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Beste lezsr.

Hier verschijnt dan het tweede

'Tonzent' nummer waarin,naar onze

hoop,iedereen zijn gading zal vin

den.Buiten het nieuws van jeugdraad

K.5.A. en V.K.S.J, zijn er ook en

kele 'serieuze' artikels.Zij omvatten

volgende onderwerpen:Angela Davies,

De Kadullen,Wat zoeKen de jongeren

in hun jeugdclub,De uitzichtloze

kringloopder onderontwikkeling,en

Feiten over het Rode Boekje voor

Scholieren.Verder vindt U nog film,

boek en een reeks belangrijke data.

Wij hopen dat U na het lezen

van dit nummer reeds verlangend naar

het volgende uitkijkt,zoniet zijn

wij in ons opzet mislukt.

Veel leesgenot.

De Redaktie
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Verslag jeugdraad 8-I0-I97I,

leden van de jeugdraad Irdgeld rondgehaald worden, dit
za_ gelden nis lidgeld voor de jeugd-

""onzenf" v = or het jeugdMed
- Lidgeld jeugdraad Reist : 30 p
- Lidgeld boekje " Tonzent " ; 5oV.

2. Op 24 oktober in lokaal " Crazy Time

3e De tafels in het lokaal worden ge
verfd in matgroene kleur.

4. Het lokaal zal eerstdaags helemaal
opgekuist worden,

5, 19 oktober : fil^ Don Eosco-club
in Rio te Haacht " In the heat of
the Night " ,

6» er zullen inlichtingen genomen wor
den omtrent een sportkoffer voor de
jeugdbewegingen.
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Verslag jeugdraad dinsdag 2 november!

6 november gaat er een 'Crazy Ime '

door vanaf 7u.

21 november; eveneens een grote

'Crazy Time' in het lokaal te Reist

vanaf 3u.

De kas van het boek j e ' Tonzent' vi/ordt

bij de algemene kas bijgevoegd.

Op 28 november gaan we naar de K.V.S.

De jonghernieuwers krijgen,óp proef tijd,

de kans om hun zondag door te brengen

in hun lokaal zonder de noodzakelijke

aanwezigheid van de leider.

Er gaat toch een jeugdmis door op

20 november om 9u te Reist,

De volgende jeugdraad gaat door op 12

november.

Er werden -;L! stoelen aangekocht voor de

prijs van lOD,- per- stoel.
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7hema;-H. Mis t-rn de Vrede

-Om in de vereld vrede te verkrijgen

Tiooten wij reeds met ons/elf beginnen
-ilet kanon 2-;i niet zvi i ;en sis

wij niet eerst de l-. .,= st bet : en

o".l. eggen.

-Vol', eren lernn n^r.'it ir /rede leven,
als zij nrei. nc •'s t leren vert-ouwen

te ■ebben in elkaar.

-Mj leven xn een we:elj we rin ';v en-^n
nier •ve-.en wat zij willen er tcrei"! zi^n
aeOj. de nel Le geeri **• r kri jcn'

(  L é: • ü ■; s u d }
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'EGING

KS J ®
5J0EFEL-NIEUWS

Ongeveer 5 weken geleden maakte
onze vriend een uitstap en door een
misstap ( dat gebeurt bij iedereen )
stootte zij met haar linkerachterpoot
tegen een kastanje. Aanvankelijk
vreesde men bet ergste maar na de
eerste sjock-toest3nd begon Sjoefel
geleidelijk op te knappen.

De Roodkapjes volgden de toe
stand op de voet en na 5 lange weken
kwam de verassing. Zondag 24 oktober
stond Sjoefel springlevend in bet
lokaal. 36 oogjes schitterden, " Wat
een lange staart ! " " Kijk ze is
haar aan 't wassen." " Ze gaat drinken
"  Ze snuffelt Enfin ze mocht geen
poot verzetten of we h dden bet gezien.

