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DIA 7 D'AGOST-DIJOUS 
	

A les 22'30 H. Verbena amb els conjunts
SHERRY	 SCARCHA

Ales 1800 H. Futbol Infantil i Concurs
d'Estels.

Ales 2000 H. Dimoni, Xeremies i Cerca-
	 DIA 9  D- AGOST DISSABTE 

viles.
Ales 23'00 H. Concert per la Banda da
	 A les 11'00 M. Gram Marathon. Hi haura

Música de Montuiri.
	 diverses categories.

Ales 24'00 H. Revetla a carrec de Martí A les 1800 H. Cucanyes, cintes, curses

Jorda ,
	 a peu i curses en bicicles-

Ales 030 H. Ball de Bot animat per la
	 te

Banda de Música de Montuird A les 22'30 H. Grandiosa Verbena amb els

i altres ectuacions Locals.	 Conjunts:
KUARZO i PEP NOGUERA

DIA 8 D'AGOST-DIVENDRES 
	

AND HIS FRIENDE

Ales 11'00 H. Ofici en honor a Sant Do-	 EUA 10 D'AGOST-DIUMENGE 
mingo concelebrat pels sa-
cerdots fills del poble.	 A les 1100 H . Missa i XXIII Homenatge

Predicara Mn. Antoni Gili
	 a la Vellesa acompanyat

Ferrer, vicari d '
Art. Hi
	 per les Xeremies.

haura Cant i Ball de l'O- A les 18'00 H. Gran partit de futbol

ferta acompanyat de_Xere-
	 entre la U.D. LLoret i un

mies.	 equip de 3A Regional.

Horabaixa dedicat als al.lots 
	 A les 22'00 H. Comadia. El Grup "XINGO-

16'00 H. Curses de sacs i concurs
	 MERA* posara en escena

de Baldufes.
	 l'obra titulada:

1700 H. Trui i sarau per llarg,
	 *MbSTRE LAU ES TACO FER

animat pel *Grup de Sa
	 da Tous i Maroto.

Calatrava*.
	 A les 0'30 H. Gran Traca Final i FI DE

21'00 H. Imauguract6 de 11Expos1c1¿
	 FESTES.

de "Fotografia d'un Temps"

A les

A les

A les
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Durant l'estiu cada un dels pobles celebra
la seva festa popular que sol coincidir amb la
festa del St. Patró,

Totes les viles la celebren per l'estil,
consistin en Completes, Revetla, Ofici L'ajor,
Corregudes en el Cos i . Ball a la placa.

Vuit dies abans de la Festa les campanas
repiquen alegrament, anunciant que dins vuit
dios hi haurl gran Festa.

Aquí hi cau b6 Edil) que va dir un glosador
"Cada poble té s'hist5ria i el temps a

tots fa justicia;
Del de LLoret, per memria vull dar una

breu noticia.
Un ambat de primavera per l'estiu vale-

teja
ha florit una bandera al bel cim del

campanar.
Tothom alga el cap i mira, tothom la

mira i somriu,
Que ella és la primera espira de la fes-

ta de l'estiu.
En la flor d'una alegria que es bada

una volta a l'any
i el poble quan la destria olvida penes

i guany.
Ella escampa falaguera mil promeses per

dem&
Oh benaja la bandera que floreix al

campanar!"
Uns dies abans de la festa ja es veia mo-

viment per la plaga penjant paperl, així, com
també, ja comengava huver-hi pecaueters, gela-
ters, torroneres i moltes altres coses que
eren llalegria de joves i vells.

El dissabte repicaven alegrament les cam-
panes. Més tard surtien els xeremiers i llavor
surtia l'al.lotea i gent mejor.

Tumbé acudien dels pobles velnats parents,
amics, coneguts 1 molts d'altres que feien més
alegre la festa.

Dels pobles veTnats també acudien capellan
parqué la festa començava amb unes Completes
molt solemnes i l'església plena de gent.

Abans de les completes els dos obrers
carregats de la festa, juntament amb les xere-

't

dtettme. exrbat .sozytxplet:

mies, anaven a cercar les seves al.lotes
respon -3nts que, ben enjoiades, les acomPanya-
ven a l'església..)IgUallfeaen'amb l'Ajuntament

Acabades les Completes tothom s'ananava
cap a sopar.

Al Cap de poc temes la plaga s'anava ani-
mant i, a una hora convenguda, començava Sa
Revetla que ens feia mestre Bernat Cess6;
mentre, entre i entre, sonava una banda de
música o les xeremies.

Una cosa típica de la Festa, era un heme
vestit de Dimoni que era la bulla de tete.

Un any va succeir que un nin, que ja és
molt vell 1 foraviler, surtint de Completes,
quan va cesar prop de la plaga, va sentir mo
els al.lots cridaven el dimoni. Li va agafir
una por faresta. Tot temorec'mirava per tot
arreu;'i de cop el véu que entreve. a una ta-
verna. Quan el va veure distret, comenga's
córrer tot qua podia i cap a ca-seva. Quan
corría sentia un renou que li parelouta que
el dimoni l'encalsava aixencat damunt aquell
garrotot. Amb a1x5 es va aturar per veure Si
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era ver que l'encalsava i aquell renovet tam-

bé s'aturà.
Com que no esteva segur, dona mitja volta

arrenca a córrer fino a ca-seva se'n afluJ
xa de la reste.

Pera n113 més bo va ser que per St. Domin-
go li havien fet uns calçons nous iels ostra.
nava aquell yesero. LLavors va comprendre que
aquell renovet que sentia 1 que paráixia que
l'encalsava el dimnni, eren els calçons naos
quan fregant per les cames el feien córrer de

valent.
El dia del Sant, amb assistIncin de les

Autoritats i Poble, el mati, devers les deu,
i mitja, hi havin Tarcia cantada amb teta so-
?emnitat; acte seguit Missa de tres i Altar
Fumat; erm6 fet per un predicador escollit
que, contant la vida del sant i animant a

ser devots seus l'escoltaven amb malta devo-

ció.
Acabat l'Ofici, molts d'anys amb un sol

ben calent, anaven al Cos de Son Gelabert
a cérrer. No hi sellen faltar les xeremies
i el dimoni que encalsova els nins i les do-
nes amb unes corretjades perqua curreguessin
fort. El dimoni per fer riure duia un peral-
gUes emparar-se del sol tot espanyat i cidie
no servia.

Un bon dia, Mestre Bernat "a" Corredor,
que per malts d'anys ens va divertir fent
aquest ofici, i molta maya que hi tenia, em
va regalar una foto queebé podeu contemplar
darrera, escrit amb llapis hi havia una

glosa que crec que vos agradara:
"Vos vull fer una adverthIcia
que ning6 tengui temor
som el dimoni mejor
de l'infern el director
jutge i governador
i president de l'Audiancia
A tots vos far6 sentancia;
si fels bo emb el Corredor
vos posaré en preferIncia

sinó al cenrrer
abraçats com un carbó.

El yesera,	 com a final de la Peste, a-
cudia una gentada de tots els pobles velnats,
per assistir al ball que solia esser ben vi-
tenc i animat.

A 1Loret estaven acostumats a bailar jo-
tes i per Sant Domingo no hi faltaven Na Mag-
dalena i En Josep des Pont "de Ruberts", per
donar més goig a la festa, bellant í; com a pen!
de rifa, una .bona col.lecció de boleros. Se-
guiem ballant jotes i copees i aixi acabave
en pau 1 alegria de tots, esperent que l'any
sigUent fos millor.

Que es consernim aquellos bones costums

1 tots hi surfiremguanyant
El que dóna vida i forma a la societat,

és la gent humil del poble.
Desparten entusiasme i alegria per fer

bé. I tanguea per cona corta que tothom ho
agrairN.

El somriure posa pau entre germano.
Dones festes i molts d'anys.

NOTICIARI

Ajuntament
La primera noticia és que l'Ajuntament ja

té un nou Secretari, es tracta de Francesc Mar-
torell Messot, és joyo i mallorqui..Des dat
nuest espai 11 desitjaM tdta mena de sort en
aquest carrec.

Possem ara a les noticies de tipu més Muni-
cipal.

En el Ple Municipal Ordinari que va tenir
lloc el passat dia sis de Juny, s'acordN perx
unanimitat que cada primer divendres de mes hi
haura Ple.

En aquest Ple es varen tractar els segnents
punts segons l'ordre del die:
- Es va .11egir l'acta del Ple anterior, quedant
aprovada.
- A proposta de la Comissió de Cultura es va
presentar el projecte de Canvi de Noms dels Ceo-
rers,'quedant pendent d'aproveci6 pel proper
Ple.
- Proposta del Batle per tancar 'Sa Comuna"

comptant amb la col.laboració d'I.C.O.N.A., que-
dant aprovat per unanimitat.
- En el capitel de Precs i Preguntes es va lle-

gir una carta de la U.D. LLoret dirigida a 1A.-
juntament demanant una subvenció de 50.000 pto.
que figuraven en el pressupost per a tal fina-
litat, a la qual cosa va accedir el Ple. També
es vaecordar que .1a revista "Es Pi Gres" ten-
dra una subvenci6. També es va acordar que l'As-
sociació gaudira de subvencions per organitzar
actes de tipu cultural i recreatiu. Aixf mateix
es va tractor el tema del "Centre" pera es va
recárdar que aquest tema no es de competancia
de l'Ajuntament i, per tant, no s'hi paren des-
tinar diners.

En el Ple Municipal Ordinnri del passat din
quatre de Juliol es tractaren els segnents punto
segons l'ordre del dia establert amb anteriold,

tat:
- Lectura i aprovació de l'acta del Ple ante-

rior.



-8-
- Aprovació de la proposta de la Comissió de

Cultura sobre el Canvi dels Noms deis Carrers.
Així mateix es donaren quinne dies de plag par-
que el póblic ho pugui consultar.
- Proposta per a la subasta de pins de "Sa Co-

muna", que quedh aprovada.
- En el torn de Precs i Preguntes va haver-hi
les segDents propostes:
I) Proposta per arreglar, encara que sia ml.ii-

mament, les escoles abans del començament del
proper curs.
2) Proposta per asfaltar el tros de cami de

*Son Gelabert" que darrerament s'ha ampliat.
3) Proposta perqul cada diumenge ondegin les
banderas (Estatal, LLoritana i Senyera), que-
dant aprovada.

Associació
En una reunió mantinguda enAssemblea

ral de Socis, es ve acordar no du les Pestes
de Sant Domingo-80. No obstant aix5, os va amor
dar organitzar per a tal fi un Exposició de
Fotografia d'un Temps.

Aixi mateix es va acordar fer una excurdió,
però no va quedar del tpt concretat, això sí,
en tot ces serh en el "Torrent de Paréis" o a
"Formentor".	 í

Cámara Agrària

CARTILLA DE AGRICULTOR
—1,7sWürFegulan las Campa-
rías de Cereales y Leguminosas, estable-
cen la obligatoriedad de que todos loa
agricultores o empresas agrícolas que -
cultiven cereales o leguminosas posean
el documento denominado "CARTILLA TIR --
AGRICULTOR".

