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A GUERRA DO LIBANO

O Líbano é unha nación que hai
ben poucos anos ·era chamada a Suiza
'··do Oriente e hoxe está arruinándose
por culpa da guerra. Israel acaba de invadila coa disculpa de que alí viven refuxiados moitos palestinos e, entre eles, os xefes guerrilleiros que queren
que Palestina volva a ser a súa tetTa.
Como sabemos, os hebreos pasaron moitos sécu Jos sen terra propia,
espallados por todo o mundo e despre·ciados as mais das veces. No ano 1948
fundaron en Palestina o Estado de Israel. onde fora a súa patria. Pero, por
desgracia, foi a conta dos habitantes
palestinos que desde entón viven en
campos de refuxiados, dispersos polo
mundo árabe. A mesma Xerusalén vive esnaquiza4a entre israelís e palestinos.
Os hebreos tiñan dereito a unha
patria, pero os palestinos tamén a teñen. Os hebreos foron perseguidos sobre todo por Hitler, que na súa tolemmia racista chegou a dar morte disque
a 6 millóns de xudeos que vivían en
Alemania. F oi un tr~mendo holocausto. O que non se entende ben é que
agora eles mesmos anden a repetir esa
triste fazaña do racismo, tratando de
aniquilar ós palestinos coa axuda dos
norteamericanos. Alí os hebreos son
moi podentes tanto polo número coma polo capital de que dispoñen. Nesa
conxuntura é moi difícil que .o noso
corazón non se dispoña a favor dos palestinos, vítimas deses intereses tan
pouco humanos do capital.

ESTUDAR O FUTURO
DOS NO SOS MONTES

Non abonda con cortar o Jume nos 1w sos montes; compre facelos mais re11tabiles .
Ademais España necesita maís rnadeiras pro seu consumo diario: estarnos impo rtandoas do extranxeiro por un valor Je 30
mil millóns de pesetas cada ano . E verda<le
que non se pode repobar salvaxemente buscando unha productividade a corto pla7.o ...
O mesmo ocurre co agro hai un minifundismo no noso monte que recorta a sua
rentabilidade: mentras nos montes do Estado unha parcela ten 481 Ha., no monte particular só ten 2,5 Ha. por termo medio.
·
A solución é tamén o cooperativismo
de productores forestales que tan urxente é
en Galicia a todos os niveis.
lCOMO LOITAR CONTRA
O RAQUITISMO INFANTIL?

O raquitismo infantil é unha das enfermedades máis comuns no noso país, e debese a falla de vitamina D ... O sol gal ego non
produce unha cantidade respetable desta vitamina na piel do neno. Esta vitamina podemola tomar en .alimento ou medicamento,
oú tamén tomando o sol, sin chegar a tostarse. Quince minutos diarios de sol, abondan
prá que o neno non sofra de raquitismo. Sin
freírse en moitas plaias da nosa costa , un pode disfrotar do sol en moitos recunchos dos
nosos ríos e costas. De todos xeitos aconsellamos ós nenos do interior a participar en
campamentos ~colonias de vrán. Podedes informarvos nas oficinas de Cáritas, Caíxas de
Aforros de Ca.licia, Direccións provínciais de
Cultura e Xuventude, etc.
iSOS! PRO R 10 MIÑO

Estos ríos que acollen cos seus brazos
ós veciños limítrofes no quente vran, vense
moitas veces ultraxados por estos mesmos
homes. E triste ver cómo está o Miño en
moitos dos seus tramos: nestas semáns en
Lugo, pecto da estación elevadora, vimos un. ha campa de peixes e troitas mortas por causa dos residuos que ali van, en Rábade parece
que o alcantarillado da vila verte directamente ó río.

Domingo 15 ordinario

UN.CAXATO PRO CAMIRO

t
Nada pró camiño,
somente un caxato
pra se apoiiJr cando un canse.
Nada pró camiño,
nen pan f!en a/forxa,
nen cartas na carteira,
somente un caxato
pra se ªJ!oiar cando µn canse.
Nada pró camiño,
unhassandaliasHxeiraspróspé~

pra poder avanzar mais axiña,
e mais nada; e un caxato
pra se apoiar cando un canse.

/fiada pró camiiio,
un vestido, somente un., ·
pra cubrir o carpo
e facer/le liviana a andadura,
e mais nada; e un caxato
pra se apoiar cando un canse.
Nada pró camiño,
mais que a angulemí<J do cambio
na propia vida e na.dos demais,
é un caxato
pra se apoiar cando un canse.
·Nada pró camjño,
mais que a paz ofrecida sempre
e sempre desexada,
a convivencia gratuita dos veciños
e un caxato
pra se apoiar cando un canse.

EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS (6,7-13)

Entón chamou ós Doce, e empezou a envialos de dous en dous, dándolles poder sobre
os espíritos malos. Recomendoulles que non levasen nada para o camiño, fóra dun c·a xato: nin
pan, nin alforxas, nin cartos na faixa. Qu~ calzasen sandálias, pero que non levasen · mais que
unha túnica. E avisounos:
. .
-Cando entredes nunha casa permanecede neta astra que vos marchedes. Se nalgún lugar non vos acolleren nin vos escoitaren ídevos
sacudindo o pó dos vosos pés, para que lles sirv~
de aviso.
Marcháronse, e predicaron a conversión.
Botaban fóra moitos demonios, e curaban os
enfermos, unxíndoos con aceite.

Nada pró camífio,
mais que a rabia
contra quen.frea os cambios
e fai de nosoutros
pezas-inmóviles do seumuseo privado;
·
eun caxato
pra se apoiar cando un canse.
· Nada pró camiño,
mais que a forza
pra -vencer o mal e·os males
e facer xente feliz,
e un caxato ·
pra se apoiar cando un canse.
Señor,
iquen nos dará un caxato?
Santo Caxata solidario,
. ora pro nobis~

FALEMOS DE
As Gándaras de Budiño
Nos últimos días de abril, sentiuse. falar ahondo na TV,
na radio e nos periódicos, das Gándaras de Budiño e das protestas..s:¡ue desatou entre os ecoloxistas o proxecto de facer nelas un polígono industrial.
As Gándaras é un terreo pantanoso duns $ kilómetros
cuadrados de ~tensión situados na parroquia de San Salvad.o r,
municipio ·de Porriño (Pontevedra). Eses terreos -incbltos-'son importantes 'por duas razóns: por motivos históricos pois
neles aparecw-on gran cantidade de restos da época paleolítica
media (con uns 30.000 anos de antigüedade) e por motivos
biol6xicos pois na lagoa das Gándaras aniñan 140 especies de
aves distintas, 12 de reptís, 10 de anfibios e 7 de peixes. Algunhas desas especies só se encontran nas gándaras de Budiño
e en nirigún outro sitio de Galicia.
Por iso cando as autoridades quiseron transformar as
Gándaras de Budifío en terreos ·pra industrias, os ecoloxistas
protestaron e fixeron ullha campaña de concienciación da opinión pública cunha marcha en bicicleta odia 28 de abril.que se
levou a·· cabo a pesar de ser prohibida polo gobernador civil. A
marcha serviu pra informar á xente da importancia de conservar a vida salvaxe en Budiño.

A importancia da ecolox ía
Ecolqxía é a relación dos animais co seu medio ambien-

te. Os ecoloxistas estudian .a nature;
nimais, e preocijpanse por eles. Tan
atbres e· o ben que fan ós humanos
froitos, madeira, protexendo cont1
súas raíces, regulando a auga que q
etc ..
No artigo 45 da Constituciór
dos teñ.en dereito a disfrutar dun mf
desenrolo da persoa, e o deber de co
cos velerán pola utilización raciom
fin de protexer e mellorar a calidade
Pouco a pouco a xente vaise e
tigo da Constitución e van tomahdc
natureza pasto que saben que unha
propia destrución da humanidade.

En que loitan os ecoloxistas·

Chámanlles ecoloxistas a aqu
natureza e se preocupan da sua con
controlar .e urxir as autoridades pi
das fábricas que emporcan o aire e
go a vida. Loitan por impedir o v1
das centrais nucleares ó mar: eses re
encerrados en paredes de aceiro e e
co contacto do mar poden reventai
millons de peixes coa repercusión q1

ECOLOXIA
la, a vida e costumes dos anén estudian as plantas e as
: osixenando o aire, dando
ra a erosión do chan coas
.ueda almacenada no chan,

Hai pouco que trataron de impedir o verquido deses residuos atómicos a 3.00 millas de Fisterra nunha zoná do Atlántico moi próxima á costa galega, que se está a convertir
nun cemiterio nuclear .
A nivel internacional evitaron a matanza incontrolada de
baleas .que corrían perigo de extinción, e fixéronno con risco
incluso d.a súa vida, xa que se interpoñían entre as baleas e os
barcos baleeiros con botes neumáticos, pasándolles por veces o
arpón moi cerca e nun mar moi batido.
Agora están. en Groenlandia e Canadá impedindo a matanza dos bebés da foca~ cun método pacífico e· pintoresco:
pintan a pel branca das focas facéndoa inservible pró comercio
e salvan así as súas vidas.

