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En un món e a q u p es parla ele civilit
z .ció cristiana i no se quantes cose« mfj
que en sí són bones. i en el que cada 8ii|
es ílencen tants i tants d'alitnenls
•

a no enbaratir-los al mercat. podem eslsi
tranquils de consciència davant detantti
faltes c o l i e c t i v e s contra l'home, l'homf
indígent (material o espiritualment),qyi

Insisünt

San Cristúbal

una mostra d.elles és la noticia aveii!

Tuvo lugar el martes de esta semana

Aquests dies posterior» a la tempesta

la tradicional bendición de coches, ca-

del dia 26 de Tuny p a s s i t hem anat veient

Desgracíadament la resposta és oeji

miones y motos con motivo de celebrarse

eis fets i comprenem més o menys, la

tíva. No vull insinuar amb això queco,

la advocación de S a n Cristóbal, patrono

duresa del cop per als pagesos afectats.

saltrcs.els homes concrets de Vilafranci,

El dia 28, el S r . Arquebisbe obri una

del ramo del transporte.
Toda persona que tiene un volunte en

subscripció en favor dels

sus manos es resposable no sólo de su
vida sino también de la de los demás
y no debe ni puede exponerse temerariamente a correr a grandes

indi o de qualsevulga deis Estats que ni

de les terres castigades. i potser es deu-

arriben a subdesevolupats. Seria quail

ran recolHr molts diners.
A d . però, se'ns ha fet manifesta la n e '

un absurd. dones és una qüestió dev(r

cessitat de col laboració entre els habi-

fer, és mirar sincerament i profundani(Bl

tants del camp, en temps de Prosperität.

al nostre voltant, veurem que hi ha

C a d a dia augmenta el nombre de coope-

a fer i a solucionar. L'indigència mateiU

ratives. associaciôns. sindicats. Els que

i espiritual en que es tioben els homi

hi van, però, han de comprendre

que

del nostre país, és una cosa queensti

exigeix sacrifici la unió. En moments com

de fer pensar, però també al mettiij

els d'ara,

pedregada

temps, actuar. S i arreglem, o intentH

l'aguantarien tots i molts a fer força no

fer-ho d'acord amb les nostres possM

patirien rant.

tats, els nostres problemes, les nostifl

velocidades

conducen y tan solo pueden acarrear gra'
ves perjuicios.
S o l o deseamos que la bendición de
S a n Cristóbal caiga sobre estos atolondrados conductores y nos guarde de caei
en sus m a n o s insensatas y ser víctimas

M. Huguet

Deis turistes
Aquest any encara no hem parlat galre deis turistes. aprofitem ara l ocasió per
donar unes

xifres

estadístiques

anem a solucionar el problema xinii,

conreuadors

y hacer aiardes de pericia que a nada

de su inconsciencia.

dita?

sobre

aquest punt.

el

sotrac

de

la

cacíó, de gran vocació. El que sí poi

No es cregui ningú que aqüestes rat-

coses, haurem aven^at molt. El que

Iles són per atacar d'insocials els gerwans

podem fer és quedar nos amb els brafaj

apenats per la pèrdua de la collita.

plegats i anar dient que hi ha molta

Amb tot i això la subsistència del Pe-

Incultura, que no hi ha sentlt soda!

Jaume CúMflWi

nedèi agricola—tothom ho s a p - d e p e n
molt de la formació

d'un

gran

front

e base de la unió dels petits. Es necessà

¿IfuÉ quella fle Argelia?

Durant el primer trimestre del 1962,

ria maquinaria que un de sol no en farla

entraran 1.069.365 estrangers. que suposa

resî grans quantitats de productes que.

El más impresionante y espectacili

un increment del 23'2 per cent respecte

influeixin al mercat. en fi. una comarca

atentado de la O . A . S . . ha sido el i»

de l'any anterior. Veriíablemcnt. fa tres

que vagi de conjunt.

dio provocado por un «plástico> de

m e s o s encara no s e l » veia gaire
nostres

carrers; ara que con i

pels

^^

el3 tenim al costat, podem suposar que
el nombre s'ha duplicat i hasta triplicat.
Malgrat que en general no ens portín
res de bó. la seva presència entre nosaltres, es com una altre demostració d;unió
deis pobles. Però voldríem que la seva
presència arribés més lluny. i no es tractés només que de veair a passar les vacances a Espanya, ou tot ho troben tan
barato, sinó també a conèixer ais habitants i amportar-se com «souvenir», part
de la nostra cultura i la nostra manera
d'ésser, que desgraciadament ens están
íent canviar.

/. Lìuch

cuenta

millones de litros com

catástrofe que sumió durante tres

Un problema greu

tinieblas a la población de Orán.

La prensa i la ràdio d aquests últi'jfls
difcs. han llen^at al vent una noticia que
a nosaltres, com a homes i més

com

Muchos creyeron que tan aluci»
explosión, se t r a t a b a de la anudada!
ba atómica, que según rumores y <

a cristiana, ens ha de fer esfereir. al ma-

momento

teix temps que ens obliga a un profund

abandonado el territorio, a r r a s a r á l »

exàmen de les nostres actituts respecte

co que queda en bien del impulso f

al món, millor dit, respecte a l'eix del

mico y social pue durante más de i"

món, Vhome.

glo Fracia supo darle.
Ni a h o r a . . . y casi nunca, 1» i" "

Es tracta que a la xina continental
(comunista), en una sola provincia, en un
any. han mort de fam, més de tres milíoDS de persones.
.rA
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J, Marti

en que los e u r o p e o s W

p e n d a lleva como garantía la P»«'