La Cartilla resulta indispensable -
al agricultor para realizar las alguien
tes operaciones:

1 2 ) Para suscribir la Póliza del Se
guroNacional de Cosecha de Cereales. -

2 52 ) Para efectuar ventas de oerea--
les al SENPA.

3º) Para solicitar créditos de abo-
nos al SENPA.

4º) Para solicitar al SENPA, semilla
de trigo para la próxima Camparía.

5 12) Para todas aquellas operaciones
a realizar con el SEPPA, en que el agri
cultor tenga que demostrar que es cultT
vador de corales y/o leguminosas.

Además es un instrumento para pro-
porcionar a la Administración datoe ea,
tadístioos para adecuar sus actuaciones
lo mas posible a la realidad.

La cumplimentación de la Cartilla
debe hacerse ante el Secretario de la
Cámara Agraria del término municipal -
donde radique la explotación.

La tramitación es gratuita y el pla
zo tope para su cumplimentación es el:
15 de Septiembre de 1.980.

PRECIOS PRODUCTOS CAMPAÑA 1.9_80
Precios a p57,1715:-15a-.-5-1-5k:WICIO NAO

CIONAI DE PROWCTOS AGRARIOS, para mor:
canelas situadas sobre Almacen SENPA de
la cosecha 1980, durante el mes de Juliz

TRIGO
11115ó- I: Florence Aurora

y Cajeme a ... 17'92 Pts,

Tipo II: Otras variedades
cosechadas a... 16'96 "

HABAS
UFE-des a     21'20 9

PequeZas (Habones) 	  20'30 0

Estos productos sufrirán un incre-
mento mensual do 0'14 Pts. Kg.

PLAGAS
---77Jta Cámara Agraria tiene solicita-
do del Servicio de Defensa contra Pla-
gas, productos para el tratamiento de
frutales y horticIlas, productos sub-
vendionados con el 50 por cien.

Para los frutales: Contra la mosca
de los frutos,

Fentión - 5 (Lebaycid de Bayer)

Dosis por 100 1. agua 200 c.c.

Precio al agricultor.- 325 pts. L

Para horticolas: Contra la plaga
Mildiu, Oxicloruro Cu.

Precio al agricultor.- 82 pts.Kg.

INCENDIOS FORESTALES
.--71-IoernY ivil de esta Provin-
cia ha publicado una Circular sobre In-
dendios Forestales y que nos envia 1§
Cámara Agraria Interinsular, con el rae
go de que se dé la máxima difusión posl
ble toda vez que en la misma se dan in.s.
trucciones para autorizar operaciones-
oon fuego previa inspección de la Jefa-
tura Provincial de Baleares de I.C.0.11
y que puBlicamos los puntos más impor-
tantas.
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b) El tránsito y estancia de perso-
nas y vehículos por zonas expresamente
acotadas en razón de su alto peligro de
incendios.

o) El almacenamiento, transporte o
utilización de materias inflamables o -
explosivas.

d) El lanzamiento de cohetes, glo-
bos o artefactoc de cualquier clase que
contengan fuego.

Autorizaciones.
Las autorizaciones necesarias para

poder realizar cualquiera de las activi
dades se?jaladas anteriormente, serán 535"
licitadas al Servicio Provincial del 17
CO.NA.(Calle Pasaje Guillermo de Torre-
11a, 1 - 7, Telf. 21-74-40 - 21-33-04)
quien las podrá conceder en razón del -
riesgo que impliquen.

Cuando la autorización sea concedi-
da, los interesados deberán cumplir las
normas preventivas que en cada caso les
fije el Serviuio Provincial del I.CO.NA
en la referente a las medidas de seguri

; dad a tomar.
IbILL La instalación de basureros deberá

contar con la autorización expresa del
Gobernador Civil, previo inferirle del Je
fe del Servivio Provincial del I.00.NA7

Extinción de Incendios.
Toda persona que advierta la existe

cía o iniciación de un incendio l'ores=
tal deberá intentar su extinción con la
máxima urgencia, si lo permitiese la --
distancia al fuego y su intensidad; en
caso contrario, deberá dar cuenta del -
hecho por el medio más rápido posible,
al Alcaldo o Agente de la Autoridad más
cercano, quien inmediatamente lo comuni
cará a dicha primera autoridad.

Infracciones y su sanción.
Las personas que sin causa justifi-

cada se negaran u resistiesen a prestar
su colaboración o auxilio despues de se
requeridas por la Autoridad, sere sane
cionadas de acuerdo con lo establecido
en el vigente Reglamento sobre-incendios
forestales.

MUTUALIDAD AGRARIA
MstaCTIJJJ-17r7r.
Los trabajadores por cuenta ajena

que por enfermedad, maternidad o acci-
dente no laboral que soliciten prestad i
ones por Incapacidad Laboral Transito-7
tia, el I.N.S.S. nos informa, qde ade-
más del parte de baja del médico y cer-
tificacián patronal, tendtá que presen-
tar lo siguiente:

Fotocopias de las Autoliquidaciones
Empresariales por jornadas reales corres
pondientes a los dos meses anteriores a-
la fecha de baja por enfermedad.

Epoca de peligro.-
Se declara época de peligro de in4

cendios forestales la comprendida entre
el 1 de Junio y el 30 de Septiembre,que
podria ampliarse si las circunstancias
metereologicas lo aconsejan.

Ambito de aplicación.-
Las prohibiciones y limitaciones

generales que se establecen, se aplica-
ran en todns los terrenos forestales de
la provincia tanto si estan poblados -
por especies arbóreas como por matorral
o mastizal, y en la franja de 400 metro
de ancho que los circunde.

Queda prahibido.-
Los fumadores que transiten por los

montes deberlá apagar cuidadosamente -
loe fósforos y puntas de cigarro antes
de tirarlos, quedando prohibido arrojar
unos y otras desde los vehículo.

Los cazadores no podrán utilizar -
cartuchos de provistos de taco de papel

Queda prohibido acampar y utilizar
fuego en los montes pdblicon fuera de
las zonas sola.ladas al efecto. En los
montes particulares esta actividad se
ajustará 4 las normas de seguridad que
dicta la rey y Reglamento de Incendios
Forestales, y a las que en cada caso -
fije el Servicio Provincial del I.CO.NA

Limitaciones.
Durante la época de peligro, reque-

rirá autorización previa:
a) El empleo de fuego en operacio-

nes culturales, quema de residuos, ope-
raciones de carboneo, destilación con
eglipos portátiles o cualquier otra fi-
nalidad.
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En caso do que surja incidencia en
la tramitación del expediente,la Delega
ción pedirá desde Mayo t19, fecha desde
la que las empresas debían presentar 14
referida autoliquidación.

Todas la liquidaciones abonadas fue
ra de plazo y con recargo no serán da--
das como válidas en principio.

En el supuesto de que el trabajador
haya prestado servicios en diferentes -
empresas durante el periodo que recla-
ma la Delegación, deberá presentar las
autoliquidaciones de todas ellas.

También nos informa el I.N.S.S. que
según el art 2 .17 del Decreto 3772/1972
del.Ministerio do Trabajo por el que se
aprueba el Reglamento General del Régi-
men Especial Agrario de la S.Social que
todos los afiliados cuenta ajena, a les
que no se les hayan presentado jornadas
réales durante un tiempo superior a no-
venta dias, deben ser dados de baja en
la Mutualidad Nacional Agraria.

DESEMPLEO PARA LOS OBREROS FIJOS 
Según la nue -sjl-ley d-J-EMpleo.
En el reciente Pleno del Congreso

se estudio el proyecto do ley de Emplee.
Por lo que afecta al sector agrario, en
el art. 14 fué introducido un párrafo -
con el siguiente texto: "Loa trabajador
res por cuenta ajena del régimen especi
al de la S.S. Agraria de carácter fijo
tendrán derecho a la prestación de desem
pleo en el plazo y condiciones que regla
mentariamente se determinen." Intervino
aqui el ministro de Trabajo para decir
que el acceso de los trabajadores agrí-
colas a las prestaciones de desempleo -
es uno de los grandes temas y se ha da-
do un primer paso incluyéndolos en el -
'gimen del seguro de desempleo, aunque
no afecta a los eventuales. Conollayó -
que lo que de verdad se debatía era el
destino que se puede dar a-la cifra de
doscientos mil millonés de pts.: o bien
dedicarla a ampliar prestaciones o inver
tirla en la creación de puestos de tra-
bajo. "Esta segunda opción -dijo el mi-
nistro- es lo más progresivo y justo que
se puede hacer".

(De Actualidad Agraria)

La nova Junta estnr1 integrada pele segDents
membres:

Bartomeu Amengual Florit
Jaume Ramis Gelabert
Antoni JordN Ferrer
Miguel Cali Real
Jaume Coll Oliver
Margalida Munar Picornell
Miguel Nicolnu Gelabert
Rafel Jaume Oibiloni
Marie Soledad Amengual Coll
Francesca Rosselló Florit
Margalida Gili Munar
LLoreng Coll Oliver
Martt JordN Ferrer
Antoni Vanrell Gelabert
Joan Oliver Nicolau
Josep Tugores Verdera
Antoni Vallcaneras Nicolau

Parròquia

U.D. Lloret
Per ara poques coses cal dir en el aspec-

te depprtiu de la U.D. LLoret. Mós endavant
comengaran els entrennments i els partits
amistosos com a començament i preparació de
la propera Lliga.

Mentre ja s'ha donat a connxer la Junta
Directiva, desnrós de la dimissió del que fins
ara havia estat el President, Sebastia Costa.

22: Ea va celebrar el cinquanth aniveral
ri de la canonització de Santa at5
lina Toml.s, una filla del nostrep
ble que era proposada com a modela
el seguiment incondicional de Jesu.
crist al Poble de Déu.

A l l'apartat de LOCAL, trobareu unel
crit del Sr. Bisbe que ene presenta
la figura de la "Beateta".

- El vespre, desprás d'haver convideit
el poble, es va tenir una reuni6Pg
tractar de les obres que es volen .
dur a terme. Varen assistir unes 3/
persones.



El P. Antoni Picornell Gelabert M.SS.
CC., que realitza el seu ministeri --
pastoral a Puerto Rico, ha paseat al
mes de Juny i part del Juliol de va-
canees entra nosaltres.

Esperan que hagi passat una bona -
estada a la terra nostra, renovant --
les energies per treballar a la vinya
del Senyor.

Estimats LECTORS des PI GROS"; °cm heu-
su vist, aquesta Revista inclou els mes-
os de Juliol i Agost.
La rad només ás una: degut a les vacan-
ces que en el mes d'Agost tindran els
P.P. Francescans de Petra, que sdn els
que l'imprimeixen. De totes maneres hem
procurat que aquests dos números (8 i 9)
de la Revista tinguen, aproximadament,
l'espai de dues revistes.

