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TIENTALLEN MILJARDEN NIEUWE BELASTINGEN 

DE REGERINGEN VERKWISTEN MILJARDEN 
DE BURGERS MOETEN ERVOOR OPDRAAIEN 
De regering verhoogt dus weer 
de belastingen, en wakkert daar
mee de dramatiscli geworden in
flatie nog wat aan. Zij kon niet ge
noeg truks meer bedenken om al
thans de indruk te wekken dat de 
begroting in evenwicht zou kun
nen ingediend worden. Jarenlang 
hebben de opeenvolgende rege
ringen een politiek van bewuste 
misleiding gevoerd, er werden ge. 
manipuleerde begrotingen inge
diend en de werkelijke financiële 
situatie werd voor de bevolking 
versluierd achter allerlei gerust
stellende verklaringen van de ver
antwoordelijke politici. De non
chalante uitgavenpolitiek van de 
traditionele regeringen, de miljar
denverspillingen waartegen zij 
nooit doelmatig optraden hebben 
echter zulk een omvang genomen 
dat zij hun struisvogelpolitiek niet 
langer kunnen handhaven. In dit 
uur der budgettaire waarheid ne
men zij dan maar weer hun toe
vlucht — zij het ongaarne, om 
elektorale redenen — tot de ge
makkelijkste oplossing : nieuwe 
belastingen. 

Met politieke moed heeft dat niets 
te maken. Ook deze regering 
heeft geen werkelijke poging ge
daan om de staatsuitgaven dras
tisch onder kontrole te brengen, 
ook zij heeft haar toevlucht geno
men tot truks (zoals de trimestri. 
ele voorafbetalin" door de mid
denstanders) en zelfs tot regel
rechte woordbreuk (in verband 
met het beloofde BTW-regime 
voor investeringen) om toch maar 
het fatum van een belastingsver
hoging te ontlopen. Zij heeft al
leen niet genoeg knepen kunnen 
uitvinden om daarin te slagen. 
Men zou pas van echte politieke 
moed kunnen gewagen wanneer 
de regering eindelijk eens grondig 
werk zou gaan maken van een 
grondige bezuinigingspolitiek in 
de vele verpolitiekte sektoren van 
het staatsapparaat waar het be
lastingsgeld langs deuren en ven
sters wordt buitengegooid. Wan
neer zij de verkwistingen siste-
matisch zou uitbannen, en de vele 
korrupte toestanden — waarvan ;. 
het RTT-schandaal een schrijnend ^̂  
voorbeeld is — met wortel en ai 
zou uitroeien. Maar dat doet zij 
nu eenmaal niet : de PVV- en 
CVP-exellenties zouden in dit ge
val te veel in eigen vlees moeten 
snijden. De geldverkwisters zitten 
immers in eigen rangen, hun par
tijgenoten bevolkten alle vorige 
regeringen. Daarom ook komt de ^ 
kritiek van BSP-zijde zo hypökriet .̂ 
over. 

Zolang die kwaal niet bestreden 
wordt, zullen de belastingsverho
gingen eikaar opvolgen met de re
gelmaat van een klok. Werk on
dertussen maar hard, Honoré Ge-

Paul Martens | ^ 

De regering is er niet langer in 
geslaagd door allerlei knepen, 
door kunst- en vliegwerk, te ont
snappen aan de financiële reali
teit nieuwe belastingen zijn 
onvermijdelijk geworden Het 
« mirakel » van vorig jaar was 
slechts vulgaire struisvogelpoli
tiek, die zelfs een gladde, De 
Clercq nu niet langer kan volhou
den. 
Susend verklaart de regering nu 
dat er « slechts » voor 19,7 mil
jard nieuwe belastingen zullen 
geheven worden, en dan nog op 
een « sociale » manier. Inderdaad, 
de hogere inkomens en de ven
nootschappen zullen meer moeten 
opdraaien, maar het ligt voor de 
hand dat een goed deel daarvan 
zal verrekend worden in de prij
zen en die moeten door jan en 
alleman worden betaald. Iedereen, 
en niet alleen de meer gegoeden, 
zal de weerslag ondervinden van 
de belastingsverhoging op rook
waren, drank en parfum en van 
de verdubbeling, zelfs verdrievou
diging van de belasting op wa
gens van meer dan 5 pk. 

Met de lippen predikt de regering 
een doelmatige strijd tegen de 
hollende inflatie, waarvan ieder
een het slachtoffer is. IVIaar er 
kan niet ontkend worden dat deze 
bijkomende fiskale druk de infla
tie nog zal aanwakkeren in plaats 
van ze te bestrijden. 

België is daarmee op weg in 
West-Europa het land te worden 
met de hoogste fiskale druk op 
haar werkende bevolking, terwijl 
wij inmiddels eveneens in de kop
groep van de inflatie zitten. Som
migen ber.-ïkenden al dat elke 
belastingsbetaler zowat 4 dagen 
op de 10 voor de fiskus werkt. 

Van de brave burger wordt ver
wacht dat hij begrip opbrengt voor 
de moeilijkheden waarin de schat
kist zich bevindt, en dat hij oog 
leeft voor de zware verplichtingen 
welke de Staat tegenwoordig na 
te komen heeft. Als diezelfde bra
ve burger aan de politici vraagt 
of het vele geld dat hij afdraagt 
door de Staat ook zuinig wordt 
beheerd en zinnig wordt besteed, 
dan beginnen zij het liefst over 
wat anders. Daar ligt de voor
naamste reden van de bitterheid 
waarmee de bevolking elke nieu
we fiskale maatregel bejegent. 
Onze politici hebben teveel de 
gewoonte de burgers te verzoeken 
naar hun mooie woorden te luis
teren, maar op hun daden mag niet 
te kritisch worden toegekeken. 

BUDCETAIRE EN FISKALE POESPAS 
IHet Partijbestuur van de Volksunie onderzocht de regerings
mededeling over de begroting 1975 en over de nieuwe fiskale 
lasten. Uit de beschikbare informatie blijkt thans duidelijk dat 
de drie traditionele partijen tijdens de voorgaande jaren sis-
tematisch de werkelijke financiële toestand van het land 
verborgen hebben gehouden en bewust onjuiste begrotingen 
hebben ingediend. De begroting voor het jaar 1974 is hier
van een duidelijk voorbeeld. Dergelijke gemakkelijkheidspoli-
tiek misleidt de bevolking en is haast immoreel te noemen. 
Hetzelfde dient gezegt van het niet naleven door de overheid 
van haar formele verbintenissen inzake het BTW-regime voor 
de investeringen. Wanneer van de burger fiskale discipline 
wordt gevraagd mag minstens van de overheid respekt ge
vraagd worden voor aangegane verbintenissen. 
Het Partijbestuur van de Volksunie stelt verder vast dat 
de aangekondigde begroting zeker geen afremming van de 
inflatie in de hand zal werken bij gebrek aan doelmatig in
grijpen in de voornaamste verpolitiseerde uitgavensektoren. 
Het heeft er bovendien de schijn van dat het verkwistings
schandaal van de RTT in de doofpot wordt gestoken en alles
zins geen aanleiding schijnt te geven tot het herstel van de 
noodzakelijke zuinigheid en korrektheid bij de besteding van 
de belastingsopbrengsten. 
Het Partijbestuur van de Volksunie meent dan ook dat in de 
eerste plaats de uitgaven van de overheid terug onder kon
trole moeten gebracht worden want dat zo niet iedere fiskale 
maatregel slechts een tijdelijke verlichting van de schatkist-
noden zal meebrengen. 

HUGO SCHILTZ, 
Voorzitter Partijbestuur. 
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TWINTIG JAAR VOLKSUNIE 
IN HET NAJAAR VIEREN WIJ " HET GROTE WEERZIEN " 

In de late herfst van 1974 zal het precies twintig jaar geleden 
zijn dat de Volksunie werd opgericht als Vlaams-nationale poli
tieke partij Zij heeft van toen tot nu een ontzaglijke weg 
afgelegd, en in sterke mate bijgedragen tot de gehele Vlaamse 
ontvoogding. 

Duizenden hebben in de loop der jaren hun beste krachten 
gewijd aan de partij en haar doelstellingen, en zijn met haar 
de lange weg gegaan door de woestijn der miskenning Zij 
hebben haar uitgebouwd tot een sterk wapen in de Vlaamse 
politieke strijd voor zelfbeschikking. Hun vastberaden volharding 
heeft ten slotte schitterende resultaten opgeleverd Deze pio
niers verwachten wij . samen met allen die vandaag in de partij 
onverdroten verder bouwen aan het huis van Vlaanderen, op 
het grote feestelijke weerzien in het najaar. Om samen na te 
gaan welke weg reeds is afgelegd waar wij nu staan, en welke 
de taken zijn voor morgen. En om nieuwe kracht te putten uit 
dit samenzijn, voor de strijd die ons nog wacht tot het einddoel 
is bereikt : een vrij en welvarend Vlaanderen, naar de maat 
van de mens. 

OP HET PROGRAMMA 

ANTWERPEN : zondag 13 oktober 

Massaal feestdiner voor onze mandatarissen op elk vlak, 
voor de vertegenwoordigers van alle VU-afdelingen en voor 
onze genodigden. Dit feestmaal gaat door in het Antwerpse 
beursgebouw. 

GENT : zondag 3 november 

Groots massafeest in het Sportpaleis (5500 plaatsen) voor 
jong en oud, voor de hele Vlaams-nationale familie. 

