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Semana Santa
JUEVES SANTO. 

Horario de celebraciones de la Cena del Serior:
- 1730. San Pablo.
- 20, Cristo Rey y Convento Dominicos.
- 2030. Los Dolores,
- 2230. PROCESION
- 2330, Convento Dom inicos. Hora Santa
- 2330. Los Dolores. Vigilia Adoración

VIERNES SANTO 

La imagende Cristo, desnuda, permanecer en
los templos para la adoración del Pueblo.

Horario de las celebraciones litúrgicas:
- 20. Convento Dominicos y Cristo Rey,
- 2030. Los Dolores.
- 2230. Traslado, Sermón y PROCESION DEL

SANTO CRISTO

SABA DO SANTO

No hay celebración litúrgica.
La iglesia creey espera junto a Marra, su Madre.

No es un recuerdo de unos hechos pasados. Tiene
lugar un acontecimiento real, La Vigilia Pascual
es la gran FIESTA de los cristianos.

Horariode la Vigilia Pasacual:
- 20. Convento PP, Dominicos.
- 2030. Los Dolores (habth bautizos)
- 21, Cristo Rey (habr. bautizos)

DOMINGO DE PASCUA 
Cristo resucitó. Aleluya.
- 10, Solemne Misa de Pascua en Los Dolores.

Acto seguido, PROCESION DEL ENCUENTRO.
- 11 ( aproximadamente, pues comenzarã. una

—
Una Coproducción PROFILMES, S. A. PLT FILMS, S. A.
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DS TODOS - LOS TIEMPOS!
DIRECTORs

STANLEY DONIN

HOWARD

o PARASIETE HERMANOG
: 	 PRESENTA

iAPTO TODOS LOS PUBLICOS! 
Ios hermanos

MARI.

IlDiversión! ;Música! iingenipsa!... HINOLVIDABLE!!

Un torrente de ocas aventuras desternillantes jamas superadas en el ci.ne

vez finalizada la Procesión). Misa de Pascua en
los Dominicos.

- 17. Celebración del Bautismo en el Convento,

EXPOSICIONES
TERRACUTTES DE PERE FERRER PUJOL EN

"ES CAU". - Horas de visita: de 730 á 930

PINTURAS DE ANTONI ROVIRA.- A partir del
viernes 23 de abril y hasta el 6 de mayo.

FARMACIAS
JUEVES SANTO, - Por la marlana, todas abiertas

Por la tarde: Ldo, Sr. Servera ( Calvo Sotelo ) y
Ldo. Srta. Díaz. (Mossèn Alcover )

VIERNES SANTO. - Ldo, Sr. Llodr (J. Segura )
y Ldo. Srta. Dfaz. (Mossen Alcover ).

DOMINGO DE PASCUA. - Ldo, D. Luis Ladaria
( C. Franco ) y Ldo, Sr, Muntaner (Salvador Juan)

LUNES DE PASCUA. - Ldo. Sr, Pérez (Nueva)
y Ldo, Sr. Clar (Antonio Maura)

MARTES bE PASCUA. - Ldo, D. Pedro Ladaria
(C. Borch ) y Ldo. Srta, Dfaz. (Mn, Alcover)

DOMINGO, 25. - Ldo. Sr. Pérez (Nueva) y Ldo,
Sr. Muntaner (Salvador Juan).

FUTBOL
DOMINGO 25 ABRIL. Ultimo partido Primera

Regional Preferente: Manacor -Serverense.

CARAJES
TURNOS PARA URGENCIAS DE COCHES ( De

nueve matiana a dos de la tarde ).
VIERNES SANTO. - Sr. Ballester. C. Drach, 6.
DOMINGO DE PASCUA. - Sr. Reus. Pl. S. Jaime
LUNES DE PASCUA. - Sr, Valero, C. Unamuno,

MARTES (Barena). - Sr, Estelrich. C. Fleming.
DOMINGO, 25. - Srs. Nadal. C. Menorca, 24.

TURNOS DE MOTORISTAS MECANICOS

VIERNES SANTO. - Sr, Gelabert. Mn. Alcover.
DIA DE PASCUA. -Sr. Mayordomo, C. Silencio,
LUNES DE PASCUA. - Sr. Castor. C. José López
MARTS (Barena). -Sr. Jaurne. C. S. Planissi,
DOMINGO, 25. -Sr. Mesquida. Calle Carril,

BuserIblase a,

Perlas y Cuevas

Teléfono
Guardia Civil Tråfico    55. 19. 96
P. Los Dolores  55. 09. 83
P. San José    55.01.50

P. Cristo Rey    55. 10. 90
Taxis  55. 18. 88

4.	



NO NO DUBTI, LO MILLOR
EN SECOO DE SASTRERIA

Arde. del 4 Septiembre,19 • Tel. 650175
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NIGHT CLUB • DISCOTECA • CA1A RATJADA
TODAS LAS TAI,DES
DE LOS DOMINGOS
EL DEPORTE DE LA

EMOCION

TAKDES FESTIVAS: GA LAS CE JUVENTIM

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS«

A SU HOGAR

Sastroría - Confocción

RESERVA A ANA

ABIERTO 7"ODO,EL AIJO
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SEMANA SANTA

Ni arioranza, ni mojigaterfa -ni beaterfa- ni
folklores y demãs: la Semana Santa no es ya lo que
fue, y quith la culpa la tengamos nosotros al inventar
puentes y vacaciones, que no la Iglesia a la que tantas
pérdidas achacamos. Los templos puedenhaber
cambiado de escenógrafos, pero no creo que hayan
cambiado de espfritu.

Claro que conservamos casi todos cierto recuerdo
de unos dfas cuya vivencia giraba entorno a sermones,
oficios y procesiones, identificado todo ello con una
piedad que sentfamos auténtica -nos decfan que lo era,
convengamos eso, no ? - y un estado de Š.nimo affn
con el ambiente, entre solemney apesadumbrado, de
una liturgia tan cortés que llegaba a encandilarnos,
La Iglesia, indudablemente sabia, rodeaba sus actos
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mã.ximos , y la Semana Santa si lo era toda, de un
ambiente clido aunque distante, casi serwrial, serio
reposado, oloroso de las primeras flores de una
primavera que siempre Ilegaba desde los patios de
los conventos de monjas a la apoteosis de dorados y
damascos de los Monumentos. Ahora es distinto: los
Jueves Santos han devenido enapresurado comienzo
de unas minivacaciones que hay que apurar como sea,
hufda a donde sea, paréntesis de lo que sea. Y a vivir.

Con sinceridad: no creo que la Iglesia conserve la
Semana Santa para eso. La Iglesia -son palabras de
un teólogo- no mantiene sus actos para gloriaúnicay
exclusiva de Dios, sino también para la salvación del
hombre, para la atracciónde la humanidad hacia la
eterna gloria del Serior.

Yo no se si he comprendido totalmente -me temo
que no, pobre de mi- la belleza, la profundidad y la
autenticidad de la nueva liturgla de Semana Santa. No
se. Pero algo si puedo asegurarles: que desbruza.da.
de viejas reverencias, quintaesenciada la Palabra y

absolutamente desnuda la Verdad, a mi, pobre y
desvalido pecador de siempre, me parece que vivir y
participar de la Semana Santa de hoy, tan lejos de
viejas imposiciones, es una cuestiónde hombría.
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no ho dubti

Sastrería - Confección
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Avda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 5501 75

Manacor

sastreria

OPTICO 01PIONIRDO  

Todo
pera una rnejor vigión
Conquistador, 8 ( POU FON 0)

Teléfono 55 23 72	 klIcericwcsurn

* SERVICIO ESPECIAL
DE PASFELERIA

CASEMA
Plaza Rarnón LluII, 19.	 MANACOR

SECCION DE ZAPATERIA

YaLivka

LJ

GRAN SURT1DO
DE PANTALONES

19
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19
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sastreria

LLULL
‘;..)C11. 904• ‘-.2)01•1 •1494, 12

MANACOR

***** * ******* * ******** ***

,c)elfina/rio
• orto ~to

HORARIO DEL ESPECTACULO
Domiago: 1130 1430 1530 1630 1730

°11IN
Aveeida Juan Servera Camps (cerca Cuevas DRACM)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730

Loborables: 11, - 12, - 1430 15 30 1630
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REVISTA DE MANACOR
Dirección: Rafael Ferrer Mamianet

LA
Ev~~ik")
REVLSTIO NOTABLE BRILLANTEZ

LAS CUALIDADES HUMANAS PUNTUAN LO MISMO QUE LAS
ARTISTICAS

La Capella, en su anual cana al aire, nos acaba
de dar una nueva lecciónde entusiasmo, de gracia ,
de humanidady, é, por qué no ? de arte: nada menos
que ciento cincuenta personas desfilando sobre un
escenario a lo largo de casi tres horas, no es cosa
de todos los dias.

Asf llegóy triunf6 la "Nit de bohemia número 3",
una de las manifestaciones ciudadanas que ins y
ni,s clidos aplausos consigue a lo largo del afío. Y
si sólo fuera para escuchar como todavfa hay por
ahíquienes saben aplaudir con fuerza, con pasión,
con entusiasmo, también habrfa que agradecer la
cita anual con esta evocación de lirismos de, por y
sobre una gloriosa e inacabable vocación.

