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¡Catòlics, a unir-se i treballar!
Si mirem serenament els esdeveniments que van
succei nt-se en nostra Pàtria, ens dolgui o no, hem de
reconèixer ésser deguts a que els catòlics hem negligit
una obligació, l'obligació de unir-nos i treballar.
Confiats en la virtualitat mateixa de les nostres
creences, fins i tot ens haviem permés la desarticulació
de la gran família cristiana escindint-nos en quan crèie m invulnerables les esglésies, les escol~s. la família i
la mateixa pàtria
I així aquella unió sagrada dels catòlics que es consolidava alJ.í als peus de l'altar, units en fervor euca rístic o aplegats davant la imatge de la Verge, mantes
vegades qu edava desfeta i àdhuc es convertia en lluita
aferrissada, al carrer; i tot això per petitesses que-ni
val la pena d'esmentar.
. Si so m, doncs , catòlics conscients de nostres deures. al veure trontollar lo què nosaltres més estimem,
cal que deixem de banda aquestes petiteses i ens unim.
No lluitem tots per un mateix ideal? No enarbolem tots
la mateixa ensenya? No tenim tots el mateix Capdil?
No flectem tots, sens distinció, nostres genolls davan t
la Verge del Claustre? Perquè aquesta unió que tenim
allí davant el sagrari o als peus de la nostra estimadísrria Patrona no ha de veure's al carrer i a totes parts?
No veiem com s'uneixen els nostres enemics per a combatrer el nostre més preuat tresor. la nos ira Fe?
Si volem, doncs, que no sigui migrada la éollita de
fruits en el camp catòlic es fa necessari arrencar de so
ca i arrel l'herba de la discòrdia que malauradament
creix entre nosaltres; es fa necessari que a tots nosa ltres, sacrificant nostre amor propi i estimulats per l'esperonament de nostres enemics, ens unim i traballem.
Sortosament avui floreix a Solsona i Comarca «Acció
Popu13;r» que enarbola una Senyera a l'ombra de la qual .
hi caben els elements de totes classes socials i de totes
les tendències polítiques que tinguin per base la civilització cristiana. C9m soldats disciplinats al listem-nos
tots a les seves files i allí en unió germanívola i sota el
' guiatge de nostres Autoritats, treballem per la regeneració de Solsona i de la seva Comarca organitzant, a
primer lloc, un m[ting monstre de propaganda catòlica
a la plaça pública; fundant més endevant un Sindicat
Agrícol Comarcal, atenent a què es tracta d'una Co- .
marca eminenment agrícola; fundant, també, després,
una Caixa d'Estalvis de la que tan faltada està la Comarca de Solsona (de tot parlarem amb l1ajuda de Déu).
i d'aquesta manera escalo11adament arribar al cim de
l'actuació catòlica.
Aixís prepararem la gran reivindicació cristiana i assolirem la més esclatant victòria.
Clariana, 15-3 32.
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Científiques
Animats per augmentar la cultura del nost1·e poble i esperonats per l'exemple dels qui di?'igeixen la
Secció que ja en el p1·ime1· número del nost?'e po1·taveu
començaren de donar, amb els seus treballs, una 01·ientació als nostres pagesos. prociwant que aquests tinquin el màxim de coneixements possible pel cultiu de
la te1-ra, a fi de t?'eiwe d'ella els millors f1·uits, així
també e~s liomes d'es tudis que ens liavem donat compte
que tambe es necessari orienta1· als nostres llegidors
sobre algzms punts interessants, h.em decidit fe1·
aquesta nova secció de «Científiques». i, des d'aque"s· .
tes columnes, publica1·em, si a Dezt plait, tots els a1·
ticles que ens semblin d',interes per a vosaltres.
· Procurem, però fugir en lo possible dels temes
científics qite, moltes vegades, no fan més que dificulta1· la comp1·ensió de les coses, i com que nosaltres no
aneni pas afe1· treballs de llitïment, sinó que lo què
ens interessa, es que tots ens comprengueu fàCilrnent,
perquè així vos siguin profitosos els consells que pen"
sem donar-vos.
Vos demano que presteu atenció a aquesta secció
de «Científiques»; perquè en ella lii trobareu coses de
utilitalpe1· a la vostra vida.
Reben, vo1guís llegidors, el"més afectuós/)$ VOS
, GUARD.
.
IYIETCHNI KOFF
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