Agratts de vosaltres: L'EQUIP DE RE-
DACCIO.
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Do les deu obres presentades coro a
necesehries es varen triar les més -
urgente, com són:

.Reps a la teulada de l'església
•Fer mitja teulada a la Rectoria.
•Fer útil el Centro. .

Tanbb es varen anomenar 12 persones
de les presente per formar la Coraje-
:Ab d'Obres. Aquests foren els ano-
manato:

Andreu Ramis Puigrbs
Llorenç Oliver Florit
Antoni Niell Florit
Francisca Manar tralles
Pilar Bibiloni Jaume
Bartomeu Gomila Munar
Jueep rontirroig Salem
Miguel Ramis Ribas
Antoni Gomila Munar
Antoni Jaume Amengual
Margalida Picornell Florit
Catalina Munar Amengunl

26: El nostre Bisbe D. Teoder Ubeda Gra-
mago celebrh el 251 aniversari do --
l'Ordenacib presbiteral.
Amb motiu d'aquestes noces d'argent
sacerdotals, lá Parrbquia de Moret
renova.la seva unió amb el seu Cap i
Pastor, i s'uneix a ell en una pregà
ria d'acció de grhies per aquests =
vint-i-einc anys de ministeri presbi
teral, deu dele quals han estat de mi
nisteri episcopal.
Al mateix temps prega al Senyor per
la fecunditat del seu ministeri apis
copal a la nostra Església.
Per molts d'anys!!!

Junol

14:. E13 comensen a vendre bitllets per --
sortetjar dues porcelles, un "jamón"
un barral de vi i dues catees de pu
ros. Tet a benefici de les obres de
la Parrbeuia.

h: Un grup de persones s'ha ofert per er
ganitzar una vetllada recreatiu-musi
cal a benefici també de les obres. -
AgraInt la seva col.laboració,
ram que serà nombrosa l'assistència.
A n'aquestes funcione es farà el aer
teig anunciat el dia 14.
BATIAMETITS

Dia 15 de Juny:
-Maria del Mar Ramis Font
tilla de Rafel i Margalida
Va néixer dia 28 de Març

Dia 22 de Juny:

-Gerardo Pons Bauzá
fill de Gerardo i Antónia
Va néixer dia 24 d'Abril

PRIMERES commons 
Dia 12 de Juliol

Catalina Coll Vidal
Carlos Langa Vidal

MATRIMONIS

Dia 7 de Juay:
Andreu Tugores Socias i
Francisca Fontirroig Mayol

Dia 21 de Juny, a Porreres:
Pamiá Maimá Picornell
Bel Mo Roig Cerdá

Día 28 de Juny:
Bartomeu Company Celi i
Bel Costa kmengual

-A Inca:
Joan Tugores Verdera
Francisca Gelabert Pere116

Dia 5 de Juliol, a Sencelles:
Antoni Coll Real i
Catalina Ramis Ramis

Dia 6 de Juliol:
Guillem Llorens Moreno Ribas
Antònia Puigrós Miralles

DEFUNCIONS 
Dia 4 de Juny:

	  Ignaci Vanrell Tomás
Día 20 de Juny:

Joan Costa Amengual
DESCABBIN EN PAU
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LOCAL
PARRÒQUIA

SANT DOMINGO
= =

Just quan el mes d'Agost Acaba d'en-

catar el seu itinerari, el repic de les
°empanes ens anuncia que St. Domingo ens
espera a la vuitada. La bandera que aple

ga a tots els lloretans comença a ventail
se damunt el campanar i abaix ja no es
xerra d'altra cosa més que de les festes
patronals del poble.

La festa del Sant Patró és la festa -
d'un poble que es reuneix baix del seu -
patrocini. El Patró 6s la llum que enmig
del nostro caminar ens fa avançar cap al
fi de l'home cristià, que no es fi, sinó
plenitud de tot -el nostro,esser.

Un any més farem fasta, deixarem les

eines reposar i per uns dies ens aplega-
rem tots junte entorn de l'alegria.

Quan un poble sap fer fasta, és un po
ble sá; un poble que treballa de sol a -
sol i es deslliure per uns dies de la se
va suor i del seu esforç, és un poble &I)
nyor del seu propi destí.

Que tots a n'aquests diea ene sapi- -

guem donar la má. Las femíneo, m6s uni-
des que mai entorn de la taula casolana
i que cada lloretá deixi les divisions

i-
les deaavenIncies, les diferencies i. ---
aflori dins el cor de cada á aquest fet
de sentir-nos Doble, de sentir-nos llore

tans, paraula que sempre ens ha de gerlmnar i ha de ser tan forta que no ha d'hl
ver res que pugui rompre la unió i la fldelitat a tot lo que 3ia nostro.

Poble delLoret, fe festa!
Tots sapiguem dir: Visca Sant DomingM

Que del cel ene vdlla guardar.
Bones festes a tots.

La Parróquia
OrInves.••nnn••••••11.11.4•1.	 n•••••n••n•nn•.•

EL PAPA
Dia 5 de Maig, el Papa Joan Pau II va

signar una "Declaració damunt . l'Eutmea-
sia". Per la seva importncia, per lo -
que fa referent a la vida, a n'el dolor
i a la mort, en feim un resum.

"Valor de la Vida hurr..ana

La vida humana es el fundamento de to
dos los bienes, la fuente y condiciónn
cesaria de toda actividad humana y de to
da convivencia social. Por ello:

1. Nadie puede atentar contra la vida
de un hombre inocente sin oponerse ala-
mor de Dios hacia él, sin violar un dere
cho fundamental, irrenunciable e inalie:
nable, sin cometer, por ello, un crimen
de extrema gravedad.

2. Todo hombre tiene el deber de con-
servar susu vida con el designio de Dios.
Esta le ha sido encomendada como un bien
que debe dar sus frutos ya aquí en la -
tierra, pero que encuentra 6U plena per-
fección solamente en la vida eterna.

3. La muerte voluntaria o sea el ed-
oídio es t por consiguiente, tan inacpt.E1
ble como el homicidio. .

Se deberá, sin embargo, distinguir -
bien del suicidio aquel sacrificio con-
el que, por una causa superior -COMO la
gloria de Dios, la salvación de las almaE
o el servicio a los hermano- se ofrece
e se pone en peligro la propia vida.

La Eutanasia

Por eutanasia he entiende una acción
o ana omisión que por su naturaleza, o
en la intención, causa la Muerte, con el
fin de eliminar cualquier dolor.
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Ahora bien, es necesario reafirmar --
00 toda fineza que roda ni nadie puede
otorizar Ï. muerte de un ser huzano ino
unto, oca feto o embrión, niño o adulto,
anciano, enfermo incunable o agonieante.

jie adeeels puede pedir ente gesto homi
oicla para sí prismo o pera otro coa-
dos a su responenbilidad, ni puede con-
sentirlo explícita o implícitamente. Nin
pea autoridad puede lee;ítamente imponer
lo ni permitirlo. So trata en efecto
un violación do la ley divina, de una -
densa a la di anidad de la persona huma-
ne, de un crimen contra la vida, de un -
atentado contra la humanidad.

Das sáplicas de loe enfermos muy gra-
ves que alguna vez invocan la muerte no
deben ser entendidas como expresión de ••••
tme verdadera voluntad de eutanasia; b-
ias en efecto son 08 1 siempre peticio-
nes angustiadas de asistencia v de afec-
te. Además de los cuidados módicos, lo -
que necesita el enferma es el amor, el -
calor humano y sobrenatural, con el que
peden y deben rodearlo todos aquellos -
que están cercanos, padres e hijos, m6dt
cos y enfermeros.

El cristiano ente cl

Se debe reconocer quo la muerte precó
fide o acompa?íada a menudo de sufrimien-i
tos atroces y prolonrados es un aconteci
lento que naturalmente angustia el corI
zóridel hombre. .

Segán la doctrina cristiana, el dolor
mbre todo el de los últimos =Lentos de
la vida, asume un significado particular
en el plan salvífico de Dios; en efecto,
una participación en la Pasión de ---
Cristo y una unión con el sacrificio re-
betel- que 21 ha ofrecido en obediencia
ala volentad del Padre.No debe pues ma-
levillar ei elYrunon erietieaos . deeenn me
krer el uso de loe nnlraleicos, -137.n:1 n--

ceptcx volunteriamente 1.:I elence una par-
tecle loa sefrintentos y asociarse ael -
dende ceneeiente a loe ufrimientoe de
lIcto crucirricedo (J -t. 27,34). 1;0 serin
nnenbergo prednie imeoeer como norma
general un comportamiento herÓico deter-
r'ede. Al contverio, la pradencia 'nema-
say crietiana eaziere pera la mayor per
tecle los eefenmoe el aeo de las medini:
Wque sean adecuadas para aliviar o SU
inlir el dolor, aunque de ello se deri=
ieru como efectos secundarios, entorpeci
lento o menor lucidez,, Ea cuanto a las -

esonas que no están en condiciones de
111)1. esarse, se podrá razonablemente pro-
unir que desean tomar tales calmantes y
zatuistrárles según los consejos del méico. - 1.

Los analóeicos que producen la . pórdi

1 ade la conciencia en los enfermoe, mor-€*3 e
on efl cambio una consideración particu:
11'. 1s sumamente imeortante, en efecto,
aelos hombres no sólo puedan satisfa-
usdeberes morales y BUS obligacienes -

familiares, sino tambièn y sobre todo --
ose puedan prepararse con plena concien-
cia al encuentro con Cristo.

El uso do los med1cs_I222 .11Iicoa

Fa sierúere lícito contentarae con los
medios normales que'la medicina puede o-
frecer. No ce puede, por lo tanto, impo-
ner a nadie la obligación de recurrir a
un tipo de cura que, aunque ya estl en -
uso, todavía no está libre de pelip,ro
os demasiado costosa. Su rechazo no equi
vale al suicidio: significa más bien o =
simple aceptación de la condición humana
o deseo de evitar la puesta en prLetica
de un dispositivo médico desproporciona*.
do a los resultados que se podrían espe.i.
rar o bien una voluntad de no imponer --
gastos excesivamente pesados a la famii.
lía o a la colectividad.

Con todo, a falta de otros remedios,'
es lícito recurrir, con el consentimien,..;
to del enfermo, a los medios puestos a -.
disposición por la medicina más avanzada,
aunque están Iodavía en fase experimen-a
tal.

Ea tambión lícito interrumpir la apli
cación de tales medios, cuando los resui
tados defraudan las esperanzas puestas =
en ellas.

Antela innineneia de una muerte ine-
vitable, a posar de los medios empleados.
es Ji sito en conciencia temar la decir- -
sin de renunciar a 0h02 tratunierelros --
que peecurerian ánicamente una prolonga-.
ción precaria y penosa do la - existencia,
sin interrumpir, sin embargo, las curas
normales debidas al clero= en casos si-
milares.

sufrimiento
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i la profunditat del nostre ser i del --
nostre viure cristià.

