SIMON LOPEZ JIMENEZ, chámase o fillo de Daniel e Ana que naceu o 25 de n_ovembro. Daniel é presidente da Asociación lrimia.
,
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O POBO PALESTINO formado por malS
de catro millóns de personas segue_ errante Os xud íos amparados por occidente,
non queren saber,nada de~es e viceversa ...
Os palestinos estan repartidos polo mu_ndo: Israel Arabia, os Emir~tos , Xo!?ama,
Usa o Líbano .. neste pa1s refux1aronse
moiÍos que agora están sendo aniquilado_s
nunha guerra que non ten fin. Dende mil
novecentos setenta, hai unha d~cisión da
ONU que recoñece os seus dereitos coma
nación.
A "QUINTA PROVINCI_A GALEqA",
Bos Aires celebra nestes dias a volta a democracia 'na persona de Raúl Alfonsín,
neto de galegos .. Homes e mulleres galegos ou de abós galegos desap~eceron n_a
Arxentina victimas da repres10n despolS
da dictadura de mil novecentos setenta e
seis ... Unha nación eml>obrecid~ que nestes anos chegóu a inflción de mil po~ ce~.
Os desaparecidos calcúlanse entre seis mil
e trinta mil.
O DIA UNIVERSAL DOS DEREITOS
HUMANOS celébrase este dez. Un día
semellante no coarenta e oito, era aprobada a Declaración dos Dereitos do Home
pola ONU. Ninguén pode violalos e todolos homes teñen dereito a eles. A ONU
chegan sempre denuncias do seu incumprimento e Amnistía Internacional proclama a ~oz en berro o seu asoballamento
cotidián.
,
AMNISTIA INTERNACIONAL e un movimento que se extende por toda_s ~s nacións con mais dun cuarto de m1llon de
militantes e contribuintes. Naceu en Londres hai doce anos e a súa arma poderosa
é a denuncia pública das inxusticias a traveso da súa publicidade, algo que magoa
moito a "boa" imaxe que queren manter
de portas afora moitos estados.
UN CONCURSO ESCOLAR DE TRABALLOS sobre folklore, xogos populares,
monumentos, festas ... ven de convocar o
Museo de Pontevedra en homenaxe ó estudioso da cultura popular do noso país,
García Alén. Os traballos teñen que estar
listos antes de remates de ano. Para máis
información podedes dirixirvos 6 Museo
de Pontevedra Apsrtado 104. Pontevedra.
A ESCOLA 'ALENTO" DE EDUCADORES NO TEMPO LIBRE ten programado
un cursiño para os días 2 (á tarde).., 3, 4,
e 5 de Xaneiro en Melide. Haberá cnarlas