Dos nombres puntales de la velada: Rafel Nadal
y Guillem Rosselló. Tanto monta. Cuidando uno de
la parte musicaly otro de la parte escénica,
atentos y complementados, luchando a por todas y,
al fin, primordiales artffices de todo el éxito que
supuso la velada, Nadal y Rosselló, Rosselló y
Nadal, han dado una muestra mis de su auténtica
valfa, de su entusiasmoy de su saber y querer.

serra arriesgado citar nombres entre estos cien
cincuentay tantos que conformaron el programa de
la tercera "Evocación Lírica " ofrecida en la Sala
Imperial en la noche del 5 de abril -y repetida el
lunes pasado a beneficio de la Asociación Local de
Ayuda a los Minusvålidos - pero bueno serra que se
nos permitiera hacer hincapié en el hecho de que
fuera precisamente la Banda Municipal de Música
la que abriera programa, y que otra entidad
municipal, la Escola de Ball Mallorquí, quien lo
prosiguiera.

No creemos pecar de descorteses con la mayorfa
de actuantes al subrayar otras tres intervenciones

a lo largo del programa: la del rapsoda Antoni
Llaneras -de casta le viene al galgo... - la de la
soprano Paula Rosselló -que hacía su presentación
oficial ante nuestro público- y la de la Escuela de
Ballet de Nunci Elegido , auténtica e inteligente
cantera para elfuturo artfstico de nuestra ciudad.
Tres nombres esos a tener en cuenta no sólo para
hoy, sino para el mariana.	 .

Y como siempre, es decir, muy bien, el bajo
Jaume Llaneras, los barftonos Miguel Fons y
Miguel Girart, el tenor Bernat Bordoy y toda esta
gama de bellfsimas muchachas que bailarony
cantaron congracejo sobre las tablas del pequefio
escenario del Imperial, tan de agradecer,

;74LQW-4:PW__4nWd~W-4~~--(t
1&1
V-`4 AGENCIA INMOBILIARIA

MARTI
C. Muntaner, 1 -2 	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

VENDO BAR RESTAURANTE EQUIPADO •

CON TODA LA MAQITINARIA NECESARIA,
ENSERES Y MENAJE EN PLENO
FUNCIONAMIENTO, CON TIENDA DE
COMESTIBLES ANEXA, RODEADO DE
TERRENO UTIL PARA APARCAMIENTO,

CARRETERA DE PORTO CRISTO A
PORTO COLOM. PAGO CON GRANDES
FACILIDADES.

Extensión total; 3.000 metros cuadrados.   

1:4U-  b`.        
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HOY: EL DIVORCIO
PROSEGUIMOS LA ENCUESTA INICIADA EN

EL PASADO NUMERO, QUE PROCURAREMOS
CONCLUIR, EN CUANTO NOS SEA POSIBLE,
CON UNA AMPLIA ENTREVISTA MANTENIDA
CON UN JOVEN JESUITA MANACORENSE ,
ATENTO A TAN ESPINOSA CUESTION.

P. MANOLO GUTIERRE Z, O. P.
PARROCO DE SAN JOSE

- é, Piensa que el divorcio, hoy , serfa un paso
adelante para la Iglesia o una claudicación?

- Ni una cosa ni otra. Quien quiera solucionar los
graves problemas de convivencia que se pueden
dar dentro de una pareja humana con criterios
evangélicos, no puede tomar como solución radical
la escapatoria del divorcio. Es urgente que se
intente solucionar los casos extremos y que hayan
agotado todo género de posibles soluciones. Falta
una gran dosis de madurez humana a muchfsimas
parejas que deciden unirse en matrimonio. No
hablemos de responsabilidades a nivel de Fe. Hay
que prevenir antes que curar,

- Para que la Iglesia tome una decisión sobre este
tema é, en que debe basarse ?

- Supongo que por Iglesia te refieres al Magisterip
Este se fundamenta en dos cosas ; en la Revelación,
(Biblia ), y en la Tradición. La Iglesia partiendo de
estas dos bases trata de iluminar (no resolver) los
problemas concretos de los hombres concretos de
una época también concreta. Esta es esencialmente
la misión de la Iglesia.

- Estarfa nuestra sociedad preparada para el
divorcio ?

- Creo que sf. Estamos viviendo una situación de
snobismo. Este puede ser que sea uno ins.
Aceptam&s todo lo que se nos echa.

- é, Piensa que si los curas estuvieran casados
serfa mšs fácll admitir el divorcio para la Iglesia?

- No. No es cuestión disciplinal o de costumbres,
si asf fuera no te dirfa que no. En lo disciplinar

hemos visto que la Iglesia ha cambiado mucho y
mucho mtls tendrá que cambiar si quiere conservar
su auténtica identidad. Elasunto del divorcio es
cuestión de principios doctrinales y en esto no hay
posibilidad de cambio. Tal vez pienso
personalmente que ciertas aplicaciones del
principio no se hagan tan rikidamente en los casos
extremos.

- é, La indisolubilidad del matrimonio, é, es de ley
natural ?

- Necesita.rfa algo de tiempo y espacio para
contestar con precisi6n a esta pregunta. Te diré,
simplemente: la ESTABILIDAD de la familla está
exigida no sólo por el bien de ella, sino también por
el bien de la sociedad, y siendo ambas cosas
-estabilidad de la familia y bien de la sociedad- de
derecho natural, se puede decir que el divorcio,
por oponerse a la estabilidad (indisolubilidad),
atenta contra elderecho natural. Para un cristiano,
adeings, es algo exigido por su Fe en el Evangelio de
Jesils de Nazaret.

MIGUEL JAFtA SUREDA, 40 A&OS.
CASADO. EJECUTIVO. CONCEJAL.

- Penses que van plegats divorci i democràcia ?
- Pens que sa polfticaha d'anar separadad'aquest

tema. No hi ha perqub vagin necessàriament junts.
- No creus que a un Estat li és convenient el no

admetre el divorci t mantenir la cédula familiar?
- Mira; a mi me ve just pensar per jo imenos vull

pensar com Estat. No ho sé. Crec que no li serien
convenients les separacions.

- Ets partidari des divorci, si o no ?
- Segons els casos.
- I quins son aquests casos ?
- Quan hi ha al.lots per mig s'ha de mirar, estudia

el cas amb profonditat. Si sa vida arriba a alterar
perjudicar els al.lots, pens que se pot admetre.
Quan no hihagi fills, que la parella se posi d'acord
fassin lo que trobin.„. Però hi heurà d'haver



ted sin temores.
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qualcú que ho controli a tot això.
- Segons tu, els tribunals que han d'esser: civils o

eclesiàstics ?
- Crec que aix6 no té sa més mfnima importància

No hiha perquè hagin d 'esser eclesiàstics...

UN ABOGAT JOVE, D'AQUI
( Preferiex 1 'anonimat )

- Els tribunals eclesià	 responen a unes
necessitats actuals ?

- En general, no. Són bastant tancats i l'obertura
que tenen és formal. Sols intenten sortir de la vella
normativa quan "tot" els ho permet, és a dir:
sempre que el problema els encaixi dintra el Dret
Canbnic. Llavors, sf, sol.lucionen... Més no en puc
parlar gaira perquè, com quasi tothom, no els
conec molt d 'aprop,

- Quines capses sdn les més habituals per les
ruptures matrimonials.

- Una imposibilitat de vida en comú. Una manca
d'acoplament.

- I aquest problema, està previst dintre el Dret
Cansonic ?

- Sí. I és causa de separació, però no de nul.litat.
L'adulteri també ho és, encara que sol esser fruit
de l'anterior. La manca de preparació sol dur a
aquestes coses...

- Qui és més conflictiu, l'home o la dona ?
- Normalment, la iniciativa de rompre prové de

la dona perquè l'home té més facilitat per fugir del
problema i pot tenir "altres" sortides... mentre
que la dona és més receptiva i veu com la separació
és l'única manera de sortir del malviure. Amb aixb
no vull dir que sempre sigui ell qui tengui la culpa;
també elles sdn font de conflictes i de cada dfa hi
ha més separacions de mutu acord, encara que aixso
legalment no és vàlid.

- L'haver "fet Pasqua abans del Ram", és causa
freqüent de separació ?

- Es ma.Zde contestar, en general. Si el matrimoni
se veu urgit , però hi ha hagut un noviatge ben duit,
no és més que adelantar les noces. Però si se casen
sens haver-hi una madurs com a parella, això va a

mal fi. Jo no aconsellaria un casament només per
obligació, sobretot entre quasi nins. Ni oblidar la
necessitat del matrimoni ni obligar-los a casar -se
totduna. Obrir un parentesi fins que, de manera
conscient, puguin prendre una decisió formal.

- Partidari del divorci, si o no ?
- Sí. Partint del supost de que per mi, el

matrimoni existeix només quan hi ha amor, quan
aquest desapareix, per mi que desapareix lo altre.
En aquest sentit, el divorci no seria una rompuda
de vincle, sinó una sanció posterior d'aquest ja no
existeix. Això és un poc teòric, perquè aquesta
manca de vincle no es pot deslligar dels interessos
que salvaguarden la institució familiar. I també és
teòric perquè és molt diffcil precisar quan no hi ha
amor o quan tot és un caprixo sexual o un negoci...
Entenc, però, que la legislació tendria que deixar
un cam (obert al divorci sempre que fos früit de un
plantejament serids, honrat i conscient.