Elke zondag is Sjoefel van de
partij. Zij vordt zeker onze beste
klant. Tijdens de .jeek logeert ze bij
aén van de Roodkapjes. De zondag ver
frissen we bet appartementje. En of
ze verwent wordt ! Daar hoor je nog
meer van !

ir
• •



I^NIEUWS
Konte s ta t i e,

protestaktie,
goed !

en dan doven de s;:ot'j, ds •-a"p.r 's ver-
den opgeborgen, het nieuws is oud, de
s e n3 a t: j e is •./e g .
"■ nr clan iiaet het njou /e nog g-d an
worden,
verwerkt in het dagelijkse laven, -et
veel jelcof, voel inzet, -et net cngage-
■r B n t V- a n het !•-11; i n e " i "
Zonaer spots, zon Ier kaoera's, zonder
sensatie
moor , . , s t r: e n ; r n o t hart

met een trouw volhouden
Met een di.i) geloof,

dat de kleine msns h .t waard is,
dan ie de de ■ d aan ne dwaze realisten ...
(  uit ' richten ' leidersblad van ksa )

Zo ook zijn wij „ns niauw ksa-jnar be
gonnen.
Mnt heel veel ide lisi.M. , -et veel ideeën
en met de vaste ovsrti^iging ur dit jaar
weer "ruts" van te • ■ k n, A'einig
oaer zoveel -ogelijk ü- Jen.

ien



Onze beweging telt momenteel een 130-tal
leden, en groeit nog steeds.
Volgende mensen stoan in voor de leiding:

*■ ^3ste werkriroen : Paul Jannsens, Om e r
Van Dessel, Hugo Janssens, Emmanuel
Vandenborre, Freddy Schepers, Roger
Schoevaerts, Freddy Paeps en Freddy
Van Dessel,

- voorlopig losse leden \/an de TPirip-T-g-
Ploeq; Freddy Van Steenwinckel, Ivo
Van Dessel, Achiel, Valentin en Leo
Van den Schrieck, Mark Van Hoof.

Freddy Van Dessel,

Wanneer het verwonderlijke dagelijks
wordt, dan is het evolutie,

FIDEL CASTRO

Ik voel een diepe minachting voor hen
die met genoegen in legeruniform op
stap en in hun rang lopen. Het ka'n
alleen bij vergissing zijn dat zulke
lieden hersenen h'';i.''ben gekregen,

EIMSTEIN



-H

zonder

3roen gordel
zijn wij

een vogel voor de kot
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ANGELA DAV I 5

Rond en om het probleem Angela
Davis bestaan vele uitspraken en opvat
tingen.

Een eerste opvatting is deze van
de amerikaanse en inzonderheid Califor-
nische rechtspraak. Deze levert de
feiten waarrond heel de zaak draait,
Angela Davis wordt beschuldigd van
medeplichtigheid aan moord en kidnap
ping omdat de moordwapens gebruikt
bij een on:,snapping van drie jonge
negers naar verluid op haar naam ston
den ingeschreven. In CaliTornië kan
zij daarvoor de doodstraf krijgen. Er
wordt dus zogenaamd geen rekening ge
houden met de volgende feiten;
-  1° Angela Davis was zwarte activiste
en niet vreemd bij de Black Panther
Party,

- 2° Zij werd lid van een verzwakte
socialistische kommunistische partij
in de LI. S . A .

- 3° Zij was een progressief lektor
aan de Universiteit, waar zij later
werd buitengezet en had veel invloed
op de zwarte bevolking aldaar.

Een tweede opvatting is deze van
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heel wat progressieve partijen en van
vele jongeren in de wereld; namelijk
de hele rechtszaak met Angela Davis
is een doorgestoken knart. Wegens de
minieme macht di-? het F.B.I. had bij
de groepen v. -: irin Angela Davis vertoefde
door gebrn infiltranten, meest zij
op een ance_e wijze tot holt worden
geroepen wegens h ar grote invloed als
zwarte activiste en lid van de kommunis-

tische partij. Om deze reden werd haar

een medeplichtigheid in de schoenen ge
schoven waaraan zij niet helemaal schul
dig is. Er werd met andere woorden een
reden 'ezacht om haar van het actieve

püiixieke toneel weg te halen en haar
het zwijgen op te leggen, daar zij een
boeman was voor elke organisatie van de
"  troubled middle class American

Het hele proces zou dus steunen op valse
gezochte gronden om een einde te stellen
aan de Inopbaan "dn een invloedrijke
progressieve z arte activiste.