e obradoiros de manicreques, teatro, danza contos e outras técnicas educativas.
Haberá un nivel de iniciación e outro de
perfeccionamento.
, .
Inscripcións a Lois Ferradás, Fahma
59 - 1 o D . Santiago tfno 599143.
O MARISCAL PARDO DE CELA foi de:
tido en Mondoñedo un sete de Nadal, fai
agora cincocentos anos, e executado dias
despois na Praza da Catedral. Era cando
Castela tentaba domar ó no so pobo, e o
Mariscal opúxose ás pretensións, centrali~
tas. Mondoñedo celebra estes dia~ o Aniversario con moitos actos cultura1s e conferencias estudiando a figura do Mariscal:
A MILLÓR N9~ELA pra es~a hora,,_ e_sta
a piques de sarr as mas e chamase tserramar. O seu autor é Martínez _Oca. Falanos
dunha vila galega que se mamfesta en contra da reducción da plantilla dos seus esteleiros. E un libro realista, que nos plantexa tamén un estudo social das clases que
participan no conflicto: os poderosos, os
obreiros sen esquencer ós que pasan de
todo ... Esta novela foi gañaoora do Premio Blanco Amor <leste ano.
A RADIO segue gañando aficiC?nados.
Nesta semana váise estudar o seu mfluxo
na nosa terra. No mundo hai tres veces
máis radios que televisió!ls,, contándose
mais de mil cincocentos millons de pequenos transistores nos oidos da xente. Por
exemplo en vintacinco anos, na India pasaron de' un a corenta millóns, e na China
a oitenta millóns <lestes aparatos.
A LODE (Lei Orgánica de Dereito _a E~u
cación), é unha leí que ~~senvolve? artigo
vintasete da Conshtuc1on; despois pode
ser completada por decretos e polas autonimías. Un dos puntos que están sendo
mais debatidos é o da financiación do ensino privado, debido os intereses creados
que hai neste asunto. O proxecto navega
entre a postura extrema de Italia que Pt:C?hibe tal financiación e a postura ma1s
conciliadora co ensirÍo confesional que
teñen os belgas por exemplo.
OS SUICIDIOS son un drama real no noso país. En Galicia acontecen máis de~tes
desenlaces ca no resto de España ... Alguns
médicos estudaron as circunstancias nas
que se acostuman dar os suicidios, e ofrecennos esta radiografía: máis ~ornes ~a
mulleres máis casados ca solterros. Mais
frecuente entre labregos, e coma época:
o outono e a primavera. As depresións,
a miseria económica... son algunha das
raíces deste mal.

COUSIÑAS
¿será Cristo ou non será
quen nos marque o bon camiño,
quen nos libere do mal?
Os f eitos son o importante,
e os feítos de Xesús Cristo
témo/os todos diante.
Mirar por cegos e coxas,
facer que os xordos o/sen
e dar limpeza ós leprosos.
Os mortos nas súas mans
co///an//e gusto á vida.
florec/(Jn no seu chan.
Prós pobres, prós pobres todos,
tivo sempre unha esperanza,
deul/es un ánimo novo.
Habla cegos do carpo,
habla cegos da alma,
pra todos houbo conforto.
Hab /a coxas de pernas,
habla coxas de alento,
pra todos houbo un sustento.
Leprosos de pe/ por fóra,
leprosos sen pe/ por dentro,
fer/ron/le os sentimentos.
Habla xordos de ore/la,
e xordos de corazón,
pra todos houbo atención.
Habla mortos marridos,
habla mortos andando,
pra todos tivo un alivio.
As/ cos ditas e feítos
ensinounos o camiño
que nos leva a Deus dereito.
Axudar ós máis tirados,
é un sina! evidente
de que Deus anda presente.

Domingo terceiro
de Advento
OUEN ERA CRISTO E OUEN ERA XOAN
Xoán, oíndo falar na cadea das obras de.
Cristo, mandou ós seus discípulos a lle preguntar:,
·· · ¿Es ti o que ten que vir, ou esperamos
a outro?
Respondeulles Xesús:
-- lde e contádelle a Xoán o que estarles
oíndo e vendo: os cegos ven e os coxas andan, os leprosos fican limpos e os xordos
oen, os mortos resucitan e ós pobre estaselles anunciando a Boa Nova. ¡E ditoso o
que non se escandalice de min !
Non ben se foron eles, comenzou Xesús
a falar de Xoán á xente:
·- · ¿Que saístes ver ó deserto? ¿Unha cana abaneada polo vento? ¿Que saístes ver
logo? ¿Un home vestido con roupas finas?
Pero os que se vistan con roupas finas están
nos pazos dos reis. Pois logo, ¿a que saístes? · ¿A ver un prQfeta? Sí, e asegúrovos
que moito máis ca un profeta. Este é d e
tjuen está escrito:
"Olla, envío o meu mensaxeiro <liante de
ti, para que prepare o teu camiño".
. Tende por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Batista. arnda que o máis pequeno no Reino do Ceo é
meirande ca el.
E non hai mellar axuda
ca crear as condicións
pra que non haxa apreturas.
·Po is mellar ca dar un peixe
é dar/le ó pobre unha canc
pra que vaia"e/ mesmo e pesque.

