISTRIKT BILZEN 
L Dr. Laurent Duchateau, geneesheer, aftredend 

provincieraadslid, Hoeselt. 
2. Dr. Jan Dops, geneesheer, Bilzeu. 

DISTRIKT BORGLOON 
1. Silvio Wijnants, nijveraar. Borgloon. 
2. Etienne Vandebroek, automekanicien, Vljermaal-

root. 
DISTRIKT BREE 
1. Jaak Gabriels, leraar, provinciaal sekretaris 

W L , Bree. 
2. Jan Latinne, leraar, Bocholt. 
DISTRIKT MAASEIK 
1. Leo Pieters, vertegenwoordiger, gemeenteraads

lid te Maaseik. 
2. Theo Schoofs, vertegenwoordiger, gemeente

raadslid te Kinrooi. 
DISTRIKT MAASMECHELEN 
l.Leo Pieters, vertegenwoordiger, gemeenteraads

lid te Kinrooi. 
DISTRIKT MAASMECHELEN 
1. Jozef Vanderhallen, handelaar, Maasmechelen. 
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PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 

ARRONDISSEMENT AALST 
kamer 
1. Dr. Richard Van Leemputten, geneesheer, aftre

dend volksvertegenwoordiger, Zottegem. 
2. Jan de Neve, binnenhuisarchitekt, schepen te 

Aalst. 
opvolging ; 
Jan Caudron, aftredend provincieraadslid, gemeen

teraadslid te Aalst. 

senaat 
L Architekt Renaat Diependaele, aftredend senaton 

Zottegem. 
2. Laurent Verdonckt, landbouwer, Oudenaarde. 
opvolging : 
Urbain de Grave, accountant, aftredend provincie

raadslid, Aaigem. 

provincieraad 
DISTRIKT AALST 
1. Jan Caudron, aftredend provincieraadslid, Aalst. 
2. Lic. Juul Henderickx, leraar, Oordegem. 
DISTRIKT HERZELE-ZOTTEGEM 
1. Urbain de Grave, accountant, aftredend provin

cieraadslid, Aaigem. 
2. Jozef Verdoodt, leraar, Erembodegem. 
DISTRIKT NINOVE-GERAARDSBERGEN 
"L Bert de Cremer, handelaar, aftredend provincie^ 

raadslid, Denderhoutem. 
2. Lieven Minnaert, aannemer, gemeenteraadslid ta 

Zandbergen. 
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ARRONDISSEMENT DENDERMONDE 
kamer 
1. Dr. vet. Aviel Geerinck, nijveraar, burgemees

ter te Zele. 
2. Dr. Juul Van Boxelaere, geneesheer. Wichelen, 
opvolging : 
Mr. Antoon Keldermans, advokaat, Buggenhout. 

senaat 
1. Dr. Gerard de Paep, chirurg, aftredend senator, 

Beveren-Waas. 
2. Jaak Lammens, rekenplichtige, gemeenteraads

lid te Wetteren. 
opvolging : 
Mr. Maurits Coppieters, advokaat, aftredend volks

vertegenwoordiger, gemeenteraadslid te Nieuw
kerken-Waas. 

provincieraad 
DISTRIKT DENDERMONDE-WETTEREN 
1. Mr. Antoon Keldermans, advokaat, Buggenhout. 
2. Dr. Hugo Capiau, geneesheer, burgemeester te 

Massemen. 
S. Oscar de Pus, handelaar, aftredend provincie

raadslid, Oudegem. 
DISTRIKT HAMME-ZELE 
1. Herman Burggrave, schepen te Grembergen. 
2, Jozef de Bruyne, gemeenteraadslid te Zele. 

ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO 
kamer 
1. Mr. Frans Baert, advokaat, aftredend senator. 

Gent. 
2. Dr. Jan Wannijn, geneesheer, burgemeester, af

tredend volksvertegenwoordiger, Nevele. 
8. Paul Van Grembergen, leraar, schepen, aftre

dend provincieraadslid, Ertvelde. 
4. Ir. Guido Deroo, bedrijfsingenieur, gemeente

raadslid te Gent. 
opvolging : 
1. Prof. dr. Van Rompaey, hoogleraar, De Pinte. 
2. Mr. Mark Stals, advokaat, aftredend provincie

raadslid, Sint-Amandsberg. 

senaat 
1, Dr. Leo Wouters, aftredend volksvertegenwoor

diger, gemeenteraadslid te Gent. 
2. Prof. dr. em. Leo Elaut, aftredend senator, Gent. 
5. Oswald Van Ooteghem, binnenhuisarchitekt, af

tredend provincieraadslid. Gentbrugge. 
opvolging : 
Ir. Guido Deroo, bedrijfsingenieur, gemeenteraads

lid te Gent. 

provincieraad 
DISTRIKT DEINZE 
1. Omer Van de Kerckhove, aftredend provincie

raadslid, Aalter. 
2. Coessens, gemeenteraadslid te Deinze. 
DISTRIKT EEKLO 
L Paul Van Grembergen, leraar, aftredend provin

cieraadslid, schepen, Ertvelde. 
2. De Ruyter, verzekeringsmakelaar, Eeklo. 
DISTRIKT EVERGEM 
L Mr Mark Stals, advokaat, aftredend provincie

raadslid, Sint-Ainandsberg. 
2. Van de Walle, landbouwer, aftredend provincie

raadslid, Zomergem. 
t. t)e Spriet, schepen te Wondelgem. 
DISTRIKT LEDEBERG 
i. Oswald Van Ooteghem, binnenhuisarchitekt, af

tredend provincieraadslid, Gentbrugge. 
1. Van Gyseghem, gemeenteraadslid te Merelbeke. 
DISTRIKT GENT 
%. Kris Versyck, leraar, aftredend provincieraadslid. 

Gent. 
S. Lic. Raf. Baeyens, leraar, aftredend provincie

raadslid. Gent 
S. Dr. jur. Roeland Raes, aftredend provincieraads^-

lid. Gent. 
4 Verguit, burgemeester te Mariakerke. 

ARRONDISSEMENT OUDENAARDE-RONSE 
lamer 
1. Ir. Piet D'Haeyer, burgerlijk ingenieur, Oude

naarde. 
I. Prot dr. vet. Michel Debackere, hoogleraar vee

artsenijschool Gent, Sint-Denijs-BoekeL 
mvolging : 
Gi< ries Eechaudt, ambtenaar, Moregem. 

senaat 
i. Architekt Renaat Diependaele, aftredend senator, 

Zottegem. 
ft, Laurent Verdonek, landbouwer, Oudenaarde. 
TOJvolging : 
Urbain de Grave, accountant, aftredend provincie

raadslid, Aaigem. 
Dr. Paul Ascoop, geneesheer, Eine-Oudenaarde. 

provincieraad 
DISTRIKT OUDENAARDE-KRUISHOUTEM 
L Gies Eechaudt, ambtenaar, Moregem. 
I . Jaak Janin, technisch ingenieur. Oudenaarde. 
DISTRIKT RONSE NEDERBRAKEL-SINT-
MARIA-HOREBEKE 
%. Frans de Witte, accountant, Ronse. 

2. Hubert Reynaert, vertegenwoordiger, Hundel-
gem. 

ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS 
kamer 
1. Mr. Maurits Coppieters, advokaat, aftredend 

volksvertegenwoordiger. Nieuwkerken-Waas. 
2. Mevr. Nelly Van der Eecken-Maes, lerares, ge

meenteraadslid te Sint-Niklaas. 
opvolging : 
Mevr. Nelly Van der Eecken-Maes, lerares, gemeen

teraadslid te Sint-Niklaas. 

senaat 
1. Dr. Gerard de Paep, chirurg, aftredend senator, 

Beveren. 
2. Jaak Lammens, rekenplichtige, gemeenteraads

lid, Wetteren. 
opvolging : 
Mr. Maurits Coppieters, advokaat, aftredend volks

vertegenwoordiger, Nièuwkerken. 

provincieraad 
DISTRIKT BE VEREN-TEMSE-SINT-GILLIS 
1. Alfons Claes, diensthoofd, Rupelmonde. 
2. Etienne Audenaert, hoofdboekhouder, gemeente

raadslid te Vrasene. 
3. Alfred Jegers, architekt, aftredend provincie

raadslid te Beveren-Waas. 
DISTRIKT SINT-NIKLAAS-LOKEREN 
1. Leo Van Hoeylandt, konstruktie-tekenaar, Sint-

Niklaas. 
2. Lambert Muller, verpleger, Lokeren. 

PROVINCIE 

WEST-VLAANDEREN 
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ARRONDISSEMENT BRUGGE 
kamer 
1. Mr. Pieter Leys, advokaat, aftredend volksverte

genwoordiger, Brugge. 
2. Dr. Jos Speybroeck, geneesheer, Brugge, 
opvolging : 
Eaf de Clerck, handelaar, gemeenteraadslid te 

Knokke. 
senaat 
1. Mr. Guido Van In, advokaat, aftredend provincie

raadslid, Brugge. 
2. Paul Vlieghe, apoteker, gemeenteraadslid te 

Torhout. 
opvolging : 
Mevr. Josiane Van Vlaenderen, gemeenteraadslid 

te Brugge. 

provincieraad 
DISTRIKT BRUGGE 
1. Raf de Clerck, handelaar, gemeenteraadslid te 

Knokke. 
2. Mevr. Dominique Verbeke-Fonteyne, vroed

vrouw, Brugge. 

ARRONDISSEMENT lEPER 
kamer 
L Michel Capoen, technisch ingenieur, leraar, Ijle-

ningelst. 
2. Dr. Hoflack, geneeshea:, Beselare. 
opvolging : 
Grillet, postmeester, leper. 
senaat 
1. Frans Blancquaert, aftredend senator, Kuurne. 
2. M€vr. Maddens, weduwe dr. Maddens, Geluwe. 
(5)volging : 
H. Verbieze, hophandelaar, Poperinge. 

provincieraad 
DISTRIKT lEPER 
1. O. Vermeersch, landbouwer, aftredend provincie

raadslid, Voormezele. 
2. P. Lerooij, technisch ingenieur, leper. 
DISTRIKT POPERINGE 
1. H. Verbieze, hophandelaar, Poperinge. 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
kamer 
1. Lic. Luc Vansteenkiste, aftredend volksvertegen

woordiger, Wevelgem. 
2. Mr. Frans Vansteenkiste, advokaat, schepen te 

Heule. 

opvolging : 
dr. jur. Herwijn Vandenbulcke, gemeenteraadslid te 

Lauwe. 
senaat 
1. Frans Blancquaert, aftredend senator, Kuurne. 
2. Mevr. Maddens, weduwe dr. Maddens, Geluwe. 
opvolging : 
H. Verbieze, hophandelaar, Poperinge. 

provincieraad 
DISTRIKT KORTRIJK-AVELGEM 
1. Roger Vandewattyne, aftredend provincieraads

lid, Kortrijk. 
2. Willy Malfait, beheerder, Kerkhove. 
DISTRIKT MENEN-MOORSELE 
1. Dr. Wilfried Vanholme, geneesheer, aftredend 

provincieraadslid. Menen. 
2. Dr. jur. Herwijn Vandenbulcke, gemeenteraads

lid te Lauwe. 
DISTRIKT HARELBEKE 
1. Mej. Christine Veys, bediende, gemeenteraadslid 

te Beveren. 
2. Dr. Roger Stock, Harelbeke. 

ARRONDISSEMENT OOSTENDE-YEURNE-DIKSMUIDE 
kamer 
1. Etienne Lootens, nijveraar, aftredend volksverte

genwoordiger, Koekelare. 
2. Lic. Jaak Vandemeulebroucke, leraar, algemeen 

voorzitter VVL, gemeenteraadslid te Oostende. 
3. Bruynoghe, landbouwer. De Moeren. 

opvolging : 

Emiel Vansteenkiste, direktiebediende, gemeente-.., 
raadslid te Oostende. - ' '̂  '• '-^ 

senaat 
1. Leo Vandeweghe, gepensioneerd ambtenaar, af

tredend senator, Oostende. 
2. O. Huyghe, stadsambtenaar, Veurne. 

opvolging : 

Bruynoghe, landbouwer. De Moeren. 

provincieraad 
DISTRIKT OOSTENDE 
1. Mavirits Zwaenepoel, accountant, aftredend pro

vincieraadslid. Gistel. 
2. Dr. Kris Lambert, geneesheer, aftredend provin- i, 

cieraadslid, Oostende. 
3. André Inghelram, burgemeester te Middelkerke. 
DISTRIKT DIKSMUIDE 
1. Etienne Lootens, nijveraar, aftredend volksver

tegenwoordiger, Koeïcelare. 
2. Ir. Deganck, landbouwingenieur, Diksmuide. 
DISTRIKT VEURNE 
1. Bruynoghe, landbouwer. De Moeren. 
2. Mevr. Van Eecke, Koksyde. 