Hou deze data zeker vrij 
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EXIT NIXON? 
Op het ogenblik dat dit num
mer van ons blad verschijnt 
kan het vraagteken achter 
Nixon in onze titel al wegge
vallen zijn. Want met wat er 
sinds vorig weekend is ge
beurd zat niet alleen de af-
zettmg van de 37e Ameri
kaanse president door de 
Amerikaanse senaat erin, 
maar ook een « vrijwillig » 
aftreden van Richard IVIulhou-
se Nixon. 
Het Watergate-schandaal 
heeft hoogten en laagten ge
kend en vaak zag het er naar 
uit dat Nixon de dans zou 
ontspringen, omdat ook an
dere en zelfs niet-republi-
keinse politici van fouten, 
misdrijven en korruptie wer
den beschuldigd (het welbe
kende verschijnsel, ketting-
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reaktie, deed zich hier voor) terwijl de hele zaak bleek te 
verzinken in een juridische afmattingsoorlog en in een poli
tiek moeras. Welnu, dit is niet gebeurd : het Huls van Afge
vaardigden stelde een kommissie aan, die moest onderzoeken 
of er redenen waren, om een procedure tot afzetting in te 
zetten Tevens deed een onderzoeksrechter een beroep op 
het Hoog Gerechtshof, om de president te dwingen, een 
nieuwe reeks geluidsbandjes af te staan. De stemmingen in 
beide instanties waren sprekend genoeg : de hoge rechters 
stemden met 8 op 9 (1 afwezige nl.) voor de vrijgave der 
gevraagde bandjes en de juridische kommissie van het Huis 
beval met een komfortabele meerderheid (w.o. verscheidene 
partijgenoten van de president) de zgn. empeachment-proce-
dure aan In de loop van die twee jaar Watergate is de ge
loofwaardigheid van de president geleidelijk verminderd. 
Steeds echter heeft de president beweerd pas maanden na 
de inbraak ervan op de hoogte gebracht te zijn geweest. De 
laatste sene bandjes bewijst echter dat Nixon reeds één 
week na de feiten op de hoogte was en instemde met het 
voorstel, een poging te doen om het onderzoek stop te zet
ten, poging die Nixon enkele maanden later wegens hardnek
kige geruchten en vooral wegens de kampagne van twee 
journalisten van de •< Washington Post » moest opgeven. In 
een geschreven verklaring gaf Nixon dit toe, in een poging, 
zijn rechters deze keer voor te zijn. De ene onthulling na de 
andere lekte uit, er waren de tribulaties met vice-president 
Agnew en andere naaste medewerkers, met de fiskus en 
andere kwalijke dingen meer, allemaal feiten die nu niet di-
rekt als misdaden te bestempelen zijn doch die aan het ima- ; 
go van de « onkreukbare president, vader van de natie " in ' 
het geval Nixon een onherstelbare slag toebrachten. ' 

Toch weigerde de president halsstarrig zelf weg te gaan,' 
officieel om geen precedent te scheppen, mogelijks omdat 
hij dacht dat het uiteindelijk toch zulk geen vaart zou nemen. 
Een derde reden kan zijn dat Nixon de geschiedenis wil in
gaan als de Amerikaanse president die na de tweede wereld
oorlog de wereldvrede tot stand bracht (vandaar zijn quasi-, 
eksklusieve belangstelling voor de buitenlandse politiek), een 
taak waartoe hij zich zou geroepen achten 
Nixon IS met alleen het slachtoffer van zijn buitengewoon 
grote machtsdrang en zijn extreme ambitie, hij is ook het 
slachtoffer van de speciale zeden en sfeer in de Amerikaanse 
politiek, die nauw met de zakenwereld vervlochten is. Door 
een samenloop van omstandigheden werd hij tot zondebok 
uitgekozen, voor praktijken die ook na Watergate koerant zul
len zijn en waaraan de meesten van zijn voorgangers zich 
evenzeer hebben schuldig gemaakt Om maar te zwijgen van 
een parlement dat eindelijk eens de kans ziet een kwasi-al-
machtig president van de troon te stoten, waar het anders 
toch zo weinig in de pap te brokken heeft. Ook deze achter
gronden maken deel uit van de zaak Nixon. (re) 

DE RTB WEL, DE BRT NIET 

Op de Vlaams-nationale feestdag, 
op 11 juli 1974, bracht de RTB in 
haar TV-nieuwsuitgave een inter-
vieuw met VU-kamerlid Raskin 
De h. Raskin is namelijk de vader 
over «la fête nationale flamande». 
van het dekreet van de Nederland
se Kultuurraad, waarbij de Vlaam
se nationale simbolen (lied en 
vlag) officieel werden erkend. 
De BRT had daar (natuurlijk) niet 
aan gedacht. Of liever, men greep 
de gelegenheid aan om het zgn. 
Vlaams blazoen van de CVP wat 
op te poetsen : in de tweede edi
tie van het TV-nieuws werd een 
uitgebreid intervieuw gebracht 
met de CVP-er Paul De Vlies met 
minister Rika De Backer. Wat was 
dan het belangrijkste wapenfeit 
van de h. De Vlies ? Hij had in de 
Nederlandse Kultuurraad diezelfde , 
dag gevraagd dat het nieuwe BRT-' 
kenwijsje op het einde van de 
radio-uitzendingen (Groeninge, 
van Jef Van Hoof) zou vervangen 
worden door de Vlaamse Leeuw. 
Dat is natuurlijk een goed punt 
voor de h. De Vlies, maar waarom 
repte de BRT met geen woord 
over het feit dat in dezelfde zit
ting van de Kultuurraad de h. Ras
kin (wij herhalen het : de vader 
van het dekreet) de eis stelde 
dat ook het parlementsgebouw te 
Brussel met de leeuw zou be-
vlagd worden ? 

Het is ons al eerder opgevallen 
dat op de BRT teveel zaken te 
eenzijdig door een CVP-bril beke
ken worden, wat nogal eens aan
leiding geeft tot diskriminatie. De 
BRT-berichtgeving dient nochtans 
« objektief » en volledig te zijn. 

BRABANCONNE BUITEN 

Om nog even terug te keren op 
dat nieuwe BRT-kenwijsje, dat op 
11 juli werd ingevoerd, en waar
over de dagen nadien in de pers 
heel wat te doen was. 
Voorheen werden de dagelijkse 
radio-uitzendingen op de BRT met 
de Brabangonne besloten. In fe
bruari reeds stelde een vertegen
woordiger van de VU in de BRT-
beheerraad voor, om de kulturele 
autonomie te onderstrepen, de 
Brabangonne te vervangen door 
het Vlaamse nationale lied of door 
een tipisch Vlaams kenwijsje. Men 
besloot dan de Brabanponne van
af 1 april 1974 te vervangen door 
een nieuw kenwijsje, en de pro-
grammadirektie kreeg de opdracht 
voor de uitvoering van de;;,e be
slissing te zorgen. April, mei en 
juni gingen voorbij, maar er ver
anderde niets. Van VU-zijde werd 
in de Raad van Beheer dan nog 
verscheidene malen aangedron
gen op de uitvoering van de 
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raadsbeslissing, en dat gebeurde 
dan uiteindelijk op 11 juli. De 
programma-direktie had geop
teerd voor enkele tonen uit het 
lied « Groeninge » van Jef Van 
Hoof. Wil men morgen opteren 
voor enkele tonen uit de Vlaamse 
Leeuw, dan is dat voor ons na
tuurlijk uitstekend. In elk geval 
is de Brabanponne, die nooit bur
gerrecht heeft gekregen in het 
hart van vele Vlamingen, nu ver
dwenen. Een kleinigheidje welis
waar, maar simbolisch toch van 
betekenis. Het heeft geduurd tot 
de VU in de BRT-beheerraad ver
tegenwoordigd was, eer die be
slissing kon worden genomen. 
Ook dat is tekenend. 

NIET KONSEKWENT 

De Leuvense volksvertegenwoor
diger P. De Vlies (CVP) vinden 
we samen met de Limburger P. 
Colla (PVV) en de Brusselaar Vik 
Anciaux (VU) in de beheerraad 
van het Vlaamse Kruis. 
Het Vlaamse Kruis heeft in de 
donkere katakombentijd van de 
Vlaamse Beweging de moed ge
had met het rijke — want offici
eel gesteunde — Rode Kruis in 
zijn fransdolheid te « kounteren ». 
Zo groeide het uit tot een degelij
ke hulpverleningsinstelling, over
al aanvaard en geacht. 
Via een kunstgreep zal het Rode 
Kruis nu nog meer steun binnen
halen : op 17 juli werd in de Ka
mer een wet goedgekeurd waar
bij aan het Rode Kruis 0,05% van 
de verzekeringspremies zal toe
gekend worden. Nomalerwijze zou 
dit ook voor het Vlaamse Kruis 
moeten gelden... en kamerlid An
ciaux stelde dit ook voor. Maar 
nee hoor, geen reaktie van zijn 
medeleden in de Raad van Beheer. 
De Volksunie-verbetering aan de
ze wet werd verworpen, én door 
de zogenaamde « Vlaamse » Paul 
De Vlies én door de « Vlaamse » 
PVV-er Colla. 