GUILLEM LLULL GIRART
34 ANYS. CASAT

- Ets partidari del divorci ?
- Sf, sempre que el matrimoni no se pugui salvar

per les bones.
- Divorci amb facilitats o divorci amb "pegas"?
- Ni tan b?) de fer com en es cine ni tan mal de fer

com per segons a on...
- 0 com per segons qui ?
- Aixb. Tots sabem que si qui vol divorciar-se

és una artista famosa, per exemple, tot fa via. I si
és un pobre desconegut... no hi arriba mai. Si donen
el divorci a Na Karina, a Na Massiel o a Na Marisol
bé el poren donar clarament a qui el demani. Això
lo que fa és riure,

ANTONI TUGORES

Seguirem, si Déuho vol.

Suscribase a
PERLAS Y CUEVAS
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SEPARA T,4 VIDA

PER AQUESTA SEMANA
SANTA, MES QUE PARLAR
DE CAMPINORATS I ALTRES
HERBES, HEM CREGUT
ESCAIENT OFERIR ALS
NOSTRES LECTORS UNS
TEXTES DE MOSSEN GENIS
PEDROS I PLADEVALL,

AL QUE AGRAIM -AIXI COM
A "VIDA" D'IGUAILADA —
L'AVINENTESA DE PODER
PUBLICAR ITNES PAGINES
TAN ASSENYADES.

ext

MOSSEN GENIS PADROS I PLADEVALL

Arxiprest i Vicari Episcopal d'Igualada.

No en parlarem mai prou

VERS LA COMUNITAT

Fa temps, que la família ocupa
lloc de preferència en qualsevol cate-
quesi i intent d'apostolat. Es un en-
cert de la pastooal dels nostres dies. «La
salvació de la persona i de ta societat
humana i cristiana va íntimament uni-
da amb una situació favorable de la
comunitat conjugal i familiar) (GS
47,1). Això, si no ho digués el Concili,
pensaríem que és una pietosa exagera-
ció.

Tots ho sabem per experiència. Una
acció social, educativa i missionera
que no tingui per base la família esde-
vé estèril o inconsistent i, per tant,
sempre malaguanyada.

Cal insistir? No en parlarem mai
prou. Hom diria que de la família ja
s'ha dit tot, però cada dia n'hi ha ex-
perièríCies noves. Es, doncs, a la llum
d'aquelles experiències que cal parlar
ne constantment.

La família està en crisi, Se li sap
el mal j se n'han trobat les causes i
els remeis. Tot està en aplicar-los bé.

Perquè la coniunitat familiar no des-
personalitza els membres de la famí-
lia, però exigeix, abans que tot, que
no vagi cada u per les seves. Llibertat,
però corresponsabilitat. De la mateixa
manera que en la salut del cos humà
la medicina general ha de recórrer
molt sovint als especialistes, però cap
especialista no pot prescindir de l'estat
general del cos.

En una família hi ha defectes de
cada u i de tots plegats; virtuts indi-
viduals i col.lectives; necessitats par-
ticulars i generals; objectius perso-
nals i comuns. El bon ordre d'aquestes
coses i la compensació d'unes amb les
altres aniran emmotllant l'esperit co-
munitari a, còpia de renunciaments i
de col.laboracions entre els qui - viuen a
la mateixa llar.

Tot plegat —ja es comprèn— amb
la condició que Déu hi sigui entremig,
perquè «si el Senyer iio construeix la
casa és inútil l'afany dels coustrue-
tors, (Ps 127,1).



SORTOSA LA LLAR POBRA EN
L'ESPERIT

Que sap donar als béns materials el
just sentit de mitjà i no de fi, al servei
de ta pròpia faiiiília i de tota la família
hutnana exercint cadascú llur profeç-
sió justanzent i digna.

Pla de coses concretes

No és un organigrama. Es un pla de
coses concretes. Són els trets princi-
pals que constitueixen la fisonomia d'u-
na família ben entesa.

Podríem remarcar-se alguns d'a-
quests trets. No pas tots, certament.

La família que el nión i l'Església
d'avui necessiten és aquella, primera-
inent, que busca el benestar material
pel treball. Les altres fonts d'aquest
benestar: l'herència, la sort i les tra-
fiques, no satisfan l solen estrancar se.
(EI que no costa de guanyar no costa
de gastar).

Aconsegueix la pau per la cornpren-
sió, la paciència i el perdó. Són les for-
mes pràctiques que ha de prendre l'a-
mor si es vol que el conviure de cada
dia no encengui la desunió.

Té l'autoritat en la norma evangèli-
ca: primer servir, després manar. El
qui ha de manar que es posi abans a la
pell del qui ha d'obeir.

Cerca l'alegria i el bon humor per
l'abnegació que no tem ni considera la

pena. Tots hem partit endebades per
algun pressentiment. No hi ha contra-
temps que no porti algu aventatge. No
ens ha dit Jesucrist que la nostra tris-
tesa es convertirà en joia? (Jo 16,20).
Doncs, gustem-la per endavant!

Obté la santedat per l'oració, el bon
exemple, la fidelitat al deure —sobre-
tot al petit deure—, la correcció fra-
terna, els consells. En aquesta «esgle-
siola, de la família hi ha d'haver un
culte, Crist hi està present d'aquella
manera especial que ha promés als qui
s'haii returit en nom ti'Ell.

I troba l'alleujament en la vellesa,
la uialaltia , en la feina i la càrrega de
cada u per l'ajut solidari de tots. No
ho fan així —ens pregunta Sant Pau,
IC 12, 15 - 21— els membres del nos-
I re cos?

El simple esbós d'aquests trets de
la •amília demana, naturalment, un
perfil més acurat per tal de fer sortir
la seva fisomia comunitària.

D'ELLA SERA EL REGNE
DEL CEL

El treball la feina de casa
«Es consolador veure com la huma

nitat va trobant un ordre millor preci-
sament en la funció del treball», deia
Pau VI, tornant del seu viatge a Gine
bra (Aud. públ. 18,6,69).

Els valors del treball pugen. Ho
trobern a les famílies. Generalment,
h.orn busca l'econornia i el benestar re-
latiu de la llar en el treball i no en
la sort o en les trafiques. Són fonts
aquestes que no satisfan o que s'es-
tronquen, ordinàriament.

La dona també treballa. L'ONU, el
dia 10 d'abril de 1972 proclamava el
principi de la veritable iguallat salarial
per a la dona. Al nostre país l'Anuart
de 1968 registrava 2.917.000 dones
treballadores.

Però el treball té els seus perills per
a la comunitat familiar. Quan és ex-
cessiu, sol conduir a l'evasió de la llar.
Els horaris sovint porten desordre a
casa. Són molts els qui es desentenen
de tot un cop ha fet el seu jornal i han
apartat la quantitat convinguda. Ells
ja han complert i no els demaneu per
a res més. Haurien de saber que l'eco-
nomia no és un grapat de centes pes-

setes que s'arrepleguen entre tots per
passar la setinaria. Es la bona ordena-
ció del guany i de les despeses, del
treball i del sou dels qui constitueixen
la família.

Hem pensat, també, en la feina de
casa? Volem dir l'endegament de les
coses de la llar: la cuina, la neteja, la
roba... Qui la fa? No és un treball? Es
té en compte a l'hora de les aporta-
cions de tots els membres a l'adminis-
tració familiar? Qui hi ha col.laborat
més? Moltes vegades, es l'únic que el
dissabte no ha portat el sobre del set-
manal, perquè no té qui el pagui.

Massa sovint, passa que en això hi
ha oblits i desconsideracions que per-
torben la comunitat familiar. Val la
pena de pensar-hi i parlar-ne.

El Papa destacava a l'OIT una fun-
ció preciosa del treball, ala d'ésset
quelcom en la formació de l'activitat
comuna i el do la gratitud a aquells
que han procurat amb llur fatiga
comodilats de la vida> (10,6,69). Un
bell pensament que ha d'estimular els
qui treballen fora i , encara més,
mestres2es de casa.



Primer que tot, entendre's

Sembla estrany, però és així. La pau
familiar no s'aconsegueix si no és per
la comprensió, la paciència i el perdó
Són les formes pràctiques que ha de
prendre l'amor, dintre de la llar, si es
vol que el conviure de cada dia no en-
cengui la desunió.

Allà on hi ha dues persones existeix
una guerra, 0 de fet o en potència. Si
almenys una d'aquestes persones és vir-
tuosa, la guerra no esclata, però si no,
ja hi som!

D'aquesta trista realitat humana la
família no se'n veu pas lliure. Al con,

trari, més aviat s'hi troba fortament
afectada. La llarga convivència, la con-
fiança i les espontaneïtats fan pujar
molt sovint a la superfície de les rela-
cions familiars el pòsit d'egoisme i de
mal humor dels seus membres. En això
del tracte social passa com en els ve-
tits, que solem tenir el de sortir i el
d'estar per casa. I cal vigilar que el
tracte d'estar per casa no sigui prou
delicat o malagradós.

Els membres d'una família, primer
que tot, s'han d'entendre. En això qu?
no es refiïn massa dels vincles de la
sang és cega. L'entendre's suposa esti-
mar-se amb els defectes i tot. Exigeix
tenir sempre present i preferir el bé
comú, atenent sobre tot les coses peti-
tes que és on solen fer-se les esquerdes
de la pau familiar. Sovint necessita el
perdó que serà la liquidació amorosa
de les ofenses recíproques. I demana
molta paciència, tenint en compte que
paciència vol dir capacitat de sofrir,
de dissimular i de saber esperar.