ARRONDISSEMENT ROESELARE-TIELT 
kamer 
1. Dr. jur. Mik Babyion, aftredend volksvertegen

woordiger, Roeselare. 
2. Jozef Pattyn, bedrijfsleider, gemeenteraadslid te 

Izegem. 

opvolging : 
Mevr. Gerda Vantyghem, voorzitster CMBV, Roese

lare. 

senaat 
1. Willy Persyn, landbouwer, burgemeester, aftre

dend senator, Wingene. 
2. André Verstaan, gemeentebediende. Wakken. 

opvolging : 
Elmar Vanbiervliet, burgemeester te Gits. 

provincieraad 
DISTRIKT ROESELARE 
1. Jozef Lievens, aftredend provincieraadslid, Roe

selare. 
2. Mevr. Gerda Vantyghem, voorzitster CMBV, 

Roeselare. 
DISTRIKT IZEGEM 
1. Bernard Depoorter, aftredend provincieraadsli<H 

Izegem. 
2. Elmar Vanbiervliet, burgemeester te Gits. 
DISTRIKT TIELT 
1. Dr. Debucquoy, geneesheer, schepen te Ooigemu 
2. A. Debrabant. aannemer. Wakken. 

MAAK ONS NOG STERKER 



10 wu . 23-to-n 

Voor al uw veriekermgen 

Kies 

M A U R E T U S 
de Verzekerirsgsmaatschappij 

van eigen bodem 

N.V. MAURETUS 

Tolstraat 71-73 ANTWERPEN 

Tel. (03)38.59.53 (5 lijnen) 

AGENTSCHAPPEN 

OVER GANS HET VLAAMSE LAND 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondten 
KERKSTRAAT 58 ANTWERPEN 

(Let op het huisnumm*r I ) 
Telefoon 35.86.62 

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

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 : gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj • Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit • Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de itad. 
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 mooiste 

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

BEENHOUWERS KRUIDENIERS INSTELLINGEN 

U L T I M O PVBA 
GROOTHANDEL IN BEREIDE VLEESWAREN 

Daalstraat 59 — 3601 ZUTENDAAL 
heeft steeds alle bereide vleeswaren in voorraad I 

— meer dan 150 artikelen 
— uitstekende kwaliteiten 
— uiterste prijzen 
Zaakvoerder-eigenaar : Rob. HENDRIKS 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Otylel 73 
2600 Berchem-Antwarpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijfwegensfraat 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 

(ll-VI-71) 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39 19.27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTEILINGEN 

AAN 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-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051/612.84 

T^PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek 
Casthof « 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 - Trollin 

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.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherensfr. 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 

Aanbevolen 
Huizen 

Industriële 
warme! uchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchf generatoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Verlichtingsgroothandel 
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 verllchtings-

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 7 . 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-
delsprljs. 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 
Helkant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

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

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

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

InternaHonaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

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

Fonoplatenhandel 
Zaakvoerder Fons 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 s en < Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraaf 9 - MECHELEN 

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

orgels (van 8.000 fr. af ) -
<t Küng »-bIokfluiten - Orff-

instrumenten. 

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 - Brea 
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 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

OPTIEK — HORLOGERIE 
H. MORAEL 

statiestraat 122 - Berchem 
Tel. 39.32.57 

BANKETBAKKERIJ 
|ozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfena 

Fijn gebak . Suikerwaren 
IJ staarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 

LIERSE VLOERHANDEL 
Li«perttraat 49 - LIER 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPENHAARDEN 

TAPIJT 

Tel. (053)682.15 
I S • Vlamingen, 
• • > J vraag GRATIS ADVIES 
^ ^ ^ ^ voor uw hypothaek-

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

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrljkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met oas I 

VAGO n.v. 
Kolen - Mazout -

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

SANITAIRE, en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veer$traat, 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'*, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden I Inlichtin
gen (postzegel insluiten) t 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 - 's Herfogenbosch 
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persepolls 
(Argos) In Persepolis « Darius » roemrijke hoofdstad, werd zon

dag jl het « Feest van de Eeuw » besloten. De Sjah en keizerin 
Farah Diba waren dagenlang niet uit hun fleurigste kostuum, ter
wijl koninklijke en prinselijke genodigden uit 57 landen dagen-
^ n g de duifjes van Laboureille en de Boergondische hazebillen 
Heten aanrukken. Onder een gouden tentenkamp vierden de als 
Toor een « Figaro's Bruiloft » uitgedoste monarchen de 2.500ste 
verjaardag van de Perzische dynastie. De imperiale feestelijk-
lieden, inklusief de uit Prijs aangevoerde Berry schapeboutjes en 
de imitatietempel van Darius, zouden 2,6 miljard mark (niet om
gerekende cijfers) hebben gekost. Tussendoor toastte de sjah op 
de vooruitgang van wetenschap en beschaving, bracht een dronk 
nit op de grootheid van Cyrus en verleende toen het woord aan 
de negus van Ethopië die nadrukkelijk stelde dat de sjah « de 
koning der koningen » was. 

een despoot van goede > îl 

De sjah van Perzië is een mens van goede wil. Zijn « Feest van 
de Eeuw » was vooreerst bedoeld als een publiciteitsstunt voor 
jBJn Perzische revolutie die nu al tien jaar duurt. Die « revolutie » 
beoogde het afschaffen van de lijfeigenschap, het onder de boeren 
verdelen van het grootgrondbezit, strijd tegen het analfabetisme 
!(60 pet), het invoeren van een sisteem van maatschappelijke ze
kerheid en voor de industriearbeiders werd ook participatie in de 
winst geprogrammeerd. Maar tussen keizers revolutie en de wer
kelijkheid gaapt een enorme kloof. Onlangs werd het grootgrond
bezit weliswaar afgeschaft maar de landelijke bevolking zit erg 
verlegen met de verworven vrijheid en met het keizerlijk ge
schenk (ca 7 ha). Bovendien moet ze de keizerlijke grootmoedig-
beid met harde afbetalingen honoreren, terwijl onteigende land
eigenaars (soms honderd dorpen en meer !) echt oosterse fortui
nen opstreken waarmee ze in de industrie een < boom » op gang 
brachten die alleen in hun eigen voordeel speelt. Als de arbeiders 
voor salarisverhoging en participatie op straat komen (zoals nog 
onlangs te Teheran) worden ze als « kommunistische provoka-
teurs » omvergeschoten door de Savak (geheime politie). Dit ge
beurt anno 1971 in een land dat officieel door een grondwettelijk 
monarch, maar in werkelijkheid door een verlicht despoot wordt 
celeid. Een land waar de staatspartij, de Iran Novi het hele par
lementaire bestel beheert. Waar twee machteloze oppositiepartij
en het « demokratisch » image moeten redden. Waar guerilleros 
in vertwijfeld verzet gaan tegen uitbuiting van boven en onbegrip 
vanwege een landbouwbevolking die blijkbaar niets voelt voor 
sociale hervormingen. 

Ondanks zijn gunstig image (liefdevol familievader, bescheiden. 
Innemend, weigert soms dat men zijn schoenen kust) heeft de 
Sjah de enorme tegenstellingen niet kunnen opheffen. De echte 
demokratische revolutie is daar nog niet in zicht. Het zijn dan 
ook niet alleen ekstremische studenten die zich afvragen of het 
€ Feest van de Eeuw » een gelukkige keizerlijke refleks mag he
ten. Een land dat, zoals Iran, nog aan sociale onmondigheid toe 
Is doet er beter aan zichzelf niet ongepast in de internationale 
kijker te spelen. En beslist niet door een Lucullusmaal dat onwil-
fcenrig het schrikbeeld oproept van de honger in de ontwikke
lingswereld... waartoe het land van Sjah Reza Pahlevi, ondanks 
voortreffelijke keizerlijke bedoelingen, vandaag de dag nog altijd 
behoort. 

de wereld 

van peking naar moskou 

(Argos) Als de bekende don
derslag kwam het bericht dat 
president Nixon na zijn voorge
nomen bezoek aan Peking ook 
naar Moskou zal gaan. De rei
zen naar de twee Mekka's van 
het internationaal kommunis-
me bewijzen dat Washington 
z'n diplomatieke bewegingsvrij
heid teruggevonden heeft. 
Blijkbaar gelooft Henry Kis
singer, Nixons advizeur voor 
buitenlandse zaken, dat de 
VSA « het spelletje met drie » 
aankunnen. Met zijn beslissing 
brengt Nixon alleszins een on
verwachte politieke eskalatie 
op gang. Binnen en buiten de 
VSA is de publieke opinie ge
woon verrast. Zowat overal 
ri jpt het besef dat Nixon een 
onvermoede flair heeft voor 
buitenlandse politiek. « Times » 
en « Le Monde » gewagen al 
van een « politieke goochel-
toer », van een « diplomatiek 
meesterstukje ». Hun bewonde
ring lijkt overigens normaal 
als men weet dat die kranten 
recentelijk nog meenden dat 
Nixon's aangekondigde Peking-
reis alleen maar nadelig kon 
uitvallen voor Moskou. Ver
twijfeld vroegen 's werelds top-
journalisten zich af waarom 
Mister President uitgerekend 
naar Peking wilde terwijl toch 
niet Rood China maar de Sov
jetunie direkt bij de grote in
ternationale problemen betrok
ken is : ontwapening, Vietnam, 
Nabije Oosten en noem maar 
op... 

koele berekening 

Vandaag blijkt dat de VSA 
hun starre anti-Chinese hou
ding hebben afgeworpen. Op 
zichzelf is de nieuwe situatie 
niet zonder ironische pointe : 

te Peking gaat een Amerikaan
se president gemoedelijk over 
Rusland praten ; een paar we
ken later wisselt hij met de 
Kremlintop van gedachten 
over China. Men denkt al aan 
een « gag », een knettergekke 
toestand. Maar schijn bedr iegt : 
achter Nixon staat o.a. de 
koele berekening van een re
publikeins kandidaat voor het 
Amerikaans presidentschap. 
Stelselmatig slaat de heer uit 
het Witte Huis de elektorale 
argumenten van zijn politieke 
tegenstanders stuk. Op het be
slissende moment ontpopt hij 
zich als een vredesduif. 

geen voortvarendheid 

Voor Europa liggen de kaar
ten op het eerste gezicht niet 
ongunstig : de druk van Peking 
(opzettelijk of onbewust ver
sterkt door Nixon's China-poli-
tiek) heeft Moskou's anti-Euro
pese neigingen afgezwakt : het 
akkoord over Berlijn en de 
«r gunstige wending » in de 
Salt-besprekingen wijzen in de 
richting van tegemoetkoming 
en ontspanning. Zelfs in het 
Nabije Oosten hebben de Sov
jets al een domper gezet op 
hun bekende voortvarendheid. 
Zeer onlangs heeft Sadat van 
Egypte te Moskou vernomen 
dat het Kremlin vooreerst een 
politieke oplossing zoekt voor 
het Egyptisch-Israëlisch geschil 
en dat krijgertje spelen een 
niet ongevaarlijk tijdverdrijf 
is.. . 

omweg via peking 

Voorzeker hebben nog andere 
overwegingen meegespeeld bij 

Nixon's beslissing nu ook naar 
Moskou te gaan. Als Rood Chi
na echt onwillig is kan Nixon 
zijn Vietnamese deseskalatie 
wel opdoeken. Hanoi wacht 
toch alleen op het vertrek van 
de laastste Gl uit Zuid Viet
nam. Op dit moment zullen die 
ongezeggelijke Noord Vietna-
mezen (en Vietkongs !) nog 
eens heel speciaal hun beste 
beentje voorzetten om roet te 
strooien in het potje dat daar 
te Saigon wordt gaar gestoofd. 
Als de Vie tnam-kommui ' s ten 
hierbij nog op Chinese steun 
kunnen rekenen is het daar 
voor Van Thieu (en de VSA) 
definitief bekeken. Die gebeur-
lijkheid uit te schakelen is ze
ker een van Nixon's «Chnese» 
oogmerken. Hierbij zal liii ge
diend worden door de omstan
digheid dat China zelf maar 
weinig zijde kan so 'pren uit 
het oprichten, vlak '^ < zijn 
volksdemokratische • re izen , 
van een sterk rode konkurrent 
in Zuid Oost Azië. Maar om de 
zaak kompleet af te ronden 
moet Nixon ook naar Moskou 
toe. Het Kremlin is tot dusver 
Hanoi's trouwste helper ge
weest. Te Moskou weet « men > 
immers dat een krachtig kon>-
munistisch Vietnam een rem 
kan zijn op een voor de Sovjet
unie niet ongevaarlijke Ame-
rikaans-Chinese toenadering. 
Nixon zal dus de kool en de 
geit moeten sparen. Te Moskou 
zal hij bovendien de Russische 
vrees moeten wegnemen voor 
een nieuwe Djenghis Khan en 
zijn apokalyptische horden... 

vertrek uit Vietnam 

Naar verluidt heeft Nixon 
nog meer verassingen achter de 
hand. Er wordt al gefluisterd 
dat hij nog in november de 
vaste datum zal mededelen 
voor het vertrek van de laatste 
GI uit Vietnam. Dat wilden de 
Amerikaanse demokraten toch 
mordicus weten, nietwaar ? 
Nu gaat ook die intieme wens 
waarschijnlijk in vervulling. 
Maar het is wel de vraag of de 
McGoverns, de Muskie's en an
dere demokratische troonpre
tendenten daar, pal vóór de 
verkiezingen van 1972, nog even 
verkikkerd op zijn. 