Luister naar mijn woorden, maar 
zie niet naar mijn daden ! 

volgens « ongeschreven regels » 
die sedert de stichting van de 
Belgische staat praktisch niet ge
wijzigd zijn. Er wordt daarbij ech
ter rekening gehouden met de 
aan het land bewezen diensten op 
artistiek kultureel, ekonomisch, fi
nancieel, vaderlandslievend en so
ciaal vlak. 
Het feit dat de « ongeschreven 
regels » van 1830 nog steeds gel
den verklaart wellicht het feit dat 
er zo weinig vertegenwoordigers 
van de talrijkste gemeenschap in 
dit land, de Vlaamse, tot de adel
stand verheven worden. De Frans-
gezinde kringen van het Hof zijn 
blijkbaar nog altijd van mening 
dat de Vlamingen in dit land een 
soort tweede klasse burgers zijn, 
en dat de Franstaligen in elk ge
val véél meer diensten bewijzen 
aan het « Belgique de papa ». 
want in hun ogen is dat nog altijd 
« het land » natuurlijk. 
De Vlaamse gemeenschap heeft 
echter haar eigen ongeschreven 
adelbrieven, die niets te zien heb
ben met de gezelschapsspelletjes 
van de Coburgers. De dragers van 
deze volkse adelbrieven tref Je 
vanzelfsprekend ook niet aan in 
de lijsten van de Belgische adel, 
wat dacht je wel... 

V_ 

VOORAL FRANSTALIGEN 

« VERDIENSTELIJKE BURGERS 

Op een parlementaire vraag ant
woordde minister Van Elslande 
dat er onder het bewind van ko
ning Boudewijn reeds 244 perso
nen in de adelstand verheven wer
den. Daaronder zijn er niet min
der dan 196 Franstaligen en 
slechts 48 Nederlandstaligen. De 
samenstelling van de Kommissie 
die de adeltitels aanbeveelt wordt 
« strikt geheim gehouden » en 
zij stelt haar aanbevelingen op 

OPGELET. MEDEWERKERS 

Vanaf volgend nummer ver
schijnt ons blad, voor de rest 
van de vakantieperiode, op
nieuw op 16 bladzijden om 
dan verder op 24 bladzijden 
te verschijnen zodra het poli
tieke leven terug herneemt. 
Gelieve uw kopij voor volgen
de week extra vroeg in te 
sturen aangezien wij, door de 
feestdag van 15 augustus, 
verplicht zijn een dag vroe
ger te drukken. Vooral het 
bewegingsnieuws moet ons 
reeds in de loop van maandag 
12 augustus bereiken, ten al
lerlaatste (en alleen voor 
zeer dringende aangelegen
heden) dinsdagmorgen. Wij 
danken u bij voorbaat. 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

• VERHURING CEREMONiEKLEDING 
• MAATKLEDING 
• CONFECTIE 
• CHEMISERIE 

• KOSTUUMS 
• SPORTVESTEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraa» 48 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consiencelaan 46 

tel. (053)205.16 
tel. (056)120.61 
tel. (052)215.14 
tel. (051)237.20 

- BESTUURSSEKRETARIAAT 
- BOEKHOUDEN 
- INTERNATIONALE 

HANDELSBRIEFWISSELINC 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDIPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 

WIJ a 10 AUGUSTUS 1974 
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DE DRAMATISCHE 
NOODTOESTAND 

LAND EN TUINBOUW 

De krisis in de West-Europese land- en tuinbouw neemt elke dag scherpere vor
men aan. Ook in Vlaanderen blijven de traktoren van het protest verder brommen, 
ondanks enkele maatregelen die bedoeld waren om olie op de golven te gieten. 
In het hart van onze land- en tuinbouwers groeit een bitterheid die tot nieuwe dra
matische uitbarstingen kan leiden. 
Ten aanzien van deze toestand heeft de Volksunie einde juli op een perskonferen-
tie haar standpunt toegelicht, die tot gezondmaking van de situatie kunnen leiden. 
De VU gaat ervan uit dat het voortbestaan van deze belangrijke groep in onze 
samenleving — en dit op een menswaardig levensniveau — ten allen prijze dient 
gewaarborgd. Minstens 4% van de aktieve bevolking moet in een geïndustrialiseerd 
land als het onze werkelijke kansen kunnen behouden in de familiale landbouw-
sektor. Dit is een zaak van eerste orde. 
Nu in gans de landbouwsektor kostenstijgingen van 25% tot 35% voorkomen als 
gevolg van de enorme stijging der grondstoffenprijzen, lonen, machines en stook
olie, nu bovendien allerlei marktverstorende elementen (niet-aangepast prijsbeleid 
en verkeerd berekende richtiijnen)de moeilijkheden van land- en tuinbouwers dra
matisch op de spits hebben gedreven, dringen ingrijpende maatregelen zich op. 
Als partij die, van bij haar ontstaan, steeds een grote bekommernis aan de dag 
heeft gelegd voor de problemen van land- en tuinbouw, wenst de VU nu ook — en 
vanuit de oppositie — haar bijdrage te leveren tot een gezond beleid. Vandaar 
deze voorstellen en eisen. 
Om aan deze dramatische toestand te verhelpen stelt de Volksunie volgende op
lossingen voor : 

GLASTUINBOUW 

Sinds november 1972 zijn de stook-
olieprijzen meer dan verdubbeld (thans 
bedraagt de stookolieprijs 3,40 met 
een BTW-belasting van 14%). 
De stookkosten bedroegen 40 fr./m2 
in 1971, 81 fr./m2 in 1973 en 112 fr./ 
m2 In 1974. 
Globaal betekenen de prijsverhogingen 
op 1 april 1974 een meeruitgave van 
624 miljoen voor de zware stookolie en 
315 miljoen voor de lichte stookolie 
Deze toestand is dramatisch en kan 
voor vele bedrijven de doodsteek be
tekenen. Door mogelijke omschakeling 
van de glastuinbouw naar koudglasteelt 
en volle grondteelt zal het aanbod ver
scherpt worden in eenzelfde beperkte 
periode en zal dit aanleiding kunnen 
geven tot prijsverstoring en markton
regeling. Andere landen voorzien ruime 
rechtstreekse of onrechtstreekse 
steun zodat konkurrentie-vervalsing op
treedt. 
Ook i.v.m. de invoer worden vaak via 
achterdeuren produkten ingevoerd, die 
de prijzen hier doen instorten (Oost
bloklanden via Oost-Duitsland, Spanje 
via Nederland). 

De Volksunie wil : 

# Gelijkgeschakelde stookolieprijzen 
met de andere EEG-Ianden. In afwach
ting steunmaatregelen in ons land, ten
minste gelijkgeschakeld aan die van 
de Franse en Nederlandse steun. 
% Een vermindering van de BTW-aan-
slag op de stookolie en andere grond
stoffen. Van 14% naar 6%. 
# Volledige teruggave van de accjjns-
rechten. 
9 Strenge kontrole op invoer uit niet-
EEG-landen : afsluiting van akkoorden 
met die landen in EEG-verband, niet 
bilateraal (geldt voor alle produkten). 

VEETEELT 

De instorting van de prijzen van het 
runds- en varkensvlees op voet dreigt 
ook voor vele producenten, vooral de 
onafhankelijke rampzalig te worden. De 
varkens bv. daalden van 43 fr. in juli 
1973 naar 17 fr. per kilo thans. 
Het rundsvlees op voet daalde met 10 
a 15%. 
Ondertusen stokkeert men vlees maar 
wordt ook vlees ingevoerd (uit Honga
rije bv., ten behoeve van het leger). 
De jarenlange gevoerde politiek van 
aanmoediging van mastodontbedrijven 
voor de vetmesting van rundvee, waar
bij monopolievorming optradt en dus 
ook prijsontwrichting, is één van de 
belangrijkste oorzaken van de ontwrich
ting van deze sektor. 
De Volksunie eist daarom : 
# Een verantwoorde invoerpolitiek, 
die prijsinstorting tegengaat. Stopzet
ting van invoer moet onmiddellijk door
gang kunnen vinden. 
# Een betere uitvoerpolitiek. Bij gun
stige wereldprijzen zijn niet langer 
zware uitvoerheffingen te verantwoor
den. Zodoende zouden onze boeren bij 
gunstige wereldprijzen werkelijke winst 
kunnen boeken. 
# Een juiste prijzenpolitiek : De re
gering moet een prijzenpolitiek voeren 
waarbij de werkelijke kostprijzen aan de 
producent worden berekend en waar
bij de prijzen aan verbruikers aange
past worden aan de werkelijke aan
koopprijzen bij de producenten. 

9 De EEG moet de interventieprijzen 
aanpassen aan de werkelijke richtprijs, 
die op de werkelijke kostprijs moet ge
baseerd zijn. 

# Gelijkschakeling van de BTW met 
andere lidstaten. 
Deze maatregelen gelden, mutatis mu
tandis voor de zuivelsektor, het pluim

vee, de tarwe en de suikerbiet. 
Dit zijn een paar akute probleemgebie
den. 

MEER ALGEMENE EISEN OP GEBIED 
VAN MARKT. EN PRIJSBELEID 

Het oriëntatieprogramma, zoals dat 
door de EEG-autoriteiten werd opge
drongen, heeft over praktisch gans de 
lijn gefaald : door verkeerde bereke
ningen en vooruitzichten heeft men de 
landbouwers op een verkeerd spoor 
geleid (misrekeningen inzake rund
vleesvoorzieningen, tegendraadse in-
en uitvoerpolitiek, onbegrijpelijke tar-
wepolitiek, falen van de eiwitvoorzie
ning, misschattmgen inzake suikerbiet
bevoorrading, enz.). 
De prijspolitiek gaat nog altijd uit van 
een overschottenpositie, zowel van pro
dukten als van producenten. De prijzen 
zijn daarbij berekend in de veronder
stelling dat de boer vrede zal nemen 
met een lager arbeidsinkomen dan de 
andere bevolkingsgroepen. Er wordt 
onvoldoende rekening gehouden met 
de werkelijke (steeds maar stijgende) 
produktiekosten. Bovendien houdt men 
slechts rekening met de kostenstij
ging van het seizoen dat voorbij isr in 
plaats van met de kostenstijging van 
het seizoen waarvoor'de prijzen wor
den vastgesteld. Op die wijze kan de 
pariteit met de andere bevolkingsgroe
pen nimmer worden bereikt. 
De Volksunie wil In dit verband : 

9 Een degelijk oriëntatieprogramma 
met serieuze prijzenpolitiek, waarbij 
de kostprijs aan producent als richt
snoer geldt. 