Conolusi64.

Si por una parte la vida es va don de
Dios, por otra la muerte es ineludible;
es necesario, por lo tanto, que nosotros
sin prevenir en modo alguno la hora de -
la muerte, sepamos aceptarla con plena -
conciencia de nuestra responsabilidad y
con toda dignidad, sabiendo que nos abre
el camino a la vida inmortal..Por eso to
dos los hombres deben prepararse para é=
se acontecimiento a la luz de los valc
res humanos, y los cristianos más aún a
la luz de la fe.	 . .

1930 - 1980

L'Església de Mallorca
celebra el Cinquante Aniversari

de la

Canonització
de Santa Catalina Tomás

22 de Juny
act.tots els qui heu nascut en aquestew.

lila, a tots els qui aquí ens esforçam -
per correspondre a la nostra vocació san
ta, Sor Tomasseta ene és vertaderament =
familiar: l'estimara, li cantamlosooblas
que l'avior cona ha llegat, admiran les -
seves despulles incorruptas. Podem dir -
que Santa Catalina Tomás forma part de -
1'ánima col.lectiva del nostre poble: ha
en -trata les nostres llars, és germana -
nostra, ha estat aureola pel poble'ma-
llorquí amb una llelendwiluminosa, 6e -
invocada en les angunies, és celebrada -
per tate els qui se senten atrets Dei --
3eu exemple humil, ple de bondat, pels
carismes que rebé de Déu, per les vir- -
tuts heroiques que, com a monja i com a
consellera espiritual, exercí en bé de -
tot el seu poble.

Tal volta hem enaltit tant i tant la
santedat de Sor Tomasseta que ens sembla
qualque cosa llunyana, tan alta que mai
la podrem imitar. Paró si penetren, tal
volta amb un esperit més crític 1 histb-
rio, en el ve significh i fou la nostra
Santa per . l.Església de Mallorca en el -
segle XVI, en la seva personalitat autln
tica de monja contemplativa, forta en 1.1
lluita de cada dia, d.' - una vida espiri+
tual intensissima, atenta a les necessi-
tats . de les germanas i de tot el poble -
sant, plena do la caritat més genuina --
-la que ens ensenyà Crist i en la qual -
adoctrinà a tants de seguidors de la vi-
da monástica el gran Pare Sant Agustí- -
sí que descobrirem una font inestronca-
ble d'exemples, d'encoratjament, per aa,
demostrar cada dia, amb fidelitat i cona
táncia l l'alçada 1 l'altitd-

A vosaltres, dones de rallorca. Avui
que es debat tant la situació de la dona
dins l'Església, santa Catalina Tomhz --
vos ensenya'que no és necessari tendir.-
als cIrrecs, ni ministeris qualificats,
esser importante dins l'Esgléaia segons
les mesures del món. Ella va fer molt --
més que tants i tants d'homes del seu --
temps per Mallorca i per l'Església. En
la comunitat de creients allò que compte
no és "esser home o dona", sinó esser --
una sola cosa en Jesucrist (Gal. 3,28),
Vet . aquí la força de santa Catalina
más, que amb tota ra6 la podem anomenar
"mare" d'un renaixement fecund en santo-
dat dins l'Església nostra.

A tot el poble mallorquí. Conservau4.
la vostra . devoció a la "Beateta": germa-
na nostra, humil, pobra, dona de seny, -
ferma en la fe, ardent per la caritat --
fraterna; Ella és, per a tots els aa.-~-
creients, una drecera lluminosa en el se
guiment del Senyor. Ella és &Aria Mi:
nostre poble. No ens extasiara en merave-
lles altissimes, toquem -com ella- de --
peus en terra. La aova vida ens parlado
lluita 1 d'esperança, d'atencia5 a les no
cesaitats dele germana; no es desentén:
d'aouesta terra l però en fa tastar leo-
delcies de quan serem plenament filie -
(Rm. 8,23), de quan veurem Déu cara a ca
ra (ICor. 13,12). Enmig d'un món materr5
lista s 1 conriundatní aloe= Gls.ulls a 1H
glbria que esperan, on tenim el nostre-
tressor, tinguem-hi tambó el nostre emn

+Teodor Ubaea, Biaba de Mallorca
(Nota:
Lo escrit, només - és una part de l'Dcho
taci6 signada 1 1 1 de Juny de 1980). -
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Fpl Centro,
una do les obres do nés
envergadura que hi ha a

•J n'el poble, que va cos-
tar moltu de ouor carre
tades de pedra, avui eI
veu dins un estat d'a-
bandono.

Les portes caigueren,
. ele vidree Ca Temperen,
lee persianes quedaren
obertes per sempre...

Ha estat obert a la plu
ja 1 a n'o]. vent...

Jaque no hi podiem -
fu' res, ein ;l.] oto
l'han convertit en el
uu lloc Ce j oc í si
no ha caigut por les
pilotados que ha re-
but, vol dir Que, ara
cm ara, ja no caur?,..

Quar ha eutat necessa
d, s'ha netejat per-
fer-ni distintes mos—
tras.

Intres tant, l'Ases-
ciaci6 ha fet les mi-
llores do posar l'e-
lectricitat enrajo-
lar.

LES OBRES DE LA PAhROW1A
	"--=====
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-TEULADA DE L'ESGLESIA
-TEULADA DE LA RECTORIA
-FER EL CENTRO UTIL

Aquestes eón les obres més urgente que volem dur a termo. Per aixb, dema-
nam la col.laboració del poble:

-Necessltam 100 persones que ens vulguin deixar sense interés 5.000 pts.
o més 1 que noltros ens comprometem a tornar.

-Necessitam persones que a l'hora de necessicr-les, vulguin contribuir
desinteressadament amb el seu treball o aportant el camión o tractor
per fer viatges.

-Neeessftam que tot el poble contribuesqui, participant a les rifes --
(una per St. Domingo), a les col.lectes (la de St. Domingo), a les co-
mNdies (per Nadal) i a la mostra de regalos (per la Fira), que entre -
altres coses s'aniran organitzant.

A l'hora de publicar aquestes retxes, ja eón molts ele donatius que s'han
rebut, com també persones que s'han posat disponibles per ajudar, lo que ens
anima a seguir endavant.



Racó per a la poesía
pef e. .8.

UN PAISATGE qualsevol
Aqueixa soletat em fa sentir la llibortat

de l'homo que
no necessita paraules...

el vent, al meu costat, fa carlcies a la
imatge quosi

tendre dl meu cos...

1, tancant els ulls, puc imaginar-me mil
• ombres confuses

que dibuixen silencis 5 em parlen de por...
Les roques musties, seques per la vivesa

del temps...

la mnr,esbrnvada, conjuga amb l'aigua i
el cel

dibuixos cansats de formes massa lliures
que cerquen un pipo de força i anhel...
i el sol, dalt la muntanya,
amagant-se poc a pon...
mostrant l'esquena al paisatge

oblidant-se un poc del mpr...
va donant ún color angoixat
mig ombra, mig emboirat...

I, és la nit que arriba t1midament...
Jo boix els ulls, veig les coses prendre

un altre nolor

el que abans era blanc, ara torno, de sobte

—AUTOMATI-. 41'04111

AUTOt-lbEtiL.

¿tu CO")' 51A tan

tiCstZat OV1 Se t." •JC---;•4 PER LICIL

A la revista passada, número 7, varem
zometre un error dins l'apartat dedicat a
la CULTURA. L'article titulat "LA NOSTRA
LLENGUA I LA POESIA" signat per',C.B.B.,
tocaya dir "LA NOSTRA LLENGUA I LA PREMSA"
demanam disculpes per aquest error.
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negror...
O a e a e accia: Les opinions expressedei

en els articles i col.laboracions publicades
dins aquest butlletí, manifesten la fornal
pensar dels seus autors, pera no necessario.
ment la dels que en ell traballem.

Així mateix, feim saber que en aquestbui
latí hi ha un ESPAI OBERT perqua els  lectors
puguincexpressar le seva opinió.

La ,Redacció respectara la llengua enqd
aiguin escrits els articles o col.labonecio

LLORITA EXPRESSA LA TEVA OPINI 111

COL.LABORADORS HO SOM TOTS 111

Tots els,que volgueu ajudar econbmicisummta
la revista ho podeu fer de la segOent manert

a) Depbsitant els doblers a la LLibnge
d'Estalvi nº 769-41 de "Ln Caixa de Pensions
por a la Vellesa i Estalvis".

b) depositant els doblRre e la Reettildl
Cada número costa aproximadament unes 500
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C ohivEnsA	 cAtenleRh Es PIN1 $;141

El que va escoltar l'amo en Joan Curolla
que de casualitat es trobava davall el ramat-
ye des Pi Gres, d'una conversa que tingueren
una CADARNERA 1 un PINS  que sestaven damunt
ses branques;

CADARUERA.- S'altre die passava per damunt
sa Plaga det poble i vaig veure que ástava en-
diumenjada en banderas.

PINS..- I qua feirs per axila?.
CADARNERA.- Vaig anar-hi a fer una volta

porqua em digueren que havien fet une voravia
nova i volia veure-la.

PINSN.- I per veure una voravia anares LA
es poble?. Qua era molt important que anassis
veurela?.
CADARWERA.- No4, Ca!, pera saps que passa?
PINSA.- Qua passa?.
CADARNERA.- Id5 jo t'ho diré. Baixant pa.
carretera que va a Ciutat, allà a on un tema

hi havia es Magatzemde Ca'n Ninahi han fet una
caso molt alta i, clar, quan fan una casa no-
va, en es seu voltant hi salen fer una voravia
perqua fassi més maco, i allà també	 feren;
perb passava que sal ca sa que va després, que
crea que és sa de Ca'n Reus, ja en tenia una
de feta, i tu saps que sa carretera que va a
Palma fins a es "Comalia d'en Miraies" fa cap
avall. Però quan a Caen Nina feren sa voravia
no tingueren en compte aquest desnivell i a sa
unió amb sa voravia de Ca'n Reus feia un esca-
ló molt pronunciat.

PINSA.- I eixa és tot?.
CADARUERA.- No, encara hi ha més coses.
PINSA.- Idb, venga, diguem-ho.
CADARNERA.- Res, que s'Ajuntament va donar

s'ordre que allò no esteva bé.
PINSA.- I qua va passar?.
CADARNERA.- Que la desferen.
PIUSA.- I ara esta desfeta?.
CAMINERA,- No...
PINSA.- Ida, com esta?.
CADARRERA.- La tornaren fer com abans, amb

escaló.

PINSA.- I per - aixa feres es viatge d'anar
a es poble?

CADASNERA.- SI. Perqua vaig mirar es des-
nivell que feia per si cap die hi pas per da-
munt, anar viva a caure de folondres. I així,
ara tu ja ho saps i tumbé podras anar viu.

PINSA.- Dé, perd,.encara no m'has dit per-
qua sa Plaga estuve endiumenjada?.

