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• Brutal resulta a cuestión do paró. As .circunstancias económicas de todo o mundo se. 
axuntaron pra esta traxedia que están a sufrir tantas familias tr_aballadora.S. Aínda fai falla tem
po pra resolvelo. Tam~n fai falla mais xusticia social. Os bispos de España reuníronse er. Madrid 
e falaÍon do paro. A sociedad berra por unha transformación que permita a todos traballar dig
namente. 

• Os mariñeiros andan metidos ~n disputa. Os do pincho (que pescan co anzó e non coas 
redes) protestan contra os mariñeiros de Cedeira que pescan coa volanta, mediante redes. Mellor 
será que o asunto se vaia amañando coa axuda da lei e coa boa vontade de todos. Os do mar xa 
teñen ahondo b3{Ullo cos de fóra pra que teñamos tamén a guerra .do peixe nas nasas_ costas. 

• · ¡E decían que a Alúmina de Xove era unha santiña e non contaminaba nada e que to
do estaba arranxado! Xa, xa.:. Os veciños da parroquia de Lago séntense invadidos pol~ porca
llada contaminante. O seu crego está procesado e aínda condenado, pero vai a ver se o señor 
abade non tifia razón en moitas das súas denuncias. Mexan por nós e hai que decir que .... Xove. 

• A fermosa cidade de Mondofiedo, asentada nun val agarimoso coma un niño, celebra 
estes días un centenario: hai cen anos que naceu a sociedade de Obreiros Católicos. Unha socie
dade creada pra asegurar un futuro económico dos seus socios e unha instrucción cultural e pro
fesional. Unímonos ó seu nomeado coro pra os felicitar . 

. . . (!AV ~1RIJNfA 
Esperando sen esperanza 

Antonio Pardo sobraba, _estaba de mais neste mundo; era un estorbo de 85 anos; can
sou de comprobalo e foise. As nove da mañán entra no Ambulatorio da Seguridade Soc~ e dis
ponse a agardar o seu tumo; pasan as horas, e ás nove da noite o médico de guardia trabúcase de 
profesión: en lugar de atendelo médicamente, chama á Policía municipal para que saquen ó ve
llo do Ambulatorio; a Policía intenta buscar un· sitio para onde levalo: No Asilo din que non 
teñen camas, o médico de guardia non quere mandalo nunha ambulancia para a Residencia sani
taria; así pasan as horas, e á unha da mañán, despois de 15 horas agardando ser atendido polos 
médicos, marchouse caladiñamente para o outro mundo, decidiu marcharse deste mundo, por
que neste xa non tiña sitio, era un estorbo. Agora descansa en paz. 
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t EVANXELIO SEGUNDO XOA~ (1,6-8.19-28) 

Houbo ·un home enviado por Deus: Xoán era o seu 
nome. 

Este veu como testigo para dar testimuño da luz, 
para que todos cresen por el. 

Non era el a luz, senón que veu para dar testemuño 
da luz. 

E este é o testemuño de Xoán cando ·os xudeus lle 
mandaron .de Xerusalén sacerdotes e levitas on-

. da el, para lle preguntar: 
- ¿Ti quen es? 
El declarou e non negou. Declarou: 
Eu non son o Cristo. 
Preguntaronlle: 
- ·Entón ¿quen es ti; es Elías? 
Contestou: · 
- Non son. 
¿Es o profeta? 
Respondeu: 

' - Non. 
Dixéronlle entón: 
- ¿Quen es? para que lle poidamos dar unha res
posta ós que nos enviaron. ¿Que dis de ti mesmo? 
El decía: . · 
- Eu son a voz do que clama no deserto, enderei
tade o camiño do Señor (como escribira o profeta 
Isaías). 
Algúns dos enviados eran fariseus, e preguntáronlle: 
- Entón, ¿por que batizas, se non es ti o Cristo, 

nin Elías, nin o profeta? 
Xoán respondeulles: 
~ Eu batizo con auga; mais entre vós está quen 

vós non conocedes; o que ven detrás de min, de 
quen eu non son merecente ·de lle desatar a correa 
da súa sandalia, 
Todo esto pasou en Betania, pola banda do Xor
dán·, onde estaba Xoán batizando. 