Een dercie en eveneens belangrijke
visie is deze der Black Panther Party
zelf. Volgens hen gebruiken de fascis
ten en de kommunistische partij ds
deining rond Angela Davis als een rook
gordijn voor de echte belangrijke neger
zaak, namelijk de rechtszaak om en rond
Bobby Seale, voormalig Black P.mther lei
der die medti door de kommunistische par

tij en de fascisten werd gekelderd en
volledig geneutraliseerd.
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BE5LU1T;

Wat belangrijk is in heel deze zaak
kan men als volgt uitdrukken: Deze deining
rond Angela Davis toont /.eer de strijd
aan die heerst tussen blank en zwart en

getuigt van de oo losse schroeven staande
Amerikaanse rechtspraak, die meer berust
op macht en ■ ■ e1d, dan op eerlijkheid en
recht.

FcS,

(  Synthese van " ANhELA DAVÏS " in
'  OMinEND ' 12 maart I97I, ■
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DE KADULLEN

Het zijn de idealisten van de Vlaamse
Vo1ksmuziekj zij spoxen oude teksten
en melodiën op, trnchten oude volks-
instrumenten op te duiken te rekon-
strusren, ja zelfs te bespelen.

De Kadullen zijn echter geen " pure "
idealisten, exklusief verslaafd aan de
folklore — zij zingen ook zelfgeschreven
liederen en af en '-.oe trachten ze zelfs
iets in te vertellen.

Om ze individueel voor te stellen is
het eenvoudigst volrjens hun baarden
te werk be gaan: drie baardjes en twee
echte baarden,

Richard Van Der Staey
(  Kessel-lo )

De pionier en steunpilaar van het
vijftal. Overdag werkt hij, nu ja ...
werken, als postmeester ! *s Avonds en
's nachts is hij muzikant.
Speel viool, vlier en ak :ordeün.

Baardje_twee: Jos Marien
(  Voortkapel )

Speelt o.a. trompet, klarinet, fluit,
blokviool, akkordeon ... wroette reeds
geleden stiekem in zijn wieg en is nu
nog altijd de stille 'roetar van de groep.
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Baardje drie: Erik Schepers
(  Genk)

Speelt blokfluit, gitaar en dwarsfluit.
De meeste linkse van de kadullen. Staat

in voor de " engelen-zang Een linkse
engel dus. Bij ieder optreden staat
hij ook links op het podium. Hij is soms
verstrooid wat men al direkt kan merken
wanneer hij rechts op het podium plaats
neemt,

Echte baard één: Bodo Van De Voorde

(  Mechelen )
Speelt rinkelbom, blokfluit, doedelzak,
slagwerk, baswerk, en ... komedie.
De onverbeterlijke idealist die ( na
zeven pinten ) ook filosofeert, dus
vooral niet trachten te verbeteren.
Ziet er angstjagend uit, dat is maar
schijn - helemaal niet kwaadaardig als
je hem op tijd en stond te eten geeft.

Echte baard twee: Ugo De Clerck
(  Leuven }■

Heeft een belangrijk feit gemeen met
meester Artur Rubinstein: wat je er
ook mag van denken, hun beide voornamen
worden zonder " H " geschreven. Voor
naamste kwaliteiten: stamvader en zonde
bok, Speelt ( juist ) doedelzak, banjo,
trekzak, gitaar en ... op zijn poot.
Hem nooit onderbreken als hij stripver
halen leest r

De kadullen zijn te gast op het vierde
jeugdmozalek van ksa-Kampenhout op
ZONDAG 21 NOVEMBER I97I in zaal Vlaamse
Leeuw Reist, Aanvang 19,30 u.
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WAT ZOEKEN DE JONGEREN IN
HUN JEÜGDKLÜB

