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• Paz , paz , paz, ... non nos cansamos de berrar nestes días. A igrexa acollendo este eco uni
versal, proclama o 1 de Xaneiro: Xornada da Paz. Todos podemos traballar pola paz na nosa al
dea , na familia ou no noso traballo . Facer a paz é traballarpolaxusticiaeaigoaldadeentretodos. 

• Hai xente que se monta ben o belén, e non perde comba, Son os que bombardean coa 
propaganda dos regalos e dos Reises a paz das nosas casas. Os país vense negros pra calmar a se
de de causas que os intrusos da T.V.E. provocan nos nosos nenos. As Asociacións de Consumi
dores e de Amas de Casa de Vigo están facendo unha laboura extraordinaria de denuncia destos 
prexuicios pras familias . 

• En Galicia hai 120.000 parados . En España hai 1.877 .800 parados. Non é unha inocenta
da, nin vos queremos emborrachar con números. Cáritas é un organismo da Igrexa que traballa 
prá espabilar os nosos sentimentos e poñelos en comunicación cas necesidades dos demais. No 
Nadal , parece que os corazóns ablandan un pouco, e Cáritas está facendo unha campaña pra que 
!oiremos contra o paro , e sintamos a anguria de moitas familias que non teñen traballo, nin tu
rrón , nin re ises . 

• ¡San Silvestre meigas fora! A noitevella está preñada de misterios e bos augurios. A xente 
pcn a que des noite depende moito : que si a pasa ben, o novo ano será feliz. E unha noite con 
cmbru e ganas de saltar. 

• • • 

Non é cousa de pedir 

No Parlamento Galega que se constituirá estes días, aos parlamentarios por nós elexidos 
que forman ese parlamento, non é causa de pedir. Galicia non pide, e non é cousa de mendigar
lles a diario esforzos e menos horas de sano. IRIMIA tampouco lles pide nada, non ten por que 
facelo . E abriga dos nasos parlan:ientarios facer pola Terra canto esteña nas súas mans, e algo 
mais. 

1 mas entrar no inverno, época de espranza, tempo de ilusión; de que a semente pudra, e 
de unha boa colleita. Semellante espranza e iguales ilusións qüeremos poñer nas institucións de 
autogoberno galega. 

Así que i meigas fara ! e contarán co apoio dos irimegos, naquelo que resulte merecente; 
mais tamén coa crítica sin contemplacións naquelo que resulte improcedente. 
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ORACION NA 

Oispostos a rematar o ano, 
no calor da fa~ilia, 
coa cop<t de champán diante 
e as doce uvas en ringleira ... 
ou, se cadra, 
envoltos en pobreza e soedade, 
sen champán, nen uvas nen familia, 
facémosche esta oración a ti, 
Pai de anos sen fin: 

Que en nós non morra 
canto de mellor 
nos deixou este ano; 
que se multipliquen os amores, 
que medren as esperanzas, 
que vaian arriba as ilusións. 

Que os traballos 
non nos sexan tan grandes 
que pasen por riba 
das nosas forzas. 

Que non nos roube a pobreza 
o don tan grande da paz. 
Que non nos roube a paz 
o don da loita contínua. 
Que non nos roube a loita 
o don do perdón sen medida. 
Protexe esta familia: 
que nela medre o espírito de Xesús. 
Que sinta a alegría 
de quererche a ti 
e ser por ti querida; 
que sinta a alegda 
de quererlle aos pobres 
e ser por eles querida. 

G árdaa do mal, 
a ela, 
ao seu grado e pertenencias. 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (2,22-40) 

Cando chegou o tempo da purificación ... leva
ron ao neno a Xerusalén, para llo presentaren 
ao Señor. 
Vivía naque} entón en Xerusalén un home xus
to e piadoso, chamado Simeón, que agar<laba a 
restauración de Israel. O Espírito Santo, que 
estaba con el, tíñalle prometido que non mone
ría antes de ver ao Unxido do Señor. 
Movido polo Espírito, foi ao templo, e, cando 
entraban os pais do neno Xesús para cumpriren 
o mandado pola Leido Señor, el, colléndoo nos 
brazos, loubou a Deus ... 
O seu pai e malla sua nai ficaron abraiados polo 
que tal decía do neno. Bendeciunos Simeón e 
díxolle a María, a sua nai: 
-Mira, este está disp<,>sto para caída ou ergue
mento <,le moitos en Israel, para ser bandeira de 
discusión; e a ti mesma unha espada hache atra
vesar a alma: así ficarán descubertas as cavila
cións de moitos corazóns. 
Había tamén unha profetisa moi vella chamada 
Ana. Non se apartaba do templo nin de noite 
nin de día, servindo a Deus con xesúns e ora
cións. Presentándose naquel intre no templo, 
glorificaba a Deus e falaba do neno a tódolos 
que esperaban a redención de Xerusalén. 
Cando remataron todo o ordenado pola Leí do 
Señor, volvéronse para Galilea , á vila de Naza
ret. O neno medraba grande e forte, e cheo de 
sabiduría; e a gracia de Deus estaba con el. 
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E se o mal nos visita, 
gárdanos 
'de nos deixar vencer polo mal: 
se o enfrentamento nos visita 
que non perdamos o amor; 
se a enfermedade nos visita, 
que non perdamos a speranza; 
se a morte nos visita, 
que non perdamos a fé. 

