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•
Todos ternos algo que decir no porvir de Galicia. En primeiro lugar, convencernos
aínda mais de que o futuro da nasa terra depende do que os galegas fagamos. Hai que desterrar de nós o sentimento de que só os catalans ou os vascos son capaces de millorar o seu
terruño. Eles tamén recibiron mais avuda do capital, e por iso hai estas diferencias tan pasmosas: mentras en Galicia o 30 por 100 das vivendas carecen de auga e o ·42 por 100 non teñen servicios hixiénicos, en Euskadi só o 2 por 100 e en Cataluña o 3 por 1_0 0 están privados·
<lestes servicios tan necesarios.
•
Moitas veces non ahondan as palabras: hai que esixir doutro xeíto. Así o están demostrando os profesores de galego, que veñen.protestando porque, a estas alturas do curso,
aínda non foron nomeados mestres de galego en Institutos e Centros de· Formación Profesio- ·
nal. A nosa lingua segue sendo despreciada pola Administración e por moitos políticos.
•
Estamos cheos de leis e decretos, que moitas veces só quedan en letra marta. Os labregos tenen outra leí á porta: O Estatuto de Explotación Familiar Agraria e dos Agricultores Xovenes. Con esta leí quérese fortalecer e millorar a propíedade agrícola, e axudar á xente
nova pra que modernice a súa explotación campesiña .
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A Galicia dividida
Galicia, comunidade autónoma, que dispón xa de Parlamento propio, está dividida
territorialemente en catro provincias en en cinco diócesis e media. A meilia diócese ven ser a
parte da provincia de Ourense que pertence á Diócese de Astorga. Urxe poñer orde nestas
cousas. Que estea dividida non quere decir que es tea esnaquizada, pero abofé que ás veces
semella moito.
Desde o punto de vista político, cómpre artellar o papel das comarcas; deberán ser
o distrito electoral, e así evitaríase que únha comarca coma a Terra Chá ou calquera outra
non conte no Parlamento cun veciño que a represente; astra agora pode ocurrir que tódolos
representantes dunha provincia sexan da capital nada mais.
Desde o punto de vista relixioso, se hai que ser grego cos gregos, romano cos romanos e $alego cos galeBos ¿ que vai pasar con esa media diócese na que os resl?onsables das
comunidades parroquiales os curas son educados e formados en terras de Leon ? ¿ Como
poden entender a nosa cüí'tura e o noso idioma galego ? Sempre sería mais fácil se cambiasen
a organización territorial das Dióceses, ¿ ou será cousa de pensar que Deus tan só entende o
latín e o castelán ?
.
¿ Por qué non se preguntarán isto mismo case tódolos curas e bispos·gaieeos? Parecer pa~ece que eremos nun Deus ignorante do noso idioma: ¿Misas galegas?, m01 poucas, e
elo ser por algo.
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EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (1,1-8)

Comenzo do Evanxelio de Xesús Cristo Fillo
· de Deus.
'
Com""o está escrito no profeta Isaías:
"Mira, envío o meu mensaxeiro diante de ti,
pra que prepare o teu camiño,
Unha voz clama no deserto:
preparade Ó camiño do Señor,
endereitade os seus vieiros".
Presentouse Xoán no deserto batizando: anunciando un batismo de conversión, pra lograr o
perdón dos pecados.
E acudían xentes de toda a provincia de Xudea
e de Xerusalén, e, confesando os seus pecados:
eran batizados por el no río Xordán.
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinto de coiro arredor da cintura, e mantíñase de
saltóns e mel bravo. E proclamaba:
- Detrás de min está a chegar o que é mais forte ca min, ante o que non son digno de postrarme para lle desatar as amalloas do seu calzado.
Eu batizo con auga, pero el havos batizar con
Espírito Santo.

ORACION PRA CHEGAR A TER
MELLOR CORAZON

Pai do ceo, amigo noso,
dos humildes defensor,
acolle a nosa pregaria,
danos un bon corazón.
Os odios e os rencores
axúdanos a esquencer,
pra chegar a ter/le estima
á xente que non nos quer._ -3-