" De generaties jeuqd volgen el
kaar snel op " zegt Paul Claus, inspec
teur van de jeugdtehuizen. Zo snel
dat veel jeugdtehuizen die tendens
nauwelijks kunnen volgen. Vroeger was
er nog meer inspraak van volwassenen,
ze werden nauw betrokken bij het op
richten en de gang van zaken in een
"  jeugdklub ". Het is inderdaad typisch
dat nieuwe jeugdklubs niet zo enthou
siast zijn om de vooraanstaanden van
de parochie erbij te betrekken. De
mentaliteit van de huidige jeugdklubs
verschilt ook zeer sterk van deze van
de vroegere jeugdklubs. Datgene wat
jonge mensen zoeken in hun jeugdklub
is vooral vrijheid, zichzelf" mogen
zijn. De meeste jongeren willen los
komen, ontsnappen aan het dagelijkse
gezag. Jonge mensen kunnen op school
of thuis echt zelden loskomen. De
waarde die een ontmoeting of een ge
sprek in een jeugdklub opleveren,
moet men niet onderschatten.

Een opvallende vaststelling is
wel dat de meeste jeugdklubs geen " ge
mengde " leden hebben. Met " gemengd "
bedoel ik vooral de studerende jongeren
enerzijds en de werkende jongeren ander
zijds. Zelden treffen we ze samen aan.
Kan men daaraan iets verhelpen ? Waar
schijnlijk zullen de werkeMde jongeren
zich niet thuisvoelen bij hun meer
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" intellectueler " vrienden. Of hebben
ze misschien een minderwaardigheids
complex ?

Voor mensen buiten de jeugdklub
zal het wel lijken dat er in een jeugd
klub alleen maar gedanst, gedronken of
gevrijd wordt. Het is een feit dat de
opkomst op zater- en zondag groter is
dan op een gewone weekdag. De huidige
jeugdklubs lopen echter het gevaar zich
vooral op het succes toe te leggen.
Men ho'Tgt zogezegd vast aan die avonden.
Maar ook dansavonden hebben hun eigen
waarde. Dat dan de andere avonden, bij
voorbeeld gespreks- en debatavonden of
om het even welke activiteit met mis
schien een kleinere groep, meer vruchten
oplevert, is een feit. Ma :r dat ziet
de buitenstaander niet.

Livine Peeters

De oorlog is de kunst om massaal te

doden en om met glorie te doen dat,
op kleinere schaal, voor de galg leidt,

FABRE

Als de rijken oorlog voeren zijn hec
de armen die sterven.

S.P.SARTRE
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DE UITZICHTLOZE ( ? ) KRINGLOOP
VAN DE ONDERONTWIKKELING

Uit diverse voorlichtingsakties
Van Broederlijk Delen, II.II.II. en

andere dergelijke akties zal het voor
ieder van ons wel stilaan duidelijk
geworden zijn dat 2/3 van de mensheid
zich moet tevreden stellen met slechts
1/3 van de rijkdommen van de wereld,
terwijl de overblijvende rijken - waar
wij ook toe behoren - met de resterende
twee derden gaan lopen.

Wat dat konkreet betekent voor
een mens uit de derde wereld zou ik

graag aan de hand van ten voorbeeld

uit Zuid-Brazilië in het kort belich
ten .

Manoel da Silva, een kleine boer
uit die streek heeft, zoals trouvjens
meer dan 60^ van de brazilianen, een
inkomen dat lager ligt dan 2000 BF
per maand om zijn familie van 7 kin
deren te onderhouden. Per jaar slaagt
hij erin om zijn produkten voor 13000 BF
te verkopen, en daarmee moet hij dan
kleren, belastingen, een gedeelte van
de voeding, landbouwwerktuigen ( hak,
sikkel en dergelijke ) zien te kopen.
Hij weet niet dat groenten noodzakelijk
zijn om de nodige vitaminen te hebben.
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en zo beperkt zijn nenu zich tot de dage -
lijkce schotel rijst en bonen, en 's mor
gens en 's nvonds wat hrood. Hij be
bouwt zijn stukje grond nog zoals zijn
voorouders hst deden vijftig jaar ge
leden en denkt er evenmin aan vruchtaf
wisseling of natuurlijke bemesting van