. ti:=t=td ¡:
-~ÓSTRO E DOR DI
Os paises de
A T.V., a radio, os xornais, Irimia ... fálase moito de América Latina. Son mo
dictaduras militares, empobrecido polo gran capital internacional (recordade, con
A gran débeda externa ata de pes e mans a estes países, presos de quen Hes deixou
Latina, ofrecemos hoxe algúns datos, extraídos da revista Noticias Obreras n° 868,
Central.
ARXENTINA
Hoxe ( 11-X 11-83) toma posesión o presidente constitucional Raúl Alfonsín, tras nove anos
de dictadura militar. Arxentina ten unha extensión de 110 Galicias (3.500.000 kilómetros cadrados) Poboación: 28 millóns. Capital: Buenos
Aires. Hai 3 millóns de parados sen subsidio
ningún. Desde 1974 cos militares no poder houbo 30.000 desaparecidos e 10.000 mortos. O
país debe uns 50.000 millóns de dólares (cada
dólar vale 150 pesetas). A 1nflación anual é de
377 por cen: un produto que ó comenzo do
ano costase coma 100 ó fin de ano costará como promedio 377 pesetas.

BRASIL
Gobernada por dictadura militar e iniciándose lentamente á democracia. Ten unha extensión de 17 Españas (8.511.000 kilómetros cadrados) sendo un dos paises meirandes do mundo. Poboación: 121 millóns. Capital: Brasilia. E
o país do mundo con máis débeda externa:
90.000 millóns de dólares. De non pagar ningún
país quererá venderlle nada. 60 millóns de brasileiros son menos que pobres: pobrísimos.

BOLIVIA
Superficie: tanto coma 36 veces Galicia
( 1.098.581 kilómetros cadrados). Poboación:
5.500.000. Capital: La Paz. A mitade da poboación ten menos de 19 anos. A quinta parte
dos nenos marren antes dos dous anos. O ingreso anual por habitante é de 480 dólares (unhas

7 .200 pesetas). O 70 por cen da poboación está
desnutrida. Débeda externa: 3.000 millóns de
dólares. Inflación: 280 por cen. Actualmente,
cousa rara, ten goberno democrático.

COLOMBIA
Superficie: 1.138.400 kilómetros cadrados.
Poboación: 28 millóns. Capital: Bogotá. Máis
dun tercio dos nenos nacidos marre antes dos
nove anos. Dous millóns e medio de nenos están
desnutridos. Un millón de persoas vive en chozos. O 36 por cento da poboación activa está en
paro. O 75 por cento dos operarios non cobran
o xornal mínimo (unhas 9.000 pts. mensuais).
Moitos campesinos e ind íxenas son asesinados
para quitarlles as terras. Existe unha guerrilla de
15.000 homes. Ten goberno democrático.
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E AMERICA LA TINA ( 1)
Sudamerica

)itos os conflictos e as loitas que se producen nese enorme continente aferrollado polas
. perdón, o vello refrán de "Onde pago, cago") e sometido á política de Nort.eamérica
1 os cartas. Para axudar a comprender millar as noticias que a miudo chegan de América
, editada pola HOAC. Noutra ocasión completaremos o panorama cos países de América

PARAGUAY
Superficie: 406.000 kilómetros cadrados_
Poboación: 3 millóns no país e 1 millón fóra ,
moitos por causas poi íticas. Capital: Asunción_
Ten o dictador máis antigo do continente e ta
mén os presos poi íticos con máis anos de cárcel
de toda América. O 30 por cento da poboación
está no paro. A principal industria é o contrabando, protexido polo goberno_

PERU

CHILE
Superficie: 736.902 kilómetros cadrados
(unhas 25 Galicias). Poboación: 11 millóns.
Capital: Santiago. O 20 por cen da poboación
activa está sen traballo. Débeda externa: 18.000
millóns de dólares. O golpe de estado e a dictadura de Pinochet causou desde 1973 uns 30.000
mortos .