PERS 
spiegel 
Het regende programma's deze 

week op perskonferenties van al
lerlei partijen, die stuk voor stuk 
dé oplossing hebben om van Bel
genland een paradijs te maken. 
Maar naast dat Belgisch Paradijs 
zal er een hel zijn voorbehouden 
aan de slechte Belgen van diverse 
soort. En een die deze week naar 
de diepste diepten van die hel 
werd verket terd is Paul Henri 
Spaak, « de staatsman » die de 
wereld ons benijdt » zoals Jos 
Van Eynde hem indertijd noemde. 

het volk 

Wie in het volk schrijft deze 
tijden en nog een beetje een on
afhankelijke mening heeft moet 
wel zweten binnen het stijve CVP-
keurslijf waar in de Volkscriben
ten gewrongen worden. De huidi
ge dooddoeners over de Volksunie 
waaronder de afkortingen J.Cl. 
staan zullen we dan maar niet aan 
Jef Claes toeschrijven, maar aan 
Jef Cliché. 

a Federalisme met twee is een 
schone wensdroom-, maar toen vo
rige vrijdag voor de tv aan sena
tor Jorissen de vraag werd qe-
steld met welke Waalse partner 
zijn partij dat federalisme wilde 
verwezenlijken, bleef hij het ant
woord schuldig. 

» In het sociaal programma van 
de VU is er, zoals bij alle andere 

partijen, voor elk wat wils : loon-
trekkenden, zelfstandigen en land
bouwers, gehandikapten, gepen
sioneerden, jeugd, gezinnen enz. 

» Daar de Volksunie niet de 
intentie heeft ooit tot een rege
ring toe te treden, althans niet in 
een unitaire staat, hoeft zij niets 
te verwezenlijken. Daarom wor
den op sociaal gebied alleen maar 
eisen geformuleerd, geen beloften 
gedaan. 

» VU-voorzitter Van der Eist 
verwacht dat de verkiezingen wel 
eens noodlottig zouden kunnen af
lopen voor de liberalen, en dat 
zijn partij dan zou kunnen geroe
pen zijn om de eerste oppositie
viool te spelen. In een democra.-
tische bestel moet er een opposi
tie zijn, maar een partij die haar 
ambitie ertoe beperkt om eeuwig 
oppositiepartij te blijven, het is 
maar mager... ». 

gazet van antwerpen 

Buiten de verplichte wierook 
bij het CVP-programma legde 
G.v.A. toch de vinger op de won
de met te verwijzen naar een le
lijke open plek in de CVP-praat. 
Maar dat wisten we reeds als we 
de Servaiszegekreten hoorden te 
Namen : « Na de verkiezingen de 
Voer dadelijk los van Limburg ». 

« En het CVP-programma heeft 
nog wat anders vergeten, ditmaal 
waar het toch gaat om de officië
le stellingname van een grote 
Vlaamse regeringspartij : waarom, 
wordt de Voer doodgezwegen ? De 
Voer die autentiek-Vlaams is en 
dit moet blijven ? De Voer die 
niet meer mag losgehaakt worden 
van Limburg ? Ressorteert dat 
probleem plots niet meer onder 
het « vertrouiüen », dat men aan 
de Vlamingen vraagt ? De Voer
kwestie werd door de regering 
Eyskens tot een kompromisoplos-
sing gebracht, een oplossing die 
uitsluitend uit een Vlaamse toege
ving diende te bestaan. Zoals naar 
gewoonte trouwens... Wij kunnen 

niet geloven dat een Vlaamse par
tij als de CVP zou gebonden zijn 
aan een kompromis-oplossing die 
duidelijk door een belangrijk deel 
van de openbare mening in Vlaan
deren niet wordt aanvaardt ». 

de nieuwe gazet 

« Van Eynde's kille woede » ti
telt dit liberale blad over de Ant
werpse staatsminister die los
barst te omdat de Brusselse en de 
nationale PVV met de nummers 1 
en 2 gingen lopen bij de nummer-
uitloting. 

« Wie de h. Jos Van Eynde hoor
de uitvaren, na de lottrekking 
voor de nationale kiesnummers op 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, moet wel gedacht hebben 
dat hij de liberalen die (te Brus
sel en elders) de nationale eensge
zindheid trouw bleven, het psycho
logisch effect van de eerste twee 
plaatsen, misgunde. 

» Onzin uiteraard, al kreeg de 
BSP het laatste nummer toegewe
zen. Maar indien het denkvermo
gen van de BSP-co-president niet 
door andere emoties vertroebeld 
ware geweest, zou hij daar allicht 
ad rem het bijbels woord aan vast 
geknoopt hebben dat de laatstten 
wel eens de eersten kunnen wor
den. De idee zal hem inmiddels al 
wel in het hoofd geschoten zijn. 
Zoniet, zonder dank. 

» Officieel protesteerde de h. 
Van Eynde tegen het feit dat een 
Brusselse scheurlijst (PLP Hou-
gardy-Van Offelen) aan dfe natio
nale trekking deelnam. 

» Vraag : waarom wachtte de h. 
Van Eynde zolang om dit bezwaar 
te opperen ? Antwoord : omdat de 
BSP tot het laatste ogenblik ge
hoopt had de « Rode Leeuwen » 
en de Brusselse francofone socia
listische diehards te verzoenen. 
Om die heren onder druk te zet
ten sloot de BSP de hoofdsVedelij-
ke rebellie van deelneming aan de 
lijsttrekking uit. Desondanks mis

lukte de verzoeningspoging van 
niemand minder dan Kamervoor
zitter Achiel Van Acker ». 

volksgazet 

« Van Eynde's hete woede » zou
den we kunnen de galaanval noe
men die dezelfde staatsminister 
uitspuwt tegen zijn oud-partijge-
noot en kollega in de kroonraad 
P.H. Spaak. Nu heeft Jos van 
Baarchoem zoveel jaren zijn best 
gedaan om deftig te gaan schijnen 
maar wat hij nu over Spaak 
schrijft, lijkt op het bisongebulder 
van zijn kwaadste jaren. Foei, Jo-
seph-Theofiel. 

« Men is geneigd te geloven dat 
men enkel te doen heeft met se
niele onzin van een zichzelf over
levend politicus, die het applaus 
van de meetingzalen niet kan mis
sen en die ook nadat hij zich se
dert méér dan vijf jaar uit de po
litiek heeft teruggetrokken omdat 
de zakenwereld hem méér geld op
brengt, nog waant bij gelegenheid 
een rol te kunnen spelen. 

» Men zou dan heel de zaak kun
nen afdoen met de i^rklaring dat 
niemand, nadat Spaak ooit be
weerde « zijn partij te zullen vol
gen tot in haar dwaasheden » (wat 
hij zelfs niet deed tot in haar 
meest wijze beslissingen !), HEM 
vandaag behoeft te volgen tot in 
de kindse verklaringen van zijn 
hoge leeftijd. 

» Het is een aanval zonder ele
gantie en zonder moreel besef van 
een wrokkig bejaard heerschap dat 
teert op vergane glorie en op ver
diensten die hij enkel kon verwer
ven met de hulp van de strijdmak
kers die hij thans probeert te vel
len. „ ^ 

> Hij is dan ook in allerhoogste 
mate te laken 'en te veroordelen. 
Jtedcr die zich, zoals « Le Soir », 
leent tot het meespelen van zijn 
verachtelijk spel eveneens ! ». 

w. luyten 
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bewegi 
antwerpen 

ANTWERPEN (arr.) 

NIEUW ADRES 

Door verhuis van arr. sekr. 
Wim Claessens vervalt van
af 29 oktober het adres Lier-
sesteenweg 197, Mortsel. 
Het « nieuw adres » wordt 
vanaf 29 oktober : Pastoor 
Deensstraat 19, Mortsel. Te
lefoon 03/55.39.09 blijft be
houden. 

AARTSELAAR 
BORDEN-AKTIE 

Allen die een braakliggende 
grond of een voorhof ter be
schikking willen stellen voor 
het plaatsen van 'n bord, mel
den dit op het sekretariaat, He-
lenboslaan 25, Aartselaar. 

PROPAGANDA 
Werkers voor het bussen van 

pamfletten en/of het plakken 
van affiches, kunnen kontakt 
nemen met René De Ranter, 
Helenboslaan 25, Aartselaar. 

ONZE KAS IS LEEG 
U kunt ze vullen door stor

t ing op pr 158.05, Kredietbank 
Aartselaar, rek. 1185/00640, VU-
Aartselaar ofwel per omslag op 
het sekretariaat : R. De Ranter, 
Helenboslaan 25, Aartselaar. 

ANTWERPEN (Stad) 

EIGENAARS GEVELS 
Of muren, of panden : geef 

uw toestemming aan de VU om 
op uw eigendom, waar dat mo
gelijk is, affiches te laten plak
ken. Tel. 36.84.65. 

GETUIGEN 
We hebben nog een aantal 

getuigen te kort om de tellin
gen bij te wonen op de dag der 
verkiezing in de feestzaal te 
Antwerpen. Geef uw naam op 
aan het sekretariaat, Wetstraat 
12, Antwerpen, tel. 36.84.65. 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Zondag 7 november in de zaal 
Biljart-Palace, Kon. Astrid-
plein. Tweede verdieping. Van
af 18 u. 

KOLPORTAGES 
Elke zaterdag. Vertrek om 

13u. 30 op het sekretariaat. 
STEUN 

De steunlijst ligt klaar op 
ons sekretariaat. We verwach
ten u. Stortingen welkom op 
P.C. 15.02 van Eural Bank Ant
werpen voor rekeningnr. 2/0494 
van Volksunie Antw. Stad. Ook 
de bestuursleden gaan rond 
met een steunlijst. Elke steun
lijst draagt de ronde stempel 
van de afdeling. 
JONGERE MEDEWERKERS 

Voor aktieve propaganda. 
Geef naam en adres op aan het 
sekretariaat. 
RAAMAFFICHES 

Op aanvraag sturen we ze 
u op. 

RADIOWAGENS 
Hebt u een wagen ter be

schikking die de ganse week 
bollen kan, uitgezonderd zater
dag en zondag ? Wij hebben er 
wel een goed chauffeur voor. 

BALEN-OLMEN 
WANDELTOCHT 

Onze tweede wandeltocht 
gaat door morgen 24-10. Bijeen
komst lokaal café Coiffeur, 
Kerkstraat 63, Balen om 13u.30. 
Om de hongerige magen te spij-
zigen zullen er na de wandel
tocht door de vrouwenklub 
Nele sandwiches verkocht wor
den. 

SCHAKEL VOETTOCHT 
VOERSTREEK 

Onze afdeling zal deelnemen 
aan het tussentrajekt Mol-Be-
ringen op zondag 31 oktober 
evenals aan de laatste gezamen
lijke tocht van Tongeren naar 
de Voerstreek op 1 november. 

SINT NIKLAASFEEST 
Vrouwenklub Nele verzorgt 

voor de tweede maal het Sint 
Niklaasfeest voor onze kinde

re... Dit feestje zal doorgaan op 
11 november om 15 u. in ons 
lokaal. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Alle inlichtingen zijn te be
komen op het plaatselijk sekre
tariaat bij Egied Adriaan, 
Heynfbergen 33, Balen. 

BORGERHOUT 
TOETERT U MEE ? 

Zaterdag 30 oktober 1971 om 
14 u. 30 is verzamelen geblazen 
aan hoek Bikschotelaan-Lode 
van Berckelaan voor onze 
grootscheepse propagandisti
sche autokaravaan doorheen de 
voornaamste straten van Bor
gerhout. Wij verwachten een 
zeer grote opkomst. 
DEELT U MEE IN DE 
SPANNING ? 

