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TRONOS E LOSTREGOS NO CEO 
A ninguén se lle esconde que a vida 

(l1 i laorego é unha vida marcada polo sinal da 
dt1reza, dos contratempos, dos traballos. A 
paciencia ante a vida, tan propia, polo .v.isto, 
dos que traballan a terra, é coma unha 
especie de callo, que vai collendo duramen a 
forza de gramar e gramar diario no mesmo 
punto. Non semos pacientes porque sí. 
Somos pacientes porque a loita da vida nos 
dí que moitas veces a paciencia é a única 
saída que nos queda ante circunstancias 
inevitables. 

Non sabemos se cando este numero 
de IRIMIA chegue ás mans dos lectores 
seguiremos tendo o mal tempo que nos 
atlixe. Despois dun iverno duro, co. agasallo 
persistente .da neve, despois dunha primavera 
serodia e pouco fiel ó seu oficio. vémenos 
agora cun verao aínda peor, que non fai máis 
ca _ir estragando pouco a pouco os froitos 
que con mil contratempos foran saín
do arriba. Paciencia.Coceo ninguén pode . E 
antes aínda había algún crego que sabía 
esconxurar o·mal tempo, pero agora ... 

Pero neste caso, ¿non queda máis ca ter 
paciencia? A luz dos lóstregos e o estrondo 
dos tronos, ademáis de nos encoller os 
ánimos, ben poderían valer para facemos 
acordar e ver que cicáis teñamos que cam
bear algúns productos que traballamos ou 
algunhas formas de os traballar. En moitas 
zonas, por exemplo, o simple cambio da cura 
en seco da herba polo ensilado en ver
de, serviría para alixeirar moito os tra 
traballos, e quitaría de enriba da xente 
a angustia de ver que, uns tralos outros, os 
dias amencen cubertos e o sol non ten a ben 
ofreceernos a súa compaña tan necesaria. 

Paciencia, e saber agardar. Pero ollos 
abertos, e saberlle gana-la baza ó tempo, que 
para algo témo-la cabeciña enriba dos 
ombreiros. 

* * * 

AS ASOCIACIONS DE EXALCOHOLICOS 
veñen traballando mojto pola recuperación 
<lestes enfermos, conseguindo a curación· dún 
oitenta por cento dos ingresados na Asocia
ción. En Galicia: funcionan cinco ~entros des
te tipo: A Coruña, Fe.rrol, Vigo, Lugo e Bu
rela. Si ternos en oonta os perxuicios da bebi
da para a persoa alcohólica, o labor destas a
. sociacións merece todo o no so apoio. En 
España hai tnáis "de cinco millóns de alcohó
licos. 

AXUDAS PARA MERCAR MAQUINAS 
AGRICOLAS COMUNITARIAS: vanse· con
ceder subvencións para máquinas agrícolas 
que sexan utilizadas por un grupo. Estas axu
das, nun corenta por cento do coste total, 
van encamiñadas a estructurar máis racional
mente a compra desta ferramenta e a poten
ciar o traballo colectivo e cooperativo. Se
guiremos informado. 

AS POTAS CO.NTRA AS METRALLETAS 
Vintecinco mortos, entre eles catro nenos, é 
o balance da· 
última xor
nada d~ loi
ta de protes
ta do pobo . 
chileno po
las ruas con
tra o réxime 
fascista do 
dictador Pi
ñochet. Per
to de 2.000 
detidos e 
moitos feri
dos. As or- · 
g a n i z a
cións da o
p o s i -
ción- insta
ron a romper o silencio do toque de queda a 
golpe de pota, e o exército respondeu a tiro 
limpio contra das casas (na foto vese un sol
dado disparando contra as ventás) . Unha vez 
máis a dictadura non funciona . 



OS PRIME/ROS 
NA FESTA DE DEUS 

Hai a/gúns 
que se poñen sempre 
nos primeiros postas .. 
Porque poden facelo. 
Porque queren faceto. 
Teñen vocación de mandomals 
Apártate deles. 
Os mandamais traen o anda

cio da división. 
E a división non nos deixa 

m{!drar. 
Hai outros 
que, anque quixesen, 

DOMINGO 22 DO TEMPO -ORDINARIO 

t E V-A N X E LI O SE G U N DO L U CA S ( 1 4, 1 • 7 -14) 
Un sábado ía Xesús comerá casa dun xefe dos 