CADARNERA.- Ah...! I és vera. Cree que era
degut asa fasta do dant Joan.

PI.- Segur, alar, devia esser aixa. I
n'hi havia per totes ses cases?.

CADARSERA.- De qua?.
PINS.-- De banderas.
CADARNERA.- No, només a s'Ajuntament i a

sa Cambra Agraria. Pera, saps qua passava?.
PINA.- Qua?.
CADARNERA.- Que a s'Ajuntament n'hi havia

dues i a sa Cambra Agraria només n'hi havia
una.

PINSA.- I per qua deu esser aixa que a un
lluc n'hi posen dues i a s"altre només n'hi pa-
cen una?.

CADARNERA.- . Alla on n'hi ha dues sé per qut
pera all on n'hi ha una no ho sé.

PINS.- I com eran?.
CADARNERA.- Ses dues de s'Ajuntament una

era sa d'Espanya i s'altra sa des poble; sa de
sa Cambra Agraria era sa idEspanya.

PINS.- I tu que hi trobes a aixa.
CADARNERA.- Jo crec que a sa Cambra Agra-

ria a partir d'ara també hi posaran sa des pos-
tre noble, o no n'hi posaran de cap classe, que
crea que seria	 millar.

PIN3A.- 1 qua n1s veras pes poble?.
CADARNERA.- Vaig veure u es nou Secreteni

de s'Ajuntament i vaig estar contenta quan vaig
saber que no només xerrava es castella. Aixa
és un gran esdeveniment - perqua des de fa mol-
tissims d'anys sumare liaviem tingut foraster.
A mós, és joya i pareix que vol esser molt de-
mocratic i éh ganes de fer feina. Manco mol!.
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PA 1 e rg,. IL (TUPA
per .

PINSA.- I es mes que ve que no són ses fee-
tes de Sant Domingo?.

CADARWRA,- S 1 m'han dit que enguany no
les duen cap entitnt des poble; 1 ja he sentit
comentaris de que enguany no sera', tan sonarles
com aquests anys passats; per ja he veurem en
esser-hi.

PINS.- I l¡ui és o grill e6n es que les duen?
CADARNERA.- Pensa, m'han dit que son quatre

jovenots. I ja et pots imaginar quines fustes
piran esser. Les ducal, si no m'equivoc (95 fill
de na Margarida Brines, es fill d'en Pedro Xiu,
es fill d'en Miguel nuca i es fill d'en Toni
Mandau, ja me dirbsT.

PIS.- 06, s'ha fet hora d'enar e menjar
qualque pinyó, perqub de tent do xerrer tenc
es ventrell més huit que en escolanet a Russia.

CADARNERA.- Idb, seps que, jo també hi ven-
dré i ja veurem es mes que ve que hi hnurb pes
poble.

En aquesta conversa l'ha escrita es earmA
mejor de l'amo en Joan Curda (que com sabeu
són dos germans) i ens ha dit que nirral4bo nia-
fi a males ja que sols és una conversa com les
moltes que es fan pes nostre poble ceda dia .
Dit en paraules més conegudes seria allb de dur
a nivell de conversa escrita normal,  allò que
a nivell de poble ha és.

rs aquest un nou recé dins la riostra revis-
ta, un recé que pot arribar a casar impurtent
i tenir interés per n tots els amants de la lec
tura. Intentaré donar una vicié de llibres que
creo que actualment poden tenir uns vertnders
missatges referits als problemas actuals de la
societat i la cultura en qub vivim. Intentaré,
també, dins tot el epossible, prendre una ac-
titud objectiva i informar només dels trets
més esencials de l'obra que mencioni i donar
a connxer un poc més d'nprop l'activitat li-
terNria dels nostres dies i la riostra societat.

Per comengar a donar vida a nquest "recé",
vull referir-me a l'obra d'en Jaume Santandreu
titulada "CAMI DE COIX". Cree cert que molta
ja l'hauran tinguda en les mans i l'hauran lle-
gida; pels altres, pels que no la coneixen, di-
ré que és l'obra d'un sacerdot mnllorquí, nas-
cut a laanacor, missioner a terres d'Ambrica,
treballador en el ram de l'hostelerin 1, actu-
alment, home preocupat i lluitador incansable
pels problemas del marginat.

L'obra ve a esne/ el reflecte, en part, d e

les naves vivbncies emb els marginats i de Yh
seve experibncini posa en la persona del pro-
tagonista lee inquietuds de l'home d'avui, do-
nant-li la imatge de la imareciaié, del dese-
quilibri, l'angoixa, l'esperance, la fe,.., el
personatee adopta una psicologia molt comelexn,
per, respén nolt béa la problemNtice actual.

L'Ixit i l'acceptasci6 de la novel.lo parla
per e sí mateixa, cinc mil exemplars... l'au-
tor ens diu que la neva meta com a escriptor
és cercar la comunió de les persones, creant
bellesa 1 formant conscibncin de poble...
pedem nesaltres afegir que ha aconseguit emb
l'obra reflectar 1 encerter aquesta idea al
llnrg de teta la suya obra. Des d'aquí la lAs
sincera enhorabona.

oloMM.
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Ens que untaml de noms és un cercar refor-
mes. Les seues característiques  són la indepen.
dancia den Marx i l'adrIGIssi6 d'un pluralismo.
Pera aquest pluralismo no va més ella dels 11-
mits socinlistes. Democracia popular, nou nom
per a la dictadura comunista.

El rénim soviétic i els palssos comunistes
de l'est han conviat el seu tradicional nom
de Dictadura del Proleteriat pel més atractiu
de democracia popular. Tot aixé senso cap can-
vi de conducta. 1s una soluci6 semantica, fa-
oil i calcando, característica deis régims tota-
litaris de la dreta o esquerra.

L'Eurocomunisme desitja oferir més que un
senzill canvi de noms i intenta obrir el cerní
cap el rerormisme. Es tracta de saber fins a
on pot arribar aquest reformisme dins el sis-
tema. ¿Es pot narantitzar al poble que disfru-
tara de democracia real, fonementada en el re-
coneixement dels drets -d llibertats de tots
els ciutadands i dels diversos grups socials?.

Dos sén els punts principals d'aquesta cor-
rent reformiste. En primer lloc la independln-
cia dels partits comunistes en relació amb la
Uni6 Soviética. Durant l'era de n'Stalin exis-
tí el Komentern (La Internacional Comunista),
de la qual es va servir el partit bolxevique
rus per subordinar als altres partits comunis-
tes del mén, que varen sor senzills satélits
que enrevoltaven el partit bolxevique i els
sous interessos.

Després de la Segona Guerra Mundial ens
teobam amb ens partits comunistas de l'Est que
estan sotmesos els designis de Moscú. Segons
l'actual doctrina den OresneV l'exercit sovia-
tic té el dret d'intervenir bn aquests passos
comunistes de l'Est guantes vegades estigui en
perill un govern comunista que sigui fidel a
Woscú. Aqueets -remen la zona d'influéneia re-
servada a Russia, i aquí hi caben pagues o ano
possibilitats d'independancia.

Fora d'aquesta Nrea geográfica, fou en Ti-
to el primer en proclamar la seua independén-
sis en relació a Moscú. De fet Iugoslàvia no
forma part del bloc soviétic i ha seguit una
Politice internacional i interna independent..

DesprIs es produí l'escisi6 entre Moscú i
Pekín, que ha esdevingut en un antagonisme en-
tre aquestes grans potIncies. En aquests moments

inclés el partit franch, tradicionalment fi-
delTssim a les consignes de Moscú, s'estA pon-
mitint el luxe d'esqueixar brots d'independan-
cia i de comdninar certes polttl:ques soviati-
ques. El partit comunista italia ha estat més
indoperfflent que el francas, sobretot dosprés
do la mort den Togliatti.

El secion punt d'aquest reformisme es diri-
gueix a oferir a l'home actual una democracia
o pluralisme en lloc de la forma monolítica
fonamentada en el partit únic marxista-leni-
nista. Per indicar aquesta nova direcci6 el
partit comúnista francés ha eliminat l'expres-
sió "dictadura del proletariat" en el XXII
Congrés delPartit (1976). La ra6 l'explica el
mateix Marchais: "Ens trobam a 1976... El
partit comunista no esta congelat. No és dog-
matic. Sap adeptsr-se a les condicfflons del
temes. Avui la paraula "dictadura" no corres-
pon el que nosaltres volem. Existeix una sig-
nificació insuportable, contraria a les nos-
tres aspiracions..." Amb aixa ens volia dir
que s'agafa una terminologia corrent entre
els purtits que segeuixea el model soviétic.

S'ha suprimit la paraula, pera, ¿S'ha
amortiguat l'ambici6 de conquerir el poder pe:
imposar la dictadura i guardar les llibertats

drets de les persones i col.lectivitats que
formen 151 nucli central de l'actual civilitza
c167.

Ehcara que ens fixem amb els intel.lectu-
sis ecriptors comunistes que critiquen els
réaimscomunistes actuals per tractar-se de
tiranies 1 defensen el que diuen pluralisme
(com por exemple en (3araudy, expulsat del par
tit comunista francs o en Lombardo-Radice, -

o en Schaff i en Kolaxowsky, etc .), encara
que ens fixem amb ells, no veiem que defendin
una democracia tal com s'entén a Occident.
Defensen una majar llibertat de pensament,
una autonomia de les organItzacions sindicals

fins i tot de piuralisme polític. Pera es
tracto d'un pluralieme dinO el sistem n socia-

liste o pluralismes de partits socialistes?
No connixem cap comuniste que xerri de plura-
lismo per respectar l'existénsia i l'accié
deis partits que no combreguen amb el socia-
lismo, és s dir, de democracia tal com exis-
teix avui en Europa. l'esmentat eurocomunisme
no va més de les fronteres del socialisme, ni
tan sols en escriptors com en Garaudy que és
el més contrari i crític de tots els ragims

partits comunistes
Els comunistes demanen llibertat sindica)

de partits, de pensament i expressió, d'acci
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i propaganda revolucionarles, pera ds en els
palssos capitalistas i .mentre estan enmig
d'Estats no comunistas. En el moment en qua
es posa en el poder, elimina totes  aquestes
llibertats que qualifica de burgeses i impo-
sen la dictadura d'aivui, que per raons semana
tiques denominen democracia popular.

(Mateixa Bibliografia)

ce#, eavice.g7L- *Pd~:9.

e: 0.8.
M'asusta aquest anar venir amb tanta eres-

sa, d'un lloc a l'altre, sempre controlat pel
temes i el moviment insistent del rellotge.. .
M'asusta aquesta pronresslara evolucid a tots
els camps, aquest embalatge de ciAncia, de re-
nous i de fums. Semblem con a petites computa-
dores sempre pensant com millor i mds aviat
aprofitar el darrer grapat de minuts de cada
die amb 1 .6nica ambició d'arribar mds enfora
i assegurar-nos uns duros a fibal de mes, aquei
xa continua i acuelerada Ansia de consumir el -
tempe i treure, al mAxim, el profit i el ren-
diment del treball ofegant les hores i la vida.