TESTIGOS DA LUZ 

Anque fose dono da parroquia enteira, · 
e o gado ahondase nas miñas cortes 
se non son testigo da luz, 
non son nada; 
e a miña propiedade 
volveríase contra min 
acusándome de cego. 
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· Anque me tocase a mellar quiniela, 
e os mil!óns se me caísen das mans~ 
se non son testigo da luz, 
non son nada, 
e os meus cartas 
. volveríanse contra min 
acusándome de escravo. 
Anque fose o artista mais sonado, 
e tivese miles de admiradores, 
se non son testigo da luz, 
non son nada, 
eamiña fama 
volveríase contra min 
.acusándome de creido. 
Anque fose o home máis listo, 
e soubese fa/ar palabras divinas, 
se non son testigo da luz, 
non son nada, 
e a miña sabiduría 
volveríase contramin, 
acusándome de parvo. 

A luz de Cristo, 
a luz é a súa doutrina 
que nos libera; 
líbranos (Js pf)bres 
da miseria da nasa pobreza; 
líbranos ós ricos 
da miseria da nasa riqueza. 

O testigo da luz 
·é a voz de Deus 
que berra no deserto, 
no deserto da nasa Terra, 
no deserto das nasas aldeas, 
añunciándonos que Íleus ven, 
que a salvación está pra chegar. 



_........__- ~-

ªD.,:: .de decembre do 1948 -:-o .N.U., hai 
agora 33 anos, aprobou en Asamblea e· pro

clamou a chamada Declaración Universal dos 
Oereitos Humanos. Recomendou tamén a tódo
los Estados que pertenecen á ONU que o texto 
dos Dereitos Humanos fose dado a conocer en 
tódolos países, por publicacións, lecturas públi
cas con comentarios, principalmente nas esco
las. Desde entón tódolos estados que queiran 
pertenecer á ONU teñen que aceptar, cumplir e 
facer cumplir esa Declaración de Dereitos. Son 
logo moi importantes, e a revista IRIMIA quere 
axudar a que se conoza. Como a Declaración é 
bastante longa e non nos cabe nesta páxina, 
irnos recoller algúns deses dereitos. 

Alguns dos dereitos que se lle recoñecen 
a calquer persoa 
Art. 1 - Tódolos seres humanos polo fe/to de 

naceren, son //bres e /gua/s en dign/da
de e dere/tos e, tendo como teñen ra
zón e conciencia, débense comportar 
como /rmdns uns cos outros. 

Art. 2- Toda persona ten tódo/os dereltos e 
//bertades proclamados nesta Decla
ración sen distinción n/ngunha de raza, 
color, sexo, //ngua, rellxlón, opinión 
pol/tica ou de ca/quera outra eras, 
or/xe nacional ou social, posición eco
nómica, nacemento ou ca/quera outra 
condición. 

Art. 3- Todo Individuo ten dere/to ávida, á li
bertade e á segur/dade da súa persoa. 

Art.12- N/nguén sufrirá lntervenc/óns non xus
tlficadas na súa vida privada, na súa fa
mllia, no seu domici//o ou· na súa co
rrespondencia. Nin ataques a súa honra 
ou á sua fama. Toda persoo ten dereito 
a ser protexida polo le/ contra esas /n
tervencións ou ataques. 

Art.16,3A familia é o grupo natural e funda
menta/ do sociedode e ten dereito a ser 
protexida polo sociedade e polo estado. 

Art.18- Todo persoo ten derelto á libertade de 
pensamento, de conciencia e de reli
xión. Este dereito abrangu~ a libertode 
de cambiar de relixión ou de creencia, 

ec aracion 
Dereítos H 

SOMDS ~~ 
¿t:l1J"EAA\) 

as/ como a libertade de manifestar o 
súo. re/ixión ou a súa creencia indivi
duo/ ou comunitoriomente, tonto en 
público como en privado, voléndose do 
ensino, do prdctico, e dos actos re/i
xiosos. 