.ECUADOR
Superficie: 270.000 kilómetros cadrados.
Poboación: 7 millóns. Capital: Quito. Un millón de persoal activo está sen traballo. Ingreso
medio dos que traballan: 3 dólares diarios (unhas 450 pts). A mitad e da poboación é analfabeta. Nos últimos anos subeu o índice de mortalidade infantil e aumentaron as enfermedades
endémicas e epidémicas (as propias da pobreza).

Superficie: 177 .508 kilómetros cadrados.
Poboación: 2.899.000 (practicamente a mesma
de Galicia), pero deles medio millón fóra do
país, deles a maiorla escapando á dictadura
militar. Capital: Montevideo. Débeda externa:
3.200 millóns de dólares. En proporción ós seus
habitantes é o país do mundo con máis débeda.
Tamén en proporción é o país con máis presos
poi íticos do mundo. De cada 5 uruguaios 1 pasou polo cárcel. Paro: 16 por cento

VENEZUELA
Superficie: 916.700 kilómetros cadrados.
Poboación: case 15 millóns. CapitaL Caracas.
Débeda externa: 25.000 millóns de dólares.
Goberno democrático. E un dos principais exportadores de petroleo do mundo. Por iso o
nivel de vida é bastante alto: se se repartise por
igual tocaría .a uns 3.000 dólares por ano (unhas 450.000 pesetas) a cada persoa pero a verdade é que está mal repartido e ·a ingreso concéntrase en poucas mans.

O FARRUQUIÑO, UN HOME NON VIOLENTO

S

1, o Farruquiño era un non-violento.
Un non -violento práctico .
Formulacións teóricas da non violencia non tiña, cecais por falla de tempo
para facer unha s(ntese de teorías. Nin
el mesmo sabe certo de cando data a súa
opción pala non violencia; dende logo,
non era xa na escala un deses pequenos
enrabexados e mioqueiros. Era máis ben
sofrido.
Despois, cando cumpl (u coas quintas, pode decirse que foi un obxetor de
conciencia. Obxetor tamén mais práctico
ca teórico.
Estivo de sacristán.
Agora vai pola vida según algúns de
pampallón; pero ser é un non-violento, e
se non xuzgade por vós mesmos :
Unha vez que tivo que ir amañar
uns asuntiños á cidade v i'u como se metía por unha rúa un amigo, mentres el
agardaba nun paso de cebras. O instinto
pu ido mais ca razón e nin corto nin perezoso a~ravesou por entre dous coches;
pero o guardia municipal comenzou a
chifrar con tales arrechouch i'os que non
tivo outro remedio ca frenar en seco na
sua carreira o Farruquiño. E nesto berroulle o guardia, que estaba para dar paso alternativamente a vei'culos e peatóns:

- ¿cómo pasó usted por ahí?
El respondeu con moita cachaza:
-Coma unha cente lla, ¿_Non se
fixou?
A resposta dei xou desconcertado ó
axente e mentres reaccionaba e non reaccionaba, o Farruquiño foise indo.
Outra vez que ía el conducindo tivo
un pequeno despiste que lle f ixo pegar
un quebro medio perigroso a un taxista.
Baixouse o taxista con expresión de moi
atufado, dirixiuse ó Farruquiño cundesmontable na man, insultou á mesma nai
que o parira, puxo en dúbida a competencia de quen lle dera o carné e astra a
virilidade. do mesmo Farruquiño. Este,
entre sorprendido e acongoxado, non
deixaba de sorrir. Entón o taxista, ó velo
con aquel sorriso medio estúpido, pregu ntou lle a ver se reaccionaba:
- ¿Pero eres id iota?
O Farruquiño recoñeceu sen deixar
de sorrir.
-Un pouquiño si.
Ouedou tan desarmado · o taxista
que non tivo outra sa ída cá botarse a rir.
E caeulle o desmontable da man .
A non violencia librouno dunha ,
multa e dun desmontablazo. Na mi li tamén librara de varias guardias.