Tot això té un nom que no volíem
dir de tant com se n'abusa. Compren-
sió. Aquesta comprensió ha d'ésser de
tots els de la família, però l'hauran
d'exercitar amb més frecuència els
grans sobre els joves. els pares respec-
te dels fills i els criteris més aviat tra-
dicionals amb els fidees avançades
Es llei de vida que recolza —i és la
mfllor garantia— sobre la força dels
fets.

SORTOSA LA LLAR QUE TE CURA
SOL.LICITA DELS AVIS

Per a rnolts, el vell i el malalt fan nosa.
Cada dia fan falla tnés Asils! Hom
oblida fãcilntent que a tots ens espera
la mateixa situació. Hom menysté un
fflanament important. Saber compadir.

ELS COMPASSIUS SERAN
COMPADITS

Per on se somou la pauSORTOSA LA LLAR ON HI REGNA
L'AMOR

Sense enveja dels altres. Sense arnbi-
ció; sense luxes i sense despeses su,
pèflues. L'amor, fruit de la humilitat,
és la força i la vida de la família, que
irromp, a la vegada, fora de la llar per
estimar i servir tothom.

ELS HUMILS POSSEIRAN
LA TERRA

Abans que tot, s'ha de tenir pau a
casa. La pau del món i la pau de les
llars estan vivainent implicades. La
família rep cl primer flux i reflux de
la marejada universal. Potser ens sem-
blarà que no podem fer res per a la pau
entre els homes, però ningú no negarà
que la pau amb els .zsetts» està en bona
part a la seva mà. Com?

Per <pau a casa» entenem la bonq
avinença entre tots els qui hi habiten
No n'hi ha prou de no estar renyits i
de no fer-se la cara llarga. Igualuaent
com per a estar bo no n'hi ha prou que
res no ens faci mal, sinó que cal tenir
la sensació de benestar, eufòria.

Somou la calma d'una família pri-
merament el tragí del viure d'avui. Si
la pau és la tranquil.litat de l'ordre
ja es comprèn la pertorbació de moltes
Ilars, on —per citar tan sols un fet-
Ilurs membres només s'asseuen a la
taula els dies de festa i , de vegades, ni
això.

El mal humor augmenta i la convi-

vència familiar se'n ressent. L'ambient
casolà és propici a certes expressions
incontrolades que fereixen. Se'n dóna
la culpa als nervis que soc ner-
viós»— i és el mal geni d'uns que porta
el mal viure a tots plegats

I cal vigilar les ingerències de fora
Hi ha algunes llars que tenen al llindar
aquesta inscripció: (Si veniu per bé,
no us quedeu al carrer; si veniu per
mal, no passeu el portal, Avui, això
ja no val, perquè els forasters —la
televisió, la ràdio, les revistes— s'han
fet amos del lloc més íntim de les cases.
També hi ha altres intrusos a les fa-
mílies: les males llengües, els porta-
noves i tots aquells qui descaradament
o amb maularia soscaven la confiança i
sembren el recel.

En aquestes intrusions hi ha d'haver
qui digui: aSi veniu per bé... si veniu
per mal...). D'altra manera, no po-
drem queixar-nos del canvi d'actituds
i 4e criteris de moltes famílies. I tam-
poc de les tensions i del malestar pro-
duis per aquests canvis.



Cal aprofitar les engrunes SORTOSA LA LLAR QUE SAP
SOFRIR

El sofriment moral o fisic . la malaltia
la mateixa mort, són hostes intrusos i
inevitables de la llar. Cercar el consol
en Crist, en els sagraments dels »ia-
lalts, viure la joia i l'esperança del
Misteri Pasqual, suposa certament que

SERA CONSOLADA

Els dies de preparació de les printe-
res Comunions hom es troba en aquest
fet, mortes vegades. Una família que
fa esperar el fill gran i avença el pelit
plr a ajuntar-los en una inateixa fes-
I a. Deixant de banda el perjudici Ile

l'altre, per què s'han de voler unir
dues alegries? Que les penes es vulguin
passar depressa —tot d'un glop, com

u:edicines qu e fan de mal prendre_
es comprèn, però les alegries, 110.

Això fa pensar en la necessitat de
;..o)ar motius o ocasions de joia a les
cas;:s, que compensin les penes que ja
vér.em totes soles. Poden ajudar moll
;i 1.: unió de les famílies.

No n'hi ha prou que els niembre3
d'ula família s'estimin, es respectin.
s'ajudin i se sacrifiquin inútuament
Cal il.luiiiinai l'ambient il'il.litsió, por-
tar-hi aires de festa. Això també és
Inior i del bo.

Sabem que el sotragueig de la vida
de cada dia descentra IQquílibri de les
llars i que les penes de dins i de fora
rovellen les fronlisses d e la bona har
I nunia ile la st.va gunt. 1.1avors, una n )ea.
sió festiva, per petita que sigui., ben
aprufitada, pot ajustar la pau, pot fer

lubrificant.
I no s'ha pas d'esperar a refer la

pau i el bon hunto•. Val més no arribar
hi. Les bones alegries són la
profilaxi dels disgustos tamiliars. Con-
vidar-se a una taula, per frugal que
sigui. Fer o rebre una visita ainable
amb indtiu d'un esdevenimeni
Passar una estona d'esplai agradable.
Celebrar un onomàstic, 1111	 V n `1Sa I

joiós, l'èxit d'uns exàffiens... Són co-
sts que remouen la rutina i encalmen
hneixeit els esperits.

L'amor perquè no 1 ,s cansi,	 faci
vell, s'ha de renovar eada dia. S'ali-
menta d'eagrunes, ja ho sabem.

La paciència encara es vàlida

1 ho serà sempre, si s'entén i s'apli-
ca be. En la vida familiar és aquella
virtut que ajuda a mantenir l'equilibri
en els alts i baixos físics i morals ine
vitables.

No vol pas dir arronsar-se d'espat-
lles, els ulls grossos i aixecar la
mola perquè hi passi to. Això, tant
si és per indolèticia com per covardia,
porta un desori a les llars que les fa
insuportables. El «què hi farem?, s'ha
de tenir paciència» pot ésser una re-
cepta que agreugi els mals, en comptes
de guarir-los.

La paciencia és queleom complex i
difícil. Es una virtut que no va inai
sola. Porta seguici. Tenir paciència és
saber callar, però el fet Ile callar suposa
molt sovint el donaini d'un mateix. Es
saber sofrir, però amb un dolor valen't,
eievat, que no altera la pau de l'esperit
I és saber esperar, sense la pressa que
esgnerra tantes coses.

Es nués. La paciència, encara que

setubli un contrasentit del seu con-
ceple, ha d'ésser activa. Les coses no
s'arreglen soles. Diu que un home pú
blic lenia damunt de la taula del des-
patx dues carpetes. L'una deia: «as-
sumptes que ha resolt el temps»; i l'al-
tra: «assumptes que el temps resol-
drà». Però lambé diu que els assumptes
l'ofegaren, inoralment s'entén.

Hi ha vegades que no es pot callar,
cal parlar. Hi ha sofrintents que els
hern d'evitar. I no seinpre hem d'anar
esperant, sinó que és necessari enipè-
nyer. Quan Jesucrist diu que la llavor
que va caure en terra bona va donar
inolt fruit per la paciència, suposa que
el pagès la va cultivar diligentment.

Ningú no dirà que en l'ambient de les
fandlies, massa sovint agitades per con-
tratenips i divergències, la paciència
entesa en el sen sentit total, no tingui
una validesa preciosa. El qui la possee-
xi —la mare polser?— serà la bene-
dicció de la casa.



Manar i obeir

L'autoritat és un pern de la bona
convivència familiar. Cal, però, que no
es descentri ni grinyoli. Que compleixi
la seva funció aglutinant, coordinado-
ra i que eviti els conflictes.

Aquesta autoritat gira, com totes,
entorn dels dos fets de manar i obeir,
però, més que les altres, ha d'anar ben
lubrificada per l'amor. Es l'oli del pern.

El qui mana —els pares en aquest
cas— és necessari que tingui a favor
seu l'argumen't dels fets. No val i és
terriblement contraproduent dir a un
fill: fes el que et dic i no miris el que
jo faig. Sàpiga, a més, que manar, en
la norma evangélica, no és un acte de
poder, sinó de servei: «el qui mana
esdevingui com el qui serveix« , (Lc 22,
26). I l'experiència Ii ensenyarà que
xercici de l'autoritat sol tenir aquesta
escala: imposar, proposar, exposar, se-
gons el grau de responsabilitat d'aquell
qui l'ha de rebre. A un nen se li diu:
fes això; a un noi: aniria bé que fes-
sis tal cosa; i a un jove és millor ma-
nifestar-li: què et sembla d'aixè o
d'alló?

A l'altra banda del qui mana hi ha
el qui ha d'obeir. Són pocs, avui i tot,
que en teoria neguin l'obediència. La
dificultat, cada dia inés forta, ve quan
s'ha de posar a la pràctica. Indubtable-
ment, llavors és quan es manifesta la
qualitat dels pares i la disponibilitat
dels fills.

