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O Papa en Fátima. 
O día 13 de maio, o Papa 

peregrinou a Fátima pra dar gracias á 
Virxe porque había un ano que saíra 
con vida dun atentado. Un extraño 
sacerdote español estivo a punto de 
lle dar marte. Unha das causas que 
mais sorprendeu foi a entrevista pri
vada que o Papa lle concedeu a unha 
monxa: sor Lucía, quen xunto con 
Francisco e Xacinta, xa finados, for
ma .o trío de nenas que dixeron ver á 
Virxe María. 

No ano 1967 o papa Pau
lo VI tamén peregrinara a Fátima, pe
ro negárase a lle conceder audiencia 
privada a esa vidente, por culpa de que 
a xente de dereitas podería aproveitar 
ese feito. En realidade, Fátima ten ese 
perigo constante de ser aproveitada e 
manipulada por intereses políticos da 
dereita fanática. ¿Por que? 

As "aparicions" da Virxe 
proveñen do ano 191 7, que é o mes
mo ano no que a revolución comunis
ta rusa triunfou sobre a tiranía dos 
reís rusos ou "zares". Desde entón pó
dese decir que a ultradereita europea e 
mundial trata de politizar á Virxe Ma
ría convertíndoa nunha loitadora an
ticomunista. Tamén queren facela pre
goeira de catástrofes, atribuíndolle 
mensaxes e segredos que anuncian ca-
lamidades. . 

A catástrofe P.Ode vir en cal
quera momento por culpa da tolemia 
dos homes. Pero parécenos un abuso 

·esa utilización da Virxe María no te
rreo político e tamén como agoreira 
de infortunios. A María que nos pre-· 
sentan os eva.nxelios, é ben distinta, 
porque din que María lle cantou a 
Deus "porque derruba dos seus tronos 
ós poderosos e ergue ós humildes, ós 
ricos despide valeiros e enche de bens 
ós pobres" 

Letras G·alegas 
O Día das Letras G!legas, 17 de 

maio, é unha celebración que vai medrando. 
Houbo premios de moita sona, pero como 
exemplo do que se fai tamén entre xente hu
milde, e do que se pode facer, poñemos o ca
so deses roa.is de seiscentos traballos que pre
sentaron os nenos pró Certame da Terra Cha, 
concurso en . galego pra alumnos de EX.B. 
organizado pola asociación "Xermolos" de 
Guitiriz. 

Mensaxe do presidente 
Don Xerardo Pérez Albor, presi

dente da Xunta de Galicia, dirixiu unha men
saxe por radio e televisión ós galegas sobre a 
Fala. Nesa mensaxe anímanos a empregar a 
nosa fala cada vez mais, tamén na escala e no 
culto relixioso. E pídelles ós que falan caste
lán en Galici! que teñan tamén por súa esta 
nosa fala. 

O poder da televisión 
Gonzalo Torrente Ballester é un 

galego que vive en Salamanca e escribe so
mente en castelán. Agora afirma que quere 
escribir unha novela na nosa lingua ou cecais 
traducir a que está a triunfar neste momen
to. Porque o home está de bon ano, xa 
que o amaño da súa obra ."Los gozos y las 
sombras" prá televisión, estao convertindo 
en autor de moda, o .mais vendido da actuali
dade. Ese é o poder máxico, pra ben ou pra 
mal, da televisión. 

As máquinas tragaperras 
O goberno de Madrid por fin deu· 

marcha atrás prohib.indo as máquinas traga- · 
perras, que disque pronto desaparecerán dos 
bares pra quedar só nos lugares adicados ex
presamente ó xogo. Por desgracia e por culpa 
delas, o vicio de xogar foise ·espallando entre 
grandes e pequenos, que gastan cartas e ilu
sións. A prohibición é axeitada, pero mais 
asisado sería non permitilas xa. Agora hai 
moitos intereses creados. desde os fabrican
tes de máquinas astra os · obre.iros que trab~
llan nelas, pasando polos negociantes que 
meteron cartas no choio. Non se explica ben 
que demo aconsellou permHir esas máquinas 
do demo. Sería , ben seguro, o mesmo diaño. 



1 ., 
r· 

) 

' .. 

OS REGALOS DO ESPIRITO 

o que anda a percura 
dun mañán mais froituoso 
dalle, Señor abondosa, 
auga fresca prá andadura. 

O pobre que loita e chora 
neste mundo tu;!JtJJloso 
dalle, Señor xeneroso, 
luz e alento-sen demora. 