iAbur! 
i Bon ano, meu Deus!. 
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••• E próspero ano novo" 

Ben seguro que vostede, amigo lector de Iriinia, recibiu 
ou madou este días de festa algunha postal de felicitac~ón cos 
desexos propios destes días: ''Paz e amor", ou "Felices Pascoas 
e próspero Ano Novo". Desde esta páxina de "terra e xente" ta
mén lle enviamos ese mesmo desexo pra vostede~ 

E seguramente dentro de moi poucos días comerá con 
moita outra xente as doce uvas coas badeladas das doce da noite 
que marcan o nacimento do ano novo. E vostede mesmo dirá o 
que decimos tantas veces: "ano novo, vida nova". ¿Il será asf? 
Moitas cousiñas tiñan que cambear no noso mundo! E unha de
las, das non menos importantes, é a cantidade de qiñeiro que se 
emplea en gastos militares. Esa, por desgracia, "prospera" cada 
ano novo . 

lSabía vostede? 
¿Sabía vostede que por cada peseta que se dedicou no 
1980 a axudar no mundo, oficialmente, ós países máis 
necesitados, dedicáronse 25 a gastos militares? 
¿Sabía vostede que no 1980 gastáronse no mundo uns 
500.000 millóns de dólares en gastos militares? 
¿Sabía vostede que esa cantidade é máis do triple do 
que produciu España, en bruto, ise mesmo ano? 
¿Sabía vostede que de cada cen inxenieiros e físicos 
que (no mundo) se dedican a investigar e inventar no
vas técnicas e coñecementos, corenta traballan en asun
tos militares? 
¿Sabía vostede que co que costa un barco destructor 
( uns 1 O .000 millóns de pesetas) pode ríanse electrificar 
13 cidades e 19 zonas rurais cunha poboación de 9 mi
llóns de habitantes? 
¿Sabía vostede que co que costa un tanque (unhos 50 
millóns de pesetas poderíanse equipar 520 escolas pri
marias de 30 alumnos por clase? 
¿Sabía vostede que as guerras as organizan os ricos e as 
perden os pobres? 
¿Sabía vostede que os gastos militares aumentan tanto 
que xa se lle chama a carreira armamentista polo moito 
que corren? No que vai de siglo sal un promedio de au
mento do 4,5 por cen cada ano. 
¿Sabía vostede que en España tamén se corre ahondo 
pois pasamos de empregar 165 .000 millóns no ano 
1975 en gastos de defensa a empregar 492.000 millóns 
no ano 1980? 
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As guerras organí. 

pérdenas sempn 

¿Sabía vostede que o go 
so de España na OT A:t' 
eso será efectivo a partir 

QueéaO.T.A.N. 
A OTAN é un pacto o 

chama Nato que son as mesmas 
1949 une militarmente ós princi: 
con Estados Unidos de Norteamé 



wnas os ricos. 
e os pobres . . 

1berno español solicitou o ingre
~ e que se Deus non o remedia 
· da primavera do 1982? 

1u Alianza militar ( tamén se lle 
1 letras lid as ó revés) que desde 
pais países europeos capitalistas 
:rica (USA) e co Canadá. 

¿Razón? Defendérense da amenaza dos estados comu
nistas, principalmente da URSS (Rusia). 

Pero os países comunistas tamén se sentiron amenaza
dos e formaron no 1956 outro pacto ou Alianza militar entre 
eles con Rusia á cabeza e que se chama o Pacto de Varsovia. 

¿Razón? Defendérense da amenaza dos países da OTAN. 
O resultado é que co medo duns polos outros cada ano 

se gasta máis en armamento porque ningún bando quere quedar 
atrás. Por suposto que moito dise armamento é nuclear (bombas 
atómicas) e teñen xa tanto acumulado que poderán destruir va
rias veces a vida <leste planeta. Cousa de tolería pero por desgra
cia verdade e tráxica. 

Ano novo vida vella 
Desde o ano 1925 en que acabou a guerra de Marruecos 

España non volveu a verse en guerra fora das suas fronteiras. Xa 
non se metera na guerra mundial do ano 1914 e Franco con moi 
bon siso tampouco quixo meterse na Segunda· Guerra Mundial 
do ano 1939 ó 1945. A pesar de que España ten firmado un tra
tado militar cos Estados Unidos astra agora non tiña compromi
so de entrar en puxa en caso de conflicto europeu: se entra na 
OTAN, como decidiu o goberno español, terá esa obriga. E te
rá que almacenar no seu· territorio material atómico militar vol
véndose así peligrosa pra Rusia que nos apuntará cos seus cohe
tes. E por suposto aumentarán os gastos militares axudando ó 
negocio dos Estados Unidos que é o principal fabricante de ar
mamento. 