Per què, en el llenguatge familiar,
d'obeir se'n diu creure? Per exemple,
parlem de creure els pares, ens pla-
nyem d'un fill malcreient. Obeir és sub-
jectar-se. Creure és acceptar, adherir-
se al qui mana. El quart manament del
decàleg no diu : obeiràs..., sinó honra-
ràs el pare i la mare. L'obediència fi-
lial, doncs, ha d'anar revestida d'amor,
de confiança, de respecte, d'agraIment
Llavors serà quan esdevindrà honrosa,
perquè s'adreçarà a les persones i no
als preceptes.

Treure la relació de pares i fills d'a-
quest marc de comprensió i de respec-
te és demuntar la vida de família i fer
de la llar iin cau de mal humor, de ten-
sions i de disgustos.
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SORTOSA LA LLAR QUE LLUITA
PER CAUSA DE LA JUSTICIA

La família no és cap illa. Es una cèl-
lula vivent de la societat, de la qual
rep i a la qual ha de donar un testimo-
ni eficient d'una acció a favor del bé
comú.

ELS LLUITADORS DE LA
VERA PAU TENEN EN
HERb:NCIA EL REGNE DEL
CEL

L'alegria atmósfera de la Ilar

SORTOSA LA LLAR QUE VIU EL
COMPROMIS DEL SAGRAMENT
DEL MATRIMONI

Fidelitat conjugal. Paternitat respon-
sable i gencrosa. Diàleg i entesa. entre
les gen,recions.
Els qui tenen fam i set de ser justos,

SERAN SACIATS

La família ben avinguda i feliç cerca
l'alegria i el bon humor en l'abnegació
que no tem no considera la pena.

No hi sol haver bon humor a les ca-
ses. Almenys, d'una manera estable,
que és el que crea una atmósfera de
benestar. Els alts i baixos, per petits
que siguin, pertorben la pau i fiblen
l'esperit. Com els eriçons, que no es po-
den amanyagar massa, perquè tan
aviat tenen el pèl llis com crespat de
punxes.

La bona alegria és la confiança d'una
vida harmoniosa. No té trepidacions,
és tranquil.la. No es fatiga, descansa.
No passa coni un llampec, s'allarga com
un dia d'estiu. No prové dels sentits ni
dels nervis, sinó de l'ànima que l'om-
plena pcc a poc, com si brollés d'una
fon t Interna.

En la convivència de la llar, l'alegria
és la manifestació d'un amor serè, ab-
negat i jokís. Pares i fills 110 volen en-
caparrar-se per mals que han de venir

i encara quan arribin —si és que arri-
ben— els sospesaran amb les mans de
la fe, que descobreix el valor de cada
cosa. Cadascú s'esforça a no conside-
rar els defectes i les xacres dels altres
i tots plegats troben que en el renun-
ciament i en l'ajut es purifica i s'enfor-
teix l'amor natural que es tenen. I lla-
vors és quan el bon humor desintoxica
l'ambient de la llar de qualsevol disgust
o divergència, la joia il.lumina les con-
verses, es busquen les estones d'estar
jdnts i l'alegria no s'ha d'anar a cercar
a fora de casa i manllevar-la als llocs
de diversió.

Hom dirà que tot això és literatura
barata o una u;opia als nostres temps.
Potser sí. Però per palla que hi hagi i
se'n tingui de treure, sempre restarà el
gra. I el gra é3 aquest: que sense ale-
gria no hi ha felicitat enlloc i, menys,
a casa; i l'alegria veritable és aquella
que neix del cor i que, després d'enco-
manar-la als altres, s'hi queda.



SORTOSA LA LLAR QUE PREGA
viu el Dia del Senyor.

El treball, el sofrintent, el goig, el pen-
sament i l'acció de tots, resten inspi-
rals per Déu.
Els metnbres d'aquesta esglesiola.

SERAN ANOMENATS
FILLS DE DEU

Cada llar, una esglesiola
—1) Una realitat que cal viure

La plena vivència de la fe és el mi-
llor aglutinant de la comunitat fami-
liar. Es com el combustible i el tiratge
d'una llar perquè es mantingui encesa
i faci un bon caliu.

Parlant del sacerdoci comú a tots els
cristians. el Concili diu: «Els fidel3
participen en I'oferiment de l'Eticaris-
tia en virtut del seu sacerdoci reial que
també exerceixen en rebre els sagra-
ments, en l'oració i l'acció de gràcies,
amb el testimoniatge de la vida santa,
amb l'abnegació i la caritat activa»
(LG 10, 2).

Aquesta inefable realitat es troba
d'una manera especial en el matrimoni
cristià, puix els esposos, en virtut del
sagrament que els ha unit, signifiquen
i participk?.n en el misteri de la unitat
i de l'amor fecund entre Crist i l'Esglé-
sia.

I d'aquesta unió prové la família,
cèl.lula de la societat, ja que deIla nei-
xen els honies; però també còl.liila de
l'església perquè aquests fills, per la
gràcia de l'espellt Sant i en virtut del
baptisme, es transformen en fills de
Déu. Això fa que l'Església que es de-
fineix corn «la família dels fills de Déu»
tingui la seva primera expressió comu-

nitària, viva i operant, en cada llar,
que esdevé una esglesiola, «una mena
d'Església casolana» (Id 11, 2).

La vida de l'Església, que és el Cos
Místic de Crist, té aquestes quatre fun-
cions essencials: reial, cultural, profè-
tica i apostòlica o missionera. Quatre
funcions que es troben —s'haurien
trobar, millor dit— en cada família
criAiana. Unes funcions, que expressa-
des en un llenguatge planer i dins
bit familiar signifiquen : que el primer
lloc on ens hem de santificar és a casa;
que la família ha de pregar i donar cul-
te a Dén en comú, que l'educació i el
creixement de la fe ha de trobar el mi-
llor clima a la Ilar; i que la família
cristiana ha dinfluir sobre les altres
famílies del veïnat, de la parròquia i
d'allà on pugtti amb el testimoniatge de
la seva vida de fe i de la caritat evan-
gèlica.

Volent remarcar aqnesta realitat que
cal viure. La veritable comunital fami-
liar s'extingeíx aviat, sense un tracte
assidu arub Déu, qne és el combusiible
que l'alimenta. I si la família resta tan-
cada en si mateixa, cap projecció reno-
vadora, s'asfixia com unn llar que no té
bon tiratw, .

Una de les funcions essencials de
l'Església és donar culte a Déu. El cen.-

-tre principal d'aquest culte és el temple.
Però l'Església s'estén i es troba viva
i eficaç en eada llar cristiana, la qual,
per això mateix, esdevé un centre
culte.

No n'hi ha prou que cada un dels
membres d'una família preguin, honori
Jesucrist, la Verge i els Sants, faci pe-
nitència, assisteixi al temple parro-
quial i participi en les celebracions
I úrgiques.

També la família com a comunitat
cristiana, té deures religiosos. Es més.
Sense que perdin res de llur valor in-
dividual, aquests actes de culte queden
potenciats si es practiquen en família.
La recomanació de Crist a pregar en
comunitat: «Si dos o més de vosaltres
s'uneixen a la terra per demanar el que
sigui, els serà concedit pel meu Pare
del cel» (Mt 18,19) té una validesa pre-
ciosa quan es tracta de la comunitat fa-
miliar.

L'«a Délk m»coman». La bene-
dicció de la taula. El Rosari del vespre.
La lectura i comentari de la bíblia al-

esglesioia

inenys el dit.inenge. La preparació i
rassistència a la Missa dominical. La
devoció al Sagrat Cor de Jesús. El mes
de Maria. El eulte als sants. La pregà-
ria pels difunts. La celebració de les
festes familiars: sants, aniversaris.
L'atenció especial als temps litúrgics:
Advent, Quaresma, etc. La penitència
del divendres. Els moments importants
de la vida de família: un boteig, la
primera Comunió, una boda, una do-
funció. Tot això constitueix la llar en
un centre de culte, en una esglesiola
domèstica.

Es cert que el desordre le la vida
u'avui destorba fortamet aquesta con-
vivència religiosa. Es cert que es res-
piren uns aires nous ben diferents, a
les nostres cases. Que tot això que hem

a més de quatre els farà riure per
sota el nas Però també és cert que ia

- família cristiana la simplement
humana— es va dissolent depressa, de
pressa. Que en el pla de revisions i d'es-
forços en refer el nostre món cal posar-
hi, abans que tot, la família. I que sen-
se la relació amb Déu, fins on es pugui
en les presents circuuastàncies, seria
perdre el temps.

Cada llar,
—4) La primera

L'Església ha de parlar en nom de
Déu i de les coses de Déu als homes.
Instruint, exhortant, denunciant, cor-
regint. Es la seva missió profètica.

La família cristiana també té aques-
ta missió. «Els pares amb llur paraula

exemple han trésser en aquesta gaire-
bé esglesiola de la llar els primers d'a-
doctrinar en la fe els stus fills». (GS
11,2).

Avui, a la catequesi prebaptismal
se'ls reinarca inolt aqu , st deure i se'n
fa una mena de comlició per a batejar
els fills acabats de néixer.

Els pares podran de l'esco-
la, hauran de recórrer a la parròquia,
però sàpiguen que són ells els elenients
insubstituïbles educad.trs de llurs fills.
I que sense ells, els ini stres i els sacer-
dots no podran fer gran cosa en aques-
ta tasca difícil.