ESTAMENTO E MELLORA
Os campesiños galegos, sobre todo os
máis vellos. saben moito de herdanzas e
testamentos. Isto é debido a que non teñen confianza, mellor dito, non se fían
dos notarios, polo que cando alguén tiña
feito o testamento non llo entregaba ó
notario directamente, senón que llo daba
a unha persoa da súa confianza, para que
despois llo dese ó notario, logo da súa
morte.
A herdanza divídese en dúas partes,
metade e metade; unha desas partes queda sen dividir: é ó que se lle chama a mellora, e a outra metade divídese según os
fillos, a partes iguais.
A mellora dáselle ó fillo ou filla que
queda na casa e que siga traballando na
actividade que antes facían os seus pais,
por exemplo: traballa-los campos. Este
fillo, ó que lle toca a mellora, tamén participa na outra parte da herdanza, coma
os demais fillos.

Os país deixan a mellora ó fillo que
máis queren, por dicilo dalgunha maneira, fan unha distinción entre eles; por
exemplo, unha nai prefire que quede na
casa unha filla -pois cóidaa mellor- ca
un fillo.
· No caso de que o fillo a quen os pais
acordasen deixarlle a mellora non a aceptase, esta parte da herdanza iría pasando
de fillo a fillo ata que un deles aceptase
quedar na casa. Se aínda así ninguén
quere a mellora porque lle obriga a quedar cos pais, o reparto de bens faríase a
partes iguais entre os fillos e ninguén
quedaría coa mitade da herdanza.
Isto é, máis ou menos, o sistema que
seguen os labregos da zona de Vimianzo
para lle deixaren ós seus fillos despois da
morte o que tanto lles custou gañar en
vida.
Dionisia Mancha e Fermín Alboré~
(Alumnos do Instituto de F. P. de Cée}
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Coa miña cantiga quero
que aprenda ben a xente
que Deus ergue ó humilde
e abaixa ó podente.

SS

Cando E/a foi visitar
á súa curmá Sabela,
saudándoa con /edicia
botou/le esta cantare/a:

El está cos petapoucos
e os que non arman barullo:
deixa famentos a aqueles
que só pensan no bandullo.

~~

Eu proclamo que El-Señor
é o uono
,J
da vid a mma:
.todos falarán de min
por se-la súa escraviña.

Honrará Virxe Marta
, nesta nasa 1'd ad e
supon,
camiñar polos vieiras
dunha nova sociedade.
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Quero facer/le un cantar
á Virxe Inmaculada:
de E/a di a nosa fe
que foi sen pecado nada.
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Ocorre que hai que se converter
Se hai dúas semanas fala- que se converter ó noso idiobainos de verbos que teñen al- ma porque se non, cando fa-·
ternancia vocálica (por exem- · les non rexes ben (rexer) e
plo: eu sinto, ti sentes ... ) ago- réndeche mal (render) o que
ra habemos ter tino con ou- sabes. Se premes (premer) un
tros verbos que nos poden pouco no teu cerebro e expredespistar porque non teñen mes (expremer) o que levas
raJ alternancia senón que, per- dentro, axiña bates (bater)
tencendo en castelán á tercei- conque sabes máis do que
ra conxugación (verbos ramapensas, e poida que che se
tados en -ir) son en galego da acorran novas cousas.
segunda e, polo mesmo, en -er.
Con todo, coidadiño con
Ocorre ( ocorrer) que hai non bateres cunha porta por-

que igual che reñen (reñer) e
quizais te botes a xemer coma
un neno e aínda te has derreter en bágoas ata que se interrompa (interromper) o teu
chorimiqueo ou queiras com- ·
batelo para que non incorras ·
en vergoña.
Estes exemplos póñochos
para que non perve.rtas (perverter) en nada o noso idioma
e emerxa (emerxer) dos teus
beizos na súa puridade.
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