Op verkiezingsdag, 7 novem
ber, komen leden en simpati-
santen bijeen vanaf 19 u. in 
lokaal « Nieuwe Carnot », Car-
notstraat 60 (bovenzaal) om ge
zamenlijk voor een perfekte 
tv en tussen pot en pint de 
verkiezingsuitslagen te volgen. 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 12 november algeme
ne ledenvergadering. Volksver
tegenwoordiger R. Mathijssens 
bespreekt samen met ons de 
verkiezingsuitslagen. 
JONGEREN IETS VOOR U 

Propagandisten worden met 
open armen ontvangen bij Lam-
bert Van de wal, St. Erasmus-
straat 18, Borgerhout. 
GULLE BORGERHOUTE-
NAARS GEVRAAGD 

Wie spijst er onze kas ? Alle 
giften worden met dank aan
vaard bij penningmeester Jos 
Verbergt, Florastraat 81, of bij 
onze bestuursleden. 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

Wie steunt ons verkiezings
fonds ? Stort op VU-Edegem 
bankrek. 5522 van Bank van 
Breda of op postrekening nr. 
901911 van K. Van Reeth, Drie 
Eikenstraat 70, Edegem. 
AUTOKARAVAAN 

Grote verkiezingsautokara-
vaan op zaterdag 6 november 
om 14 u. Datum vrijhouden. 

EKEREN 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 29 oktober uitgebrei
de ledenvergadering. Valere De 
Pauw spreekt over : « Nog 
steeds : Vlaanderen eerst ». Al 
de leden en simpatisanten uit 
de omgeving zijn hartelijk wel
kom. 
VERKIEZINGSKAMPANJE 

Wie wil er nog VU-affiches 
voor zijn raam hangen ? Wie 
heeft zijn financieel steentje 
nog niet bijgedragen ? Wendt 
u tot Maurits Van Tongerloo, 
Leliënstraat 62, Ekeren, tel. 
64.55.14. 

HERENTHOUT 
VU-BAL 

Als inzet tot de verkiezings-
aktie werd het VU-Bal van 16 
oktober onder alle opzichten 
een meevaller. 

In de namiddag werd het een 
feestelijke optocht door He-
renthouts straten met op kop 
de puike fanfare « Kempen-
land » voorafgegaan door haar 
stijlvol opstappende drumband. 
Later op de avond kende het 
VU-bal een flinke opkomst en 
voelde men intens de sfeer van 
kameraadschap aan. Vele kan
didaten waren op post en wer
den warm toegejuicht. Een 
goed met prijzen gestoffeerde 
tombola, resultante van de in
spanningen van al de afdelin
gen van ons kanton, verrijkte 
ons arrondissementeel kies-
fonds met 11.581 fr. Dank aan 
allen die zo belangloos hun 
steentje bijbrachten. 
CVP FAIR-PLAY 

Alhoewel de CVP zich pas 
eind vorige week verbonden 
had de verkiezingscampagne in 
een geest van fair-play te voe
ren, was een van haar eerste 
faire daden het overplakken 
van onze, dan nog op private 
eigendommen, opgestelde bor
den. Natuurli jk liet de repliek 
van onze propagandisten niet 
lang op zich wachten en wer
den de borden weer van alle 
CVP-smetten gezuiverd. Wij 
laten ons niet doen... Frans, 
maar blijven voorlopig nog fair. 

HOBOKEN 
VERKIEZINGEN 

Mensen die twijfelen of ze 
wel op de kiezerslijsten voor
komen kunnen deze raadplegen 
op het sekretariaat. Jozef de 
Costerstraat 38, tel. 27.85.58. 
Het is zeer belangrijk dit te 
doen. 

Stort een financiële bijdrage 
op postrekening 1339.44 van 
VU-Hoboken, Lage weg 158, 
2710 Hoboken. Men kan zijn 
bijdragen ook afgeven bij Jan 
Peeters, zelfde adres. 

Morgen zondag 17 oktober 
werftocht met ons weekblad 
« Wij ». Verzameling 10 u., 
« Oude Spiegel », Kioskplaats. 

Medewerkers in de verkie
zingsperiode geven hun naam 
op aan het sekretariaat . 

HOVE 
7 NOVEMBER 

Hovenaars rekent af met de 
grendelaars, verkwanselaars en 
unitaristen ! Spijs ons verkie
zingsfonds. Stort mild op bank
rekening nr. 1056/13/01182 van 
de VU-afdeling Hove bij de 
Kredietbank, Hove, postreke
ning nr. 102.83. 

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. 

KALMTHOUT 
AUTOCARAVAAN 

Zaterdag 30 oktober te 14 u. 
30. Verzameling : Heidebloem-
laan te Heide. Nadere inlich
tingen : Bert Van Geenhoven, 
tel. 66.86.51. 

KONTICH 
EIGENAARS GEVELS 

Of muren of panden : geef 
uw toestemming aan de VU om 
op uw eigendom, waar dat mo
gelijk is, affiches te laten plak
ken. Tel. 57.31.31, 57.13.52 of 
57.33.11. 

VERKIEZINGEN 
Ledenvergadering op vrijdag 

29 oktober in ons lokaal Alca
zar. Autokaravaan in samen
werking met afdeling Lint op 
zaterdag 30 oktober in de na
middag. 

OPROEP 
Onze afdeling heeft 3 kandi

daten : Mon van den Hauwe 
(Kamer) , Marcel Verbeeck (Se
naat) en l i js t t rekker Jef Steurs 
(Provincie). Wij staan voor 
grote verkiezingskosten. Daar
om graag uw steun op onze re
kening bij de Kredietbank Kon-
tich Nr. 1155/00715 voor Volks
unie-afdeling Kontich. Dank. 

MERKSEM 
OPROEP 

Dringend beroep op al onze 
leden en medestanders om uit 
hun afzondering te komen. Wie 
zich beschikbaar wil stellen 
voor speciaal propagandawerk 
kontakteert onze organisatie-
leider Omer Stevens, Gudrun-
laan 51, (tel. 45.25.17) of propa
gandaleider Marcel Amelinckf 
donderdagavond in Tijl. 

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. Kaar ten bij de bestuursle
den van alle afdelingen. 

MORTSEL 
VERKIEZINGSFONDS 

Elke vorm van steun is van 
harte welkom. Stort heden nog 
uw « verkiezings-bijdrage » op 
onze p.c. n r 1151.12, Volksunie 
Mortsel, Lierse steenweg 197, 
Mortsel. (Tot 28 okt.). 

NIEUW ADRES 
Gemeenteraadslid en VU-arr. 

sekr. Wim Claessens met zijn 
gezin verlaten op 29 oktober 
e.k. het in de kringen gekende 
adres Liersesteenweg 197. Het 
K nieuw adres » van 29 dz. 
wordt : Pastoor Deensstraat 19, 
Mortsel (Savelkoul). Telefoon 
55.39.09 blijft behouden. Steeds 
tot uw dienst. 

MOL 
FEESTELIJKHEDEN 

Zaterdag 30 oktober ontvangt 
de afdeling een nieuwe afde-
lingsvlag. Om 14u.30 vlaggeop-
tocht, vertrek Parochiecen
t rum Van Ginderbuiten, Ka-
pelstr. 90. Alle deelnemende af
delingen komen met hun afde-
lingsvlag. De arr. autokaravaan 
komt na de rondri t tijdens de 
namiddag samen te Mol om 
18u. Om 18U.30 zal mr Van der 
Eist het woord voeren. Om 
20u.30 vlaggebal met het dans
orkest The Chiefs. 

NIEL - SCHELLE 

INHULDIGING 
AFDELINGS-
SEKRETARIAAT 

Op zaterdag 9 oktober over
handigde aan het lokaal Oud 
Heidelberg arr. voorzitter Van 
Huffelen het nieuwe Nielse 
afdelingsvaandel. 

Voorafgegaan door de vaan
dels der verscheidene afdelin
gen en door de Volksuniehar
monie van Antwerpen, stapten 
daarna een 300-tal feestvierders 
op o.m. naast de senatoren en 
volksvertegenwoordigers uit 
ons arrondissement, een af
vaardiging van het arrondisse-
mentbestuur, verscheidene pro
vincieraadsleden, gemeente
raadsleden en een zeer sterke 
groep afdelingsbesturen uit het 
arrondissement Antwerpen. 
Wie zeker opvielen waren de 
bestuursleden van Nieuwker
ken-Waas. 

Omringd door de fiere Nielse 
VU-leden trokken de mandata
rissen op naar het vast sekreta
riaat der afdeling Niel-Schelle, 
waar we de gelegenheid hadden 
het puik vernieuwde gebouw te 
bezichtigen, vóór we verder 
door de gemeente opstapten. 

Ingeleid door afdelingsvoor
zitter Van den Neucker, die 
vooral de nadruk legde op het 
belang van het dienstbetoon, 
op puike wijze verzorgd door 
gemeenteraadslid De Koek, 
evenals op de geest van kame
raadschap, die tot uit ing kwam 
bij het in orde maken van het 
sekretariaat, als « architekt » 
Flor Janssens, stelde onder
voorzitter Haesevoets de kandi
daten uit de Rupelstreek voor. 

Zondag 10 oktober ontvingen 
de mannen van Niel in hun 
sekretariaat hun leden en sim-
patizanten. 

DANK 
Het bestuur van de Volks

unie Niel-Schelle dankt alle 
medewerkers en aanwezigen 
in de voorbije feesten. Met 
spijt vernamen we dat aanwe
zige bestuursleden uit naburige 
afdelingen bij ons waren en die 
ons niet bekend waren niet ver
welkomden noch dankten. We 
verontschuldigen ons bij deze 
vrienden en we blijven tot we
derdienst bereid. 

SCHILDE 

OPROEP 
Wie heeft er nog een plaatsje 

voor een verkiezingsbord, wie 
helpt ons voor het plakken ? 
Wij rekenen ten stelligste ook 
op de jeugd. Alle inlichtingen 
bij Rik Daniels, tel. 83.26.68 of 
bij sekretar is G. Van Wesem-
beeck, tel. 83.09.11. 

VORST-KEMPEN 
BAL 

Op het voetbalterrein van 
Groot-Vorst, jaarl i jks afdelings
bal, heden 23 oktober. In-
kom 30 fr. 

WILRIJK 
PROPAGANDA 

Zoals t i jdens de gemeente
raadsverkiezingen loopt alle 
propaganda over Pol Vander-
gucht, Juu l Moretuslei 362, tel. 
27.79.70. 

SPOEDIG HERSTEL 
Na haar operatie van vorige 

week wensen wij onze simpa-
tieke ondervoorzitster (en kan
didate voor de provincieraad) 
een spoedig en algeheel herstel 
toe. 

HOF LEGRELLE 
Ook in volle verkiezingsperi

ode gaat de strijd verder. Reeds 
twee keer werden de muren 
van het Hof en de s t ra ten van 
het Valaar volgekalt met leu-

'zen en slogans als « Groen van 
ons, afblijven » en « Weg met 
het winstbejag ». Zojuist heeft 
een provinciale kommissie er 
in een advies op gewezen, dat 
het Hof als groenzone voor het 
dichtbevolkte Valaar niet mag 
verdwijnen. 

WOMMELGEM 
PROPAGANDA 

Ieder « Wij «-lezer geeft na 
lezing zijn blad door, of stopt 
het in de brievenbus bij een 
« twijfelaar ». 

Aanbevolen : Hang een affi
che voor uw raam : 40 cm. x 
60 cm. Verkri jgbaar : Welkom-
str. 2, tel. 53.61.75 en Welkom-
str. 116, tel. 53.86.68. 
1000 X 1000 

Ieder lid kijkt uit naar ge
schikte plaatsen. Een seintje 
verwachten wij op de adressen 
Welkomstraat 2 en Welkom-
straat 116. 

ZWIJNDRECHT 
STEUN 

Stort vandaag nog uw bi j 
drage op postrekening van Pie t 
Severins nr 123473, Zwijn-
drecht met vermelding van 
verkiezing 1971. Dank bij vooi^ 
baat. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE (arr.) 
KONTAKTADRESSEN VOOR 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Brussel : Kongresstraat 53, 
1000 Brussel, tel. 17.92.18. 

Wolvertem : J. De Mars, 
Hoogstraat 51. 

Vilvoorde : Jonkers, Schaar
beeklei 3, tel. 51.44.42. 

Halle : Café De Sleutel, Gro
te Markt. 

Overijse : Café « Luxem
bourg » bij de kerk van Jezus-
Eik. 
Etienne Keymolen, Ringlaao-
Zitter, Walfergem. 

Zaventem : Bob Maes, Park
laan 14, tel. 20.18.59. 

Gooik : J. De Loecker, Steeii-
weg Halle-Ninove 42A. 

Dilbeek : E. Van Wijmeersch, 
Oranjerielaan 4. 

Deze adressen zullen zo spoe
dig mogelijk bedeeld worden. 
ARR. SECRETARIAAT 

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

FINANCIËLE MOBILISATIE 
De volgende afdelingen s taan 

momenteel aan de top voor wa t 
betreft het bijeen brengen van 
de nodige verkiezingsfondsen : 
Meise-Wolvertem 210 % ; Ep-
pegem-Zemst 142 % ; ( jr imber-
gen-Beigem 142 % ; Steenok-
kerzeel-Perk 127 % en St. Ge-
nesiuS-Rode-Alsemberg 100 %. 
Proficiat ! 