ános a unión necesaria
pra que.a parroquia mellare
e se fagan pistas, pontes... '
e tantas causas que cómpren.
Que sexamos preocupados
. en acudir sempre ás xuntas
e así poñer remedio
'
ás causas que nos preocupan.
Dos nasos veciños pobres
que nos saibamos doer
ofrecer/le a nosa ~xud;,
o noso apoio e querer.
Non despreciar ó borracho
nin ás mulleres da vida
sabendo como sabemo~
que Ti /les tés moita estima.
Con amor ós picariños
que todos xuntos loitemos
por un ensino mellar
do que agora mesmo temas.
Que ás palabras dos ricos
non /les fagamos gran caso;
pasan a vida enganando
ó humilde a cada paso.
Que á hora das eleccións
votemos á xente boa
que nos defenda con ganas
e dos mais pobres se doa.
E que saibamos ter tempo
pra irá Misa os domingos,
pra'te conocer mellar
e descubrir que es amigo.
Que de entre nós os casados
tamén se saiban xuntar
pra fa/ar das súas causas
e da vida familiar.
Tamén moita unión prás festas
prás farras e prás biriscas,
'
-que Ti es un Deus alegre,
moi amigo de alegrías.

O PAN -NOSO OE CA DA C
Seica vivin:10s no 1981
Os calendarios xuran que vivimos no 1981. A televisión estanos a ensinar cada día como viven moitos no 1981 anque non nos diga se están contentos no seu corazón. ¿E a xente do campo , que? ¿Os labregos, como viven?
Ben deitamos que non somos tan malos como din, que
non nos levamos t311 mal país e fillos, vellos e novos, e que os
vellos e enfermos están axudando moito coas suas paguiñas.
¿Que sería de tantas familias se non fosen as pagas dos pensionistas?. Pero aínda así vivimos abondo apretados. Irnos tirando
porque gastarnos ben pouco: nen irnos á praia, nen ternos vacacións , nen comemos carne fresca quitando algun polo deses
que teñen tantas hormonas, nen mandamos estudiar ós fillos
ás carreiras grandes, nen compramos libros ou periódicos, nen
preparamos moito as nosas casas , nen ... ¿pra que contar mais?

Os nosos cartos, páganos pouco
Se miramos o que cobran os bancos polos. seus cartos, os.
nosos moi pouco pagados están. ¿Qué soldo quitarnos os labregos ó cabo do ano? Moi poucos quitan en limpo a paga que lle
dan ós vellos. Polo menos ternos a ventaxa de aforrar a declaración da renda. Algo é algo. E non f alemos do capital que ternos metido en tertas, gado, maquinaria, construcións, etc. Se
metésemos o que valen no banco ¿non quitaríamos máis cos
intereses que nos des~n? Pero hai que manter ó país, e postos
de traballo non sobran, e os que nacemos no campo e nos gusta, ternos dereito a vivir d~centemente donoso traballo.
Tamén é verdade que ás veces espabilamos pouco e milloramos pouco os no sos bens. Dun xeito ou doutro hai que
millorar as nosas explotacións ·familiares agrarias, como lles
chaman os técnicos, e que deberían chamarse "explotacións
das familias agrarias".

Os carto~ do Banco de Crédito Agrícola
Moitos máis caros cós nosos pero máis baratos cós de calquera banco , o Banco de Crédito Agrícola ofrece cretos ( ou
"créditos" como din eles) que poden ser interesantes. Por falla
de información que non quede.
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• Ofrece préstamos de ast
de pesetas
• O interés que hai que
por cento.
• . Hai que pagalos ~n 1O ru
• Os dous primeiros anos
anos de "carencia" ante:

)IA :O· PRECIO DOS CARTOS
• ·Os cartos préstanos se se milloran as condicións dos
bens ou da "explotación". Sen pasar do 1.500.0000
cobren o 70 por 100 dos gastos.
• Pra conceder ? préstamo queren un "aval" ou respaldo pra asegurarse que van ser devoltos. Ese respaldo pode ser
· dun banco, dun· amigo ou familiar ou hipotecando as terras.
En que se poden usar eses préstamos
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En case todo o que é a vida do campo gal.ego.
• En plantar madeira.
·
• En comprar gado de calidade.
• En comprar maquinaria nova (neste caSt) hai que presentar unha factura que dan as empresas antes de pagar cando hai compromiso de compra e que se chama
"factura pro-forma").
• En invernadeiros.
• En construcións e outras melloras rurais.
• En regadíos.
Etc. Etc ..

Como facer pra pedir o préstamo
~ O normal e facelo por medio da Axencia de Exten-

sión Agraria. Tamén indo ó banco de Crédito Agrícola que está en Santiago (na rúa Carrera do Conde, 13).
• Hai que levar os datos de quen o pide e da súa familia.
• Hai que presentar un estudio das milloras q~e pensa
facer. Ese estudio fanllo os da Extensión Agraria.
• O préstamo concédeno a unha persoa soa ou a unha
cooperativa.
:ra 1.500.000 (millón e µiedio)
pagar por eses cartos é de 11
nos.
; non f an pagar. Dan logo dous
:s de empezar a volver os cartos.