fariseus; e. eles vixiáb ano. 
Decatándose de que os convidados buscaban os 

primeiros postos, propúx_olles unha parábola: 
-Cando alguél). te con'vide a unha boda, non te 

poñas no primeiro posto. Pode suceder que un máis 
distinguido ca ti tamén estea convidado, e chegan
do o que vos invitou che diga: "deixa o sitio a este", 
e cheo de vergoña teñas que ir para o último lugar. 
O contrario, cando sexas invitado, ponte no derra
deiro lugar, pa-ra que cando chegue o que te convi
dou, che po·da decir: "amigo, sube máis arriba". E 
quedarás moi ben diante de tódolos convidados. 
Porque o que se enaltece será rebaixado e o que se 
rebaixa será enaltecido. 

E díxolle tamén ó que o convidara: 
- . Cando dés un xantar ou unha cea, non chames 

ós teus amigos, irmáns, parentes ou veciños ricos; 
non sexa que eles te recompensen convidándote ta
mén a ti. Cando dés un banquete, invita ós pobres, 
eibados, coxos e cegos; e ~erás ditoso, porque non 
te poden recompensar; pero xa se te recompensará 
na resurrección dos m orto s. 

nunca chegarían ós primeiros 
pastos: 

cando se celebre a caída dos 
, · poderosos. 

os pobres, 
os eibados, 
os coxos e os cegos, 
os ignorantes, 
os labregos, 
os obreiros, 
os que falan a verdade, 

"'** *** *** 
1 • 

Teñen reservado' sempre 
· o derrodelro lugar. 

Seguramente ti es un destes. 
Alégrate. 
A vontade de Deus 
é reservarche gratis 
un primeiro posto 
no banquete final, 

Alégrate. 
A vontade de Deus 
é que ospobres xuntos, 
tódo/os que ocupan os derra-

deiros postos, 
avancen, medren, solezan, 
soian da súa pouquedade, 
e celebren xuntos 
a festa dos fil/os de Deus. 
Cando un pobre e outro pobre, 
xuntos, · 
dan un paso adiante·na súa 

liberación, 
Deus fa/ festa no ceo. 



-~ 
· ·~ 

.Para .-.· 
con e< 

Sentimos falar moitas veces da ONU: na TV, na radio, nos xornais (que' se p 
conflictos alí está ela). Con seguridade que todos sabemos, mais ·ou menos, de qué~ 
cións Unidas (ONU) é un organismo internacional, constituido polos estados que: 
cooperación política. económica,. social e cultural internacional, encamiñada a logra: 

Un pouco de historia. 

A ONU é a heredeíra da Sociedade de Nacións · 
(S.D.N.), organismo similar, anque menor, anterior 
a Segunda Guerra Mundial -creado en 1-919 polo 
Tratado de Versa lle~ (Francia)~ cuias institucións 
inspiraron o nacemento da ONU, tras do seu traca-· 
so e a Segunda Guerra Mundial. 

A sua orixe ·está na alianza dos grandes estados, 
que se uniran na loita contra do Eixe ( Roma-Ber-
1 ín, o fascismo), na Segunda Guerra Mundial. Esta 
alianza preparou o camiño da organización median
te a "Carta Atlántica" -firmada en Agosto de 1941 
polos presidentes de EE.UU. e Gran Bretaña- e 
pola "Declaración das Nacións Unidas" -firmada 
un ano despois por EE.UU, Gran Bretaña, URSS, 
e un ano despois por China-. Foi madurando a 
idea nos anosseguintese na primavera-vran do 1945 
firmouse a 11Carta das Nacións Unidas" en San 
Francisco, e o estatuto do "Tribunal Internacional 
de Xusticia"; cousa que fixeron xa-daquela 50 pa í
ses, e moitos máis nos anos seguintes. 

Composición. 

Anque se chama "unión de nacións" e a Carta 
fala de "unión de pobos", de feíto é máis ben unha 
"unión de estados' soberanos", é decir, unión de go
bernos de estados independientes. 

Son membros orixinarios os 50 países que parti
ciparon na Conferencia de San Francisco e foron os 
primeiros en firmar a Carta. Deles os "Catro gran-

des" (EE.UU., URSS, lngl; 
privi lexio do dereito a ve1 
calquer resolución, o que d 
ganización. Tamén tiña est 
cionalista (Taiwan) ata que 

. ONU o entrar nela a China 

Estructura 

A ONU · está estructurad 
neira: 

• Asamblea Xeral (con 
é o 6rgano deliberativo (on 
toman as decisións). Esté 
membros da organización, 
Decide sobre custións imp 
da paz e a ·seguridade ínt1 
membros do Cosello de 
exclusión de membros da 
tos, etc. Reúnese ordinariél 
extraordinariamente cando 

• Consello de Segurida 
materia poi ítica. Compos 
membros: os "catro grand 
por dous anos pola Asamt 

. seu voto, anque "os catro1 

to, que poden tumbar calq1 

• Consello de Tutela, e 
encargadas de administrar 
a tutela polos membros d< 



:er a ONU 
tolo das Malvinas, que se no Ourente Medio, que se en Centroamérica ... onde hai 
se trata, pero quizabes non saibamos moito dela. Pois ben, a Organización das Na
aceptaron cumplir as obrigacións previstas na súa Carta; e que ten como fin unha 
tr a paz-e o progreso en todo o mundo~ 

.aterra e Francia) ·teñen o · 
tar, ou sexa, a invalidar 
:lisminue a eficacia -da or
te· privilexio -a China Na
~ en -1971- foi excluida da 
Popular (China).-

ja e organizada desta ma-

sede en New York), que 
1de se falan as cousa$ e se 
.á formado por t~do los 
, con un voto por país. 
>ortantes: mantenimento 
:ernacionais, eleccións de 
Seguridade, admisión e 

1 Organización, presupos-
3mente en se~ión anual e 
> faga falla. 

tde, órgano executivo en 
ito, dende· 1965, -por 15 
les" e outros 11, elexidos 
Jlea Xeral. Cada quen -co 
" co·seu privilexio do ve
¡uera decisión ... 

:omposto polas potencias
. os territorios ~ometidos 
o Consello de Seguridade 

óu pola Asamblea Xeral. Ten pouca importancia e 
autorídade. 

. • Consello económico e social (CNUCED), com
posto por ·27 membros elexidos poi.a Asamblea Xe
ral, que interveñen no campo económico, social e 
asistencial. Ten constituido comisións para Europa, 
Asia, Africa e Hispanoamérica (CEPAL). ' 

• Tribuna Internacional de Xusticia, órgano de 
xusticia composto por 15 membros, que elabora e 
codifica o dereito (fai leis1 e resolve os problemas 
de .xusticia internacional a el sometidos. Só poden 
comparecer ante el os estados, non as persoas. 

• O secretariado é un órgano administrativo, ta
mén, con sé en -New York. E o máis alto funciona
rio da ONU, e ten cumplido papeis moi importan
tes ó longo da súa historia. O secretario é nomeado 
pola Asamblea Xeral, a proposta do Consello de Se
guridade. 

Dende a súa formación a ONU tivo ata hoxe 5 
secretarios: 

- · Trigve Lie (noruego), de 1946 a 1952. 
- Dag Hammarskjold (sueco),dende1953a 1961 
- U Thant (birmano), de 1961 a 1971. · · 
- Kurt Waldheim (austriaco), de 1971 a 1981. 
- Pérez de Cuellar (mexicano), dende 1982. 

(A próxima semana habemos continuar falando 
da ONU e das suas posibilidades) 



HISTORIA DA CUCA (fil) 

A Cuca endexamais foi vaca para 
botar un rego, nin siquer para aterrar 
unhas patacas. Como tiña o pescozo 
tan delicado, ¡afogábase a pobriña! 

Eran as outras, as sufridas do país, 
as que tiñan que traballar para ela, 
para si, pra nós, criar os becerros e dar 
un goto de leite, que ainda non sei; 
rniñas pobres, de donde o podían qui
tar, nin como podía ter a graxa que ti
ña; porque, poñer, poñía unha cabeza 
que namoraba; ~n cambio, o dela, dito 
aquí entre nós, era unha cousa azulada 
que algunha persoa reparada non esta
ba libre que lle dese un chisquiño de 
noxo. E iso que non podía pasar sen o 
seu latón de pienso ós postres de·cada 
comida; que se non non se sostiña. 
¿Como se sotiñan as do país, larpéira? 

Matinando nesto un dia resolvemos 
mercar un tractor, anque xa nos dixe
ran nun curso do PPO e ináis os da Ex
tensión Agraria. que un tractor non é 
rentable con só cinco vacas; pero se 
tocan a folgar, na nosa casa tanto de
reito ou máis teñen a folgar as do país 
como as de fora. Despois, as outras, 
entre elas, chuzgábanse o olio e so
rrían polo baixo. Facían ben. Aínda 
un dia que andaba alindando a Roxa e 
a Cachorra pola corda, alí por tras do 
hórto, ceibaron unhas picadas que · 
abofé me fixeron estoupar a rir. Se . 
non f ora porque hai que ser precavido 
e non botar · máis gasolina derriba do 
lume, habíaUes tirar eh pola lingua. 