O labrego sudador 
que fende a ditlrio a chan 
dalle, Señor noso irmán, 
forza pró seu labor. 

. o que xa cansa na vida, 
ó que se sinte soíño, 
dalle, Señor queridiño, 
compaña e a paz perdida. 

Os que sofren nesta terra 
o asoballa dos fortes 
dalle, Señor dos mais pobres, 
voz unida prá protesta. 

O obreiro asalariado 
sen trabal/o e sen d iñeiro, 
dalle, Señor carpinteiro, 
o pan de sempre agardado. 

Os que non moven un dedo 
pra que isto colla outro xeito 
dalle, Señor dos dereitos, 
ilusión contra os recelos. 

Os poderosos e ós grandes 
que andan cheos de diñeiro 
dalles, Señor compañeiro, 
a limosna da irmandade. 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (7,37-39) 
No derradeiro día, o mais grande da festa, pú
xose Xésús de pé, e gritou: 

. - Se algún ten sede·, que veña onda min e be
ba. A quen ere en min, deitaranlle do seu ven
tre torrentes de auga viva, como di a Escritura: 
lsto decíao do Es¡iírito, que habían recibir can
tos creran nel; pois ainda non había espírito, 
porque Xesús non fora aínda glorificado. 

Os que rexen os gobernos 
apoiando ós ricachóns, 

. dalles, Señor, Pai bon, 
luz pra mellor pensamento. 

As viud iñas dos mort()S, 
ás viudiñas dos vivos, 
dalles, Señor dos sufridos, 
quentura, alento e conforto. 

O neno que non é ben, 
á xentiña que o atende 
dalles, Señor do mais feble, 
a calor i¡ue naide ten. 

Os que andan desunidos, 
ós que rompen corazóns 
dalles, Señor das unións~ 
cordas de amor espilido. 

Os que loitan en Galicia 
por facer dela un engado 
dalles, Señor do esforzado, 
chegar ó remate axiña. 

Os que andan moi contentos 
disfrutando pala vida 
dalle,Señordascandga~ 
prá sua alegría alento. 

Os mociños namorados 
que gozan ·cos seus amores 
dalles, Señor dos solpores, 
un amor ben rematado. 



As no.vas axudas do Ministerio de 

No número 16 de Irimia adiantamos a noticia de que o goberno español ía destin 
cións'' como din eles, animando á xente a que bote as súas contas pra comprobar que os 

Peneirar a propaganda 

Cómpre decir de primeiro quema.is da mit3de dese pre
suposto {que é o que sae ó 7 por cen de interés) vai destinado 
a obras de regadíos (34.000 millóns) e só 25 .000 millóns á mo
dernización das ''explotacíóns" agrícolas, que son as que hoxe 
m2is interesan ós galegos. A propaganda oficial diz. que conta 
con modernuar i ü.uúO explotacions agranas en toda bspaña . 

Supoñendo que desas l 0.000 fosen beneficiadas 2.000 
familias galegas (que xa é bastante supoñer) tocar fa a un pro
medio de 6 explotacións por axuntarnento. Isto é menos ca 
un mendo prás necesidades das mais de 250.000 familias que 
se adican en Galicia á agricultura. Por outra banda, e facendo 
números como que.re TV, resulta que o mterés ven ser o 8,5 
por cen e non o 7 da propaganda. · 

Como se ve peneirando a propaganda, hai bastante 
mais farelo ca fariña. Seguimos agardando unha auténtica 
reforma agrar!a, uns auténticos cretos baratos e a longo prazo 
que sexan accesibles pra calquera labrego que queíra poñer-· 
se ó día. Os actuais cretos poderán ser útiles prós campesiños 
que estean xa relativamente ben situados ou que · teñan bens 
con moitas posibilidades de producción . . Os pequenos toca
ralles seguir esperando ¿astra cando?. 

Condición prás axudas 

O decreto 200/1982 que saiu no B.O.E. o 12 de febrei
ro do J 982, fixa as nonnas que regulan a oferta cativa do 
gobemo espafio1 prá modernización das economías labregas. O 
organismo encargado de conceder as axudas é o IRYDA: a el 
deben dirixirse os interesados. 

O goberno chama modernizar a economía a estar pre
parado pra vender como mínimo e anualmente produtos por 
valor dnn millón de pesetas. Pra iso bota contas que hai que 
poñers . nunh.as l O ou 11 vaca~ leiteira~ ou 15 adicadas á 
c.:arne .. O lRYDA non vai esixir facturas que demostren esas 
vendas senón o número de vacllS que poden dar esas rendas 
(leite e becerro ) . 