Volveremos así á vida vella de antes do 1925 cando Es
paña estaba presente en todos os líos guerreiros e así nos foi o 
pelo .... 

Un día pota paz 
O perigo de conflicto non é cativo e maior aínda ó peri

go de accidente atómico por erro ou por nerviosismo. Emplean
do os gastos militares no progreso dos pobos, .desaparecería de 
contado a fame no mundo: aínda que non haxa guerra, moita 
xente está morrendo de necesidade porque se lle dedica ó arma
mento o que precisaba pra vivir. 

Por iso, porque é un problema urxente, a lgrexa Cató
lica quixo dedicar o primeiro día do ano, de cada ano, a rezar 
pola paz con especial fondura e decisión. Que os feitos de paz 
acompañen ós nosos rezos nese día de San Manuel pra-que de 
verdade se faiga a vontade de Deus aquí na terra como se faino 
ceo. Bon anínovo amigos!. 



PARABOLA SIN PALABRAS 

FACIL DE ENTENDER. lDOADO DE APRENDER? 
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.OS XOGUETES 

Xa falamos a semana p3sada do importante que é que 
os nenos xoguen. Os nenos xogan con calquera cousa. Mesmo, 
por veces, non precisan nin xoguetes, como pasa en moitos xo
gos da nosa infancia: os de esconderse, os de correr, .... 

O MAIS IMPORTANTE E QUE OS NENOS XOGUEN; 
os xoguetes, ou enredos son· axudas que o neno precisa para 
xogar. 

Como han de ser os xoguetes 

• Oue provoquen a acción dos nenos, que se poidan ma 
nipular. 

• Oue sexan imperfectos, que o neno lle poida dar va 
riantes según a súa imaxinación. 

• Oue sexan suficientes, anque só os necesarios pan 
que os rienos poidan xogar de varias maneiras . 

.e Apropiados á súa edade e aos seus intereses. 
• Variados. 

Compre ter en conta que os xoguetes mais caros ou o 
que están de moda non son necesariamente os mellores. As ve 
ces cómpranse xoguetes caros para os pais ou os nenos poderer 

presumir diante dos outros. Pero esto é unha trampa. Xa decía 
mos que os xoguetes han de fomentar a imaxinación, que o neno o poida manexar como queira 
según o seu mundo, debe ser creativo e non estar totalmente creado, que o neno o poida domi 
nar e non que el domine ao neno. 

Por exemplo, lOué pode facer unha nena ou un neno cunha boneca de trapo? Pois 
vestila, falarlle, reñerle e contestar, arrolala, lavala, rompela. E lOué ·faría diante dunha bonec 
mecánica?. Pois, mirar para ela, depender dela, facerlle "como lle hai que facer", tratala ber 
porque, ademais, costou moitos cartos. 

O mesmo podemos decir de outros xoguetes. 
Para rematar, por hoxe, un ha invitación aos país 

e aos nenos: CONSTRUIDE VOS OS XOGUETES' Estes 
son os mellores: teñen mais imaxinación, mais activida
de, serán os mais apropiados, terán, sobor de todo moito 
mais cariño, poñerán en relación aos adultoa cos nenos, e 
serán os mais baratos. En todas as casas hai roupa vel la, 
f íos, martelos, puntas serras, tixeiras, pegamento, botes, . 
botellas, caixóns, etc. etc. e en todas as cabezas enredos 
interesantes. 

NOTA: Estas páxinas están abertas ás vosas co
laboracións contando as experiencias de educación, de 
xogos, etc. 
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¿Onde vas, Caperu.ciña, 
que te vai pillar o lobo? 
- Vou, mamá, cabo da aboa 
prá festa do Aninovo. 

Nesta noitiña de paz 
as pombas son as que mandan 
porque disqué o lobo foi 
esta noite de· baranda. 

Pro .eu non che sei miña aboa, 
nin sei ben miña naiciña . 
quen neste mundo é o lobo 
e quen é Caperu.ciña. 

Os americanos din 
que eles son bos coma o año 
e que Rusia é quen intenta 
f acerlle ó mundo "daño", 

Os soviéticos, por contra 
bótanlle a culpa ós -~'yanquis" 
a culpa anda a brincar 
ó xeito dos saltimbanquis. 

¡Erguédevos, meus amigos 
se tedes boa vontade! 
Por un mundo algo mellor 
loitade sempre, ¡loitade! 

Non cansedes de loitare 
pra que chegue a xusticia 
coma unha. auga nova 
deica as costas de Galicia. 

Que será cousa xeitosa 
pra quen esta copla. lea 
proclamar que aínda -confía 
no Xesús de Galilea. 
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