A Tehca tomuo a cousa a peito,· · 
como corresponde, ·e ó quedar des- . 

cansada brincouse ·en trece litros de 
leite, preñada de catro meses e todo, 
pra que despois digan que as do país 
non son calidosas. ¿Pero vaia que non 
sabedes o que discurriu a boa san
tanderina (o de santanderina ·é un di
cir, xa se sabe) pra seguir mantendo o 
prestixio? 

Pois meteulle na cabeza o demo, 
que santo non o foi, ir preguntándol
lles a cada unha das outras cando as 
atopaba por separado: - ¿Tu sabes si 
tendré que hacer declaración de renta? 
Es que como yo doy veinticinco litros 
de promedio ... pues eso. Non era certo 
que dese eses litros, nin moito menos, 
é que como ela era moi creída, igual 
que case todas esas que se pasan de 
espipiritadas, repetía as mentiras que 
lles escoitara dicir dela ós tratantes nas · 
fe iras. 

As outras somente . lle respondían 
· sen facerlle moito caso: - ¡Bo!. E ·se

guían pra adiente; Só a Figueira, que 
se chamaba así porque de pequeniña 

. tivera moitas verrugas e era medio re
trasada mental, lle prestou unha certa 
atención, pen,sando máis en sf mesma 
que .en. el.a, e díxone: ·,....... ¡Ai, pois se ca
dra, si! ¿E iso afecta algo pra o subsi
dio? Igual tiña que facer eu tamén al
gunha declaración desas. Que d~clara
ción había _de te_r que facer ela, miña 
santa, se co estrumadiña que quedara 
despois <le carrexar todo o esterco pra 
as patacas e pró millo, non tiña m~is 
líquido imponible no seu corpo que a 
auga que bebía!. 

(Continuará) 



O XOGO DAS DIFERE 

Estes dous 
dibuxos 
parecen igu~üs, 
pero non o Si)n . 
Hai entre el::s 
1 O diferencia~. 
Podes 
entreterte bus
cándoas, e rir 
con Quesada. 

O dibuxo é de 
Quesada, 
"Chispas da 
Roda". 



O Pai Miflo non separa 
pois Galicia e Portugal 
somente por leis estraflas 
andan cada unha ó seu ar 

Por iso os crentes galegas 
na Romaxe deste ano 

ll · invitan ós portugueses 
U a chegar máis os dous /ad. os ll 

~~ 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 

~~ 

E non será moi'dificil 
pois hai pontes que nos unen 
a fe que xunta ós crentes 
a lingua e mailos costumes. 

¿Que diferencia hai entre "díxenllo" e 
"díxenllelo"? Para a maior parte dos 
galegos non hai cuestión, porque a única 
forma que cofiecen é a primeira, e así, á 
pregunta: "¿diches algo ós teus amigos?", 
responderán: "díxenllo"; pero . é unha 
resposta impropia e incompleta porque 
ese llo é a contracción dos pronomes lle e 
o. Agora ben, "lle" é singular. 

A solución está en pofier ese "lle" en 
plural "lles" . e aprende-la forma plena 
formada por lles e o que, consecuente-· 
mente co que dixemos en semanas 
anteriores contrae en llelo. 

"Estudiáchelle a lección ó mestre? 

''o H/Ñfl AIOAI ~~,, 

o 4 o de Sll-~ro 
()10 1'1/))1,1¡, Al.O J-fy 

ck. TtU, 

"EstudieiHa", porque o mestre está en 
singular, é dicir, é un só mestre. Agora 
ben, se son varios mestres na pregunta 
sería "estudiéillela". Así: "collíchelle-la 
pelota ós nenos?" "Collínllela" "¿ Váslle
la devolver?" "Dareilla a un deles". 
Vedes cómo xogamos co singular e o 
plural segundo os casos. 

En castelán non existe tal diferencia e · 
sempre se diría: "se la estudié", "se la 
cogí'', "se la devuelvo". E como a expe
riencia ensina que este a8unto, teorica
mente tan sinxelo, resulta dificil na 
práctica, a próxima semana faremos 
exercicios sobre o tema . 
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