Art.19-Todo individuo ten dereito á /ibertode 
de de opinión, este dereito inclue o de 
non ser molestado a causa dos súos opi

. n/óns, e o de poder dalas o coñecer sen 
/imitocións de fronte/ras por ca/quera 
medio de expresión 

Art .20- Todo persoo ten dereito á libertade de 
· xuntonzo e de osoc/oción pacifica. 
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t.21-Toda persoo ten dereito a participar no 
goberno do seu país, ben dereitamen
te, ben por representantes libremente 
escol/idos. · 

t .22- Toda persoa, como membro da socie
dad e, ten derelto á segurldade social, e 
por medio do esfórzo nacional e da 
cooperación internacional habida con
ta do organlzacf6h. e dos recursos de 
cada Estado, ten dereito á satisfación 
das necesidades e~onómicos, sociois e 
culturols, indispenSllbles prá súa digni
dade · e j:Jró libre desenvoltiemento do 
súa personalidade. · 

Art.23- TodO perJoll ttn den/to 6 t('Ob(;J/o,· dJl
bre ekcci6n .do SBU · trtlbal/<J, a Cont!f. 
ci6m xustas e satlsftictorkls do ~smo-. 
·e á prote~J6n contra o /Jllf'O. 

Art.24- TOda per$00 ten derelto d d~, o . 
dlsfn.1tdt de ,tempo. llbre, o onba Hmlto
c/6n razoriabl~ do trabal/o ~ -o· Mtca-
ci6ns peri6d.IC!is pagal. · . 

Ari.28- Toda perSO<J ten der~lto a que se est;f/
blat# unba ·arde social e lnternacioña/ 

· "" · 'ltll SB fqga(I plenotnente .efeétlvos 
os tkreltos -~ libertades proclamadas 

. neita·Declarac!Qn. · 

1 Unha causa 6 pndiCar e oütre ds tr_igo 
Unha cousa é proclimat ·que tódolos sores 

humanos '61DOS. iPais "en digrüdade e derei
' tos" e outra ben distinta é a existen<ria. de 41ltu 

clases sociais eón dignidade ben diferente da 
práctica~ · . . 

Unha ·cousa é proclamar que toda persoa ten . 
dereito a . pooer satüfacer as. ~as necesidades 
económicas, soclais e culturaiS ·pra poder vivir 
con · dignidade e outra··é a ~ade de rnillóni 
de persoas que viven na miseria mais negra men
tres outros viven na abUÍl~cia do despilfarro. 
·E ¿que <lecir de deleito 6 trat.allo cando todos 
vemos como est4 a~ o pito? 

Os boi1diantedo carro . 
Houbo un tempo_ en que 8e consideraba nor

inal e xusto (non faltaban curas que decían que 
Deus o quería así) que houbese eseravos e seño
res, ricos e pobres. E non hai moitos ános~ t~-· 
do~ recordamos a película de Kunta Kinte. . 

Hoxe polo menos en teoría todo o mundo 
recoñece que ·nacemos todos coa mesma digni
dade e cos mesmos dereitos: dereito a levar un
ha .vida humana. Pola teoría se comenza. Agora 
dependerá do esforzo de todos que esa teoría se 
vaia facendo realidade: hai que construir un 
mundo mellor, un mundo de irmáns. Hai tamén. 
que· de.struir moitos abusos e mo~tas mentalida
des que seguen escravizando a mill@ns de per-· 
soas. Xesús Cristo deu a vida pra que iSo se fose 
facendo realidade·, e ós cristiáns que seguimos~ 
camifta de Cristo tócanos facer outro tanto. -s-· . 



CUSPE' DE PAXARO 

SEGANDO o trigo na leira atopei 

unha mapola cuspida polo Raspa-

1 lás. Pareime onda ela ·e mireina 

fixamente. O' · deeatarse da- mif.ia 

presencia, empezo.u a bambanearse 

como se me quixese engaiolac Co-· · 

llina entre as mans e dinlle ·un biq~i- . 

. mo voandÓ prá casa do Alberte. 

-. Non vesl -d íxome a rriapola-. es- · .. 

· .. tá tranquilo como se non. pasase na- · 

. dal 

· Efectivamente eu vía -en soños 6 · 
. . 

Afberte, sentada· na cociña, fal.ando. 

cos seus. Era o de sempte-. · 

Cando espertei· daquel - ~año, 

.comprendín o que me pasara. O Al-
- . . 

oerte, bon amigo meu, é desde har 

uns anos. presidente· da cooperativa. 

Moito leva trabalJado ·o home· por 

unirnos e por sacar adiante a coop& 

rativa. Na última reunión houbo un 
paspallás que He. botou na .. cara cou

·sas que non ·eran verdade. todas 

· ri~s demos ·conta · d~ que aquel pas- - ~-
pallás es~ba' cuspindo al í po~ man- . 

. dado . do~t~o porque a cooperativa 

ño ó tempo que decía medio enea- ·.vai· en contra dos seus medros. 

buxado: . Eu, e coma- min. ·?utros, .safo pre-.. 

- iMaldito o paspal·lás que así·te ···-. ocupado da reun.i~:m . 

deixou cuspida, miña rosa!_ 

Foi tal a ·sensaci6r:r. :que. sentín, 

que quedei como sóñando. Amapo
la rouboume o pensa.mento e levou-

. ·. Gracias ·á mapola .que me axudo.u 

a descubrir que hai cuspes q~e non 

afean . ó~ que os reciben senón ós 

que os. botan. 
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¿ AMAÑAN ALGO AS MALLEIRAS ? 

Dixéchesmo con bágoas nos ollos. 
- Quen levou hoxe unha boa tunda foi o maior. (En realidad e é un neno de 8 anos 
tranquilo e razonable). 
- rn logo? 
· __ Sempre foi de boa gana á escola pero hoxe dixo que non iba e namais. Seu pai arre 
que sí, e el arre que non. Chegou a .hora de coller o autobús e seguía a decir que non 

. iba. Seu pai forzouno, i Inútil! Pegoulle, ... pegoulle mais. O neno chegou a decir 
idéixame que me vas matar! Levou unha malleira, dixeches, como non levou nin 

chegará a levar. *** *** *** 
Logo, despois_ de comer soubeches por que non quixo ir: 
Un neno da vila amenazárao cunha navalla; 

- Mañán tes me que traer mil pesetas. 
- Eu non as teiío, dixo o teu fillo. . .,,.--... 
- tenas teu pal. (_ -~. 

1 
..,./ 

·~ 
// . 

s--"-=----
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*** *** *** 

Eu pregunteiche: 
¿Qué gañaches con pegarlle así 

ó neno? 
- Nada, xa o sei, dixeches ti, pe

ro un cégase .... 

*** *** *** 

Eu sigo preguntando: 
¿Non sería méllor, sempre e 

antes· de nada, falar e explicarse? 
-:---- ¿Qué vai sentir este neno dian
te de seu pai? 

• ¿vai sentir cariño por el? 
• ¿sentiráse seguro con el? 
• sentirá que pode falar libre

mente con el en confianza? 
• ¿sentirase protexido ou amea-

zado por seu pai?. 
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~ O Bautista predicou ·Que todos poídan pensare ~ 
~ ~ 

~ polo deserto a eito o que /les veña ó -xeito: ~ 
~ ~ 

$ mandando facer a todos das opini6ns mais dive~i:as $ 
~ un camiflo ben ·dereito. habemos sacar proveito. ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
9 Isto vennos a decire O que traballaF non {JOde . .::< 
~ ~ 
>c:j que hai moito individuo morto por enfermo ou polo paro, .-=>\ 

> ~ 

:.:~ ou que xa vai podredendo ten que ter "Segu.ridade ,, ~ 
~ ~ 

)o.~ porque o seu camiño é torto. e t<;>da clase de amparo~ :: 
~ ~ 
~ d 
~ ~ 
~ ~ 
p ~ 

~ Os que son "xente", respetan E os que somos maiores 
~ - ~ S eses dereitos humanos rion fagam0s _nunca a menos · >< 

$ que maltratan quen .resultan á mocedade 'que ·medra ~ ,, 
~ ~ 

~ mais ca persoas, ')u/anos,'. e T!!spetemos ós nenos._ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Respetar a toda a xente, 0 ·.seguir a Cristo leva ~ 
~ ~ 

~ que todos somos iguais, a ser testigos da luz, ~ 
~ ~ 

~ e moi.fo tnais ós humildes aínda que os que aman as tebras ~ 
~ ~ = que pra Deus son principais. tamén nos leven á cruz. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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