O CAMPO SIGUE A 

Pra quen queira pedir os en 
mén que se reúnan as condícións 
Leite (del falamos no número 22 
principais <lesas condicións: la) V 
celose, tuberculose, 2a) Cortes d1 
saída do abono, 3a) Muxido mecá 
centro de enfriadeiro pró leite. 



' Agricultura: máis f arelo ca f ariiia 

lar 60.000 millóns pró campo. Agora a TV fai a propaganda do "Diñeiro en condi
cretos ofrecidos saen a menos dun 7 por cen de interés. 

\.GARDANDO 

etos, o IRYDA vai esixir ta
; que sinalaba o Estatuto do 
~ de lrimia). Recordamos as 
'acas libres de mamites, bru
.e cemento hixiénicas e con 
inico e á Jarga pedirán tamén 

Tipos de axudas 

Son de <lúas clase.s: subvencións e préstamos con sub
vencións . 
••••• 
• Subvencións. O IR YDA subvenciona a fondo perdido o 
20 por cen do total das inversións que faga o labrego, coa con
dición antes dita de cubrir coma mínimo as normas do estatu
to do Leite, despois da súa inversión . 
•••• 
• Préstamos con subvencións. · Sete bancos (Bilbao, Cen-
tral, Español de Crédito, Hispano Americano, Santander Viz
caya e Zaragozano) concederán un creto ó labrador que postü 
de acordo con IRYDA estea en modernizar os seus bens. Ocre
to cubrirá o 60 por cen dos gastos previstos e terá un interés 
do 15 por cento anual. O prazo pra volvelo será de 1 O anos. 

O IRYDA axudará de dúas maneiras: lo) Dando directa
mente ó interesado o 10 por cen da inversión cando estea feita. 
2o) Ademais o IRYDA pagará ó banco, polo labrador, os dous 
primeiros anos, quen solicite o creto pagará só os intereses do 
préstamo. Con estas axudas os cartos saen según os nosos cáJ
culos ó 8,3 por cen de interés. Quen poida que se aproveite. 

Outras cousas a ter en conta 

• · As n:iilloras hai que facelas no prazo dun ano desque se 
conceda o creto. O 35· por cen dos gastos debe ser en obras ou 
instalacións permanentes. 
• O máximo a solicitar é de 1 O millóns. 
• Pra solicitar estes c.retos hai que estar inscritos no Re
xistro provisional de Granx~ Produtoras de leite. A inscripción 
fana nas Cámaras Agrarias e o prazo remata o 31 de maio. 
• Quen queira acollerse a estas axudas debe solicítalas nas 
oficinas do IRYDA. 
• Poden infonnarlle ampliamente e axudarJe a cubrir os 
impresos nas Axencias de Extensión Agraria. 
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O PRINCIPIÑO NO PLANETA DO BORRACHO 

Unha vez o principiño chegou a un plameta que estaba habitado por un be
bedor . Foi unha visita moi curta, pero sumiu ó principiño nunha grande melancolía. 

- lOué fas ahí?- preguntoul le ó bebedor, que estaba sentado en silencio 
dtante dunha colección de botellas valeiras e outra colección de botellas cheas. 

- iBebo!- respondeu o bebedor con tono lúgubre. 
- lpor qué bebes?- preguntou .o principiño 
- Pra esquencer. 
- lPra esquencer qué?-·inquiriu o principiño, xa compadecido. 
- Pra esquencer que sinto vergonza -confesou o bebedor baixando a cabeza-. 
- lVergonza de qué? -preguntou o principiño que quería socorrelo. 
- · iVergonza de beber! - dixo o bebedo_r, que se pechou definitivamente no 

silencio. 
E o principiño marchouse todo perplexo. 
"Dende logo --iba decindo pra si durante o viaxe- as persoas maiores san 

rnoi raras". 
(De "O Principiño", A. de Sainte:Exupery) 



UN AMIGO DOS BOS: O LIBRO 
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Unha editorial da nosa terra anuncia os 
seus libros con esta frase: un país é grande 
pola sua cultura. Neta hai unha grade verda
de, xa que o desenrolo dunha sociedade, dun 
país, compre medilo pola cultura da súa xen
te mais ca .po!o poderío económico. Xa talá
bamos nesta sección de lrimia disto hai va
rios números (n. 4), pro hoxe volvemos ou
tra vez sobor delo. 