Mentras non chegan tempos millores

Visto o pouco pagos que están os produtos do campo,
a moitos inda Hes parecerán caros estes préstamos. E non lles
faltará razón.' Pero hoxe por hoxe son os mais baratos que hai
e os que millores condicións ofrecen. Pra que fosen millo~es
farían falla outras políticas e que os labregos se u~en e organizasen en·sindicatos.
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OS AVISOS DA MORTE
Un

A marte, entón, contestoulle:

ra.paz encontrouse unha

- Blanqueouche o pelo?

vez coa marte, e fixéronse moi ami -

~

gos. Entón o rapaz d (xolle á marte

Blanqueou -contestou o ho-

me-.

que, xa que eran amigos, que lle iba

- ¿ca íronche os dentes?

pedir un fa vor : que se podía avisarl le

- Caíron

antes de ir por él, pois así podería di-

-

vertirse mill ar . A marte prometeulle ó

¿cansáronche as pernas?

- Cansaron

r paz que así o far ía. Despedíronse, e

- Perd iches as ·forzas?

p s ron mo itos anos sen que 9 rapaz

- Perd In

recib1se aviso algú n da marte . Pero un

.-

d la presentouse a marte diante do ra-

,

¿E lago, ¿que mais avisos que-

?

r1as ..

paz, que agora xa iba indo vello, e díxo ll e que viñ a por él. O home, asustado, d íxo ll e q ue isa non era o convido,
que quedara de avisalo con tempo, e
que estas non eran palabras.

\
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nenos teñen enurese nocturna .
•
Nalgúns casos (10 de cada 100,
aproximadamente) a enurese débese a
causas orgánicas (vexiga, vías urina1:
etc.). O tratalas con éxito para a enürese.
•
Pero a orixe da maior parte é
cousa do sistema nervioso e da educación: hai nenos que "maduran" mais
tarde do habitual.
•
O neno enurétíco é tan sano _•~mo calquer outro.
•
Os especialistas están convencidos de que a condición mais importante para que pase · a enurese é un alto
grado de comprensión e paciencia.
Conven facer:

• . Nunca ridiculizar ou castigar ó
neno por "mollar a cama". Polo contrario hai que animalo e mostfarlle cariño. Facer festa polos éxitos e ignorar
os fracasos.
•
Despois da· media tarde procurar
non lle dar moito líquido.
•
Que o neno mexe antes de se deifar.

lPOROUE HAI NENOS
CON ENURESE NOCTURNA?
(Que mexan na cama cada noite)
Convén saber:

o
Polo xeral, a· edade en que o neno empeze a controlar os seus esfínteres é entre os 3 e os 5 anos.
(Esfínter é o músculo que controla o paso do ouriño e da caca).
-7-

•
·c umplir exactamente as indicacións do médico (pediatra ou psiquiatra).
•
Recomendar ó neno que reteña a
orina o maior tempo posible durante o
día, sin pasarse. Así practicaráse.
•
Nunca manifestar decepción ou
desagrado cando as cousas non vaian
ben, ou se se produce unha recaída. A
enurese nocturna non se corrixe nun
día.

ill11111111111111JJJJJJJJJ1J1J1JJ~J111111JJJ1lJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ1I111IIII~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~

~

~

S
~

lrimego, irimeguiño
¿xa ti te vas decatando
do que con este cantar
nós queremos ir cantando?

Somos galega$ que eremos ·
no Xesús da fe cristiá:
ese que pon luz nos olios
pra a_diantarmos "o mañá ,,'.

Canta o xílgaro que é ceib.e
e na gaiola o paxaro;
ne mar canta o mariñeiro
e o labrego ó desamparo.

Ben humildoso vos é
este naso semanario,
pro con todo, vai custando
un esfrozo extraordinario.

Cantaba nas nasas rúas
pra gañar a vida o cego;
quere gañar o futuro
co seu canto o lrimego.

Os cegos, cando xa estaban
de moitas cantigas fartos
extendían o chapeu
pra que lles desen os cartas.
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lrimia é unha Asociílción
que naceu na nasa terra
pra ver si hoxe en Galicia,
a galeguidade medra.

Eu non che digo mais 'nada
pro apro.veito- a ocasión
de botarche unha cantiga:
"Canto cunha suscripción".
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