Tenc por, 6s veritat, de deixar pasmar tn-
ta la dolçor amagada de le meva existAncia, de
deixar pasmar el perfum d'una flor, el cant
d'un aucell, la tendra mirada d'un nin, la vin-
guda de la primavera, le fosca de la nit i la
llum del dia, tenc por de consumir-me, poc a
poc, soase adonar-m'en, i encadenar-me a -la
societat del consum que no t6 mds veritat que
l'ambicid i mds vida que un grapat d'il.lusions
quasi musties. No, encara avui, com a un roman-
tic retardat, vull deixar a un ccstat tantes
ambicions que no són mls que "demA" i sonen
'enfora i assegurer-me la joiosa felicitat de
l'avui,6s el que realment tenc i em disposa.
Deixaré que continuIn cridant els renous i
ofegant els fums... dominaat els dinors 1 mo-
rint-se, poc a poc, dins la vida mateixa, mol-
ta de gent...

Pz e% teors 01.4 n13 -les fos,res

Me/	 * MIS .
1144 77174 /91491é4V.

-tul fas?
-No res. Estic a les fosques. No hi veig.
-Pera qub fas eco& tot sol, vine a la  claror.
-Es igual, tanmateix no hi veurd res. Aqui
em consola que el meu voltant és negre, com

jo meteix, com tu, com tots.
-Perdona, pera jo tne els ulls ben oberts
veig tot el que m'entevolta, et vaig a tu
mustil com una bliba que canta sense deixera
se veure...

-Qub gracias etsl Vull dir que em fan rialles
aquestes prospectives fonamentades amb la
falsedat dels sentis 1 la ment manipulada
per tants d'objectes i idees. Em ja gracia
que em diguis que estas a la claror 1 que hi
vegis. I em fa gracia perqua sé que ho dius
inconscientement, pera en el fons em fe cel-
ta pena, tanta que es perd dins la fosca
tressejnea del no-res i torn queda cec.

-No t'entenc. Sembla que no estiguis bd del
cap. Jo et deia que no pansassis tant, que
no et tancassis tantas hores tasol, mirant

un punt indeterminat, emb els ulle oberts. In
clós em vaig fixar que allargat dins el llit
tenles els ulls oberts, mirant el sub -tres.
Et despediren de la feina perqul "tot ho fe-
ies malament, perquè sempre estaves a le 1111
nd.'; 1 ja ho veus, encantara no has baixat.
¿I aquellas il.lusions en vers al futur?

¿I aquella lal.lota tan bonica que coneixerce
i tan enpmorat com deies que estaves7 ¿Qua
t'han fet? Tenca por de tu, ets diferent a
tots, estrany. ¿QuA t'han fet amic meu? Gen-
ta'm-ho.

-Vols que et doni xifres exactes, vals con-
cretar, vols deiaar el llenguatge generds
per fer d'ell un medi. Estic a les fosques
i no veig la teua crueldat, la vostra fam de

carn humana, de paupar-la, de fer-la bussins
No faig res perqua m'he fet la idea de que
som mort, da que som un esperit pensant ena
mig de caramuls nombremos de gent.
. Sé que eXel fons tens un profund egoisme
de cap a jo, que t'agradarle descarregar la
teua rialla burlona demunt aquest pobre des-
graciat que no sap el que fa. T'agradarle
fer-ho, com tots els qué diuen que estan a
la claror i ni tan sols us sabeu mirar ala
cara, ni us coneixeu 1 us menyspreeu.
(CONTINUARA,per la fosca i de cap el no-res)
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rs curiós veure escritos al diari treses
com aqueixes:

"No se encuentra- plaza en las escuelas es-
tatales"...

"Los colegios privados aumentan el precio
de las matriculas"...

Un número elevadísimo de maestros sin tra-
bajo"...

Tot eixA pareix esser un trencacaps on man-
quen peces,,se'n amaguen, se'n tronquen.., on

no hi ha ni organitzeció, ni ordre, ni concert.

Tot fa pensar emb l'única possibilitat, per dir
qualque cosa, d'inestabilitat i mala politice
de 1'Educeci6 a nivell de l'Estat Espanyol. Més
que mala organització, cree que s'ha arribat
aun punt d'UndiferIncia on ja la veu forta no
espanta i on les repercussions estan almarg%
Xerrar de la situaci6 actual de l'Educaci6 ens
du a plantejar-nos problemàtiques a nivell bA-
sic, no referint-se ja a la persona del nin ni
a l'educacié que rep, sinó que, cal enllestir
les consecOncies des d'Ambits anter:Tears,,e1
mestre (snnt de veritat vocació? els seus me-
dis són ectuals? lo seva pedagogia és coherent
i responsable?)... els estudis de Magisteri
(responen a les necessitats dels nins? els _
programes d'ensenyanga estan actmaltzats 1 són

eficients? els mateixos professors sén respon-
sables i esten ben preparats? les assignatures
tehen una prActica real i coherent amb el m6n
de l'escole?)... l'Administració (funciona amb
normalitat, justicia i responsabilitat? s'ama-
cona, amb respostes, de les necessitats de les
eocoles?)... los Escoles(són habitables? tenen
els profcssors necessaris? el nombre de nins
per aula és el que pertIca7 tenen el _material
bAsi c i necesseri?)... etc, etc. etc.

No es comerán com hi ha tants de mestres
aturats, amb genes de fer feinn, i tants d'al.
lots sense escolaritzar; no es comprén com un
Vds que es gasta tants i tanta de milions en
eriiies pugui estar tant indiferent per l'Educa-
cié i Cultura dels seus membres que, al cap i
ala fi, són l'esIncia del seu futur; no es
umprén com un país que es qualificade "demo-
crAtic" subVencioni les escoles privados i
s'en desentengui dels greus problemes que pa-
tdx l'escola estatal; i referint-se más con-
cretament a les Balears, no es comerán com un'
Poble elmb una Cultura i una LLengua tan impar-
tants 1 propis, discuteixi i assumeixi Proble

-

oNtiques de tipu lingüístic quan s'haurien
d'arrelar i ampliar totes les possibilitats
Per donar vida a allò que fins ara esteva re-

primit... La veritat és que la postura de l'Ad
ministraci6 és incomprensible, de cada any hi
ha manco places pels nins; les places pels mes.
tres segueixen, més o manco, essent les matei-
xes... i, el problema s'agreuja, i, amb més
força ceda dia. L"única que se'n aprofita d'ai
x5 és l'escola privada que fa i desfbel seu
gust, on els nins es van acaramullant en aules
de quaranta i fins i tot cinquanta al.lots,
on l'ensenyança més que una responsabilitat és
un negoci. Amb aix5 no vull ferir a cap insti-
tució en especial,xerr, en criteris generals..
Tothom pot esser lliure de trier una escola
o l'altra... el que no és just és que  famílies

que no poden penar no tenguin, com a ciutadane ,

el dret d'assegurar-se l'ensenyanga delseseus
fillssense haver de fer miracles amb la aeva
economia.

Creo que el problema és molt greu i molt
ampli, es podrie parlar emb més profunditat
i ben segur que sorgirien mil i un problemes
més dins l'Ambit educatiu. Jo, amb aquest pe-
tit article, intent només inquietar un ene en
aquest respectci demcnar als que de veras sen-
tim la necessitat de renovar l'Escola i inten-
tar, almanco, sol.lucionar els seus greus pro-
blemes,no quedem amb la boca tancada i amb les
mans travades ANDA!!!
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La modalidad más usual del consumo de los
derivados de la cannabis, es mediante la inha-
lación de su humo, por medio do cigarrillos
"porros" o en pipas. Este consumo se realiza
bien puro, de aquellas sustancias de menor po-
tencia, o mezclada con tabaco u otras sustan-
cias similares, para las de mayor actividad;
sin embargo, también se pueden preparar mezclas
para ser bebidas e, incluso, comidas.

Generalmente, el consumo de hachís o mari-
huana,está ligado a actos de sociabilidad, yo
que paro su consumo se sigue una especie de ri-
to que le da al hecho una apariencia social y
de confraternidad característica. Así, se sue-
lan reunir varios jóvenes en un grupo, compar-
tiendo todos el mismo cigarrillo o pipa; en un
momento determinado, alguien se pone a hablar
de sus impresiones, sus sensaciones o visiomes,
mientras los demás le escuchan (al primero se
le denomina "rollista" y a los demás "quedones")
Al poco, cada uná expresa las suyas, de forma
que todos y cada uno viven y sienten las sen-
saciones da los L'amés.

En cuanto a los efectos producidos por es-
tas 'sustancies:, se puede decir que son muy va-
riados, dependiendo de la potencia del alucinó-



abdominales; también, en algunos casos, se pue-
den dar alucinaciones, con pérdida de la notek
del tiempo y del especie. Así mismo, se ha 1 e
bledo de lesiones cerebrales (predisposicd6 e
a la esquizofrenia) e, incluso, anomalías en_
mosomáticas, aunque en este último no existe
unanimidad de criterios entre los científicos
y expertos en el tema. Lo verdaderamente Oler.
tu os que el consumo habitual y excesivas de
estas sustancias produce un estado de embria.
guez crónica, muy similares a la de la embri-
aguez etílica, y que, en individuos débiles o
de temperamento inestable, pueden producir pd,
casis o complicaciones psicológicas de otro ti.
po.

Aunque los derivados de la cannabis tienen
la facultad de no producir dependencia fisin,
en los consumidores habituales se presenta Cier
ta dependencia psicelógica, rdspecto de lose:
fectos de los estupefacientes, por lo que exis.
te el deseo, aunque no imperioso y vehemente,

característico-de otras sustancias, de seguir
consumiéndolos. Así mismo, tampoco Se presentar
fenómenos de tolerancia y abstinencia.

Espaíío, tradicionalmente, ha sido un país
consumidor de la variedad llamada GRIFA, prin-
cipalmente por su proximidad a los paises del
Mogreb y por la cantidad de individuos que Km
pasado por allí (soldados, militares, funcione
rius), que habiéndole probado (kif o grifa),la
introdujeron posteriormente en la Península.
Sin embargo, no se le dió demasiada importancie
hasta que su consumo se generalizó entre los
jóvenes de todas las clases sociales.

(CONTINUARA)
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geno, su pureza y cantidad. Igualmente, también
hay que tener en etionta el medio en que se con-
sume y la psiquis del que lo hace, puesto quo
puedd diferir de si se realiza en solitario
(suele ser dontraproducente, si no se tiene ex-
periencia) o en grupo; también depende del es-
tado psíquico del que las consume, pues mien-
tras nue a algunos individuos puede acarrear-
les diversos problemas y transtornos, "tenor un
mal viaje", por no encéntrarse en un marco ade-
cuado o por presentar alguna anomalía o tara
psíquica que pueda serle contraproducente, otros
pueden disfrutar de sus senasciones sin proble-
mas de ningún tipo.