española pode lerse: "toambiente axeitado pró
1nservalo. Os poderes públitl dos recursos naturais, co
: da vida ... "
leca tan do da razón dese ar> mais interés na defensa da
t natureza destruída sería a
1

~dio

Respetar a natureza é respetarnos a nós mesmos
Nós podemos axudar o difícil labor deses esforzados ecoloxistas, preocupándonos pala vida animal que nos arrodea,
tendo coidado de non destruir niños nin de matar polo mero
pracer de matar. Especial atención merecería neste tempo de
vran o lume no bosque (un 90 por cen dos incendios son pro:
vocados) que destrúe riqueza e vida como se explicaba no número 32 de lrimia. Incluso os insectos e os pequenos animais
son importantes e beneficiosos pró home: transportando o polen dunhas flores a outras, facendo o mel etc ... Alegrando , en
fin, sen damos de canta , a nasa existencia.
Sara Paz Quiñones

telas persoas que estiman a
tservación. Preocúpanse por
ra que o fagan: os residuos
as augas que poñen en peri-.
erquido de restos atómicos
stos son .radioactivos anque
emento, estas ó erosionarse
·, matando co seu contido a
ue iso tería na nosa vida.

fCOWGiA
OLJ1

!

SÍ

YES!

Despois das lendas sobre do Apóstolo coas que escomenzamos esta nova sección do noso semanario, irnos· ofrecer por·algunhas semanas lendas de tipo fantástico, que tamén abondan na nosa Terra.
O DIAÑO E A OVELLA
Unha vez tres mozos
reun íranse na taberna pra tomar un has . cuneas, descansar
do t raballo do día e divertirse
contando contos das mozas
do lugar.
Despois de varias rondas, e como estaban lonxe das
súas casas, puxéronse de volta
antes de cair o sol. E así voltaban ledos, continuando a
farra que escomenzaran na taberna, e a(nda maís animados
polos xerros de viño que se·
paparan, e cavilando na cea
que lles esperaba a cada un
deles.
Non andaran moito camiño, cando á beira dun-rego
viron unha ovella branca, ben
gordiña, que engaiolou de
cqntado ós tres mozos, e estes
pu~ronse a botar apostas sobre quen sería o dono de tal
animal.
Pasados uns minutos ch~garon o convencimento de que ninguén da bisbarra poderfa ser o seu dono, polo que decidiron botala ó lombo e cavilar un bon destino pra tan
relocente animal. Pouco· despois, un dos tres
preguntou o parecer do resto sobor dunha
cuestión, que el xuzgaba unha idea lucid(a.
-lOue vos parece se lle damos a ovella á .taberneira pra que.a mate e a guise?. Pasado mañán podemos facer unha boa festa a
conta dela.
M~ü dito, meu feito. Non foi ·necesario
convencer a ninguén, e como estaban aínda
perto da taberna, decidiron voltar de contado.
Con todo, o que levaba a ovella comenzou a sentir peso de abondo, decindo

que a cada paso lle costaba mais camiñar
pois a carga pesáballe cada -vez ·mais.
Comenzaron as coñas e as bulras. Pero
.o que levaba a ·ovella seguía a laiar, até que
non puido dar un paso mais, soltou a ovella;
e ó caif"eSta e darse .c ontra o chan~ produciuse uriha cousa .Como unha·explosión, trocandGse no mesmo momento nun arrepiantf? de- .
·mo que chéiraba que cu>éstaba a xofre.
Os mozos ficaron paralizados ante tal
suceso, pro asustáronse aínda mais cando o
diaño, a pouco tempo., voltou transformarse
en ovella, alonxándose de alía todo correr.
·Como esta eorren ·pola· ·nosa Terra,
moitas lendas sobr~ da aparición do demo
nas mals diversas apariencias. ·
··

- ¿P-Olt QUE FALAMOS NOUTRA LINGUA COS RAPACES?~

11

Hai dúas semanas, ó falarmos deste tema, sinalabámo-lo fenómeno que inda se dá en moitas familias: o que os pais, galego-falantes de sempre, se comuniquen cos seus fillos en castelán.
E viamos alías eausas que facían posible esta situación.
Está ben claro que os país que actúan así fano de boa fe. Eles pensan que iso é millar prós ·
seus fillos, xa que se o castelán é o idioma dos que mandan, (xuzgado, igrexa, escota, oficinas)
convén que os rapaces o saiban.
Diante. <lestes raionamentos (de boa fe, pro -na nosa opinión- equivocados) haí que deíxar claras varias co:usas:

1° Eses país están, sen eles sabe/o, transmitíndolles un complexo de inferioridade ós seus fil/os.
Os nenos, desde noviños, teñen ós país como persoas que todo o fan ben. E é bon que sexa así. Pois
eses nenos ven que os seus pais teñen unha chata: falan en galego (que debe ser algo malo, xa que non llo fatas a el). Así, ese neno, ademais de quedarse coa idea de que o galego non vale, por extensión acabará avergoñándose da lingua dos pais e, nalgÓns casos, astra de seus país.
2º Por outra handa, están coutándolle as súas posibilidades de desenroÍ.a-la intelixen_cia.
Como xa díxemos algunha vez, cando un neno -rompe a falar, vai construindo a súa intelixencia. Os
pais galego-falantes, ó falarlles doutro xeito, o único que conseguen é que o rapaz leve unha idea incompleta
do castelán (porque 6 castelán que lle poden fala-los país non é mais ca un galego. traduddo) e unha idea incompleta do galego {que d rapaz aprede, inda que non o fale , xa que o escoita nas conversas dos maiores).
Cando o rapaz chegue á escola, en vez de levar unha ligoa ben asentada, que lle axude a razoar con xeito, e, 4esde ela,, aprendér tamén ben o castelán e, se cadra, outras linguas, o que leva é unha extraña mistura
que lle J:ia coutar toda a aprendizaxe. Se a isto se lle engade o feito de que moitas das nosas escolas inda estean de costas á ligoa do país, non nos ha extrañar ·q ue teñámo-la porcentaxe de fracaso escoJar mais alta de
toda España. ¿Astra cando?
3º Por ouj{a banda, o perlgo de que os rapaces non saiban o suficiente caneMn pra defendérense Dos
sitios que lle lo 'pidan, hoxe non existe. Desde que a TV está a falar a cotío nas nosas casas, o neno adquire o
suficiente ·caStelán instrumental. Agora é ó revés: a que está en peligro é a nosa lingua que, inda que ben viva,
non dispon deses medios ~radio, TV, xorriais, que tén o castelán.
i¿ Habemos permitir, :X:a que logo, que sig'an saíndo xeneracións de rapaces e rapazas que se avergoñen
da súa lingua; dá súa cultura, da súa terra? ¿Hapse seguir rindo de nós á hora de pedirmos ou esixirmos calquera cousa? ¿Hán seguir sendo a·s nosas escolas unha fábrica de nenos e nenas fracasados? ¿Terá a]gún día a
nosa lingua a consideración que lle cómpre? ¿Cando abandonaremos aquilo d~ '"mexan por nós e hai que decir que choven?
A resposta a todas estas preguntas non é doada e depende de moitas cousas. Pro unha delas é recuperatmo-la nosa digrtidade de ser galegas. E iso einpeza por deíxarlles en herdo ós nosos fillos o mais ferm oso
que ternos, o que nos fai galegos de verdade: a nosa lingua.
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Vhan os ecoloxistas·
que se botan a faltar
pro que o nosa Noturezo
non se vaia destragor.

22
22

~~
ll

~~
~~

22

ll
ll

22
22

~~

~~
?l
~~

~~

ll

E esa man crimina/
que ten o brutal costume
de destruir canto atopa
·prendéndolle ó monte fume ,
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Industrias contaminantes
cos seus noxentos verquidos
están a matar o 11ida .
émporcallando os ríos.

Proc/amade todos xuntos
saíndo ó ventimperio:
que o noso mar non ha ser
un inmenso cemiterio.

O capital, sen conciencio,
despofs de abusar do xente
aínda.lle roubo o seu aire .
derramándo!le o ambiente.

·Que as artes de pesca sexan
legales e mais sen trampa,
que os mariñeiros non Són
uns delincuentes da hampa.
Desde as páxinas de lrimia
· Ga!icia enteira berra:
non matedes, por favor,
.a vida da nosa terra.

Fábricas de celulosas
que bot<in un porco fume
espallando poló ambiente
o seu fedento cheirume.
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lrimia" pódese meres: ·
1

• En Santiago: Librería ~ Agar~mo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro.
• En- Lugo: Librería Biblos"~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería Seoane.
11
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