S'ha de començar per formar un anr-
bient animat per l'amor i per
la pietat envers Déu i els homes que
afavoreixi l'educ,- ció ítilegra personal
i social dels fills. Serà el veritable caliu
que ho confortarà tol. A casa s'hi fan
els homes i els cistians i s'hi veu el
camí a seguir segons la voluntat de Détt
—relecció d'estat— que els pares

Cada llar, una
---q) Centre de culte



Cada llar, una esgiesiola
—2) Fogar de satisfacció

La primera missió essencial que té
l'Església és establiment del Regne de
Déu a la terra: que els homes cone-
guin, estimin i serveixin Nostre Se-
nyor i se salvin. Es la seva funció reial.

Però la llar és l'ambient natural dels
homes. Conté un conjunt de circums-
tancies enmig de les quals hom viu,
creix i desenrotlla una gran part de les
activitats existencials. Cal, doncs, que
comenci per la llar la «consagració del
món» o sigui, la santificació de totes
les coses en Crist.

Criat mateix ens ho ensenya amb
xemple. Visqué en fandlia, com el pri-
mer pas	 fort un pas llarguíssim-
en establir el seu Regne. Tot el que
féu a Natzaret quedà santificat i in-
fluelx encara en la santificació de totes
les famílies. I instuí el sagrament del
inatrimoni com un signe visible i efi2aç
alhora de la unió i de l'amor que té a la

seva Església. D'aquí ve a la família
el nom d'aesglesiola».

Mireu quines conseqüències tan es-
timulats se segueixen d'aquestes pre-
misses:

El sagrament del matrimoni no so-
lament santifica la unió dels esposos,
sinó també tota la vida familiar: les
altres persones, les coses, els fets.

tot el de casa, mentre estigui con-
forme amb la voluntat de Déu, és bo, és
sant, és meritori de vida eterna.

Les suors del pare per a portar el pa
a taula. Les feines huntils i tan poc tin-
gudes en compte de la inare. Els petits
ajuts i alegries dels fills. La paciència
dels nialalts. El somriure agraït dels
vells i desvalgdts. Les rialles, els cants,
les llàgrimes i les engrunes d'amor i de
perdó, de cada Tot és agradable
a Déu, tot. Perquè Crist és entremig
de tot això i s'ho fa seu. A l'igual que
a Natzaret.

SORTOSA LA LLAR QUE ES UNA
ESCOLA DE FE

La fe no és una assignatura. S'ense-
nya amb l'exemple i es promou amb

La Bíblia és el pa de la nostra fe.
A través de la seva lectura, la família

VEURA DEU

una esgiesiola
cateques1

Cada llar, una esglesiola
—I 5) Acció missionera

poden desatendre ni, menys, contradir.
Aquesta educació cristiana suposa

un esforç i una abnegació constant.
Caldrà instruir, aconsellar, estimular,
reprimir, ajudar, corregir, però sobre
tot estimar, pesa• nt que l'amor guanya
totes les batalles d'esperit. Es la missió
profètica dels pares com a cristians i
reponsables de la família, santificats
per el sagrament del matrimoni.

En aquesta catequesi de la llar les
paraules, les lliçons i el dU,leg són ne-
cessaris. I no hi valen excuses, perquè
tothom n'ha de saber, més o menys i
ha de trobar el lemps oportú. Però que
no hi manqui l'exemple, sense el qual
no es faria res de bo. Al contrari, el
perjudici podria ésser fatal, puix dir
una cosa i fer ne una altra és negar la
veritat i fomentar la indíferència o
llipecresia que encara és pitjor.

Veus aquí una tasca tan excel.lent
corn ,difícil i delicada. Molts no se'n
preocupen Ells en seran les primeres
íctirnes. Molts d'artres s'hi espanten.

Que es recordin de la gràcia d'estat del
sagrament del rnatrimoni que és un tre-
sor de gràcies lithwals que Déu els ani-
rà donant a l'hora de complir, en cada
cas els deures d'esposos i de pares.

L'Església per manament de Jesu-
crist ha de fer arribar a tots els homes
els fruits de la Redempció sense ex-
cepció de races, de llocs i de temps. Es
la seva funció missionera.

El decret conciliar sobre l'Apostolat
dels Laics remarca vigorosament així
l'acció missionera o apostòlica de la
família: «El Creador de totes les co-
ses va constituir l'aliança conjugal ori-
gen i fonament de la societat humana

amb la seva gràcia l'ha feta misteri
gran en Crist i l'Eglésia (Eph 5,32).
Per això l'apostolat dels esposos i de
les famílies té una importància espe-
cial tant per a l'Església cont per a la
societat civil> (AA 11,1).

No n'hi ha prou que els membres
d'una família facin apostolat en un lloc
o altre. Es necessari que la família en
si mateixa, com a comunitat de perso-
nes, se senti missionera, s'obri a al-
tres ambients i hi aporti el testimoni
de la Seva fe i de la seva caritat

Com i en què?
Veus aquí tot un programa que li se-

nyala l'esmentat decret conciliar. S'ha
de presentar com un santuari familiar
de l'Església per amor mutu dels seus
membres i l'oració feta en comú. Tota
la família mirarà de prendre part en

el culte litúrgic i les altres obres bones
de l'apostolat familiar hom pot esmen-
tar les següents: adoptar com a fills in-
fant s abandonats, rebre benignament
els forasters, posar molt esment en l'a-
juda i el règim escolar que exigeixen
els drets humans, ajudar els adoles-
cents amb consells i béns materials,
ajudar els promesos perquè es prepa-
rin millor al matrimoni, col.laborar a
la catequesi, sostenir els esposos i les
famílies que es trobin amb dificultats
d'ordre moral o material i subminis-
trar als vells no sols allò que és neces-
sari, sinó també proporcionar-los els
fruits adients del progrés econòmic.

Cap cristià no pot dir: quedem-nos
a casa. Molt menys no podrà dir-ho una
família si es té per cristiana. Seria una
evasió o, millor dit, una deserció de la
seva responsabilitat missionera dintre
de l'Església.

Han rebut la fe per a viure-la i per
a expandir-la. «Que resplandeixi la vos-
tra llum davant de la gent perquè vegin
les vostres obres bones i glorifiquin el
vostre Pare del cel> (Mt 5,16). La
Llàntia posada sota el mesuró no il.lu-
mina i s'asfixia. Que és el que els passa
a algunes famílies, recloses en si ma-
teixes, sense cap projecció missionera.
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Salvador Juan, 69. MANACOR

INDUSTRIAS S1NTETICAS ABRIL

DIPLOMPOO

•
77WT(0267=

OPTICO

Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72

( POU FONDO)

MANACOÍ‹

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

M N ACOR
bOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR

•ïr:. A CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
ALTA BISUTERIA, POCELLANES,

,-.)B_JLC.TES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA

Pere Nadal Tons
inglayer euperier de Mtheb

OB RÈS SUBTERRANIES - MINERIA
VOLADURES - INFORMES GEOLOGICS I
TRAM1TS PER A CAPTACIO D'AIGUES
SUBTERRANIES - ABASTAMENT D'AIGUES

Sta. Cataltaa Tomás, 2 - Tel. 5$0647 - MANACOI

"ffigel•

Todo
para una, major visicín

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS»

A SU HOGAR

RIEGO POR GOTE0
TUBE RIA POLITILENO "RESIPLAST", Rollos standart de
100 mts. con dffinetro de 1/2 hasta 2 pulgadas.
Los problemas de conducciónde agua, resueltos en 24
horas , contuberfas enrollables RESILPLAS'F.
MANGUE RAS TRICOF LEX. Para riego a aspersión
congrantra de 5 ahos.

T1TBERIA SANITARIA "RESIPLEN".  Ligera, Resistente
a la temperatura. Muy económica.

COMERCIAL RAMON LLULL
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Para empezar, dos noticias de
carteles: Cristóbal Pastor,
"Pifol", acaba de ganar el primer
premio del concurso de carteles
anunciadores del Campeonato de
Pesca Submarina (15.000 ptas, )
y Honorato Puerto, el tercero en
en concurso anunciador de las
Fiestas de Sant AgostídeFelanitx

A los dos, enhorabuena.
Joan Riera Ferrari regaló al

Centre Jordi des Racó uno de los
óleos de suúltima exposición:
"La muerte blanca". Un ejemplo
a imitar por los demàs pintores
de nuestra ciudad...

Para las Ferias y Fiest as , al
igual que en atios anteriores, uno
de los actos programados es el
gran concurso infantil de dibujo,
patrocinado por la Delegaciónde
la Juventud. Este aiío, se nos
dice, el concurso experimentarà
una sustanciosa novedad: no
habrá tema obligado, sino temas.
Es decir: los concursantes
podràn escoger entre los diversos
lugares históricos de la ciudad,
porque luego, es muy posible que
los mejores dibujos vayan a parar
a un libro sobre Manacor.

Damos la noticia a tftulo de un
pequetio adelanto, siempre
susceptible de que a última hora
no llegue a cuajar el proyecto. 0
surjan inconvenientes hasta hoy
no previstos.

?:,Habrà monumento a uno de los
màximos manacorenses de todos
los tiempos ? Se dice que se va a
levantar uno a la memoria de Simó
Ballester "lo Tort", que no està
nada mal... Y que el lugar elegido
para levantarlo serå la plazoleta
que queda frente a la Clínica
Municipal, a la misma entrada a
Manacor por la carretera de
la Capital.