Nog steeds zijn een paar af
delingen niet in het bezit van 
de nodige s teunkaarten. Tel. : 
Theo Beenders 20.14.46. 

BRUSSEL 
ZILVERMEEUWTJES 
BRUSSEL 

Zaterdag 6 november vanaf 
18 uu r en zondag 7 november 
vanaf 12 uu r verwachten wij 
u op onze pensenkermis in he t 
lokaal « Uilenspiegel », Ple-
t inckxstraat 38 te Brussel. P e r 
schotel : 50 fr. Steun onze jon
ge Vlaams-nationale jeugdbe
weging. 

Kernredaktle 
T. van Overstraeten (elnd-
red.), P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktle en publiciteit : 
Sylvaln Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer t 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet onN 
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement t 300 fr. 
Halfjaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers : 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 

op prk. 1711.39 van « WIJ », 
Voldersstr. 71 , 1000 Brussel. 

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

Brussel 1120 
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ASSE (Kanton) 
AKTIE 

Drie autokaravanen zullen 
he t kanton doorkruisen. Van
daag 23 oktober : ver t rek te 
Merchtem, Mieregemplein, Op
wijk, Brussegem, Mollem, Asse, 
6t . Ulriks-Kapelle ; 30 oktober : 
ver t rek te Liedekerke, Station, 
Hekelgem, Essene, Teralfene, 
Ternat , St. Katar ina Lombeek ; 
6 november : ver t rek te Merch
tem, Mieregemplein en tocht 
door gans het kanton. 

De tochten beginnen telkens 
om 13 u. stipt. Er wordt veel 
volk verwacht. 

GRIMBERGEN BEIGEM-
HUMBEEK 
PROPAGANDA 

Het algemeen sekretariaat 
stelt grote affiches ter beschik
king aan de afdelingen, be
stemd voor borden van 1.20 m 
op 1.60 m. Leden ot sympati-
santen die een huisgevel of een 
goedgelegen weide of braak
liggend terrein voor dit doel 
wensen ter beschikking te stel
len worden verzocht zich zo 
spoedig mogelijk te melden bij 
Paul De Neve, Max Havelaar
laan 10 te Grimbergen. Het be
s tuur zorgt zelf voor de plaat
sing en aanplakking. 

FINANCIËLE MOBILISATIE 
De vervroegde verkiezingen 

verplichten ons terug beroep te 
doen op uw financiële steun. U 
kun t bijdragen : door storting 
op onze rekening nr. 11711 van 
de Kredietbank te Grimbergen 
(PCR nr. 11545) ; door het ko
pen van s teunkaar ten ; door 
he t kopen van loten van onze 
tombola waarvan de t rekking 
zal plaats hebben tijdens het 
bal van 27 november e.k. in het 
Fenikshof. Deze loten worden 
verkocht aan 50 fr. en... mis
schien wordt u de winnaar van 
een « Fiat 500 ». 

K. FLEMING-SHOW 
Vrijdag 5 november (2 da

gen voor de verkiezingen) in 
he t Fenikshof : « Kur t Fleming 
Show ». 

SOC. DIENSTBETOON 
ledere dinsdag van 18u.30 tot 

20u. in het gemeentehuis — lo
kaal n r 1 — tel. 59.12.47, door 
schepen Gaston Asselberghs en 
COO-lid Paul De Neve. 

HALLE (Federat ie) 
AUTOKARAVANEN 

De eerste autokaravaan heeft 
laats heden zaterdag 23 okto-
er. Verzamelen om 14u. op het 

St. Rochusplein te Halle. Daar 
zal de autokaravaan dan ge
splitst worden voor de twee 
streken. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sterrebeek : Leo De Kerpel, 
Leopold Watierlaan 89. 

Wemmei : Walter Van Mie-
ghem, gemeenteraadslid, Kaas
m a rk t 157. 

Grimbergen : Paul Deneve, 
Max Havelaarlaan 10, telefoon 
59.35.04 en Gaston Asselberghs, 
Keienberglaan 76, telefoon 
69.20.77. 

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. 

KORTENBERG-EVERBERG-
MEERBEEK 
MEETING 

Gespreksavond door Willy 
Kuijpers, l i jstaanvoerder Ka
mer, opgeluisterd met dia's, 
over de bedreiging door de 
Brusselse olievlek. Heden za
terdag 23 oktober om 2C u. in 
de zaal Rubens (naast de kerk) . 
Het gaat ons allen aan ! 

LEUVEN (arr.) 
AUTOKARAVANEN 

Geef Bruxelles een les ! 
Neem talri jk deel aan onze 
BUtokaravanen : 

Zaterdag 23.10 : Diest en 
Aarschot : 14 u., Grote Markt, 
Diest. 

Zaterdag 30.10 : Leuven-zuid: 
8 u. 30, Hertenberg, Hoeve Stol-
berg, Tervuren ; Tienen en 
Landen : 13 u., Grote Markt, 
Tienen ; Diest en Aarschot : 
14 u.. Witte Molen, Aarschot ; 
Leuven-noord : 12 u. 30, gemeen
tehuis, Kortenberg. 

Zondag 31.10 : Tienen en 
Landen : 13 u., Grote Markt, 
Tienen. 

Zaterdag 6.11 : Leuven-noord: 
12 u. 30, gemeentehuis, Korten-

berg ; Haacht : 13 t. 30, nieuwe 
rijden doen wij een speciaal 
zuid : 14 u. 30, Hertenberg, hoe
ve Stolberg, Tervuren. 

LIEDEKERKE 
BAL 

Vandaag 23 oktober 1971 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. 

ST. PIETERS LEEUW 
HAANTJESKERMIS 

Onze eerste haantieskermis 
heeft plaats op zaterdag 13 no
vember vanaf 18 uur en zondag 
14 november vanaf 12 uur in de 
zaal « Moriau », Rink (tegen
over ingang kerk) te St. Pie
ters-Leeuw. Kom tussen de 
twee verkiezingen in u even 
verpozen bij ons. 
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. 

UKKEL (Kanton) 
AUTOKARAVAAN 

Om door de bedreigde ge
meenten zoals Beersel, St. Ge-
nesius-Rode, Linkebeek enz. te 
ri jden doen wij een speciaal 
beroep op alle Brusselse afde
lingen om met een grote auto
karavaan uit te pakken op za
terdag 30 oktober. Verzamelen 
om 13u.30 bij de water toren te 
Beersel (stwg op Alsemberg, 
halfweg Alsemberg-Beersel). 

WEMMEL 
OVERLIJDEN 

Op 22 september 11. overleed 
schielijk op tachtigjarige ouder
dom te De Panne onze par t i j 
genoot Theo De Pyper-Jacobs. 
Gesproten uit een kinderri jk 
gezin, deelde hij in zijn prille 
jeugd met zijn vader en oudere 
broers het harde trekkersleven 
naar de bietenoogst en de steen
bakkerijen in Noord Frankri jk. 
Door noeste werklust en vol
harding kon hij thans van een 
zekere welstand genieten. Hij 
was zijn leven lang een strijd
baar Vlaming. 

We bieden zijn t reurende 
gade Marie Jacobs en zijn 
bloedverwanten onze welge
meende deelneming aan. 

ZAVENTEM - NOSSEGEM 
BAL 

De afdeling van de Volks
unie houdt haar tweede lus-
t rumbal op zaterdag, 30 okto
ber e.k. in de zaal « St. Mi-
chiel », Stat ionsstraat 103 te 
Zaventem. Het Orkest « Bert 
Minten » speelt ten dans. 

oost-ylaanderen 

ASPELARE-
NEDERHASSELT 
ZITDAG DIENSTBETOON 

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

BALEGEM 
BAL 

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

KXEINKUNST 
Zaterdag 30 oktober, optre

den van « De Elegasten » in 
zaal Oranjefontein te Balegem, 
te 20 u., in een volledig pro
gramma. Wij verwachten alle 
simpatisanten uit de omliggen
de afdelingen. 

PROPAGANDA 
Medewerkers voor rondrit

ten, karavanen, uitdelen pam
fletten, plakken enz melden 
zich bij sekretaris Wim De 
Smet, Smissenbroek 1, Ooster
zele (tel. 705390) ; finantiële 
steun bezorgen bij Daniël Hel-
derweirdt, Rooigemdries 52, 
Balegem. 

DEINZE 
PAMFLETTENAKTIE 

Voor de tweede achtereen
volgende zondag werden na de 
missen pamfletten verspreid 
door onze kandidaten met hun 
aktieve medewerkers. 
GETUIGEN 

Wie als getuige wilt zetelen 
in de telburelen (vanaf 15 u.) 
wordt gevraagd zich dringend 
in verbinding te stellen met 
R. Ryckbosch, Driesstraat 36, 
Deinze. 
ONZE KANDIDATEN 

Kamer : 5e Robrecht Ryck
bosch ; Senaat : 5e Maes Her
man ; Provincie : 2e Laurent 
Coessens. 

DENDER-WEST 
AUTO-KARAVAAN 

Zondag 31 oktober e.k., ver
trekt aan de kerk van Vlier-
zele te 9 u. 30 een propaganda-
karavaan ter ondersteuning 
van onze twee kandidaten : Ju
les Henderickx en Ghislain 
Henderickx. Alle leden en sim
patisanten worden stellig ver
wacht. 

EREIWBODEGEM (Centrum) 
10 JAAR VU 

Hoogtepunt in onze verkie
zingscampagne wordt onge
twijfeld de viering van 10 jaar 
VU te Erembodegem. 's Namid
dags te 13 u. 30 verzamelen 
voor een grootse autokaravaan 
doorheen Erembodegem en de 
andere gemeenten van het kan
ton. Vertrek op het Kerkplein, 
's Avonds : viering van de 
stichters van onze afdeling, op
treden van « De Elegasten », 
politieke rede door Meester 
Frans Baert, senator. Na 31 ok
tober is de kous echter nog niet 
af : wij moeten onze part i j en 
onze plaatselijke kandidaten 
maximaal steunen. 

GAVERE 
KLEINKUNST 

Zaterdag 30 oktober, afspraak 
met « De Elegasten » te Bale
gem, zaal Oranjefontein, te 20 
uur. 
WEERGALM 

Ons blad verschijnt voor de 
tweede maal huis aan huis ; 
financiële steun bezorgen aan 
penningmeester Willy De Rij-
cke, Scheldestraat 9, Gavere, 
hetzij op zijn postrekening nr. 
857368, hetzij onder goed geslo
ten omslag. 
PAMFLETTEN 

ledere week verschijnt een 
nieuw pamflet. Wie wil mee
helpen om ze uit te delen kan 
zich melden bij de bestuursle
den. Autokaravanen op 30 en 31 
oktober alsook op 6 november. 
Allen op post ! 
KIESFONDS 

Steun voor « Weergalm » en 
pamfletten welkom op postre
kening 857368 van penning
meester Willy De Rijcke, Schel
destraat 17, Gavere. U kan ook 
terecht bij onze bestuursleden. 
PROPAGANDA 

Alle medewerkers stipt op 
post voor onze zaterdagavond 
en zondag aktie, van nu tot 7 
november. Inlichtingen : sekr. 
Mark De Langhe, Scheldestraat 
9, Gavere, tel. 751703. 
BAL 

Verkiezingsbal op zaterdag 23 
oktober te 20 u., te Scheldewin-
deke, zaal Oberbayem. Kaar ten 
bij de bestuursleden aan 50 fr. 
Eregast : Leo Wouters. 

GENT 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Lieve en Luc nodigen samen 
ui t op heden zaterdag 23 okto
ber van 20 u. 30 af in de Roe
land, op het gezellig samenzijn. 
Lieve neemt afscheid als waar
din, Luc neemt het roer over 
als nieuwe waard. Iedereen is 
hartelijk welkom. 

HERZELE (Kanton) 
KANTONNALE 
AUTOKARAVANEN 

Gaan door op zondag 31 ok
tober en op zaterdag 6 novem
ber, respectievelijk te Erembo
degem en te Herzele. Te Erem
bodegem wordt om 13 iv 30 
verzameld aan de kerk en te 
Herzele aan de molen. Velen 
die een wagen bezitten zullen 
graag deelnemen, aan u hen 
uit te nodigen. 

KANTONNALE 
VERGADERING 

Op 25 oktober te Haalter t zal 
vooral in het teken staan van 
onze georganiseerde campag
nes. Geen enkele afdeling mag 
afwezig blijven, want het wel
slagen van de beslissende pe
riode van de verkiezingsstrijd 
hangt er van af ! 