Na nosa Galicia a xente le moi pouco. 
O porqué dese pouco ler daría moito que ta
!ar e, se cadra, algún día habemos talar diso 
e de a quen habería que botarlle as culpas de 
que en Galicia falten escolas, de que as que 
hai estean como están e de moitas cousas 
mais. 

Pro, como se di, cos que irnos pra ve
llos o choio xa non tén remedio, ou teno ben 
escaso. Así que cómpre ollarmos prós peque
nos, prós nenos e nenas que, dentro duns 
aniños, han se-los homes e mulleres donoso 
país. 

Antes pensábase que iso de andar ás 
voltas cos libros era pra ben tarde, pra cando 
os rapaces e rapazas "xa sabían ler e enten~ 
dían". Así nos foi, e esa foi_ unha das causas 
do escaso amor ós libros que témo-la xente 

maior. 
Agora sábese que o proceso é xusto ó 

revés: se se quere que unha persoa lle colla 
agarimo ós libros e á lectura, tén que estar en 
contacto con eles dende moi nova; os libros 
teñen que ser un xoguete dende os primeiros 
anos. 

A moderna educación xa recomenda 
mercarlle ós pequerrechos libros de imaxes-, 
pra cando aínda non saben ler. Neles, os ne
nos non len palabras, "len" imaxes, as fer
mosas imaxes dos libros infantís. Claro que 
esa lectura só paga a pena cando, a carón, hai 
unha persoa maior co cativo, lendo aquelas 
imaxes e poñéndolle o nome ás cousas . 

E, cando chega a hora de aprenderen a 
ler, os libros son a axuda fundamental. Con 
eles os nenos senten a necesidade de descifra
-las palabras, teñen anceios de entrar no 
mundo das historias· e dos contos. Claro que 
estamos a talar do caso no que a aprendizaxe 
da lectura sexa unha leda aventura prós ne
nos. Porque se teñen a mala sorte de teren 
uns país ou uns mestres que lles toreen a ler 
antes de tempo, o proceso será o. contrario_ 
O neno aborrecerá a lectura e non quererá 
saber nada dos libros. E logo, por riba, moi
ta.s veces ha ser el quen leve as culpas_ 

Logo, cando o neno xa tén o mecanis
mo da lectura, pode empeza-la fermosa aven
.tura que xa non abandonará nunca: a aven
tura de ler. "Detrás de cada libro hai unha 
persoa que me fa/a", decía un grande escri
tor. El sabía que cada libro é unha JX>rta a
berta á cultura e ó saber, á imaxinación e á 
fantasía. 

Por iso convén que os nosos nenos e 
nenas, dende ben novos, medren cos libros 
á súa beira, libros axeitados á súa edade. Oue 
os libros sexan un dos seus xoguetes preferi
dos, o xoguete que se quere como se quere a 
un amigo. E somos nós, os pais e nais, os que 
témo-la obriga de facer posible esa amistade. 

Fan falla libros, pra sermos mais per
soas e pra sermos mais libres. 

MADALENA "MARIÑO 
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:< Vigo e mais Coruña foron O domingo, Dezaseis, ~ 
~ escolleitas en Ga/icia houbo en Vigo gran follón: ~ S pra seren sés dos Mundiais subiu a Primeira o Celta S 
~ o que é unha delicia. e, ademais, foi campeón. ~ 
~ )o( 

~ Porque como tamén cadra A íntla .que acabou a Liga ~ = o Ano Santo en Compostela, fútbol aínda haberá mais ~ = turistas e mais romeiros porque xa temas á porta ~ 
3 virán a Galicia a vela. os campeonatos Mundiais. · ~ 

. )o( 
10( " )o( = O deporte é cousa boa Televisión deixará ~ = ben doada de mirar, fartos ós aficio[l(J,dos, · )o( = pero aquí o importante pro a quen non lle guste o fútbol ~ 
~ évos o participar. os pobre~ van apañados. ~ 
p )o( 

~ Promover sempre o deporte ·Mentres que os hinchas pensan ~ 
t= pra que xoguen moito os nenas, cómo rodanas pelotas, ~ 
~ gastar car tos en favor os dos negocios calculan ~ 
)o< dos equipos mais pequenos. cómo poñeren as botas. S 
).....- )o( 
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11lrimia" pl>dese meres: . 

• En Santiago: L:ibrería ~ 1Agar~mo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería 11Nos". Praza do Libro. 

• En· Lugo: Librería 11Biblos"~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. " 
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