DION H. ME RIK

icen
Divendres passat s 'obrí en Es Cau una de les mostres més clares

i saboroses de quantes en molt de temps s'han donades per aquí: una
col.lecció de terracuites d'En Pere Ferrer Pujol, Partanenc de "La
Rondaia", presentades baix del títol genèric de "Gent de la nostra
terra". A l'acte inaugural, que presidiren el batle Sr. Muntaner, el
tinent de batle Sr, Domenge i el regidor Sr. Ros, així com el mateix
Ferrer Pujol, digué unes paraules el nostro col.laborador Antoni
Mus, que subrallà l'autenticitat d 'aquesta obra i suggerí -amb tant
d'encert que el projecte ja està en cami- l'avinentesa de fer, ara i ja,
un monument a la figura capdal d'En Simó Tort.

La mostra és una meravella, Pere Ferrer Pujol treu de la terra
l'hi retorna- aquesta força que anam perdent cada dfa. L'estima,

la purifica i l'eleva auna autèntica categoria de mite que, al mateix
temps, es carn i sang del nostre poble. Així les seves terracuites -ja
sien En Tià de Sa Real com mossèn Antoni Maria (adquirida, aquesta,
per l'Ajuntament); En Jordi Roca o L'amo de So Na Moixa; una
senzilla collidora d'ametles o una maternitat encisadora- posseeixen
tot l'encant de lo vertaderament nostro i permeten, almanco, la
sempre diffcil pervivència d'un temps que són ja sols record. - R.

A. ROVIRA

A finales de la semana próxima, Antoni Rovira expondrà por vez
primera en nuestra ciudad, avalado con presentación de Alexandre
Ballester y este serial de premios y distinciones alcanzados desde
1969 en la casi totalidad de los certåmenes insulares.

La pintura de Antoni Rovira ( Inca, 1938) posee el encantoy la
fuerza de una personalidad arrebatadora, el vigor y la dulzura de toda
la tierra mallorquina vista desde el tópico pero con estreno constante
de gamas cromàticas totalmente nuevas. No en vano ha sido calificado
como el primer impresionista de la post-Escola.

Esta exposición quedarà inaugurada el viernes 23 de abril.



VENDO
BAR CAS PATRO
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INFORMES:

DULZURA, 1-5 MANACOR

LUIS RIPOLL
DIRECTOR DE

<110,IA DEL LUNES»

En un sencillo acto celebrado
en la Asociación de la Prensa,
posesionóse de la direcciónde
"Hoja del Lunes" nuestro querido
amigo Luis Ripoll Arbós, quién el
lunes pasado actuóya en su nuevo
cargo.

Felicitamos a Luis Ripoll, agud
y sagaz conocedor de nuestro
pueblo, por este tan importante
com etido.

Y que haya suerte, amigo.
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FUN CIONE Sol

Juan Aguiló Aguiii5
Inesperadamente falleció en San AdriAnde Besós ( Barcelona ), de

cuyo Ayuntam iento era Secretario, el que fue amigo y también

Secretariode nuestro Ilmo. Ayuntamiento, don Juan Aguilóy Aguiló,
abogado, diplomado en Administración Local y, si se terciaba -eran
sus palabras- agudo escribidor en papeles y publicaciones sobre
las arduas cuestiones municipales. De ello queda constancia en
algunos números de la revista oficial del Cuerpoy, sobretodo, en un
sabroso original -inédito- sobre los pormenores de su estancia en
Manacor como Secretario General del Ayuntam iento.

D•scanse en la gloria inacabable el espfritu inquieto de don Juan,y
vaya para su esposa, Margarita Sampol Brunet; hijos, Juan María,
Vicente, Linita, Pedroy Margarita Isabel; hijos polfticos, Pilar
Terés , Francisca Ros, Francisco Subirats; nietos , hermanos y otrcs
deudos, el mãs sincero sentimiento.

MARIA MAR'FI ROSSELLO  falleció a los 33 ahos , el pasado uno
de abril. En paz descansey vaya para su apenado esposo, Juan Perelló
Mascaró; Ana Marfa y Margarita (hijas); Juan y Margarita (padres)
Bernardoy Ana Marfa (padres politicos); hermanos y otros deudos,
el testimonio de nuestra auténtica condolencia,

FRANCISCO FUSTER PICO durmióse en la paz de los justos el 9
de este abril, a los 86 aflos. Engloria esté el alma bondadosa del
finadoy reciban sus apenadoshijos; Catalina, Lucía, Andrés, María
y Rosario; hijos polfticos, José Hidalgo, Juan Frontera, Bårbara,
Bernardo Serra y Andrés Llodr..; nietos , sobrinos y dems familia,
el testimonio de nuestro sincero pésame.

RAFAEL RIERA BORDOY  murió el lunes dfa 11, a los 80 aftos. En
paz descansey reciban sus hermanos, Franciscoy Juan; ahijados y
  sobrinos , el testimonio de un

vivo sentim iento.

JOSE MUNNE
IMIAQUINALIFINA AGIRICOL.A

UNA EXTENSA GAMA DE MAQUINARIA CON UN EXCELENTE SERVICIO

DE REGAMBIOS Y REPARACIONES EN MANACOR

MOTOCULTORES "MOLLON" a gasolina. De 35 a 7 HP.

MOTOCULTORES "CONDOR BARBIERI" a gas -oi l. De 8 a 10 HP.

TRACTORES SOLE- DIESEL con motor Perkina 4 cllIndros, 42 HP, 7 velocidades, Trección 4 rdeg

MOTOSIEFIRAS "HOMELTTE ARADOS, CULTIVADORES, REMOLQUES DE TRANSPORTE,

BOMBAS DE RIEGO, PULVERIZADORES, ETC

fi,tribuidor para -Manacor:

COMERC1AL RAMON LLULL
• PIeze Reanón Llull, 2 - Telef. 5l476

MANACOR
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Salvador Juan, 69. MANACOR



ACENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

etzícis g lestCIS
No est. decidida, todavfa, la programación de las

Ferias y Fiestas de Primavera, previstas este atio
desde el 22 al 30 de mayo, pero anticipada con la
celebración del Primer Concurso Nacional de
Piano "Ciudad de Manacor", cuyo inicio se anuncia
para el 17 de este mes. Precisamente uno de los
actos de Ferias y Fiestas consistirŠ.en la final del
concurso, y, según estŠ. previsto en sus bases, en
un concierto de gala a cargo del pianista que gane
este primer "Ciudad de Manacor" de piano.

En cuanto a la programación general de Ferias y
Fiestas, se da como segura una "Trobadade Cancó
Mallorquina", que posiblemente tenga por marco
el Claustro de Dominicos en las noches del 27 y 28.
Habr, lógicamente, dos verbenas en el Compl ejo
Deportivo, una de ellas con los sem ilocales grupos
"Amigos", "Cirreo del Este", "Santafé" y "Grupo
15. También se c uenta con el contrato del "Tony
Landay su Conjunto".

Eldesfile de carrozas y comparsas contarå otra
vez con la "Rondaia"de Pere Ferrer Pujol, que este
afto estrenará banda de cornetas , tambores y
timbales -vestida a la usanza medieval de la isla -
y diversas figuras nacidas de la obra de Mn, Alcover
También es posible la actuación de un "Grup de
Castellers" -concretamente el de Vilanova i La
Geltrú, que por vez primera actuarfan en Mallorca.

Nada sabemos, todavía, sobre si habrá o no habr
pregón, y, lógicamente, quien ser el pregonero.
Tampoco conocemos el nombre del conferenciante
que ha de hablar de Simó Tort, charla esta que de
seguro ha de interesar a un amplio sector de nuestra
ciudad.

Entre las manifestaciones deportivas se prevé el
Torneo de Tenis "Ciudad de los Muebles una
exhibición de judo, un torneo de baloncesto, las
carreras extraordinarias en el Hipódromo, y, con
toda probablilidad, una prueba ciclista de interés.

No habrŠ. Feria Ganadera porque la solicitud de
permisos debe tramitarse de un afto para otro -se
nos dice- y la normativa ha sorprendido la buena
fe de la organización. Tampoco se sabe a ciencia
cierta si vendrá o no la Comparifa Nura para poner
"Els lleons" en la Sala Imperial, dado que existen

dificultades de montaje y desplazamiento.
Para la Noche de Humor se cuenta con Manolito

Royo. Entre los nombres fem eninos se barajan los
de Juanita Reina, Nadiuska o Agata Liz... pero es
pronto todavfa para saber cual nos deparará la
suerte. En el próximo número quizá lo sepamos.

Al cierre de la edición se nos confirma la posible
presentación de la Orquesta de Mnara "Ciudad de
Manacor " dentro del programa de Ferias y Fiestas
de Primavera. Com o es sabido, dirije la orquesta
el maestro chileno Patricio Pizarro, quien viene
preparando esta presentación desde finales del
último.
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El fracaso
de Bresson
por JaIrne Plcas

cual había que buscar a los intér-
pretes de una película en razón de
su similitud moral con los persona-
les, y se conforma con fiarse del
olfato y de la suerte, aunque confie-
sa que su guía es sobre todo la voz
de los individuos, cosa que a su
criterio no engaria nunca.