HEUSDEN 
VERKIEZINGEN 
MEDEWERKING GEVRAAGD 

Dringend gevraagd : leden of 
simpatisanten die wensen 
mee te werken aan de voor
bereiding tot de verkiezingen. 
Wij hebben handen te kort. 
Neem kontakt op met Koen 
Van Meenen, Nederbroekstraat 
1, Heusden. tel. 52.73.88. Doe 
deze goede daad vandaag nog. 

MERELBEKE 
OPROEP 

Wie als getuige hetzij in 
de telburelen als in de verkie
zingsburelen wenst te zetelen 
gelieve zulks zo spoedig moge
lijk te laten weten. Het bestuur 
vergadert elke maandag in «De 
vier wegen » bij Abel. 

INTENSE PROPAGANDA 
De propagandamachine draait 

op volle toeren. Reeds kwam 
een extra-editie van onze 
« Weergalm » in alle huizen, 
de talrijke verkiezingsborden 
werden keurig voorzien van af
fiches en nummers, de radio-
wagen toert geregeld rond en 
de « financiële mobilisatie » 
verloopt vlot. Deze week nog 
zal « Wij », voorzien van een 
speciale pagina, in alle bussen 
komen terwijl daarnaast een 
pamflet voor arbeiders en be
dienden aan stations- en fa-
brieksingangen zal worden 
verspreid. Merelbeke draagt 
zijn deel bij om de Volksunie 
nóg sterker te maken ! 

NIEUWKERKEN-WAAS 
BAL 

Op zaterdag 30 oktober om 
20 u. 30, VU-lustrumbal in de 
zaal Roxy. Inkom 40 fr. 

AUTOKARAVAAN 
Heden zaterdag 23 oktober 

t rekt een autokaravaan door
heen de streek. Vertrek om 14 
u. in het Dorp. 

NIEUWEBKERKEN 
TENTOONSTELLING 

U wordt uitgenodigd tot de 
tentoonstelling « De Vlaamse 
Beweging van 1830 tot Nu », 
uit het archief van de h. Frans 
Cornière (Aalst), op 22, 23 en 
24 oktober in de zaal Rio. 

NINOVE (Kanton) 
FIETSKARAVAAN 

Het is niet voldoende te zeg
gen dat we geen part i j zijn als 
een andere, we moeten het ook 
bewijzen. Daarom komt alwie 
het jonge, dinamische beeld 
van onze part i j wil waar ma
ken in onze streek op zondag 
31 oktober a.s. om 13 u. 30 naar 
de Graanmarkt te Ninove, van
waar de fietsenkaravaan van 
de VU voor een tocht van 40 
km doorheen gans het kanton 
vertrekt . Terug rond 18 u. 
Volgwagen voorzien. We reke
nen op een talri jke VU-ren-
nersschaar ! 

OOSTAKKER 
FEESTAVOND 

De VU-afdeling van Oostak
ker nodigt u uit op haar eerste 
feestavond. Programma : voor
dracht van de h. M. Coppieters, 
volksvertegenwoordiger, over 
« Naar een leefbaar Vlaande
ren » ; mosselsouper ; gezellig 
samenzijn met dans. Hotel de 
Lourdes. Vrijdag 19 november 
om 20 u. Bijdrage maalt i jd : 
100 fr. Kaar ten bij P. Vanhee, 
Groenstraat 119, Oostakker of 
telefonisch op nr. 09/51.02.88. 

OUDENAARDE (arr.) 
BAL 

Zaterdag 6 november te 21 u. 
in zaal Keizer Karel te Oude
naarde (tegenover St. Lucas-
vakschool) heeft het 12e bal 
van de VVK plaats. Zelfde uit
stekend orkest als vorig jaar : 
De Bartels. 

AUTOKARAVANEN 
Wij roepen al onze simpati

santen langs deze weg dringend 
op tot deelname aan onze auto
karavanen van heden zaterdag 
23 oktober (verzameling : 13 u. 
30, Bekstraat, Oudenarde) en 
zaterdag 30 oktober (verzame
ling : 13 u. 30, station Berchem-
Kluisbergen). Iedereen zonder 
fout op post ! 

WAARSCHOOT 
KALENDER DER VÉR-
KIEZINGSAKTIVITENTEN 

ledere donderdagavond te 
20 u. is er werkvergadering in 
ons lokaal. Iedereen welkom ! 

Donderdag 28 oktober : kies-
vergadering in « De Nieuwe 
Reizigers », Stationsstraat 109. 

Sprekers : Fons Van Holderbe-
ke, Paul Van Grembergen en 
Frans Baert. 
1000 X 1000 

Onze borden staan er. Dank 
zij het bedrijf De Poorter, dat 
een koortsachtige bedrijvigheid 
aan de dag legde. Onze tegen
standers kijken zuur ; mede
standers jubelen ! 
STEUN 

Een aantal bestuursleden lo
pen met een boekje steunkaar
ten op zak. Er zijn kleurige 
blaadjes naar ieders godsvrucht 
en vermogen. Heb je al je steen
tje bijgebracht ? 

wesf-vlaanderen 

BRUGGE-TORHOUT (arr.) 
NIEUWE ARR. SEKRETARIS 

Vanaf 1 oktober vervalt het 
huidig adres van het arrondis
sementeel secretariaat. Gelieve 
alle correspondentie vanaf die 
datum door te sturen naar de 
nieuwe sekretaris : Jacqueline 
Van Halme, Nieuwstraat 31, 
8200 Brugge 2. 

ALVERINGEM 
FAMILIEFEEST 

Hedenavond 23 oktober vindt 
ons jaarlijks familiefeest plaats 
in « 't Vlierhof », Dorp 29. Na 
een eenvoudig etentje zal 
aangename ontspanning volgen 
met muziek, dans en tombola. 
Prijs : 150 fr. per persoon : 
meld u nog spoedig na lezing 
van dit bericht bij een der be
stuursleden. 

DIKSMUIDE (Kanton) 
AUTOKARAVAAN 

Heden 23 oktober houdt ons 
kanton zijn eerste autokara
vaan voor de verkiezingen : 
vertrek 13.30 u. aan het Vlaams 
Huis te Diksmuide. De rit gaat 
over de gemeente van ons kan
ton naar Koekelare. Iedereen 
op post ! 

DE HAAN 
BESTUUR 

Diana Debaecke werd in het 
bestuur gekoöpteerd als afge
vaardigde van de Volksunie
jongeren. Van har te proficiat 
en veel werklust. 
MEETING 

Op 30 oktober spreekt Miei 
Vansteenkiste, eerste plaats
vervanger op de kamerlij st, in 
de snackbar « Gargy's », Ko
ninklijk Plein, De Haan. Aan
vang 20.30 u. Iedereen op post ' 
VOLKSBAL 

Op 30 oktober eveneens in 
snack bar « Gargy's », Kon. 
Plein, De Haan : 2e volksbal 
van de Vlaamse Ontspannings-
klub (bij J. Maegerman). Deze 
knalavond wordt ingericht ten 
voordele van het Vlaams On
derwijs in Brussel. De welbe
kende disko-ploeg « The Atlan
tis » zal te gast zijn. Grote 
tombola met prachtige prijzen. 

GISTEL 
KANDIDATEN 

Onze afdeling werd goed 
voorzien van kandidaten: Mau-
rits Zwaenepoel voert weer de 
provincielij st aan, en is tevens 
2e opvolger op de senaatsl i js t 
André Vandecasteele is plaats
vervanger op de kamerlijst en 
Valeer Vandevijver staat 5e op 
de provincieraadslijst (Beke-
gem). We ondersteunen onze 
kandidaten en voeren hen ter 
zege. 

ICHTEGEM 
ONS BAL 

Langs deze weg om bedan
ken wij van harte de talloze 
leden van onze afdeling en van 
het omliggende die van ons St-
Maartensbal een reusachtig 
verkiezingsbal gemaakt heb
ben ! Tal van kandidaten wa
ren aanwezig ! 

IZEGEM 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 30 oktober wordt 
u samen met uw vrienden haiy 
telijk uitgenodigd tot he t ' 
avondfeest met dans. Star t te 
20 u. Plaats : Kachtem in de 
zaal Nieuw Gemeentehuis. Bij
drage : 50 fr. Kaar ten bij de 
bestuursleden en in het Vlaams 
Huis, tel. 051/33663. 

KOEKELARE 
BESTUUR 

In vervanging van de heren 
Vansesonneville en Verleye tot 
nieuwe bestuursleden gekoöp
teerd : Caesar Viaene en Willy 
Vanryckghem. Wij wensen de
ze vrienden flinke werklust, 3LL 
vast met de verkiezingen. 
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KORTRIJK (Arr.) 
ARR. BAL 
VEKKIEZINGSBAL 

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

AUTOKARAVAAN 
Op zaterdag 30 oktober en za

terdag 6 november richten wij 
een autokaravaan in. Hierbij 
doen wij een oproep tot de le
den massaal aan deze autotocht 
deel te nemen. Wij verzamelen 
te Kortrijk op het Casinoplein 
om 14 u Iedereen op post ! 

KUURNE 
BAL 

Arrondissementeel Bal van 
Volksunie. Zaterdag 23 oct. 

1 in Thier-Brau-Hof Hulste. 

LEFFINGE SPERMALIE 
VERKIEZINGSBAL 

Hedenavond gaat ons eerste 
iföelingsbal door in « Het Bier-
luis » aan de brug te Leffinge. 

«T-ijs 40 fr. Tijdens het bal zul
len alle kandidaten voorgesteld 
worden. Ook onze afdeling 
heeft een kandidaat op de lijst 
van de provincieraad : ge
meenteraadslid Standaert uit 
Spermalie . 

LO 
VERKIEZINGEN 

Voor het eerst doet onze ei
gen afdeling mee aan de ver
kiezingen. Reeds werd een 
pamflet verspreid over de Voer 
en andere problemen en tij
dens het bezoek aan onze drie 
Lo'se Monseigneurs hingen tal
rijke leeuwevlaggen in Lo, in
begrepen aan het stadhuis. 

• Reeds toen stond een eerste 
verkiezingsbord aan de Wet
straat ' Heden roepen w. ij onze 
leden op, om deel te nemen aan 
de autokaravaan die te 13.30 u 
vertrekt aan het Vlaamse Huis 
tejDik;,muide. 

OOSTENDE VEURNE-
DIKSMdlDE (arr.) 
ARRONDISSEMENTELE 
MEETING 

Onze traditionele verkie
zingsmeeting gaat door in «Het 
Wit Paard» te Oostende (Van 
Iseghemlaan) op vrijdag 5 no
vember. Benevens voorstelling 
van de kandidaten zullen er 
onze gastsprekers zijn : sena
tor Frans Baert en volksver
tegenwoordiger Maunts Cop-
pieters Alle afdelingen zenden 
een delegatie naar Oostende ! 

OOSTENDE 
HUWELIJK 

Op 15 oktober jl traden weer 
twee van onze leden in het 
huwelijksbootje : Fernand De-
nys, gewezen VUJO-bestuurs-
lid en kandidaat op onze lijst 
bij de gemeenteraadsverkiezin
gen, en Anne-Mie Segers, doch
ter van Pol. Namens alle le
den werd het jonge paar van 
harte gelukgewenst. 

PAMFLETTEN AKTIE 
Voor de tweede maal vond 

op 18 oktober een goed georga
niseerde aktie plaats : uitdelen 
van pamfletten aan het drukke 
station van Oostende. Vanaf 
halfvijf 's morgens stonden on
ze propagandisten present, en 
het goede voorbeeld werd ge
geven door onze mandataris-

ROESELARE TIELT (Arr.) 
KIESFONDS 

De propag:anda voor de ver
kiezingen zal ons veel 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. 

TIELT 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer 
Raoul Callewaert, uitbater van 
café D'Hespe, Markt te Tielt. 
Wij betuigen zijn beproefde fa
milie onze oprechte deelne
ming. 

VEURNE (Kanton) 
AUTOKARAVAAN 

Wij kunnen van nu af aan 
reeds meedelen dat een reus
achtige autokaravaan door alle 
gemeente van ons kanton zal 
rijden, op de vooravond van de 
verkiezingen : bijzonderheden 
worden aan alle leden meege
deeld. Vertrek om 13 u. 

LIMBURG 
In de feestzaal van het Tech

nisch Instituut Don B o s c o 
Helchteren, groot verkiezings
bal op zaterdag 30 oktober 
197] om 20 uur. 

Toespraken door : 
Senator J. Hardy en volksvert. 
E. Raskin ; 

Voorstelling der kandidaten 
op de lijsten van Senaat, Ka
mer en Provincieraad. 

Toegangsprijs : 50 fr. 

BILZEN 
GROTE MEETING 

Vandaag 23 oktober om 20 u. 
in de gemeentezaal te Eigenbil
zen organiseert de Volksunie 
van het kanton Bilzen een gro
te meeting. 