toe te passen. Gevolg daar—
is natuurlijk dat de familie ds 5ilva

er maar met in slaagt haar produktie te
vergroten; integendeel zelfs; omdat alle
voedingsstoffen uit de grond gehaald wor
den zonder te bemesten , wordt de oogst
ieder jaar schraler. Komt er oen droge
periode of late vorst, dan is de opbrengst
praktisch zt;ro, en volgt honger en strikte
zuinigheid gedurende een paar maanden,

In dat geval laat Manoel zijn
boerderijtje voor een tijd in de steek
en tracht in de stad aan werk te geraken;
m.i ..r aangezien hij nu niet de enige is
die in die situatie verkeert, kan hij
zelfs niet aan een werkje geraken waar
het (ninimumloon voor betaald wordt
(  1(00 DF ) en moet dan maar één dag
hier, een andere dag d"ar werken, aan
50 BF of soms minder per daa.

Met zulk een hongerloon of met
die minimumopbrengst van zijn stukje
grond is het voor Manoel en zijn gezin
onmogelijk orn vooruit te komen. Daarbi]
is een groot gebrek aan hygiëne in zijn"
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huisje ( of beter ware " zijn barak '■ )
en een zeer eenzijdige voeding er de
oorzaak van dat hijzelf en zijn kinderen
ondervoed geraken^ aan een of ijndere
wormziekbe lijden - zoals 90% van de
braziliaanse bevolking - en vandaar ook
vlugger ziek worden. Op een dokter kan
Manoel natuurlijk geen boroeu doen; dus
het enige wat er voor hem op zit ia een
kwakzalver, overlezer, zegenaar of plan-
tendokter raadplegen. Soms helpt het,
maar vaker wordt de ziekte er maar
slechter door, en zo heeft Manoel ook
al 2 kinderen verloren, die door esn
doktersbehandeling zeker zouden oered
zijn, miar daarv or had Manoel geen
geld ...

Zelf is Manoel nooit mar de
school geweest: daarvoor woonden zijn
ouders veel te ver van ^-en legere school
verwijderd; maar hij staat er wel op
dat zijn kinderen wat zouden leren
schrijven en lezen. Sijtig genoeg is
de onderwijzeres in zijn dorpje er zelf
niet in geslaagd het lager onderwijs
uit te doen, la-it staan dat ze de nodige
bekwaamheid zou hebben om de kinderen
die ze allem .al in én enkele klas

fatsoenlijk te kunnen leren
lezen en schrijven. D war om , iok dat de
ouders niet veel vertrouwen tiabben in
hosr capaciteiten en li' 'ver 'ain jonf.'ens
vanaf hun negen j .ar thuis houden om
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mee te werken op de boerderij, zouat
van de 50 leerlingen die bij de lerares
het eerste jaar beginnen er maar 6 zi"
die de viwi Jaar lager ..r.dor ijs ook
uitdoen. De toekomst van Manoels kin

deren ziet er dus ook niet erg roos
kleurig uit, want van een beroepsop-
leding of middelbare school zal voor
hen neen sprake kunnen zijn; het enirje
wat ze op school hE:bben geleerd is hoogst
waarschijnlijk hun eigen naam te schrijven
en een paar simpele rekensommetjes, en
thuis hebben ze enkel kunnen leren wat

vader en moeder al wisten over het

huishouden en de firimitieve landbouw.

Een groot probleem voor hen zal ook de
vraag zijn: waar gaan vje aan grond ge
raken ? Reserves aan onwebnuwde grond
zijn er genoeg in Br=:zilië, ma..r die
zijn meestal eigendom van grote grond
eigenaars die gekant zijn tegen de land
bouwhervorming, en hun grcjnden niet
willen verdelen.

Is het dan te verwonderen dat

Manoel geen uitkomst ziet uit zijn
situatie en er zich bij neerlegt: " God
'.•;il dit mijn kinderen sterven; God wil
dat er rijken zijn en dat wij arm zijn.
Als we daartegen in opstand k-imen is
tl et tegen God zelf dat vve in opsrarid
komen " ? V.'ant dit fatalisme werd hun

jarenlang ingepompt door de Kerk en
door de machtheb'uers ; en een ar-e reali-
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zeert zich niet d?ït hij zijn leven kan
verbeteren, dat hij menswaardig zau
kunnen leven omdrtt voor hem mnar cén
vraag telt: hoe blijf ik rnet mijn fa
milie in leven ?

Tengevolge van dit fatalisme, van
het gebrek aan scholing, van de riekten
en zwakke gezondheid van Manoel en zijn
gezin is het dan ook volkomen normaal
dat y.e niet uit hun armoe uitgeraken,
Df, met andere woorden, we zijn weor bij
onze beg.insituatie aangeland en de cirkel
is rond: geen geld, geen It.'on, ondervoe
ding, ziekten, geen doktershulp, geen
degelijk onderv-jijs, onwetendheid en
fatalisme, l;ge opbrengst voor hun werk,
geen geld .., een fatale kringloop waar
geen einde aan komt en die enkel nog
slechtere perspektieven biedt. Wat
zien jullie als uitkomst of als richting
voor mogelijke oplossing voor het probleem?

J. GEEURICKX
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FEITErj QVEa HET " RTüE

VDGR 5CHi;iLIEr;E- "

'■"id-nt er de laatsre tiid ■anax
'.vat te doen is geweest over oe /ri i-
sprropk van de uitree .7 er van net rode
boekje, voor een i'icrt ba.nk t n Ant-
vBr en, li L- - ' dit tn.eKie een
korte bespreking wij den.

Eerst en x, .icekie is
uit jL'jf ven t . • ao ïa t r c c e uitoe-
verij en nen noet vat nteeds v/oor o.oen
houden d. t het een n. txtiek boek je is.
Dit is nok de reden v-a ^rom hot hoek
in Eelgië verooden wera en wil, .-.oals
verkeerdelijk wn-^'it yertnderstcio, om
dat hn' eeksgedeelte van het bocKie
de n.C'.B, niet a.onsTond.

Het is wer -"cj : vet en yOUx ui i,
s ek s Qedee 11e een r 1 1 1 u i ■ v e en onqe—
dwcngnn taal georj_'^t, ..aar an sommijs
niet zo progressief denkenot -on-en
niet gev/end zijn. De voor irch tinq aie
erin gegeven v.^ o r d b is ~ i s s c n n i e -
lüO'Jü in orde, omri-t er net .ie'Oe eisen
lijk geen r e k e n j m: g e n ■ u ci e n . • r n t ,

Er is ook een tioo d. t..k or-,
voor.t ien , wa srbi j zeer in t c re-: s an
informatie gegeven wordt. Er ■ r,
zeer nadr.kkeli j k ;ewa ^ rschuwd -
het jebruik van hord drugs ( stj;
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L.5.0. enz, ), Indien men zich dan
toch niet aan deze waarschuwingen
stoort worden er ver.nchillende richt —
I jnen gegeven, zodanig dat het ineesLe
geva.,r uitgeschakeld wordt. Het ge
bruik van soft-drugs { Marihuana )
daarentegen wordt niet afgekeurd ( deze
middelen werken niet verslavend ). Dok
hiervoor worden verschillende tips
tegen een gevnarlijk gebruik gegeven.

De nrote brok gaat echter naar
het hoofdstuk " school Sommigen
zeggen " Moeten we nu allem -al gewille
strijders worden ? anderen zeggen:
" Het opent ons de ogen " . Stelling
nemen is hier zeer gevaarlijk vurmitt--
het boekje een maoïstische strekking
bezit en naast objectieve beschrij
vingen ook revolutionaire oproepen
bevat,

Laten we zeggen dat diegenen
die het boekje veroordelen, gezien in
het kader van het kapitalisme, misschien
gelijk hebben.

Verder geeft men nog „at infor
matie ov^r kommunes, dienstweigering,
dolle mina's onz. Kortom, een bruik
baar ding voor een scholier.

Het Beest.



film

HUGO ÜCH JÜ5EFIN

(  Hugo en Josefien )

Film van Kjell Grede,

i"'t IS een Zvj':edse psycholoriische
kinderscF.ets, d -terend v = n 1960.

Tevens is het tere en subUnle aan
een r i j g i n g \/ ?. n raak g e f i I 'n d e levens
momenten O

Uit de reeks van dstnile groeit
het oeeld van Hugo en Josefien, t--ee
kinderen tussen wie een n;;ehiL vriand-
schap ontstaat en oie sa'ien cj|.i ontdek —
kings- en verkenninge Luc'-'t, gmn in het
wonderlijk en ■ von tuur 1 i j k 1na d■; t
kindertijd Iteet en -.'aar vrbee !.ding en
werkelijkheid zo dicht hij elkaar ligger

Het poëtisch aan.v_-nden van hrrt
Zweedse landschap verleent de film zijn
sneciale, eigen ardige sfeer.

hen film, die dn .ereld van het
•< i nd dichter bij ri s val ass e rie n reng r,.

Dinsdag 9 novp-i er I97I, in •■ jr.r •'
te 1' aach t nm ^u r.
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5TUDI0 LEUVEN

I. WALK ABOUT

Een diepmenselijk verhaal en probleem
De film stelt mnar geefi tevens het
antwoord op de vraag " v-;anrom die
(  voor de kijker ) onbegrijpelijke
zelfmoord " ,

2. THE GO-BETWEEN

Lsn realistischj maar tevens gevoelige
film, waar klank, beeld en inhoud leiden
tot een zoeken naar wat " love betekent
en naar wat ( voor verschillende mensen )
de invloed kan zijn van een joupdervaring
in het latere leven,
In dat zoeken speelt natuurlijk " THE
GD-BETWEEN " de belangrijke rol. Van
daar de bena'"!ing van de film.
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sp./n i/o^c u /

De groene vink

door Rose Grcnon

bibliotheek Reist nr 6064

Het boek is de beschrijving van een
sociale wantoestand, waari.n een zeker
fatalisre schuilgaat.

Eva

door Meyer Levin
bibliotheek Reist nr 345C

Eva is de geschiedenis van een da;-'per
en volh ;rdend joods neisje dat de
lange en rnoeilijke weg ging van Polen
naar Israël en aan de hel van Aucjswitz
wist te ontsnappen.

De wereld

is mijn dorp

door prof L. Daek

uitgever Lannoo Tielt

In dit werk wordt de ontwikkelings'
problematiek op een beiirijpbare
en eenvoudige manier behandeld.
De schrijver schrijft meestal uit
eigen ondervinding wat het boek
boeiend maakt.
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zondag 21 november I97I
ons 4° jeugdmozaiek van ksa-Karnpenhout
met de KADULLEN

zaal V/lnamse Leeuw, aanvang 15.3G uur

zaterdag L december I57I

beatopera " TCISM;' " met Jay Five
in stadzsch iuwburg Leuven

eveneens zaterdag 4 decerpber I97I

optreden zangeres SANDY DEMMY
in zaal Stella Artois

zaterdag 6 november: " Crazy Yir.e "
in lokaal Reist - begin 19 u.

zondag 21 november in lok-al Reist
eveneens formidabele " Crazy Time "
begin 3 u,

dinsdag 23 november in cine Rio te
Haacht " YCU 'RE A nIE iOY WOW "
van Francis Ford CGfOLA.

aanvang P u,
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zandag 2B novernbar ; Jeugdmis te
Reist - aanvang 9 u.

zondag 28 november allen naar K.V.5.
vertrek met lijnbus Haacht-Brussel
te 18.3U .

Cp 6 december in zaal Volksbelang te
Mechelen het optreden van de vedette

^  HERMAN VAN VEEN!
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