TODO LO QUE USTED ESPERA DE UN

FILM Y... iMUCHO MAS!
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Entre las intenciones y los he-
chos hav a veces un largo camino.
Desent,diando esas intenciones
—o inventandolas — es como la crí-
tica francesa ha Ilegado a mitificar a.
algunos autores de cine d sí; raís
Pienso ahora en Bressor y su Lan -
celot du Lac

Bresson, el mas ando sin duda de
Ios creadores de cine del mundo ha
desenterrado una leyenda del ciclo
artunano y la erige en símbolo de
una búsqueda esténl. Lancelot, ca-
ballero de la "Mesa Redonda" ha
ido a la conquista del Santo Graal.
Pero la aventura ha fracasado por
que Lan celot vive en el pecado

Es el amante de Ginebra, la
esposa de su seFlor el rey Arturo.

En Bretaria, ya de vuelta, los ca-
balleros supervivientes andan a la
gren'a soliviantados por el traidor
Mordred. Lancelot, Ileno de dudas y
de escrúpulos se vera obligado a de-
fender a la vez el honor de Ginebra y
el de Arturo. Su final sera patético.
Revestido de férrea armadura caera
sobre los demas paladines muertos
y armados formando con ellos un
inútil montón de chatarra.

No hace falta tener mucha ima-
ginación para darse cuenta de que
Bresson, eterno buscador de un
cine puro, se identifica con Lancelot
y contempla filosóficamente el fra-

- caso de sus desvelos. La compara-
ción es acertada: la pureza no es de
este mundo. La aguja de navegar de
los buscadores de pureza. se ve
continuamente desviada por los
accidentes de la vida; por las ,ten-
tacio es del amor, por las inter-
ferencias de los malos. A Lancelot-
Bresson le sucede lo que al pro-
tagonista de Muerte en Venecia.
Comprueba que el arte estara siem-
pre mezclado a las emociones. El
arte es humano. Lo que Thomas
Mann manifestaba en su libro ins-
pirado en la figura de Mahler, el
compositor, se relaciona con lo que
solía decir Francesc Pujols, a quien
algunos han quendo discutir la con-
dición de filósofo, pero que solía
mostrar intuiciones geniales. Decía
el filósofo de Martorell que la di-
ferencia entre una copa de cnstal de
Murano y una pieza de vidrio che-
coslovaco fabricada industrialmente
consistía en que el vidrío checos-
lovaco no tenía defecto alguno v, en
cambio, la copa de Murano había
recogido las imprecisiones del que-
hacer artesano. Con ello había que-
dado incluido en la pieza cierto
temblor que la había convertido en
obra de arte.

Ignoro si Bresson ha Ilegado a las
conclusiones del protagonista de
Muerte en Venecia o si únicamen-
te se encuentra herido por el dolor
del fracaso que parece confesar
en Lancelot du Lac. En todo caso en
unas manifestaciones suyas reco-
gidas en la propaganda de la pe-
lícula, el hombre confiesa que cree
cada vez mas en la necesidad de la
improvisación y que a menudo lo
que co pudo resolver sobre el papel,
Si lo resuelve sobre el terreno es lo
que mejor le sale.

De la misma forma abdica Bres-
son de su antigua teoría según la
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IMPERIAL

EL GRAN ACONTECIMIENTO OE LA TEMPORADA

PRESENTA MANUELA
"Todos percibian la presencia de Manuela
y sus sienes ardían"

cueva
CHARO LOPEZ - FERNANDO REY - MARIO PARDO

Director GONZALO GARCIA PELAY0

" 	 Y el campo olía
a Manuela

MANUELA desde su chozo
miraba serena y fuerte el acoso,

el deseo de ellos

DESDE ELSAFADO
PARA TODAS LAS
FIESTAS DE PASCUA

iDIVIERTASE NORA Y MEDIA CON ESTA
PICANTE COMEDIA

ALRIEN WIDA EMMA CDIIENJNAN 	 111UMIN
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DISCOTECA

ALI -BADA
COMUNICA A SUS DISTINGUIDOS
CLIENTES QUE ESTA DISCOTECA
PERMANECE ABIERTA TODOS
LOS SABADOS Y DOMINGOS, DE

10 NOCHE A 4 MADRUGADA

UN SELECTO AMBIENTE
PORTO PETRO (SANTANYI)
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RESTAURANTE
PERELLO

115 TORIB
PASE0 MARIDMO 21
TELEFONO 56 72 52

CALA MILLOR
SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO

ÇiLme•

PASE0 MARrTIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES
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Si elcafé es Samba...
Qué importa la Cafelere

EN LA MISMA ENTRADA, POR
• LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DERECHA.

ZOPICIALIDAD
PESCADOBIPREscok

Parrillala
Gordon R1os
Climeaabriaad

Sopa di rsca
—

mar iscus
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En este cuadro de letras
contenidos los nombres de SIETE
ciudades de Alemania, se leen cle
Izquierda a derecha, de derecha
izquierda, de arriba abajo, de aba-
jo arriba y en dlagonal, al derecho
o al revés. Trazando una linea al-
rededor de cada nombre, proeure
Iocallzarlos t odo s, teniendo en
ruenta que una letra puede formar
parte de dos o mas nombres por
cruzarse éstos.

TEST
Qthen tiene iniedo al di-
nero padece de:

Potamofobia — Piroltobia
Gerlrofolfla — Crematolo-
bia.

Dar-es Salaam es la
ai de

Angola — Dahome3 — Li-
bia — Tanganica.

Alii como el asnu rebuz-
na v eatiaL:o relincha.
la abeja ,,qué hace? :

Zumba — Trompetea
(arraquea — Berrea.

Si oye usted hablar cir un
estrambute, no crea que
es atgu de comer: ae tra-
ta de :

Cierto número de versos
tn baüe de moda — tna
entrevii.ta — Un Arbol gt-
gante.

En	 movimiento de
forma del Concilio
Trento se dIstinguié San
Carlos Borromeo, que fue
FL rzoblepo de :

Bien sabe la rosa
en qué rnano posa.

Callar y obrar, por la

tierra y por 'a mar.

Napoles — Roma — Slei-
lla — Milan.

arquiteeto grtegu
ayudó a Letinos en la
const rucción d,el Parte-
nón*,

Calicatres — Callnuseo —
Calistenes —Calmette.

TEST NUMERICO
El golfo de Botnia se ha-
lla en el mar:

Negro — RtUtico — Medl-
terraneo — Caspio.

¿Que aignificado tiene la
palabra presea?

Joya o cosa preciosa —
Accifin de prender o coger
Coadda a base de  
Prisionera.

Todos sa,bemos que las bo-
das de oro se celebran a
los eincuenta ahos de ma-
trimonio, pero ¿y las de
papel?:
A los dos afios — A los
tres afios A los enatro
afios — A los elnco a.flos.

La tercera gron vietoria
de Ale.:andro Mano sobre
Dar.0 tI1, que le valdó la
cossquista de Peraia, fue
conseguida en la ,belttalla
de:
Iso — Arbela — GrAnIco —
Salamina.

En este recuadro figuran los
números del 1 al 50, ambos ln-
clusive, 1WENOS 1JNO. i,Sabria
usted decir EN DOS mINuros
cul es el que falta?

Mosalcos Terrazos
Granitos Marmolinas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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CRUCIGRAMA JEROGLIFICO
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2
3
4

5

6
7

9
10
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Horizontales.-1: Feneceran.-2:
Consonante. Género de encajes de
labor antigus. Tomar para sl lo
ajeno.-3: Caso del pronombre.
Nombre de varón. Observa.-4: Es-
pacio de tiempo. Posesivo. Apóco-
pe de valle.-5: Escoges. Corte el
pelo.--6: Consonante. Raspo. OxIdo
de calcio. Consonante.-7: Villa de
La Corufia. Parte del vestido que
se dobla hacls fuera sobre la mis-
ma prenda.-8: Prefijo que indica
negación. Preposición. Regalad.-9:
Caso del pronombre. Villa de Al-
meria. Adverbw.-10: Caed dando
vueltas. P e r o. Consonante.-11:
De pelusa parccida a la lana

VertIcales.-1: Q u e atenúa.--2:
Consonante. Río gallego. Reverbe-
racIón del sol.-3: Esta. Vientos.
Entrega.-4: Aotigua prenda mill-
tar. Fluldo. Apócope.-5: Nombre
de varón. Transferí.-6: Consonan-
te. Juego de naipes. Hermana. Con-
sonante.-7: Dios del amor. Sabe.—
8: Licor. Palo (heraldica). Río ita-
liano.-9: Undécimo nies civ11 he-
breo. Cubrid con velo. Alverblo.—
10: Villa de Huesca. Alimento prin-
cipal. Consonante.-11: Desterra-
dos.

• • •	 EL	 besó rni alma n •on su dolor y
lldll earlH011o S com. • • •
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PANTALON

LLU LIS
SASTRERIA LLULL

)aime Domenge, 12
MIANACCIbliit

PERLAS CUEVAS
UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS

EN UNA REVISTA SIN COACCIONES

Teléfono 55 04 10
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De entre lo mejor...
RECO RT E 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

Florida •

OPTICOS
GAFAS GRADUADA S EN	 HORA

(si tiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO ( P ruebras gratuitas)

ABIERTO SABADOS TARDE

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

O SERVICIO ESPECIAL
DE PASTE LE RIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull , 19. * MANACOR
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