9 Vermindering van de uitvoerheffin
gen, waardoor via meer uitvoer, de 
voorraden zullen slinken en de prij
zen herstellen. 

9 Regelmatige herziening van de land
bouwprijzen in de EEG en geïndexeerd 
aan de kostprijs. 

# Bindende en eenvormige voorschrif
ten voor alle lidstaten. 

# Een verbeterde interventiepolitiek. 

Op gebied van de ekonomische steun
verlening en het algemeen beleid 
wenst de Volksunie : 

# Het wegwerken van de ongelijkheid 
met de andere lidstaten i.v.m. ekono
mische steun. 

% Verhoogde en vergemakkelijkte kre
dietverlening tegen gunstige voorwaar
den. 

9 Een verbeterde subsidiëring van de 
landbouw en een beter en effektief 
aanwenden van de kredieten en ver
hoging van de begroting. 

# De oprichting van een rampenfonds. 

% De hergroepering van een aantal 
diensten, thans bij andere ministeries 

ondergebracht, onder de bevoegdheid 
van het ministerie van Landbouw. 
% Een inspanning op het gebied van 
de ruimtelijke ordening waarbij in de 
eerste plaats het bestaande landbouw
areaal beschermd wordt ; verdere ver
betering van landbouwgrond, een ern
stige onteigeningspolitiek en de op
richting van grondbanken. 
Op het sociale vlak 
De Volksunie verwijst hier nogmaals 
naar haar programmadag van 1972. Wil 
de sociale situatie van de landbouwers 
niet zo'n 30% lager liggen dan andere 
kategorieén dan moeten volgende 
eisen spoedig gerealiseerd • 

1. PENSIOENEN 

# Afschaffing van het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen voor diegenen 
waarvan het pensioen is ingegaan vóór 
1 januari 1957. 
0 Geleidelijke afbouw van het onder
zoek naar de bestaansmiddelen voor 
diegenen waarvoor het pensioen ingaat 
tussen 1 januari 1957 en 1 januari 1975. 
% Buiten rekeningstelling van het ka
dastraal inkomen van het huis (eigen
dom of gehuurd), betrokken door de 
pensioengerechtigde. 
% Het waarborgen aan iedere zelfstan
dige van een behoorlijk minimumpen-
sioen. 

2. GEZINSVERGOEDINGEN 

% Volledige gelijkheid van de bijslag 
vanaf het tweede kind met deze van 
de loontrekkenden. 
% Kinderbijslag voor het meisje-huis
houdster. 
% Geleidelijke verwezenlijking van de 
harmonisering en de gelijkstelling van 
alle stelsels van kinderbijslag. • 

3. ZIEKTEVERZEKERING 

% Uitbreiding van alle risiko's tot de 
bejaarden, weduwen, wezen en minder
validen. 
# Verdere uitbreiding van de verplich
te verzekering tot andere grote risi
ko's. 
% Verhoging van de bedragen voor 
dagvergoedingen invaliditeit. 
# Beperking van de wachttijd tot het 
bekomen van de dagvergoeding. 
% Uitbreiding van de dagvergoeding 
en de invaliditeitsvergoeding tot de 
echtgenote-helpster. 

4. FINANCIERING 

% Verhoging van de staatstussenkom-
sten om de bijdragen van de gewone 
onderworpenen en vooral voor de hel
pers, binnen draaglijke perken te be
houden. 
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ARR. ANTWERPEN 
Letwel : wenst u in de Wij-

uitgave van 17 augustus e.k. terug 
uw teksten zien te verschijnen, 
draag dan de nodige zorg opdat 
deze uiterst op zaterdag 10 au
gustus '74 (12 uur] in 't bezit 
zouden zijn van uw arr. sekretaris. 

ANTWERPEN STAD 

VAKANTIE 
Het sekretariaat zal gesloten 

zijn tijdens de periode vanaf 17 
juli tot en met 16 aug. Vanaf 
maandag 19 aug. staat de deur 
weer wagewijd open om met 
nieuwe geestdrift de herfstwer-
king aan te pakken. 

Voor dringende aangelegenhe
den kan men steeds voor inlich
tingen de volgende personen 
raadplegen, in zover zij mogelijk 
ook niet met vakantie zijn : voor
zitter Wlllockx 37.22.70, onder
voorzitter Coveliers 37.34.97, 
penningm. Van de Pas 42.17.20, 
propaganda De Laet 38.66.92 or
ganisatie De Bouvre 19.02.57. 

PROVINCIERAAD 
Informatie of problemen op het 

vlak van de provincie kunnen 
steeds voorgelegd worden aan 
ons provincieraadslid mevr. Mon-
seur tel. 27.91.14. 
VUJO 

Geregelde samenkomsten van 
onze Volksunie-jongeren te Ant
werpen Stad op het sekretariaat. 
Voor juiste inlichtingen over hun 
vergaderdagen tel. Viaene Anita 
33.91.36, Coveliers 37.34.97, Ann 
Monseur 27.91.14. 

HOBOKEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Elke maandag en dinsdag van 
18 u. 30 tot 19 u. 30 in lokaal 
' Vlaams Nationaal Centrum », 
Steynstr. 85. 
DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 19 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle don
derdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30 
door gemeenteraadslid Clem De 
Ranter 

TURNHOUT 
STEUNFONDS 
Het ligt in de bedoeling met het 
oog op de voorbereiding der ge
meenteraadsverkiezing de sedert 
jaren CVP-meerderheid te doorbre
ken. Met het oog daarop zal de 
plaatselijke werking zeer aktief 
dienen doorgevoerd en zal o.a. de 
inrichting van een permanent se
kretariaat worden overwogen. De 
eerste aktie in die richting wordt 
gevoerd door de opening van een 
vast steunfonds. In de loop der 
komende maanden zullen zich ver
schillende bestuursleden bij alle 
simpatisanten aanbieden om op 
hen beroep te doen hun bijdrage 
te leveren om de inrichting en 
opening van dergelijk sekretari
aat te realiseren. Mogen wij alle 
Turnhoutenaars vragen hen wel
willend te ontvangen. 
DI-VOORDRACHTEN 
Op 13 en 27 september e.k. zal 
het Dosfelinstituut voordracht
avonden inrichten in de Warande. 
Alle VU-leden en simpatisanten 
houden deze avonden vrij. 

UITBREIDING BESTUUR 
Het bestuur overweegt de ko-
optatie van enkele leden die zich 
aktief willen inzetten en enkele 
avonden per week aan de VU-
werking willen besteden. Even
tuele kandidaten kunnen zich in 
verbinding stellen met de voor

zitter, de h. A. Robberechts, Neer
hof sstr., tel. 41.48.93 of met prov. 
raadslid Jan Van Rooy, Kasteelstr. 
4, tel. 41.41.73. 
DIENSTBETOON 

Steeds na telefonische afspraak 
bij prov. raadslid Jan Van Rooy, 
Kasteelstr. 4, tel. 41.41.73. 

Dicnsci 
NIJLEN 

1ste zaterdag : 
Schepen Kegelaers van 10 tot 11 u. 
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u. 
2de zaterdag : 
Burgemeester Van Dessel van 10 tot 11 u. 
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u. 
3de zaterdag : 
Raadslid Caethoven van 10 tot 11 u. 
Senator Bouwens'van 11 tot 12 u. 
4de zaterdag : 
Kamerlid Sels van 9 tot 10 u. 
Herman Cools van 10 tot 11 u. 
Mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u. 
5de zaterdag ; 
Van Tendeloo van 10 tot 11 u. 
andere Nijlense mandatarissen : 11 tot 12 u. 
3de maandag : 
Senator Jorissen van 20 tot 21 u. 
Dit steeds in Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, Nijlen. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
DIENSTBETOON 

Volgende gemeentemandataris
sen staan ten dienste bij hen ten 
huize en op afspraak : G. Van In-
?ielnom ; G Van Der Bist : M L. 

Thiebaur. gemeenteraadslid te 
Berg ; P. Vander Vorst, schepen 
\/an Nederokkerzeel. 

MOLLEMBRUSSEGEM-KOBBEGEM 
800 . DIENSTBETOON 

Elke eerste donderdag tussen 

19 en 20 u. bij Karel Vanden Hou-
te, Stwg op Asse 3, Mollem, door 
prov raadslid Lea Vanden Brande 
in samenwerking met licentiaat 
H. Van Campenhout. 

Telefonische afspraken : 02/ 
452.71.77. 

HinSCKD 
Senator M. VAN HAEGENDOREN 

HEVERLEE : iedere zondag In de late voormiddag Guide Gezellelaan 63 
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag. 

Volksvertegenwoordiger P. PEETERS 
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62. 

Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX 
BRUSSEGEMMEISE-WOLVERTEM : op afspraak (02/59.54.55), Kleine 
Klepperstr. 4, Brussegem. 

LIMBURG 
DILSEN 
BESTUURSVERGADERING 
In aanwezigheid van volksvert. E. 
Raskin en van arr bestuurslid E. 
Van Mulders vergaderde het be
stuur op zondag 28 juli jl De agen-
da zag er uit als volgt • ledenher
nieuwing, paardenkoers te Kinrooi 
op 2 4augustus a.s., twintig jaar 
VU, kantonnale werking. 