Sprekers : G. Siegers, sta
kingsleider, Genk : T. Van 
Overstraeten, algemeen direk-
teur van de Volksunie ; J. Har
dy, senator, Hoeselt ; E. Raskin, 
volksvertegenwoordiger. Eigen-
bilzen. 

Presentatie van de kandida
ten van het kanton Bilzen. 

medegedeeld 

DE BMZ BAR MOEDER 
ZWEVEGEM 

De BMZ is een kleinkunst-
centrum dat nu reeds het derde 
jaar in de Koutermansstraat op 
de « kreupel » door de Zweve-
gemse studenten wordt open
gehouden. 

Een 120 mensen kunnen er 
om de drie weken van een op
treden genieten, er wordt tus
senin steeds aangepaste muziek 
gespeeld en de sfeer is er ge
moedelijk. 

Waarom in de BMZ-bar ? 
zeggen de BMZ-mensen : « Ge
woon omdat we door de klein
kunstenaar en voor onszelf 
kleinkunst willen brengen in 
de meest ideale omstandighe-
denen geloof me, dit gebeurt 
nog steeds best in een kleine 
gezellige kroeg, waar er veel 
rook hangt, waar men niet met 
zijn beste kleren naar toe moet 
en waar de kunstenaar tussen 
de mensen zit « om zijn liedjes 
te kwelen ». 

En dit alles vindt je in de 
BMZ. Dit seizoen worden er 15 
avonden georganiseerd. Voor 
deze avonden kan men een lid-
kaart kopen welke 100 fr kost. 
Elke avond met optreden is er 
voor iedereen lidgeld te beta
len. Dit bedraagt 30 fr. voor 
de leden ; 60 fr voor de niet-
leden. 

Het BMZ-programma, dat nu 
reeds vast staat, ziet er als 
volgt uit : 
23 oktober : Zjef Vanuytsel ; 
13 november : Walter De Buck; 
(datum van optreden nog te 
bepalen) : J an De Beer ; 
26 december : 't Kliekske ; 15 
januari '72 The Clouds met 
Freddy Sunder en Etienne Ver-
schuere ; Delia Bossiers : (da
tum van optreden nog te be
palen) 
palen) ; 26 februari '72 : Kaba-
ret uit Nederland, « Ivo De 
Wijs » ; 8 april '72 : Peggy en 
Donald ; 29 april '72 : Zweve-
gems Teater , met eenakters ; 
13 mei '72 : EUy Niemannn en 
Rikkert Zuydervelt. 

E en M 

35e BOEKENBEURS VAN 
VLAANDEREN 

Het « Gulden Boek 1971 » 
werd toegewezen aan de heer 
P. Mommerency, leraar en bi
bliothecaris aan het Rijks-ob-
servatie en Opvoedingsgesticht 
te Ruiselede. 

Laureate van de « Debuut
prijs Jeugd- en Kinderboek », 
(25,000 fr.), is juffrouw Miriam 
Soetaert uit Kortri jk met haar 
werk « Sprookjes en legenden 
uit Vietnam » (Uitgave « De 
Goudvink », Schelle). 

Zoals inmiddels bekend, kan 
de Boekenbeurs ditmaal niet 
georganiseerd worden in de 
Stedelijke Feestzaal te Antwer
pen, maar zal zij plaats vinden 
in het « Bouwcentrum », J a n 
Van Rijswijcklaan 191, Ant
werpen, van zaterdag 30 okto
ber tot en met 11 november, 
alle dagen toegankelijk van 10 
tot 19 u. 

DOM MODEST VAN ASSCHE 
HERDENKING 

De jaarlijkse herdenking van 
vader abt dom Modest Van 
Asscïie heeft plaats OD zonHng 
31 oktober met een euchans^'e-
iering om 10 u. in de abdijkerk 
van Steenbrugge te Brjgge. 
Na de Eucharistieviering be
zoek aan het graf. 

xoekerfjes 

Ernstige firma zoekt een be
kwame en aktieve ver'̂ eg<»n-
woordiger goed ingewerkt 
in scholen. Aanbod via bu
reel blad onder nr. R149. 

Zoeken passende betrekking in 
dienstverband : 
1. Accountant, fiskaal raadge
ver, 28 jaar (gehuwd), ervaring 
verzekeringen. In arr. Turn
hout of Antwerpse. 
2. Sekretaresse met ervaring, 
23 j . , gehuwd, woonachtig te 
Turnhout. 
Schrijven of telefoneren : J. 
Daelemans, Denefstr. 3, Turn
hout, tel. 014/445.30 (14u.-15u. of 
19u.-19u.30). R147 

Over te nemen te Gent nabij 
St. Pietersstation : café, 20 jaar 
Vlaamse reputatie, kleine huur, 
kleine overname. Inlichtingen 
09/51.87.56 of 09/23.70.98 R148 

COO AALST 
De Commissie van Openbare 
Onderstand zal eerlang een exa
men inrichten voor werlcman ge
schoold B (Kok). De batig ge
rangschikte kandidaten zullen in 
de werfreserve opgenomen wor
den, duurtijd 3 jaar. De kandida
turen voor deelname aan het 
examen dienen, uiterlijk op 24 
oktober op het sekretariaat aan
wezig te zijn, samen met de no
dige bewijsstukken . 
Voor verdere inlichlingen kan 
men zich steeds wenden fot hef 
secretariaat van de Commissie 
Gasthuisstraat 40, 9300 AALST. 

Advertentie 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerker 

tagan atla houtinsakten, 
rwiNTIG JAAR WAARBORG 
Dokumantatie op aanvraag. 

Gratis an vrlfblijvend bestek 
in gant Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTKADE 
Vanderziipettraat 12 

Wammel 1810 T. 02/79.20.00 

ja&'c 

Mïk 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

SNjakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLECEER ROGER 

VU MANDATARISSEN 
wij" kunnen U nog steeds op 

ZEER KORTE TIJD UW 

REKLAMELUGIFERS 
leveren voor de komende 

verkiezing 

Inlichtingen : 

PUBLISPIECEL 
Belegstraat 16 

2000 Antwerpen 

Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 4 2 . 6 8 
na 19 u. ( 0 3 ) 3 7 . 9 5 . 9 2 

R] wm m.m 
m mm\ 

KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMI0NK0ELIN6 
WINKeilNBICHTINQEN 

o.o. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE t N VOEDINGSNIJVERHEID 

ÉTN JEURISSEN PVBA DéWimerstraat 24 
Borgerhout/Antvv'êrpen^, te l . : (03) 36,|1.35-;36.5,9,31 

VERKIEZINGEN IS 
S T E M M E N 
B E H A L E N 

DIT IS NIET MOEILIJK ALS 
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 . 

Oost-Eindeken 48 — 

9090 STEKENE 

Tel. 03/71.72.77 

een 
VEILIGE 
BELEGGING 
of VILLA 
in MARBELLA 
is nog 
MOGELIJK ! ! ! 

De firma Alfonso LACRUZ biedt U te MAR
BELLA Costa del Sol (Malaga) villagronden, 
aan zeer gunstige voorwaarden. 

Minimum 3.000 vierkante meter. Residentiële 
zone. Prijzen gaande van 200 tot 270 pesetas 
de vierkante meter. 

De firma « LACRUZ » is een 100% Spaanse 
immobiliëngroep die het vertrouwen geniet 
van binnenlandse en buitenlandse kopers. (Re
ferentielijsten ter inzage). 

Voor meer inlichtingen (die U niet binden) 

wendt U in vertrouwen tot de heer 

E. BLEREAU, Ergo De Waellaan, 5 te 

2.100 Deurne. 

Telefonisch : (03)21.23.12 

Privé : (03)21.84.26 

EDDY BLEREAU 

RELACIONES PUBLICAS 

ALFONSO LACRUZ 
Empresa Constructora - Marbella (Malaga) 

Avenida Ricardo Soriano N" 9 - 1° Te l f . 824577 
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MODERNE WOONKULTUUR 
te C E N T 

Residentie « VAN MAERLANT » 

een superlatieve bouw inzake hgging {Antwerpsesteenweg) con
cept ie, indel ing, a fwerk ing en pri js 

10 luxe-appartementen met ze"r ruime l iv ing, geïnstalleerde keu
ken en badkamer, 2 slaapkamers, berging, mooi terras, sier-
schouw en open haard. 

Penthouse met panoramisch z ich t op de stad . een dakterras 
van 84m2. 

R i jke l i j ke gevel in a lum in ium en geëmailleerd glas. 

U wo rd t eigenaar met m in . 300 000 F en U kan ze onmidde l l i j k 
bewonen. 

te A N T W E R P E N 

Residentie « PASQUALE PAO LI » 

In alle opzichten een schitterende en standingsvolIe ligging, en fraaie architektuur, apparte
menten van hoge standing met maximum luxe. 

Slechts 1 appartement per verdieping, elk 9 m. breedte prachtig, rustig en groot terras uitge
vend op mooie groene binnentuinen. 

Overgroot sukses door bijzondere afwerking. Nog slechts 3 te koop. 

VRAAG VANDAAG NOG BEGELEIDING TER PLAATSE. 

Zoekt U een degelijke belegging of een prachtige woning ? Voor amper een half miljoen 

wordt U eigenaar van een prachtig hyper-moderne duplex-studio, volledig geïnstalleerd met 

prachtige kastenwanden, geïnstalleerde keuken met frigo en konfoor, inex-spoeltafel, indiv. 

centrale verwarming. Dat is moderne woonkultuur die U weinig kost en goed opbrengt. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN NV 

Raadpleeg nog vandaag één onzer informatiecentra 

te 

BON 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 

GENK I CENT 

Winterslagstraat 22 Onderbergen 43 
Tel. 011/544.42 | Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselstraat 33 

Tel. 016/337.35 

KUNNBI meldegroleK vanKwaliUüi 

N/\AM: 

ADRES: 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden, 
beschrk niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vil la
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 



MANIFEST VAN HET NATIONAAL 
BESTUUR VAN HET DAYIDSFONDS 
NAAR AANLEIDING VAN DE 
PARLEMENTSVERKIEZINGEN 

Het Davidsfonds wenst overeenkom
stig zijn statuten buiten elke partij
politiek te blijven, ook in deze verkie
zingstijd. 

Het maakt zich echter ernstig be
zorgd over de sociaal-ekonomische ont
wikkeling, die België in het algemeen, 
en Vlaanderen in het bijzonder, gedu
rende het voorbije decennium heeft 
doorgemaakt. 

1. het Vlaanderen, waarnaar 
wij streven 

Het einddoel van de Vlaamse Be
weging is steeds geweest ; een maat
schappelijke struktuur te verwezenlij
ken, waarin de machine, het kapitaal 
en de technokratie, in dienst zou staan 
van de Vlaamse mens en het Vlaamse 
volk. Een maatschappij, waarin het 
Vlaamse volk en de Vlaamse mens 
sociaal en kultureel dermate zouden 
ontwikkeld zijn, dat zij geen slaaf meer 
zouden zijn van de heren, en van de 
grond en van de machine, maar mees
ter ervan. Een maatschappij, waarin de 
besluitvorming zo door zich telijk zou 
worden dat ook de gewone mens, in de 
eerste plaats de gewone mens, zou kun
nen ingelicht zijn en medebeslissen 
over zijn toekomst : wat hij wil zijn, 
hoe hij het kan worden en welke de 
strukturen zullen zijn, die hem moeten 
toelaten te worden wat hij wil zijn. 

De Vlaamse Beweging was er op ge
richt de Vlaamse mens te bevrijden uit 
de slavernij van de armoede, de achter
uitstelling en de minderwaardigheid. 
Opdat de Vlaming zijn waardigheid en 
zelfrespekt zou terugwinnen. Opdat hij 
dit zou kunnen zonder te moeten ten-
ondergaan in een gelijkschakelingspro
ces, waarbij hij niet enkel zijn taal, 
maar ook zijn identiteit en persoonlijk
heid zou verliezen. 

Als we de industrializatie hebben ge
wild, dan was het niet om slaaf te wor
den van de machine, en zeker niet om 
de gevangene te worden van financiële 
groepen, hetzij Waalse, hetzij Vlaamse, 
hetzij internationale. En evenmin om 
in een situatie terecht te komen, waarin 
het leefmilieu als dusdanig dreigt on
bewoonbaar te worden. Als wij de ver-
vlaamsing van het gerecht hebben ge-
eist, dan was het om komaf te maken 
met de onrechtvaardigheid en de re
pressie, die wijzelf aan den lijve had
den ondervonden. Opdat wij eenmaal 
rechtvaardige rechters zouden hebben, 
bij wie de stem van de kleine Vlaamse 
man even zwaar zou doorwegen als de 
stem van de franssprekende heren. 

Als wij de federale staat hebben ge
wild dan was het om het beslissings
recht en de besluitvorming dichter te 
brengen bij het Vlaamse volk, dan was 
het om de politieke macht te verdelen 
en niet om de macht te vergroten van 
die enkelen, die reeds veel te veel 
macht bezitten. 

Als wij gezegd hebben « Nooit meer 
oorlog » dan was het omdat wij de 
vrede wilden en hoopten dat er eenmaal 
een wereldgemeenschap zou tot stand 
komen, waarin legers overbodig zouden 
tijn. 

Als wij gepleit hebben voor amnestie, 
dan was het om wonden uit te wissen, 
geslagen door een nieuwe verdwaasde 
oorlog. 

2. machtsstrukturen 

In het licht van voorgaande beschou
wingen, stelt het Davidsfonds vast dat 
de voorbije grondwetsherziening niet 
geleid heeft tot een radikale reorgani-

f atie van de staatsstruktuur en een wer-
elijk demokratische herverdeling van 

•fle machten. Machtskoncentratie in uit
voerende organen, waar partijpolitiek 
en, daarmee vermengd, syndikaten en 
kapitaal hun eisen stellen, partijpolitie
ke bewaking van elke kleur in alle be-
tengrijke raden en organen en besten-
Hige bevestiging van deze verzuiling bij 
tiet schijnbaar oplossen van problemen, 
zijn oorzaken van onze bezorgdheid. 

Indien de staatshervorming op basis 
Van de grondwetsherziening en van de 

wet op de ekonomische decentralisatie 
in dezelfde verkeerde zin wordt voort
gezet, betekent dit een bevriezing van 
scheefgetrokken sociaal - ekonomische 
en politieke strukturen in plaats van 
een ommekeer van de huidige situatie. 

Meer konkreet en meer bijzonder 
vanuit het Vlaamse standpunt heeft het 
Davidsfonds de volgende fundamentele 
bezwaren. 

a. De grondwetsherziening heeft de zo
genaamde kommunautaire problemen 
geenszins opgelost. De kulturele auto
nomie is geen echte autonomie, omdat 
de kultuurraden geen eigen belastingen 
kunnen heffen en omdat hun bevoegd
heden en werkterreinen in het alge
meen te beperkt zijn. 

b. De wet op de ekonomische decentra
lisatie komt neer op een balkanisatie 
van het Vlaamse land in kleine stads
staatjes, waarin lokale machthebbers de 
plak zullen zwaaien. Deze versplinte
rende gewesten zullen niet bij machte 
zijn zich eensgezind in te zetten voor 
een goede ekonomische en ruimtelijke 
uitbouw van het Vlaamse land in een 
harmonische sociaal-kulturele ontwik
keling van de Vlaamse samenleving. 
Het Davidsfonds waarschuwt ervoor dat 
tegenover deze verdeelde gewesten een 
vlaams-vijandige hoofdstad zal staan, 
waar het grootste deel van de Belgische 
bureaukratie, technokratie en kapitaal 
zal gekoncentreerd zijn. 

In het kader van de ekonomische de
centralisatie hebben de uitvoeringsbe
sluiten en benoemingen geleid tot ver
dere kumul en machtskoncentratie, om
dat de politieke verzuiling het plaatsen 
van steeds dezelfde mensen in alle or
ganen inhoudt (oa.. om subsidies te ver
delen, om benoemingen te doen, enz., 
binnen de eigen zuil). 

c. Voor het verkrijgen van deze slechte 
struktuurhervorming hebben wij een 
zware tol betaald : 
— door de wederinvoering van de vrij
heid van het gezinshoofd te Brussel ; 
— bovendien wordt de taalgrens op
nieuw in vraag gesteld. Het Davids
fonds herinnert aan zijn standpunt dat 
de Voerstreek Vlaams is en bij Lim
burg behoort te blijven. Aangezien de 
franstaligen zich niet houden aan de af
spraak van 1962, komt ook voor de Vla
mingen de gehele taalgrensregeling ter 
sprake, te beginnen met de afstand van 
Komen-Moeskroen. 

3. de groeiende koncentratie van 
de ekonomische en politieke macht 
in de hand van financiële 
groepen en partijbesturen 

Evenals het ACW maakt het Davids
fonds zich ten zeerste bezorgd over de 
toenemende koncentratie van de macht 
in de hand van een beperkte groep 
machtshebbers, die zetelen, hetzij in de 
topkaders van de politieke partijen, het
zij in de topkaders van financiële groe
pen, hetzij in beide samen. Deze be
perkte groep mensen kontroleert in toe
nemende mate, niet enkel de grote par
tijen, de grote holdings, maar ook de 
pers, radio, televisie en andere midde
len van opinievorming. Men vindt hun 
namen terug in de beheerraden van 
steeds meer nevenorganisaties, zuster
maatschappijen en filialen. 

Gezien de veelvuldige bindingen en 
afspraken — die bestaan tussen politiek 
en pers, pers en financies, financies en 
politiek — houdt deze machtskoncentra
tie een reëel gevaar in. Deze beperkte 
groep kan immers op kritieke ogen
blikken informatie achterhouden, de 
opinievorming manipuleren, zwijgplicht 
opleggen, pressie en repressie uitoefe
nen, eigen belangen en staatsbelangen 
door elkaar halen enz. 

Dat de grondwetsherziening werd af
gezwakt tot een bevriezing van oude 
scheefgetrokken strukturen, is voor een 
goed deel aan de remmende invloed 
van deze machtsgroep te wijten. Toe
komstige struktuurhervormingen zullen 
des te moeilijker worden naarmate de 
macht van deze beperkte groep zich 

wijder vertakt, de ontwikkeling van de 
informatie hen sneller en vollediger in
formatie kan verschaffen over een 
steeds groter aantal burgers en een gro
ter deel van de bevolking langs mate
riële voordelen van hen afhankelijk 
wordt. Hierbij spekuleren de machtheb
bers op de toenemende onverschillig
heid van de bevolking en een verder-
schrijdende inkapseling van de Vlaam
se Beweging, die vroeger van nature 
uit als rebel tegen het establishment 
stond opgesteld. Het Davidsfonds dringt 
erop aan dat het ekonomische beleid 
zou bepaald worden in funktie van so
ciaal-kulturele programmatic, waarbij 
ook de kulturele organisaties, o.a. het 
Davidsfonds betrokken worden. Dit kan 
slechts geschieden in het kader van een 
« demokratisch » geplande ekonomie. 

4. de vervlakking, uitholling en 
inkapseling van de 
Vlaamse beweging 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
Vlaamse Beweging voorgoed verlegd 
naar het sociaal-ekonomisch terrein. 
Dat de hoogdravende romantiek als uit
drukkingsvorm van r e b e l l e r e n d e 
vlaamsgezindheid werd afgewezen, is 
niet erg. Dat stilaan echter ook de geest 
van rebellie en agitatie wordt opgeof
ferd, is betreurenswaardig. In de rush 
naar materiële welvaartsbevordering, 
naar status en macht, dreigen wij ons 
immers te verzoenen en te integreren 
in de bestaande maatschappijstruktu-
ren. Wij dreigen als personen en als 
volk te verstikken, zowel fysiek als 
moreel in het Wirtschaftswunder, 
dat wij hebben nagestreefd en lopen 
het gevaar een losgeslagen welvaarts
machine na te hollen, die ons zou kun
nen vernietigen. Daarom wil het Da
vidsfonds een stap terug naar de sober
heid en de onthechting van de frontbe
weging ; een stap terug naar de evan
gelische waarden van armoede en een
voud ; een stap terug naar de sociale 
gebondenheid met het volk, waarvan 
wij ten dele vervreemd zijn geworden. 

5. verkwanseling van 
het leefmilieu 

Als de Vlaamse Beweging de indus
trialisatie heeft gewild, dan werd uit
drukkelijk gesteld dat wij geen tweede 
Henegouwen wilden worden, waar ka
pitalistische holdings zich als roofbou-
wers in het land hebben ingeplant, mi
serabele buitensteden hebben opge
bouwd voor de arbeiders, het leefmilieu 
hebben vernietigd en waar dezelfde hol
dings naar betere oorden zijn verhuisd 
zodra de natuurlijke rijkdommen van 
de streek waren uitgeput, zich niet be
kommerend om de schade aangebracht 
aan het leefmilieu, noch om het lot van 
de achtergebleven bevolking. 

Daarom betreurt het Davidsfonds het 
feit dat in het Noorden van het Vlaam
se land tienduizenden hektaren grond 
worden prijsgegeven aan internationale 
holdings voor de wanordelijke inplan
ting van chemische bedrijven, die het 
gebied aan het omvormen zijn tot de 
grootste vuilnisbelt van West-Europa ; 
bedrijven die zeer weinig nieuwe werk
gelegenheid zullen brengen voor de 
Vlaamse man en die hun topkaders en 
beleidsfunkties zeker niet aan Vlamin
gen afstaan. 

Het Davidsfonds stelt zich de vraag 
of dit geen zinloze en roekeloze uit
verkoop van kostbare grond betekent 
in plaats van industrialisatie ten bate 
van de Vlaamse mens. Evenzeer be-
trexirt het Davidsfonds het feit dat we
gens het gebrek aan een sociaal en doel
treffend grondbeleid steeds meer na
tuurschoon wordt opgeofferd aan een 
verregaande grondspekulatie die slechts 
het winstbejag van enkelen ten goede 
komt. 

6. de verdrukten elders 
in de wereld 

Het Davidsfonds is van oordeel dat 
Vlaanderen, nu het de faze van onder
ontwikkeling voorbij is, zijn hart en 
zijn hand moet keren naar de landen, 
die nu in de staat van onterende armoe
de verkeren, waarin wij een halve eeuw 
terug zelf nog vertoefden. Het is onver
antwoord dat wijzelf een groot deel \̂ an 
ons ekonomisch bestel zouden richten 
op de produktie en konsumptie van 
overtollige goederen, als de twee derde 
van de wereld nog niet het minimum 
welvaartspeil heeft gereikt, dat levens
noodzakelijk is om zowel fysisch ala 
psychisch vrijer te kunnen ademen. 

Deze nieuwe opdracht brengt da 
Vlaamse problematiek niet op de ach
tergrond, maar voegt er een nieuwe di
mensie aan toe : de maatschappij, die 
wij als Vlamingen willen opbouwen, 
moet een prefiguratie en toonbeeld zijn 
van wat een hoog-ontwikkelde maar 
kleine gemeenschap kan worden in een 
meer menswaardige wereld. 

het standpunt van het davidsfonds 
met betrekking tot de aanstaande 
verkiezingen 

Het Davidsfonds is ervan overtuigd 
dat de scheefgetrokken strukturen op
nieuw kunnen rechtgetrokken worden 
maar enkel op voorwaarde dat er een 
grondige ommekeer plaatsgrijpt in de 
sociaal-ekonomische en politieke struk
turen van het land. In een parlemen
taire demokratie worden de verkiezin
gen georganiseerd precies om aan de 
bevolking toe te laten de richting van 
de politieke evolutie aan te duiden. 

Het Davidsfonds voelt zich verplicht 
ook in de kiesperiode zijn stem te ver
heffen omdat precies in deze kritische 
periode de groten en machtigen van de 
partijen, van de financies en van d« 
pers de berichtgeving trachten te fii-
teren en te stroomlijnen. Het Nationaal 
Bestuur van het Davidsfonds dringt er 
dan ook bij zijn leden op aan zich bij 
de komende verkiezingen goed te bera
den en hun voorkeurstem te verlenen 
aan kandidaat-parlementsleden, die zich 
bereid verklaren met betrekking tot de 
staatshervorming met een nieuw blad 
te beginnen, waardoor de scheefgetrok
ken sociaal-ekonomische en politieke 
strukturen worden rechtgezet ; en hun 
stem niet te verlenen aan kandidaten, 
die zetelen in het beheer van holdinga, 
hetzij Vlaamse, hetzij Waalse, hetzij in
ternationale ; evenmin aan kandidaten 
die deelnemen aan grondspekulatie. 

Het Davidsfonds vraagt voorrang voor 
politiekers die zelf voorrang geven aan 
de vermenselijking van onze maat
schappij door hun inzet en deskundig
heid. Tenslotte verzoekt het zijn kader
leden en leden deze fundamentele op
ties te verdedigen, opdat wij zo spoedig 
mogelijk zouden komen tot een ver
nieuwd radikalisme in de Vlaamse Be
weging, met een reële wil om deze stel-
lingname te realiseren. 

minimum-programma 

In het DF-manifest wordt tot slot 
ook een Vlaams minimumpro-
gram afgedrukt « in afwachting 
dat werkelijke struktuurhervor
mingen opnieuw mogelijk wor
den ». Bij gebrek aan plaats zagen 
wij ons ertoe verplicht het sluit
stuk van deze merkwaardige Da-
vidsfondstekst pas volgende week 
te brengen. 

de redactie 