La duración de sus efectos puede durar en-
tre quince minutos y varias horas, dependiendo
principalmente da la sustancia, cantidad y pu-
reza de le misma. Do un modo general, se puede
decir que se experimenta una sensación de bie-
nestar, de euforia y de embriaguez. El fumador
parece percibir los sonidos, colores y objetos
con mayor nitidez. Psíquicamente siente una sen-
sación de sosiego y de tranquilidad, a la vez
que un aumento en la percepción de los sentidos:
todo parece verlo mejor, percibe detalles y for-
mas que anteriormente no había observado. En-
cuentra mayor facilidad en el habla, o en el
pensamiento y Una intensificación de las viven-
cias erótico-sexuales que le hacen sobrevalo-
rarse. En este sentido, parece ser que la can-
nabis produce una impresión de mayor sociabi-
lidad y libera todas las trabas psicológicas.
El pensamiento es onírico, siendo frecuentes
les ilusiones (interpretación errónea de una
sensación existente) y raras las alucinaciones
(interpretación errónea de algo que no existe).
De una forma más gráfica y expresiva, se puede
decir que las sensaciones son muy similares a
las miel una embriaguez alcohólica.

estas, de una forma muy generalizada, son
las sensaciones que experimentan todos aquelloc
que consumen algún derivado de la cannabis, de ,

forma esporádica y en pequeíías dosis, dentro
del ambiente propicio .y sin problemas de nin-
gún tipo. Sin embargo, en el habitual, con el
uso frecuente y crónico del estupefaciente, se
produce una disminución de la actividad, tanto
física como psíquica, cffin indiferencia, desgam
y desapego de la realidau en que vive. Con el
tiempo se llega a producir una falta de memo-
ria y de atención, tornándose descuidados y,
en palabras de su propia ideología, "pasa de
todo"; incluso, llega un momento en que una de
las características más acusadas en el consumo
de esta droga, como es su sociabilidad, va de-
sapareciendo.

En cuanto a los efectos nocivos para el or-
ganismo cabe destacar: inapetencia, cefaleas
(dolor de cabeza), conjuntivitis, palpitaciones
intensa ansiedad, náuseas, vómitos y molestias
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Ja al llarg de la història ens tróbam
que una de les coses més perseguides i repri- 	 rime tio va. 44" 40411104A
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mides per les diferentes religions i poden
1444t4 a	 iAipóblics és la concernent a la sexualitat. 	 A or r

pera al que es tracta aquí no és de fer una
histeria del teme en sí, sin 6 d'intentar aria«
litzar el que és el problema en el nostre

paleP
Podiem començar, per exemple, dient que

degut a les ensenyances rebudes pels nostres
pares, Tulles les majories dels casos, debe
col.legis i escales, poques, i de l'església
repleta d'una carrega desfesada, reprimida,
masclisme i intámament lligada als seus pro-
pis interessos sedSihem trobataue laereulitatt

era molt distinta.
No voldria caure erraniament en comperncions,

pera és un fet que paTemes més avançats tac-
nica i culturalmebt, ens duen un avanç abis-
mal en ella que es refereix a la moral sexu-
al i a la sexuálitat en sí, i accepten el
fet natural com a naturalcque és sense caure
en falsos egotsmes ni hipocrasies mal dissi-
muladas.

Ésee la dona a la qual li ha tocat la part
més dura tantes vegades ví ctima de santes mo-
rals ha acceptat elnesclisme com a una reali-
tat irreversible. Elmasclisme que per propis
marits s'ha convertit en el principal protege-
niste de le parella, del qua? l'home es seOveis
per assumir una actitud de superioritat mentre
la dona, al mateix temes, li serveix de refugi
per excusar les seves frustacions.

(1) 1 Quant a lo virtud d'una dona no serveix
sin6 per guardar les aparian6ies. La reistan-
pie d'una dona no es oroya de la seva virtud,
sin6, tal vegada, un signe de debilitat. Si les
dones fossin enteranient sincrres amb ellesema-
teixes la gran majoria d'ellea confessaria que
31 seu impuls és el cedir, si reltteixen tan •

seis és degut al temor%
La societat actual tendeix a cecinar anp

la lliberaci6 denles persones encara que hi
iai intents reaccionaris do certes persones,
i la lliberaci6 és la que ens dura a aconseguir
l'autorealit7aci6 personal.

(1) PAUL L. WELLMAN,"The Female"

ir)4W -77e):4 clAt 451-,

Era de nit. Les estrelles brillaven 1 reien
xispes d'esplendor. Sota els arbres, banyats
per la lluentor d'una claror amortiguada de
la lluna, i damunt l'herba que s'aixecava amb
les ungles de cap el cel, uns joyas realitza-
ven el suprem acte de l'amor. Pareixien tren-
quils, com si no els importas el moment inme-
diatament shgüent, com si volguesin fer de l'
l'amor un moment etern. Embriagats d'unes pa-
raules que ja mai veurien la llum, d'uns sen-
timents que desapareixerien com la pols empe-
sa pel vendaval en arribar la claror, havien
perdut la noci6 del temes i del espai.
Un nin tendre, amb els ulls oberts com dues

bolles de neu, la boca tombada cap a un cos-
tat 1 les mans entrecreuades, els mirava si-
lenciosament. La profunditat i tranparancia
de la seua mirada imposava ordre, serietat,
disciplina, pera enrevoltada d'una toleran-
cia i transigancia que cap huma podia imagi-
nar.

Ells seguien. Seguen devorant la carn ado-
rada, seguien rebent les rapinyades de l'here.
ba que s'ofegava dins la impotancia 1 silenci.
I l'arbre esperonejava els seus darrers alens
d'energia dins l'aparent tranquil.litat de la
nit.
Tenien la boca seca, les mans seques, el cos

sec. Els ulls vidriosos no es gosaven tancar
per por a no tornar-se obrir mai més. Acaba-
ven les forces i el temes va comengar a se-
guir, altra volta, per ells. Plens de sang
negre es desquartitzaven uns amb els altres

l'herba s'havia convertit en un bosc de mane
ennegrides, arruades, amb les yenes que SG-
bresortien de la carn seca i eixuta i els dits
amb las ungles enormement llargues 1 puntia-
gudos, tombats da cap a terra.

I el nin tendre el seguía mirant tan impas-
siu com abans, com sempre. Tan sols quedava
aquest redolest per devorar i s'esteva consu-
mint.

La lluna IS •anava apagant c o m un tres de
fromatge que es derreteix 1 les estrelles de-
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ixaren de brillar.
El sol ja no sortiria mai més. ¿Aquí havia

de Per claror? ¿A qui havia de mostrar un de-
sert rodó? No calia sortir.
El nin tendre va aixecar les mans i va des-

apareixer, com la cendra blanquinosa, de cap
un lloc que li deien "col" i no va tornar a
baixar pus. No hi bavia motiu.
No hi havia ningú i la soletat s'havia im-

posat eternament dins el no-res. da mai més
va tornar la claror que, genernsaMent, nparei
xia 1 ningú mai la va apreciar. Les tenables
val'en esser imposades pies mateixos destruc-
tors de l'amor i la vida i el dia ja no va

Aartír.
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De los 13 a los 18 años es com América Latina, en franco desarrollo

De los 19 a los 25 años es como Asia, mitad virgen y mitad explorada

De los 26 a los 35 años es como Africa, ardiente pero misteriosa

De los 36 a los 45 aMos es como Europa, destrozada pero interesante

De los 46 a los 55 años es como los EE.UU., pura técnica

De los 56 a los 65 años es como Rusia, puro cuento

De los 66 a los 70 años es como Australia, se sabe donde está pero nadie quiere ir

De los 70 en adelante es como la O.N.U., existe pero no actua

L'horabaixa es va reuní l'Associaci6 en pla
de treball, tractant-se molts de punts sobre la
problematica i els resultats satisfactoris
questa Associació. s important destr,car el ml
bre d'exemplars i lectors de les revistes que'
formen tota la Premsa Forana; essent els oxee-

El diumenge dia 22 es reuní a Dei d l'Asso- plers mensuals de 42.600 i de 250.000 el delco
ciaci6 de la Promsa Veranea de Mallorca.	 tors.

Els actas del dia començaren amb un homenat	 Aquets actos vengueren a demostrar una vet1
da més l'unid existent entre totes les revistesa don Miguel Marqués, director del neribdic - .

més patio de Mallorca (el "Soller") i a don 	 .que es publiquen als pobles de la nostra illa

LLuis Alemany, estudiés de la Premsa a Mallorca i que tenen uns problemas que en moltes oca-
Seguidament sassistS a la inauguració	 sions son semblats. El més de setembre la Aseo-'

na exposici6 dedicada al pintor Antoni Gelabet..ciaci6 es reunira al poble d'Alaró.
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Vaig sommiar un homo enmig de quatre parets
forrados de punxes, que s'anaven estrenyent
poc a poc, sota la suor freda, els agigantnts
ulls, les mans temblorosas d'aquet mateix ho-
mo. dalt de l'hábitació, crits¡ estirados,
rapillyades i dotbers, molts de papera  d'això
que diuen dotbers; no sé bon bé per quI per
tot hi havia dotbers i per què hi havia sang
allá dalt. Perb.sobrava gent i n'hi havia que
as remolcava dins la mateixa sang...
Tristes, però mala, sortides son els m som-

nis que fotografíen una acoló, bó passada, bé
futura, que els sentits.no poren imaginar. Vol
dria, ara ja, despertar-me d'aquest profund
somni que no puc arribar a comprendre.
M'imagin els Estats Units organitzant unes

Olimpiadas i Róssia fent el consiguent boicot.
M'imagin aquest "bocazas", da dents blanquee,
boca grossa, tal vegadtexigerada, ulls enfo-
nyats i selles tretas, demanant l'ós de la
raó, demanat la puresa d'unes Olimpiadas, de-
manant sentit comú, que un pals tan sffils una

vagada organitza aquesLa competició que hau-
ría d'esser símbol d'unió, d'amistat i con-
fiança, i preelsament han d'hsver estat els
russos que havien de girar l'esquena augu-
mentant unes iddes polítiques.
Vaja imaginació més fotudal LLavors també

pena amb les ovelles, alar! Las ovelles, sen-
as, gens de llana, amb el cap baix peral amb
les orelles dretes com dos canyons de qualse-
vol punt del Mediterrani que apunten damunt
Mallorca. Les ovelles que no s'atreveixen a
sortir de la guarda, ni tan sols a desviar-se.
N'hi hauria qualquna que no voldria que la
tonguesin, perill no, però si.. és com allb de

valer nadar i guardar la roba, quan ni tan sol
so sapa nadar, i la roba que es du és dels pe-
lleringos que uns avions, tal volta venien
del Vietnam, han tirat.
laavárs Róssia seria un perill per la pau

mundial per haver mesclat l'esport amb la po-
littica -vendrá un dia, si ve, que els diccio-
naris, si encara n'hi ha,na faran distinció
entre aquestes dues paraules, això si encara
hi ha esport i política. La bandera roja se-
ria un per111 per haver organitzat un boicot
seria cindemnada i ultratjada 1 s'intentaria
eliminar-la del panorama mundial. I que ho
ah de dolentons aquests russosl Crea que el
que fa más rabi de tot és la seua paciència

massoquista i criminal.
M'he aixecat fred, blanquióds i amb els nira

vis exaltats. M'he posat uns calçons curts,

unes "paredes" i he anat a Per un poc de

"footing"; això serh la meya olimpiada par-
ticular i, tal vegada, la més vertadera.