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 
Het bestuur vergaderde op zon
dag 4 augustus in café Lido. Vol
gende punten werden behandeld : 
paardenkoers te Kinrooi op 24 
augustus a.s., twintigjarig bestaan. 
Volksunie, afdelingsbal, financiële 
toestand, aanvulling bestuur. 

\ VLAAMSE HARMONIE 
. RECHT DOOR ZEE » 

De jaarlijkse muziekfeesten van 
de Vlaamse Harmonie « Recht 
door Zee » hebben plaats op don
derdag 15, zaterdag 17 en zondag 
18 augustus e.k. 

VU-afdeling Eigenbilzen (arr. 
Tonaeren-Maaseik) zoekt kon-
takt met VU-afdeling uit de 
omgeving van het Gentse ten
einde in de voormiddag van 
zondag 3 november, dag van 
de viering van het twintigjarig 
bestaan van de Volksunie te 
Gent, een samenkomst te be
leggen, die de basis kan vor
men va(j een toekomstige ver
broedering. Zieh wenden tot 
volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 
1 te 3745 Eigenbilzen. Tel. : 
011/41.24.54. 

HASSELT 

LIMBURGS OFFER VOOR 
VLAANDEREN 

Op zondag 27 oktober zal het ko-
mitee Limburgs Offer voor Vlaan
deren wijlen de heer Jozef Deu-
mens, oud-senator en oorlogsbur
gemeester van Hasselt, herden
ken in de Limburgse hoofdstad. 
Te 14 u. 30 wordt een eucharistie
viering opgedragen in de Sint-

Quintinuskatedraal en te 15 u. 30 
wordt een herdenkingszitting ge
houden in zaal « Onder de To
ren », Thonissenlaan, waar door 
diverse sprekers alle facetten van 
de fronter over de senator tot de 
burgemeester zullen worden be
licht. 

NEEROETEREN 
DOOPFEEST 
Op zaterdag 3 augustus j l . orga
niseerden Jaak Cuppens en zijn 
echtgenote een feestje, m.a.w. de 
geboorte van hun dochtertje Kat
leen, in Oud Oteren te Neeroete-
ren en werd bijgewoond door een 
talrijke schare familieleden, ken-
nisesn en politieke vrienden van 
de gelukkige ouders. De Volksunie 
was o.m. vertegenwoordigd door 
volksvert. E. Raskin, de arr. be
stuursleden Erik Van Mulders en 
R. Geusens. Ook volksvert. A. De 
Beul van Wilrijk was aanwezig. 
Wij willen van deze gelegenheid 
gebruik maken om de h. en mevr. 
Cuppens nogmaals van harte te 
feliciteren. 

TONGEREN-MAASEIK 
paardenkoers 

Reeds nu het evenement van het jaar in ons arr. Op zaterdag 24 

augustus te Kinrooi (bij M . Laumen). Organisatie hiervan is in 
handen van de V U . 

's Avonds groot bal met optreden van de internationaal bekende 

groep « George Baker Selection » en het vast orkest « The Loft 

Band ». Mogelijkheid tot eten aan het spit. 

Medewerkers gevraagd. A l l e in l i ch t ingen bi j de proviniceraads-

leden jaak Gabriels (Bree), Theo Schoofs (Kinrooi) en b i j arr. 

voorz. jan Plas (Peer). M is d i t un iek fes t i jn n iet ! 

TONGEREN (Kanton) 
KONTAKTVERGADERING 
Vrijdag 20 september e.k. te 20 u. 
zullen de besturen der afdelin
gen Herderen, Millen, Riemst en 
Valmeer vergaderen ten huize van 
onze vriend Wim Vos, Kerkstr. te 
Millen. Nadere inlichtingen zullen 
nog volgen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 
Volgende vergadering op dinsdag 
27 augustus e.k. 

LEDENHERNIEUWING 

Onze oproep tot de achterstallige 
afdelingen heeft reeds enig suk-
ses gehad. Bocholt rekende al af. 
Dilsen en Gellik zijn ook bijna 
klaar. 

PAARDENKOERS 

Hierbij worden alle afdelingen 
verzocht tijdig de voorverkoop van 
kaarten voor de arr. paardenkoers 
van zatedag 24 augustus a.s. te 
organiseren. 

ZO€K€BCJ€S 
Zoek meisje, 16-17 j . , door ons 
op te leiden tot dokterassistente 
(in Boom en omstreken), bereid 
ook huishoudelijke hulp te bie
den. Inwonen mogelijk. Tel. 03/ 
86.77.52, tussen 20 en 21 u. R 99 

Studentenkamer te huur, warm en 
koud water, centr. verw. Te bevra
gen : Pauli, Augustijnenstr. 13, 
Antwerpen (nabij Groenplein), tel. 
031/32.91.88. R 100 

Zoekt aangepaste betrekking in de 
omgeving Brussel, jonge man, di
ploma A2 mechanika, vrij van le
gerdienst. Schrijv. of tel. naar 
mevr. P. Dewael, Eversestr. 94, 
1940 St-Stevens-Woluwe, tel. 02/ 
720.12.46. R 101 

ZELLIK zoekt Nederlandstalige in-
wijkelingen aan te trekken. Nieu
we moderne appartementen te 
huur in residentiële wijk. Jozef 
Vandenpias, J, De Kinderstr. 90, 
Zellik, tel. 02/465.44.62. R 102 

Jongeman, diploma moderne hu
maniora, zoekt passend werk, be
reikbaar vanuit Leuven. Kontakt 
via sen. M. van Haegendoren, Gui
de Gezellelaan 63, 3030 Heverlee, 
tel. 016/22.45.45. R 103 

Juffrouw, 20 j . , diploma technische 
humaniora en daktylografie, ken
nis van Nederlands en Frans, 
zoekt aangepast werk In Limburg. 
Zich wenden : volksvert. E. Ras
kin, Ursulastr. 1, Eigenbilzen, tel. 
011/41.24.54 of prov. raadslid J. 
Gabriels, Siemenstr. 28, tel. 011/ 
46.22.90. R 104 

GROOT GENT 

Betrekkingen gezocht voor : 

1) Typograaf-drukker ; 

2) Bouwkundig tekenaar A2 (moet 
dienstplicht nog vervullen). 
Voor inlichtingen : sen. O. Van 
Ooteghem, Rode Kruisstr. 7, 9291 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

R 105 

VOOR DE MENSEN VAN DE 

DERDE LEEFTIJD 

Zoals u wellicht reeds heeft ver
nomen werd door de minister van 
Nederlandse Kuituur en Vlaamse 
Aangelegenheden een aktie op 
touw gezet die de kuituur dichter 
binnen het bereik van de derde 
leeftijd wil brengen. 
Daartoe wordt door het Departe

ment van Nederlandse Kuituur 
een « Plus-3-Pas » uitgegeven 
welke talrijke voordelen biedt. 
Deze pas wordt op verzoek aan 
het ministerie aan alle personen 
van de derde leeftijd uitgereikt. 
Ook het Dosfelinstituut werkt aan 
deze aktie mee door aan alle hou
ders van een « Plus-3-Pas » een 
vermindering van 50% op de 
deelnemingsprijzen van onze ak-
tiviteiten toe te staan. 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
CENTRUM VOOR DIENSTBETOON 

Verkozenen en sociale werkers 
noteren dat het arr. Centrum voor 
Dienstbetoon gesloten is van zon
dag 14 juli tot en met zondag 28 
juli. Nadien kunt u met uw pro
blemen opnieuw terecht op het 
(nieuwe) telefoonnummer : 052/ 
35.54.52. 

MELLE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Dinsdag van 10 tot 11 u. 30, 
Driesstr. 61 (Center), bij Godelie
ve Van Loo, tel. 52.14.09. 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 
Meester F. Baert houdt zijn zit-
Vanaf volgende maand : zitdag 
iedere derde zondag om 11 u. en 
dit ten huize van G. Schaeck, 
Vosselarestr. 16, Landegem. 

SCHOONAARDE 
ARR. RAAD 

Had plaats op vrijdag 26 juli om 
20 u. Dagorde : leden-abonnemen-
ten, kasverslag, verslag partijraad 
13 juli, 20 jaar Volksunie, planning 
Dosfelinstituut. Daarna werd de 
vergadering openbaar en hield se
nator Coppieters een briljante uit
eenzetting over de voorlopige ge
westvorming. 

WAARSCHOOT 

NAAR ZEELAND 
Per fiets : start te 9 u. bij Renaat 
De Roo, Nijverheidsstr. 70. Per 
auto : start te 13 u. op de Leest. 
Dit alles op 15 augustus. 

KREKENROUTE 
Zondag 18 augustus. Een fiets

tocht van 42 km. Start te 10 u. 
bij Andries Mathijs, Notelaarstr. 7. 

OBERBAYERN 
Zaterdag 31 augustus. Uitstapje 
per autocar naar het Boudewijn-
park te Brugge. 55 fr. Vertrek te 
19 u. op het Dorp. 

ADRESWIJZIGING 
Het nieuwe adres van prov. raads
lid Fons Van Holderbeke is Nij-
verheidsst. 72. 

UIT DE OOSTVLAAMSE 
PROVINCIERAAD 
Dat er ook in de provinciale gele
deren duchtig « gekumuleerd » 
wordt, bleek tijdens de bijeen
komst van 14 juni jl. Er moesten 
toen 40 beheerdersmandaten in 
de huisvestingsmaatschappijen 
toegewezen worden. Sommige le
den pikten 2, 3 of zelfs 4 manda
ten in. Om deze machtshonger in 
te dijken, ligt het in de bedoeling 
van ondergetekende een voorstel 
tot afschaffing van deze kumula-
ties in te dienen, leder lid van de 
provinciale raad zou dan slechts 
gelijktijdig in één enkele beheer-
raad van huisvestingsmaatschap
pijen mogen zetelen. Het goed
keuren van dit voorstel zou mee
brengen, dat een bredere sprei
ding van de medezeggingsschap 
in de sociale woningbouw moge
lijk wordt. Suggesties, aanvullin
gen, korrekties, enz. worden inge
wacht bij Fons Van Holderbeke, 
prov. raadslid, Nijverheidsstr. 72, 
9950 Waarschoot. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot 
H. Van Rijssel, KOO-lid, K. Boude-
wijnlaan, tel. 050/41.12.01. 
VAKANTIEJOBS 
Gevraagd : studenten, meisjes en 

VUJO-NATIONAAL 

# Volgende weekend van Vujo-Nationaal gaat door te Cad-
zand (vormingscentrum Hedenesse) op 13, 14 en 15 septem
ber 1974. 

# De voorbereiding van het volgende VUJO-kongres zal er 
besproken worden. 

9 Tema's : het machteloze individu en de mens in de we
reldgemeenschap. 

# Inschrijvingen kunnen nu reeds gebeuren door storting van 
250 fr. op rekening nr 001-019624186 van Vujo-Nationaal, p/a 
Rita Haudenhuyse, Tuinwijk J. Verhaegen 5 te 9220 Merelbeke. 

DKnscBCCoon 
Senator E. DE FACQ 

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen schriftelijk of telefonisch 
afspraken gemaakt worden voor dienstbetoon op volgende adressen : 
— Europalaan 11, 9820 St-Denijs-Westrem (091/22.64.23). 
— Oranjeberg 19, 9000 Gent (091/25.64.91). 
— Boonstede 20, 9810 Drongen (091/82.50.50). 

AUGUSTUS 
20. Gent-Centrum vergadert in Roeland om 20 u. 30 stipt 
(organisatie voetrally). 

SEPTEMBER 
10. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt, 
om 20 u. 30 stipt. ' 

OKTOBER 
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u. 
stipt aan de Roeland. 

BELANGRIJKE LANDBOUWSAMENKOMST TE SCHOONAARDE 

70 mensen uit deze bedrijfstak, vooral uit Oudegem, Melsele 
en Schoonaarde woonden zaterdag 3 augustus jl. deze bijeen
komst in de zaal Mikeso bij. De vergadering werd geopend 
door Herman Van Den Abbeele, waarna Aviel Geerinck de 3 
sprekers voorstelde. 

Ludo Sels, kamerlid, lid parlementaire landbouwkommissie, 
die betoogde dat de volgzaamheid die de boer steeds heeft 
betoond en dit voor 1 partij en 1 vakorganisatie hem geen 
heil heeft gebracht en dat enkel de meest krachtige aktie 
tot fundamentele veranderingen zal leiden. 

Senator Persijn in een werkelijk briljant betoog stelde de VU-
oplossingen voor die zonder de staat financieel in moeilijk
heden te brengen een fundamentele ommekeer kunnen te
weeg brengen. Spreker haalde een massa voorbeelden aan 
rechtstreeks uit de praktijk. 
Senator Coppieters die het slotwoord sprak nam als hoofd
punten : 

— VU is niet gebonden aan gelijk welke vakorganisatie of 
financiële macht. 

— De solidariteit moet nu maar spreken in dit land. De boer 
die onmisbaar is moet door de andere en betere groepen — 
de staat — krachtig worden geholpen. 

— De boer moet eens goed gaan uitkijken voor wie hij 
stemt. Sommige verkozenen werken de landbouwers duidelijk 
tegen. 
Een zeer speciaal woord van dank aan Willem Willems die op 
3 dagen tijds vele landbouwers verwittigde en aan mevr. Van 
Der Steen en Achiel Segers van het arr. bestuur. 

REN 
jongens, vanaf 16 jaar, voor augus
tus. Zich wenden tot Blankenber
ge, tel. 050/41.30.70. 

VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 
Gepensioneerden welke nog niet 
in het bezit zijn van een <• Plus-3-
Pas » uitgegeven door het minis

terie van Nederlandse Kuituur, 
dienst voor de derde leeftijd, en 
welke recht geven op belangrijke 
vermindering voor die er in bezit 
van is, komen steeds terecht op 
het plaatselijk sekretariaat van 
het VVVG, Astridlaan 2, tel. 
41.38.65, alwaar zij deze verminde-
ringskaarten kunnen bekomen. 

AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL
INSTITUUT 

WEEKENDREIS 

fy KENNISMAKING MET 
DUITSTALIG BELGIË" 
Na onze gelukte studie- en vriendschapsreis naar Frans-
Vlaanderen in 1973, organiseert het Dosfelinstituut opnieuw 
een uniek kennismakingsweekend naar Duitstalig België, de 
zgn. Oost-Kantons, na 1918 bij Belgiè aangehecht. 
PROGRAMMA 
Vrijdag 30 augustus 
Namiddag : 
— Tot 18 u. 30 (avondeten) kennismaking met dorp en na
tuurkader. 
— Na het avondmaal inleidende voordracht « Bewogen ge
schiedenis van het grensgebied » (Hubert Jenniges). 
Diskussies en vragen. 
Zaterdag 31 augustus 
Voormiddag : 
— 8 u. 30 : ontbijt. 
— 9 u. 15 inleidingen . « Taalkundige en kulturele situatie 
in het Duitstalig gebied » (dr. Kohnemann) ; « Ekonomische 
situatie en problemen van het Duitstalig gebied'» (ir. Fickers). 
Vragen en diskussie. 
— 12 u. 15 : middagmaal. 
Namiddag : 
— -13 u. : uitstap met autobus naar het Ourtal en het Eiffel-
gebied. 
— 18 ü. 30 : avondeten. 
— 20 u. : film en dia's : « De Hoge Venen en het Eiffelge-
bied » ; « verwant en toch verschillend », Duitse en Vlaamse 
volksmuziek (W. Luyten) ; gezellig samenzijn met Duitstali-
gen. 
Zondag 1 september 
Voormiddag : 
— Gelegenheid tot mishoren. 
— 8 u. 15 Ontbijt. 
— 9 u. 30 : Politiek paneel met medewerkers van de ver
schillende politieke partijen uit Duitstalig België rond 't tema 
« Op het uur van de regionalisering — Welke specifieke pro
blemen en mogelijkheden om ze op te lossen voor ons Duits
talig gebied ? ». 
— 12 u. 15 : Middagmaal. 
Namiddag : 
— 13 u. : Toeristische verkenning m het Noordelijk gedeelte 
van de Oost-Kantons. 
— 18 u. : Vertrek naar Vlaanderen. 
Slechts 45 deelnemers kunnen toegelaten worden. De volg
orde van inschrijven bepaalt de voorrang. Schrijf dus vlug in. 
PRACTICA 
Data : 
Vrijdagnamiddag 30 augustus tot zondagavond 1 september. 
Verblijfplaats : 
Missionshaus, Montenau 21 — Gemeente Amel. 
Begeleiding : 
— Walter Luyten, stafmedewerker Dosfelinstituut (Berlaar). 
— Leraars uit de streek. 
Bijdrage : 
700 fr. Hierin zijn begrepen ; volledig verblijf en maaltijden ; 
autobusreizen ; dokumentatiedossier. 
inschrijvingen : 
Kunnen gebeuren door storting van een voorschot van 300 fr. 
op rekening nr 430-0835551-81 (Kredietbank Brussel) van het 
Dosfelinstituut te 1000 Brussel met vermelding « reis Duits
talig België-Montenau ». De rest van de bijdrage gelieve u 
dan een paar dagen vooraf te storten. 
Te bereiken : 
Voor wie niet per wagen komt is er een treinverbinding tot 
Verviers, Dan per autobus naar Lignenville (6 km van Monte
nau). Daar zal gezorgd worden voor ophaaldienst per auto. 

In deze oase van rust gaat ons weekeind « Kennismaking met 
de Oost-Kantons » door te Montenau bij Amel waarover hier
boven de uitvoerige inlichtingen. Nog enkele plaatsen voor 
inschrijving zijn beschikbaar. 
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In CORNIMONT - SEMOIS 
wordt U ontvangen in Uw 

eigen faal door ALBERT. 
U kunt daar koude maaltijden 

krijgen, 
TOT ZIENS I 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

SOMBRERO 
Vlaamse camping in Spanje 

Inl . Marcel C A M U 
Dorpsstr . 64 - 1790 HEKELGEM 

Tel. (053)671.32 

Schoonlieidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr . 55 

2000 An twerpen - Tel 33 72 99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van een 

bedrijf met ervaring ; 
pvba ALBAG 

Ninoofse Steenw/eg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015 714.47 - 719.13 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
k leding - KLAAR O M DRAGEN » 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overijse 
(Malelzen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan ser iefabr ikat ie, 

en zel fs beter I 
^ri jsbestek en studio zi jn gratis 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42 

Instituut P. VERMEIR 
Aalst, Dirk Martcnsstr 58, 0 5 3 / 2 0 5 1 É 
Dendormondc, De Bruynlaon 1 - 3 

052 /215 14 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37, 0 5 6 / 1 2 0 61 
Roeselore, Consiensostr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssckretarioat (dag- en weck-
Gindles) - to t v ier to l ige steno-dakty lo, 
to t v ier tohge briefwissei ing, konverso-
tiG, boekhouden 
Kinderbiislag - Ploatsing 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appartementen en stu
dios - bunga lows en car.avans 
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oostduinker-
ke en Midde lkerke - Inuur per 
maand, per week, per weekend 
of een per iode naar eigen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schrijf of te

lefoneer. 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

Vlamingen, 

I • I '̂'̂ ^9 GRATIS 
l # i * l advies voor uw 
^ ^ ^ # hypotheek-leningen 
^ ^ ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

WALTER ROLAND 

gediplomeerd opticien, 
erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon (03)36.86.62 

ALLE MONTUREN 

Vlaamse Leeuwen (ge
drukt. Katoen venster-
vlag met frennen 100 x 
150 - 375 tr. — Ka
toen mastvlag 150 x 
150 - 375 fr. - Met 
frennen 475 fr. — Ny

lon mastvlag 150 x 150 - 565 fr. 
Met frennen 665 fr. — Wol 200 x 
200 : 1260 fr. Met frennen 1375 fr. 
Alle geborduurde vlaggen 150 x 
225 - 2 0 0 . X 200 - 200 x 300 -
300 - 300 en alle andere modellen 
in stock. 

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herentals 2410 

T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentüdsep 
nuttige, esthetisclie vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonprobleem 
grat is op 

Turnhoutsebaari 102-104 - BORGERHOUT • Tel, 36,40.86 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 33.47,24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.2553 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

10%vr.V.U.Ieilen 
KOSTUUMS -VESTONS- BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Sleenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik 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 zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochsensciivi/anzsuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan liet spit -

Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestw^g. 1 . T. 056/751.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stv/g Torhout-Llchtervelde. 2.000 pi. T. 051 /728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE ; Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi j zoeken d r ingend : als medewerl<ers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keul<en kan leiden — Vast 
loon - Kost en i nwoon gratis - In regel met de sociale we t -

Liefst mensen van 't vak. 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 

IN FORM ATI ECENTR A 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

GENT 
09/251923 

GENK 
011/544.42 

LEUVEN 
016/33735 

6 0 0 ARBEIDERS 

1001 MOGEUJKHEDEN 

beleg uw geld in 

ONROERENDE 
KWALITEIT 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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Het LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM wenst tot de aanwerving over te gaan van 

TECHNISCH PERSONEEL 
EEN LABORATORIUMASSISTENT A l belast met opdrachten in het Departement Embryolo
gie-Weef selleer-Ontleedkunde, 
benoeming in de rang van eerste technicus. 

EEN A2 GEDIPLOMEERDE (voorkeur electronica), 
benoeming in de rang van technicus. 

DRIE A3 GEDIPLOMEERDEN, 
benoeming in de rang van adjunct-technicus. 

De bij de aanwervingsselectie geslaagde niet benoemde kandidaten worden opgenomen 
In een wervingsreserve. Naargelang het behaalde diploma en de toe te wijzen opdracht 
kunnen zij eventueel bij latere uitbreiding van het personeelskader aangeworven worden 
in de rangen van eerste technicus, technicus, adjunct-technicus, eerste geschoold werk
man, geschoold werkman. 

Bijzondere voorwaarden : 

— Belg zijn ; 

— voldaan hebben aan de militieverplichtingen ; 

— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag ; 

— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 

Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiterlijk op donderdag 22 augustus 
1974 aankomen bij de Vaste Secretaris van het Limburgs Universitair Centrum, Universi
taire Campus, 3610 Diepenbeek, en dienen aan de hand van een op dit adres aan te vragen 
sollicitatieformulier en met toevoeging van een bewijs van goed zedelijk gedrag voor
gedragen te worden. 

EEN JUWEEL 
MET STANDING 

KIES JE BEST BIJ 

V E R E I S T 
Meir 2 (hoek Wiegstr.) 

2000 Antwerpen 
Tel. 38.46.31 

Horloges - LONCINES 
VERDAL - M O N D I A 

Aanstekers DUPONT 

TEKENAAR

KARIKATURIST 

Uitgeverij zoekt free-iance-ka-

rikaturist voor het verzorgen 

van een wekelijkse rubriek «In 

en uit de Wetstraat » voor 

haar uitgaven. 

Schrijven onder de letters UDS 

naar het bureel van dit blad. 

DIr-gen Dries Bogaert 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 121 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
Plu ra l i s t i sch , v o l k s n a t i o n a a l 
o n d e r w i j s ! 
T a l e n - b o e k h o u d i n g - s t eno -
d a k t y l o - sek re ta r i aa t - j ou rna 
l i s t i ek - e ta lage - v e r k o o p - hos-
tessen - m a n n e q u i n s - w e g c o d e 
r i j lessen (door de Staat e r kend ) 

Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 

(053)284.55 
(050)372.75 
(011)237.12 
(056)159.18 

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 45.05.31 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 
voor A L U w b ie ren 

en L imonades 

• 
BIjhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpan 
Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle 
houtinsekten. Twintig jaar waarborg 
Ook op aanvraag Gratis bestek tn gans j 
het land P.V B A INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmei 
Tel 02/479 20 00 

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM 

De betrekking van opsteller (kulturele bediende) is te bege

ven bij het Gemeentebestuur (één jaar proef) minimum 

ouderdom 21 jaar. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het gemeantesekre-

tariaat. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

(053)240.60 Tel. 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelv/agens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervarsie-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruifrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorien - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten ma-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

17de TRANCHE 

Oogsttranche 
HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

5xéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 21 augustus 
HET BILJET 
HET TIENDE 

230 fr. 
25 fr 

EEN KORREL ZAAIEN 
OM MILJOENEN TE MAAIEN 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

ZIektovergoadIng voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 
Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 

Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonek. 

Bes tend ige sek re ta r i a t en : 

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (2 ».) 
B raban t : E. Jacqmainfaan 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 
T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hassel t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 
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KAMER 

De laatste week vóór het parlementair 
reces vergaderde nog slechts de Ka
mer, die o.a. het debat over de « voor
lopige gewestvorming », na de Senaat 
nog eens moest overdoen. Dit ontwerp 
kwam het laatst aan de beurt. Vooraf 
werden andere wetsontwerpen en 
-voorstellen besproken o.a, dit over de 
wijziging van de dienstplichtwetten, 
dat kritisch namens de VU door kamer
lid Mattheyssens onder de loupe werd 
genomen in een korte doch kernachti
ge tussenkomst. Hij zei besluitend dat 
de VU het ontwerp zou goedkeuren 
omdat het de militaire last op de 
jeugd verlicht doch dat de VU de ge
nomen risiko's (beroepsleger, gevaar 
voor demokratie) scherp in het oog 
zou houden. 

De eerste dag waren er nog vragen 
van VU-kamerleden N. Maas (bevuiling 
van de Schelde), Valkeniers (koördina-
tie van de brandweerkorpsen) die ook 
een interpellatie hield over het kon-
flikt in de RU te Gent. We noteerden 
nog tussenkomsten van VU-kamerleden 
Emiel Vansteenkiste (over het taalge
bruik in de KMS), Anciaux en Babyion 
(recht op bestaansminimum), Luk Van
steenkiste en Baert (die de inbreuk op 
de sindikale vrijheid fel hekelden 
n.a.v. de bespreking van het ontwerp 
over de betrekkingen tussen overheid 
en personeelsvakbonden) en ten slotte 
een scherpe interpellatie van Ludo Sels 
over de krisis bij de boeren, waarbij 
hij o.m. de oprichting van een Ram
penfonds bepleitte en namens de rade
loze boeren bij de minister op drin
gende hulpmaatregelen aandrong. 
Het was in die gedenkwaardige dag
en nachtzitting (pas om 5 u. 10 's mor
gens geheven !) dat VU-kamerlid Val
keniers als arts bij een overwerkt per
soneelslid werd geroepen, daar de 
Kamerarts reglementair afwezig was 
en dat hij zijn verklaring aflegde ; 
nachtzittingen zijn ongezond. Zijn 
vaststelling werd 's anderensdaags 
prompt door de kamervoorzitter in een 
besluit omgezet, voortaan geen nacht
zittingen meer te houden I Dr. med. 
Valkeniers kon meteen bogen op een 
nieuwe en zeer gehoorzame patiënt, 
het parlement. 

LANGE ZITTINGEN VOOR EEN SLECHTE 
GEWESTVORMING 

Donderdag 18 juli, laat in de namiddag 
vatte de Kamer dan het reeds door de 
Senaat goedgekeurde wetsontwerp In
zake gewestvorming bij de lurven. Te
gen de verwachting in ontbonden de 
socialisten niet meer van hun duivels 
doch kwamen ze met een tegenont
werp voor de dag, waarbij ze een al
gemeen partijenoverleg vroegen en 
dus uitstel van het ontwerp Tindemans-
Perin-Vandekerckhove. 
In de morgenzitting was VU-kamerlid 
Van Leemputten bondig tussengekomen 
in het debat na de interpellatie Na-
mèche over de erkenning van centra 
voor maatschappelijk werk. De VU 
stemt in met het opzet van de hervor
ming doch uit enig voorbehoud voor 
de keuze der instanties en te hoge 
kosten i.z. erkenningsvoorwaarden. 
In de namiddagzitting eiste VU-kamer
lid Anciaux de aanwezigheid van eer-
ste-minister Tindemans in het pas be
gonnen debat over de gewestvorming. 
Nauwelijks had voorzitter Dequae be
loofd deze wens over te maken of 
Tindemans deed zijn intrede. 

DE LAATSTE LOODJES 

Door de vakantie kon ons blad geen 
verslag meer uitbrengen over de laat
ste debatten In de Kamer van Volks
vertegenwoordigers die trouwens pas 
laat in de avond van zaterdag 20 juli jl. 
met reces ging. Op deze bladzijde ko
men we bondig op de vier laatste zit-
dagen terug. 

De bespreking van de begroting der 
Dotaties 1974 bracht nog even de 
VU-kamerleden Baert en Kuijpers op 
het spreekgestoelte. Kamerlid Baert 
vond het kras, dat er wetten moeten 
op stapel gezet worden zonder dat in 
de kommissies een wetboek voorhan
den is. Willy Kuijpers handelde ironisch 

over de nachtzittingen, de gebrekkige 
huisvesting In de Kamer voor de le
den, de even manke geluidsverster
king, het verschil In voeding tussen 
kamerleden en personeel met boven
dien peperdure prijzen, de verouderde 
uniformen, de omslachtige manier om 
kennissen en vrienden uit te nodigen 
enz. Het was een tussenkomst met 
praktische wenken voor het beheer, 
de inkleding en de dagelijkse handel 
en wandel in het huis. Zal Dries De
quae de rommel uit de vorige eeuw 
opruimen en gedaan maken met het 
plechtstatig gedoe, dat op de jonge 
generaties slechts komisch werkt ? 
Na een reeks stemmingen opende VU-
kamerlid Hugo Schiltz het vuur tegen 
het wetsontwerp betreffende de ge
westvorming. Hij kreeg hierbij her
haaldelijk steun van niemand minder 
dan Jos Van Eynde, wat niet belette 
dat onze partijvoorzitter het BSP-voor-
stel ter zake afwees omdat het o.m. 
een federalisme met drie inhoudt, wat 
onze woordvoerder voor als na onaan
vaardbaar noemde. 
Voorzitter Dequae beging dan een fout 
door de rede van Schiltz te onderbre
ken om de uitslagen van de stemmin
gen (tijdens dewelke VU-kamerleden 
Babylon, Anciaux, Schiltz en vooral Luk 
Vansteenkiste herhaaldelijk tussen 
kwamen) bekend te maken, een on
handigheid die evenmin aan de aan
dacht van de BSP-oppositie ontging en 
waartegen VU en BSP vruchteloos pro
testeerden. 
Dhr Schiltz maakte de historiek van 
de omstandigheden waarin het ont
werp op chantage van Perin tot stand 
kwam en veroordeelde het opzet, een 
ontwerp dat in feite maar een intentie
verklaring is, een reklamestunt, waar
aan een bepaalde politieke groep be
hoefte heeft. Het ontwerp is gevaarlijk 
omat het een goede federalisering in 
de weg staat. Het toppunt is wel, dat 
de vroeger gewijzigde grondwet moei
lijker uitvoerbaar is dan hij te verande
ren is ! Ten slotte stelde spreker dat 
het ontwerp overbodig is, omdat alles 
wat er in staat kan verwezenlijkt wor
den zonder wet. 
Tijdens deze zitting protesteerden VU-
kamerleden Kuijpers, Mattheyssens, 
Babyion en Anciaux tegen de splitsing 
van Schiltz-rede door voorzitter De
quae, wiens besluit door BSP-voorzitter 
Van Eynde « zonder precedent » werd 
geacht. 
In de Kamerzittingen van 19 en 20 juli 
werd het VU-standpunt ten opzichte 
van het wetsontwerp betreffende de 
gewestvorming nog toegelicht door ka
merlid Baert (die ook nog bij spoed
procedure minister Van Elslande on
dervroeg over de toestand in Cyprus), 
die het ontwerp technisch gezien «een 
monster noemde, dat nog niet eens 
kan lopen ». Ook op tal van andere 
punten toonde hij de zwakke punten 
aan van dit ontwerp, dat wat Brussel 
betreft eens te meer in het nadeel 
van Vlaanderen uitdraait. Ook gispte 
hij de vaak slechte formulering in de 
Nederlandse tekst. 

VU-kamerlid Anciaux trok fel van leer 
tegen het ontwerp en kreeg het daar
bij aan de stok met de heren De 
Keersmaecker, Blanckaert en de on
vermijdelijke Van Eynde. Dhr Anciaux 
besloot gevat : « We zijn voorstander 
van een Vlaams front, maar dan niet 
om gemeenschappelijk te kapituleren, 
doch om gezamenlijk sterk te staan ». 
VU-kamerlid Raskin vertolkte het on
genoegen van de Vlamingen over de 
aanslepende knoeiboel en verklaarde 
zich voorstander van een uitbreiding 
van het Vlaamse front, wat niet impli
ceert dat de VU op andere vlakken 
haar opvattingen prijs geeft : « Wij 
blijven trouw aan ons programma en 
onze fundamentele politieke opties ». 
Op 20 juli ging de Kamer over tot de 
artikelsgewijze bespreking van het ont
werp, met tussenkomsten van de he
ren Schiltz, Anciaux, Raskin en Baert, 
die telkens de VU-amendementen ver
dedigden en van de gelegenheid ge
bruik maakten om het gevaarlijke ka
rakter van het ontwerp in zijn geheel, 
vooral als prefiguratie van een driele
dig federalisme, in het licht te stellen. 
Vooral de rechtstreekse aanval van 
dhr Schiltz op de PSC, die een nefas
te rol in de kwestie Brussel speelt 
maakte indruk en kreeg trouwens maar 
een zeer slap repliekje van baron Not-
homb. 

Precies twintig voor elf 's avonds ging 
de Kamer met vakantie. De Wetstraat 
ligt nu voor drie maanden verlaten. We 
geveh rendez-vous in oktober (re). 

PROTEST TEGEN SINDIKALE 

ONVRIJHEID 

Het Partijbestuur van de Volksunie be
treurt de goedkeuring door de traditio
nele partijen van het sindikaal statuut 
voor het overheidspersoneel in zijn 
huidige vorm. 
Positief is het feit dat het overheids
personeel de beschikking krijgt over 
werkelijke onderhandelingsstrukturen. 
Negatief is de hardnekkige weigering 
om vrije sindikale verkiezingen toe te 
staan en het feit dat de regering zich
zelf het recht voorbehoudt aan te dui
den welke vakbonden als representa
tief moeten beschouwd worden. 
Dit sisteem is strijdig met de sindikale 
vrijheid en met de uitspraken van het 
internationaal arbeidsbureau. 
Het Partijbestuur betreurt dat klaar
blijkelijk gestreefd wordt naar de ves
tiging van een monopolie voor de par
tijpolitiek gebonden sindikaten wat ze
ker in de sektor van het overheidsper
soneel als ondemokratisch en gevaar
lijk moet beschouwd worden en onve
renigbaar met de sindikale vrijheid. 

H. SCHILTZ, 
Voorzitter Partijbestuur. 

Verg nr. 1185 Kat. A 

OP KRUISVAART NAAR PORTUGAL -
MAROKKO - KANARISCHE EILANDEN • 

MADEIRA 
VAN 5 TOT 19 OKTOBER 

VAN ZEEBRUGGE TOT ZEEBRUGGE 
Een bootreis is werkelijk de VAKANTIE bij uitstelk. 
Aan boord van het m.s. FUNCHAL maken wij een fantastische 
zeereis naar het zuiden. 
Het schip biedt vele faciliteiten aan : alle hutten hebben privé 
toilet, stortbad of bad, gezellige salons, een behulpzame en vrien
delijke bemanning, met medewerkers uit België, Nederland en 
Duitsland. 
Ontspanning aan boord : bars, midnight snack, zwembad, show. 
Reisprogramma 
5-10 • vertrek vanuit Zeebrugge via Dover naar Lissabon. 
6 en 7-10 : op zee. 
8-10 : aankomst te 7 u. 's morgen te Lissabon, alwaar verblijf 
tot 17 u. Fakultatieve uitstap naar Sesimbra, Arrabida en Setubal, 
of bezoek aan de stad. 
9-10 : aankomst te Cadiz en verblijf tot 21 u. Fakultatieve uitstap 
of dagtocht naar Sevilla. 
10-10 : te 8 u. 30 te Casablanca en verblijf tot 23 u .30. Fakulta
tieve uitstap naar Marrakesj of stadsrondrit. 

11-10 : te Tenerife te 8 u. en verblijf tot 22 u. Fakultatieve uit
stap naar « Las Canadas ». 
12-10 : te 8 u. te Lanzarote en verblijf tot 14 u. Fakultatief bezoek 
aan de « Montana de Fuego ». Doorreis naar Madeira. 
13-10 : aankomst te 8 u. en verblijf tot 23 u. 30. Fakultatief be
zoek naar Cabo Giaro, of dagtocht, met bezoek aan Terreiro de 
Luta, Monte en Funchal. 
14-10 : op zee. 
15-10 : verblijf te Lissabon van 8 u. tot 22 u. Fakultatieve dag-
uitstap naar Sintra, Cascais en Estoril of stadsbezoek. 
16, 17 en 18-10 : 3 dagen heerlijk ontspannen op zee. 
19-10 : aankomst Zeebrugge te 8 u. 

Reissom per persoon 
binnenhut met stortbad en wc : 
binnenhut met stortbad en wc : 
buitenhut met stortbad en wc : 
buiten- of binnenhut met stortbad en wc 
Andere hutten eveneens beschikbaar, prijzen op aanvraag 
Inbegrepen 
— het volledig pensioen aan boord. 
— het logies in de gewenste kajuit. 
Valuta 
De Portugese escudo is het betaalmiddel aan boord. Andere va
luta's en traveller's checks kunnen aan boord omgewisseld tegen 
de dan geldende wisselkoersen. 
Kinderen jonger dan 2 jaar betalen slechts 10% van het cruise
tarief en kinderen van 2 tot en met 11 jaar 50% van de prijs, 
indien zij in dezelfde hut ondergebracht zijn als de ouders. 
De « Funchal » is een éénklasse-schip, dus hebt u vrije toegang 
tot alle openbare ruimten op het schip. 
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