Com atravessá l'Atlàntic
en Geroni Brines? VI

RU11130 A TRINIDAD

Llegó el día de la salida. Una vez auteri
zados para poder realizar el viaje , partimos
la misma tarde en busca de nuevos paisajes.
Pasamos la noche cerca de la costa, llegamos
a la altura de la capital de la Guayana Halan

dese, Panamarioo, las corrientes fueron contra-
rías esta noche y tuvimos que anclar cerca de
la desembocadura de un río; a la maHana siguien
te, intentando ganar tiempo nos acercamos a un
barco que esperaba la subida de la marea, pero

era tan fuerte la corriente que el viento no
dejó dominar el timón y chocamos en pleno bo-
talonla. Recibimos ayudas del barco, nos tirR

ron una cuerda, pudimos acercarnos y recibir
información sobre el lugar y los peligros que
podríamos encontrar, en realidad los tripulan
tes se maravillaban al ver como aquel barquito
desde EspaHa podia encontrarse en aguas cerca-
nas a América. Pudimos reparar los daHos sufri
dos y seguir el viaje hasta llegar a la Guaya-
na inglesa. Seguimos perfilando las aguas cos
taras, los víveres iban escaseando, la armonía

entre nosotros dejaba de estar presente, el
carácter del capitán estaba resultando insonor
tabla, él pensaba que los ingleses al llegar

a la capital, Georgetown, pedirían explicacio-
nes acerca de tal aventura; yo, sin miedo, to-
mé el mando y me puse a la cabeza de todo lo

que pudiera ocurrir. Recibimos víveres y la
anhelada visita al consulado de Venezuela. Se
nos informó del peligro que tendríamos al pro
seguir el viaje, ya que podíamos ser conducirx)

dos al Dorado y en las circunstancias en que
nos encontrábamos, entrar a formar parte en

les campos de trabajo donde reinaban los malos
tratos y las fiebres. Decidimos, siguiendo los
consejos, pasar por Trinidad y conocer al cón-
sul espaHol, recibimos, también,. revistas vene-
zolanas y 10 dólares.

Conocimos gehtes que con su cordial compa-
Hla nos alegraron y animaron a proseguir el via-
je, aunque, conocimos también, a una pandilla
de afeminados que no hicieron más que enfurecer-
me y sacarme de quicio.
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Seguían las lluvias, las tormentas, los

peligros, las corrientes,.. , conseguimos con

mucho esfuerzo salir a flote y calcular el rum-
bo recto para llegar a Trinidad, siempre acompa-
ñados por noches nubladas y fuertes relámpagos.
Al cabo de unos días, al clarear, divisamos
una montaña, pero todo quedó en esperanzas,
ya que, nos atacó un fuerte temporal de viento
y agua que duró más de tres horas. Allí si .

que rezaba el que nunca había ido a misa!
Estábamos perdiendo las fuerzas, el temporal
azotaba con más violencia de ccada vez más,
el fuerte silbido del viento parecía anun-
ciar una catástrofe. Por la noche, después de
recorrer muchas millas, llegamos al estrecho
del Sur de Trinidad. A partir de aquí el tiem-

po fue amainando.

PERSONATG ES
rar, Llore vip Valica me res

A 11+inia Pells

REDACCI6.-. Fa molts d'anys que fas de pagés?
MONSERRAT.- des de cine, quo guardaw.ovelles.
n.- Només has fet de pagés?
M.- Fa un parell d'anys que feia feina a una

fábrica de plantilles perxa sabates, perá
se'n va anar a baix i he hagut de tornar
en es camp.

R.- Qul t'enreda más, fer feina en es camp o
a una fábrica?

M.- M'agrada más fer feina en es camp.
Qud et va ficar dins es cap s'idea de finr
de pagás?

M.- Es meus pares.
R.- Quan penses retira.ste des camp?
M.- Quan no em quedi altre remei.
R.- Quantes d'hores fas felna en es carne?.
M.- De sol a sol.
R.- Quines eines o máquinas empreas per fer

aquest tipu de feina?.
M.- Sa xapeta, es galivans, sa xada, es - trac-

tor, s'arada, etc.

A.- Quants d'anys tens?
M.- Quranta-nou
R.m Quin deport t'agrada més?
M.- Es futbol 1 sa caga.
R.m Du problemas es deport de set caga?
M.- Mons. Sobretot ara.
R.- QuI penses des Vedats? Perqub sé que tu

ets un des caps d'un vedat.
M.- Pens que sán molt problamAtics i si vols

fer ses coses ben fetes 2t du molta de fd.-

R. —Ets casut 6 fedri?
M.- Som fedri.
R.- Festeges?
M.- Un poc, perqu1 fa tants d'anys que je no s6
. de club he de xerrar amb s'alllota.

A.- Monserrat, moltes de gràcies, i que passis
un bon estiu.

M.- Igualment, grAcies
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ACUDITS

Una pastoreta va amb un toro per un
camí cantant, i se traba amb un senyor
que u demana:

-Pastoreta, ¿on vas amb el toro?
-Doncs, a cobrir a la vaca.
-¿I no podría anar-hi ton pare?
-No, senyorl tá ,que ser al toro.

En la plaga do toros'.
El torero eufòric crida:

-Ejarme zolo!
-Maeztro, ya et á uté zolo.
-He dicso que me dejei zolo.
-Maeztro que no amo ido toos.
-Cagen diez, y ese bicho quá puMe-

tas ase ahí.

Estaven dos aucells a un arbre i
i-Estic preocupat, quan tanc els ulls un l diu a l'altre:

veig puntets negros. 	 -Pš°.
-¿Has vist a l'oculiáta? 	 Al que li contesta l'altre:
-No; a l'oculista, no. Nomás puntets 	 -Dé, si vols.

negras.

Entra un home a una granja i dama-
-M'agrada jugar al phquer i perdre.
- guanyar?
-Guanyar!, guanyar du ser l'hòstia,

tú!

na:
- ,Tenen patos salvatges?
I el granger li contesta:
-No, perh si vol li empreny un poll

En un partit de futbol entre cucs i Entra un senyor a un bar, se posa a la
elefants perden els cucs per 10 a O. A barra i el que esth al seu costat
la segona part, l'entronador dele cucs diu:
posa al centpeus de delanter i tot sol 	 -Escolti, t6 una cara de monea que
afica deu gols en poc tamos. Assombrat, ni pintada.
l'entrenador dels elefants u diu el 	 El senyor surt del bar i se'n va tot
dels cucs:	 traumatitzat a contar-ho a un amic seu

-Per qul no has tret abans al cent- 1 aquest u diu:
peus?	 -Jo mai t'ho havia comentat, per?)

é-Es que estava acabant de fermar-se 	 s vera.
les botes.	 Desprás de tot aixN se dirigeix al

zoològic i demana al portar per la gl-
bia de les monees. I aquest 11 diu:

-Veis, ja us vaig dir que no sorti-
ssiu, que llavors no sabrieu tornar.

GLOSES

Un científic investigava en el neu
laboratori amb una aranya. Primer li
lleva una cama i u diu:

-Aranya, vine. (I l'aranya hi va)
Desprás li lleva una altra i diu:
-Aranya, vine. (I aquesta hi va) A fira me'n som anat.

'Així segueix arrancant camas, fins	 Mirau si lhe feta bona:
que la deixa sense i el científic diu: som baratada sa dona

-Aranya, vine. (I aquesta no se mou) amb un siurell, cap per cap;
El científic cull el seu llibre de 	 i com me som capguardat,

notes i apunta:	 el n'han donat que no sona.
"A l'aranya si li llevas totes les 	 No tenc siurell ni tenc dona:

sayos camas, queda sorda". 	 enganat per cada cap!

Aigordent, tabac i vi
A la llibreria un client al llibrer: per un homo sanitás.
-Escolta cap de fava, tens un llibre Jo no creo que un homo ros

s'aplec amb un corb maríltitulat "Com guanyar amics"?
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SOPA DE LLETRES:

SOLUCIONS AL PASSATEMPS ANTERIOR
AJONK RRL SE O

SSELNOSTDREO	
SOPA DE LLETRES:

Taronja, llimone, nospra, sindria
PAOOLECAESON	 banana, poma, pinya, molicotó, albor-

copo,
DCCSONBOLODG	

ametlla.

SAFONTAURNNE	 CRUCIGRAMA:
-HORITZONTALS: 1-r 2-mal 3-mimar

ESGNMADAAGOL 4-m•l---col 5-girs 6-oar 7- 5
AASMPUBEBERA	 -VERTICALS: 1-m 2-mig	 4-ram

RND.AHI	 ABL	
---ras 5-lacar 6-ros 7-1NBB

OTSRANATANE	 ENGINY:
Estarien 4 dios, pergul si 1 tot

SVPAEIRQUBOR sol estava 5 dios a cobrir el safareig
EASHIHANOWST	 és perquè als 4 dies en cobria la mi-

LT AGECAROLL N	
tat. Aixl id?, si fossin 2, als 4 dies
cada un cobriria una mitat del safardg

CERCA 10 NOMS DE CAMINS DE LLORET

CRUCIGRAMA:

1 2 3 4 5 6 7

HORITZONTALS: 1-parNsit 2-animal de cl-
rrega 3-esquitx, esquitxada 4-Cada una
de les parts que formen l'esquelet---
(al revés) possessiu 5-Hi ha cotxes que
paguen impost per ell---(al revés) art!
ole 6-primer 7-Torna passar
VERTICALS: 1-que fa pesols 2-(al revés)
utilitza 3-garrot---tall 4-aspror 5-mo-
narca 6-6s necessari 7-posa nom.

ENGINY:
Tenim tres monedes exactament igua

les d'aspecte, pare), una d'elles pesa —
alguns grams manco. Amb una balança, a-
divinar en una sola pesada quina de les
tres cls la lleugera.

1	

OlA 'S UN VEIXISTA2

nIXtSTA Es "UN ,,;ER
t'ÉL CURT	 I ID"CES AL 11_.

(pERicH)

19UES Uiv Ce-nyrRis -ra?
tf AQUELL QUE No VOL TOT
11 CUtv -I-P,bo Y BieN Cr-NTPADo"
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L'edició d'aquest butlletí ha rebut l'aJuda de:




