i mos

facendo memoria:
o ser galego
•
que esqueclmos.
1 moa sementando patJia:
man con man inxertandoa
•
entre os veciñoe.
1' moa facendo outra hbtorJa.
favor dos rebaixados e
oprimidos.

r ecobrando .

a

SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

11 Epoea

Nº 169, 27 Xaneiro 1985 - 5 Pesos ETIOPÍA, PAÍS FAMENTO
Neniños de Etiopi'a comestos das moscas, escuálidospola inanición, mortos (200
diarios) de fame. Neniños de
Etiopi'a que nos /acedes (dian te do T. V.) sentírmonos
culpables. Somos casi tan impotentes coma vós e quixéramos saber dos autores desta
dor infame, para que non
. socedera nunca, en ningunha
outra ETIOPIA desta terra.
A fame non é chuvia
nin nevarada. Non é desgracia ou fatalidade. Ten sempre
causas e causantes. A fame
non estaba en Etiopi'a, leváronla alí. Hai tempo, U.S.A.
mantiña no poder un home
que, · anque non faci'a nada
pola súa xen te - e mesmo
mantiña un nivel de derroche
no seu palacio verdadeiramente indecente - sí que
favoreci'a os intereses americanos. Viñeron logo os soviéticos en son de axuda, pero
nun
convertiron
aquelo
refuxio de armas e bases
militares. Miles de millóns de
cartos, invertidos en morte nas
mesmas narices dun pobo
miserento.

GALICIA, A PESCA E O MERCADO
C O M U N ~ X a n · L ó p e z F a e a 1 Páx. 4
A REGULACION DO TEMPO DE TRABALLO
F ALAR BEN NON COSTA NADA
DEREITOS DO CONSUMIDOR

Páx. 7
Páx.8
Páx. 10

As disputas dos grandes
valeira os estómagos dos pequenos. Ningún deles deu
en orientar a súa axuda cara
os cultivos, a comunicación
e a cultura daquel país.
( segue na páx. seguinte)
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--------------------(Ven da px. anterior)
Que non nos veñan decindo agora que precisamos das armas, os gal6ris,
a "protección" duns ou doutros. O único .que
precisamos é que non nos rouben, que non no engañen nin con esta nin con "OUTAN", que nos
deixen en PAZ.
¡Malditos poderosos que nos fa cedes chorar!

desde fai cinco anos unha
guerra civil, que no 84 saldouse con tres mil catrocentos mortos.
AS LETRAS GALEGAS queren botar raíces
nos máis pequenos, e nestas semanas montáronse
exposicións do libro infantil en varias cidades co
afán de que os nenos lean libros do seu xeito,
pois ata agora un 6 5 por cento dos nen os que leen algo máis aló do libro obrigado de texto, só leen libros de adultos.
UN NOME: o fracés Raoul Fellerau, que en
1954 instituiu nos derradeiros domingos de xaneiro unha xomada adicada ós leprosos.Once millóns de leprosos existen no noso !!lobo, dos que
só tres millóns ~tán atendidos sanitariamente.
RIANXO, 29 de XANEIRO. Esta vila manne1ra que tanto sabe de poetas e homes de letras,
lembra nesta data dous acontecimientos: o nace- ·
mento de Rafael Dieste, creador de ensaio e novela (1899), e a morte prematura do poeta Manoel Antonio (1930).

A GUERRA IRAN-IRAK que arde desde setemro do 80 ten en vilo a todo o tráfico de petróleo
para Occidente (8 millóns de barriles cada día). Este
conflicto preocupa a 2.300 galegos que faenan en
buques por esta zona. Primeiro foran seis mariñeiros
galegos do Tiburón que no mes de San Xoán deixaron alí a súa vida. Agora outro buque de tripulación
galega, o Aragón, tamén levou un bon susto .. .
O AES (Acordo Económico Social) tamén botóu
a rodar co novo ano, con máis perxuicio para uns
que para outros. Mentras as empresas aforrarán no
ano 40.000 millóns de pesetas en cuotas á Seguridade Social, máis de sete millóns de traballadores sofrirán o recorte dos seus salarios e moitos ináis teñen que cotizar máis á Seguridade Social: labregos,
empleadas domésticas, etc.
VAl DE CIENCIA: foi descuberto o que pode ser
o primeiro planeta fóra do Sistema Solar; chamárono Van Biesbereko-8. Podería ser o -primeiro síntoma de vida fóra da terra.
IMOS DE DEPORTES: .o automovilismo conta
na nosa terra cada vez con máis aficionados. Catro
"rallyesº serán puntuables neste ano a nivel de Esta. do: o de San Froilán de Lugo para o Campeonato
de España, e os das Rías Baixas, Ourense e Criterium Mora-Renault para a Copa.
AS RELIXIONS XUDIA E PROTESTANTE teften desde este mes os seus espacios relixiosos quincenais na Televisión Española, rachando así cun monopolio que viña exercendo o catolicismo nos medios estatais.
NO SALVADOR celébrase nestes días a terceira
ronda de negociacións entre gobemo e guerilla, baixo os auspicios da igrexa do país. Esta nación sofre

A GUERRA DAS GALAXIAS planeaba nas
conversacións que mantiveron en Ginebra os representantes das dúas grandes superpotencias. Este novo sesgo que está tomando a carreira dos armamentos con este tiduo de película, non é máis
que a aplicación das computadoras ó máis moderno armamento; nesta nova tecnoloxía a USA leva
a <iianteira ós rusos, que aventaxan a aqueles en
número de cabezas nucleares de misiles intercontinentales. En Ginebra rompeuse o xelo de trece
meses sen conversas .

"Ninguén pode afinnar que defende
a causa obreira cando xoga, por unha
banda ou por outra, cos seos p~tos de
traballo, cando retarda a industrialización desta zona ou cando ¡i fai moi difícil
polo seo talante agresivo e ata, ás veces,
irracional, ou cando defende ó maximo
a súa propia seguridade, sen arriscar nada
polo ben común ...".
Estas e ou tras afinnacións foron feitas polo BISPO DE MONDO~EDO, Mi-

guel Anxo Araúxo, co gallo da festa de
San Xiao, patrono do Ferrol.

3
Ramón D. Raña

Domino terceiro
do tempo ordinario

GRACIAS POR SER ESCOLLIDO
Gracias, Xesús,
polo, Boa Nova de Deus
que chegou ós meus oi'dos
e ó meu corazón.
Gracias por ese Deus teu
tan achegado a min
que me trata en todo
como filio, irmán e amigo.
Gracias, X esús,
porque para ti, para Deus,
e para todos nosoutros
cada home e cae/a, muller
son o máis importante.

XESUS PRINCIPIA A SUA TAREFA

Despois que Xoán foi encadeado, marchou
xesús a Galilea a anuncia-la Boa Nova de Deus,
dicindo:
- O tempo est ':cumprido, e chega o Reino
de Deus; convertídevos, e crede na Boa Nova.
Camiftando pola ribeira do mar de Galilea,
viu a Simón e mais a Andrés, o seu irmán, largand~ o aparello no mar, pois eran pescadores.
Díxolles Xesús:
,__ Vinde comigo, e fareivos pescadores de
h0mes.
Deixaron de contado o aparello e seguírono. Un pouco máis adiante viu a Santiago, fillo
do Zebedeu e mais a Xoán, o seu irmán; estaban arranxando o aparello na barca. E de seguida os chamou. Eles, deixando ó seu pai, o Ze- ·
bedeu, a mais ós seus tripulantes na barca, seguírono.
(Marco1 1, 14-20)

Gracias, X esús,
por ese Deus tan doído da pobreza
que se abaixou ós máis humildes,
para construir con nosoutros
e no medio de nosou tros
o mundo novo de Deus
o mundo novo da xente.
Gracias, Xesús,
por poñeres en min tanta confianza
que me chamas a ser
compañeiro teu na túa tarefa.
Gracias, X esús,
polos compañeiros que me diches,
po_r tódolos amigos
que témo-las mesmas ilusións,
o mesmo gozo e a mesma loita.
Gracias, Xesús,
por seres activo .
e por nos meteres a todos
na túa mesma actividade de liberación.

,
IRIMIA
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GALICIA, A PESCA
E O MERCADO COMUN
Xan lópez Facal

mPORTANCIA D PESC
EN G.AL.JCl.A
Galicia ten l.200 Q. óme .
de costa continen.tall 1qUie \~en
sendo o 3·0 por cento do litoral
espafiol. Case a for,ceir.a parte.
1

1

Os o.osos 1.200 Km ide ci0s:t.a
1

son ademáis excepcionalmente
productivos.· en marisco ,e p·eí e.
Tefien A:s Rías, e t eft e01 unba
plataforma continental rica, afn. .
da que .insu6cilentem.ent1e p r ote..
xida. Daquela non é ram que
Galicia sexa un país de mariñei
1

1

1

ros,,

1

'T,emos. 5.500 barcos traballando, tripuladlo:s. por· 34 .000 mariñellioo,. Des.es,, 4 .000 con menos
de 20 b:mielada.s., trabaUan na veinmar 1e empregan 15.000 mari. os ..
Galicia ten bo~e máis do 3O
o.r cento da pesqueira española
en bar1COS1 1e homes.. A nosa impodancia pesqueira nos convirte
na lo xa e dlespensa mariffa de
Esp1aña. De,s;1embar1camo.s un ano
1con outro_, máís de: 5 50 millóns
de qu· os de peixe e marisco,
1q:aie 1é máís, ido 45 por cenfo da
1

1

despensa espaftola de productos
do mar.

A ENTRADA NA CEE:
PREOCUPACION
Neste ano de 1985, Espafta está á porta de entrar na Comunidade Económica Europea.
Galicia ten boas razóns para se
sentir preocupada no que se retire á pesca. Arredor das 50.000
familias galegas viven do mar:
. 34.000 familias de pescadores,
9.000 de traballadores das fábricas de conservas ademáis dos

IRIMIA
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mariscadores, transportistas e
. outros traballadores que viven
directa ou indirectamente do
mar.
O que para España non é demasiado importante (quitado o
caso de Euskadi e Andalucía), e
para os países europeos menos
aínda, para Galicia é esencial.

c1on adecuada de Galicia, tefía
plena capacidade para discutir e
establecer a Política Pesqueira
Común desde o momento da integración . .'
Que · as conservas galegas teñan libre entrada sen aranceis de
fronteira na CEE desde o propio
momento da integración.
Actualmente as conservas gaINTERESES DE GALICIA
legas
estanse vendo discriminaNA NEGOCIACION COA CEE
das ante as portuguesas ou as
Galicia reclama de Madrid fir- procedentes
do
Marrocos.
meza nas negociacións pesqueiQue se recoñezari os dereitos
ras e pide:
históricos de Galicia no mar irQue se elimine o sistema de li- · landés. ·
cencias para faenar nas pescarías
Que os acordos integracionais
europeas ou que se xeneralice das empresas galegas que, como
para tódolos países e non só pa- Pescanova, foron capaces de
ra España.
crear grandes empresas mixtas
Que España con representa- para faenar en tódolos mares

SE OLIERES
LER IRIMIA
. . .............................

. . . . . . . Q~~r~. s~~~rlbl~~ ÓSemanario IRIMIA:
0

Por un ano
Pagarei por:

,

do mundo ·n on se vexan amenazados por imposicións da
CEE e dtspoñan -de fórmulas
flexibles de adaptación á normativa da CEE.
España ten unha boa arma para negociar con firmeza: as crecientes importacións de peixe e
marisco de procedencia europea.
Galicia ten dúas razóns de peso maior. Unha, que 50.000 familias viven do mar e que o galego é o idioma dos portos de
medio mundo. E dúas, que Galicia pagará xa cara a integración
do seu sector gandeiro, carne e
leite, e non pode admitir unha
nova amenaza económica para a
xente do mar.

SUSCRIBETE~
......................
. ..... .

i

O Ata nova orde O
O Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalha, Conta n. 04950/0

O :Recibo domiciliado (nese caso c.obrir tamén o boletín adxunto)
Norne .......................................................................... ·· ...
Rúa ou Parr<M¡uia ................................................. ·:·· ··:·· .. .
Vila ou Axuntamento ...................................... ProVInc1a................... .
$

BOLETIN DE DOMICIIJACION
Banco/Caixa de Aforros ...............................................................
Domicilio da sucursal ...................: ............................................. .
Número de conta ou libreta....................................................... .
Poboación.................................·Pr,ovincia ....................................
Sírvanse tomar nota de atender at4 novo aviso, e con cargo á miña conta,
os recibos que 6 meu nome lles sexan apresentados por Semanario IRIMIA.
Atentamente (firma)
Data.......................................... .

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. S,· Vilalba (Lugo)
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ATEN.CION PRIMARIA DA SAUDE

IRIMIA

A semán pasada, rematábamos dicindo que
o paso do sistema sanitario actual a un sistema
novo, cuia principal misión fose a de promocionar a Saúde, tiña que vir dado pola posta en
práctica da Atención Primaria da Saúde (A.P.S.)
polo cal as preguntas que xurden serán as seguintes:

l. ¿Que é a A.P.S.?
2. ¿Que significaría a súa posta en marcha
én Galicia hoxe?
3. ¿A nosa realidade dista moito do sistema
de A.P.S.?
4. ¿Cales serían os pasos a dar para a súa·
posta en práctica en Galicia hoxe?
5. ¿Que atrancos se atoparían para a súa
posta en práctica?
Entendo que é preciso reflexionar sobre todas estas preguntas neste e en artículos sucesivos,
escomenzando por definir o que é a Atención
Primaria da Saúde:
A A.P.S., entendo que ten que ser o conxunto de medios e procedementos encamiñados
en asegurar a tódolos integrantes dunha comuni-·
dade, tanto rural como urban, mediante a súa
participación, a posta en práctica de accións de
promoción, protección, e recuperación da Saúde das persoas.

A definición que acabamos de facer, supon
un cambio radical na concepción da mediciña,
xa que se extende: do aspee to individual de enfermo aillado, ó feito de que a Saúde e a súa
perda afecta a toda a comunidade;
polo
que considérase coma un feito colectivo; do aspecto meramente biolóxico pásase á consideración física, social e mental da Saúde; do aspecto xeral pásase
á especialidade do individuo da familia e da comunidade; dunha mediciña da enfennedade a unha mediciña da Saúde.
Todo o anteriormente exposto entendemos
que pode sintetizarse no modelo chamado Mediña da Comunidade.
Ista Mediciña Comunitaria ten que chegar a
darse non só a nivel primario, senón tamén a nivel de especialidades (Ambulatorios) e nos Hospitales. Desde logo, ten que estar ó alcance de
toda a poboación (hoxe o sistema actual non o
está, xente acollida á Beneficencia, etc.) é evidente ten que ser posta en marcha de maneira
gratuita polo Sector Público, xa que é unha
obriga dos poderes públicos, o mantero nivel de
Saúde da poboación nas mellores condicións posibles.
Paulino

CALIDADE, SEGURIDADE E ECONOM/A

EN TRllCTORE!

,
CHAMASE:

JOHN DEEBE
CONCESIONARIO PARA A PRO·VINCIA DE LUGO:

e o m erc i a 1 C.E RE 1Jo:
1

Milagros~ 98 -Tlfno:· 213891
21 55 4 7
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A REGULACION DO TEMPO DO TRABALLO
Cada día hai máis regulación queren dar ós traballadores nos
de .emprego e de plantillas, con- convenios, fano eles a súa vontasecuencia da reconversión e da de, p.e·., facepdo traballar 45
reestructuración industrial. Esto días menos durante o ano, ó que
o estamos a sofrir dun xeito moi lle chaman "regulación da xorespecial en Galicia, sobor de· to- nada". De ser ist.o aprobado pola
do en Vigo e Ferrol, onde a in- Administración, ocurre que eses
dustria naval e dependentes son 45 días de regulación corren a
as víctimas propiciatorias.
cargo do Fondo de Garantía Salarial
(que todos pagamos). TráAlgúns exponentes das contase
así
de días de desemprego,
tradiccións que estamos a sofrir:
aínda que os traballadores afec- As empresas, nos .seus con- . tados cobren o cen por cen do
venios, non queren de ningunha salario.
~
maneira reducir as xomadas de
traballo. Lembremos a loita levaA contradicción é clara: a emda en moitas das nosas empresas presa capitalista non cede un mipor conquerir as 40 horas sema- nuto de xornada no convenio,
nais cando xa eran oficiais. E pero pola súa con ta reduce en
cómpre dicir que aínda hoxe sa- 4 5 días -ou os que sexan en cada
bemos de moitas empresas pe- caso- o ano laboral.
quenas de comercio, transporte.
etc. que non as cumplen, trabaEsto non é nin máis nin mellando máis horas.
nos que reducción de xomada
- Estas empresas que de nin- encuberta. Cousas que fan porgunha maneira queren reducir que tepen a necesidade de reduhoras nos Coenvenios, cunha in- cir o tempo de traballo socialtransixencia total, teñen un grave mente necesario para a producproblema: o exceso de mercan- ción. Por exemplo: unha fábrica
cías sen vender ("stokage"), pro- que antes producía 600 lavadoblema ocasionado polo aumento ras ó día, hoxe -co incremento da
producción- produce. 1200; co
irracional da productividade.
que o tempo necesano para pro_:Regulación da xomada" ducir a lavadora reduciuse á miO que estes empresarios non tade, e a empresa compensa esta

reducción ··ao tempo de traballo
co aumento de producción. Desta maneira cada ano aumenta a
productividad e; esta ven regulada polo mercado -se non se vende limítase a producción-. Faise
necesario baixar a producción ó
disminuir a venda, o que ocasiona que sobren horas de traballo
ou traballadores. A empresa soluciona isto -no canto de facelo
polo Convenio- ou coa "regulación de emprego" financiada pela Administración, que perxudica 6 Estado e mais ós traballadores mantendo as ganancias da
empresa.
Esta é unha das inxusticias legais das empresas capitalistas. Os
traballadores habemos ter claro
cal debe ser a nosa postura nos
Convenios <liante da regulación
de traballo, así como o tempo
do bocadillo. Os empresarios recoñecen como dereito dos traballadores ese cuarto de hora, pero
non o recoñecen como dereito
de tempo efectivo de traballo.
daí a cantidade de casos que
chegan á Maxistra tura por esta
razón.
Vanguardia O breira
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diante do nenó. E máis ben ter
Pedirlle opinión ó neno
un
chisco de man esquerda. LeAnque a nós nunca no-la pedi. ran sendo cativos, non podemos var recados ós veciños .. recolle-los ir mercar á tenda, ir chamar
caer no mesmo erro. O nen o de- ó t~léfono: estas cousas e outras
be ser xa educado para da-la súa moitas obrigan 6 neno a pór oropinión en todo aquelo no que de na cabecif'ía; saber o que quepoida face-lo. E hai moitas cou- re dicir ou pedir e como o ha fasas nas que sí ten alcance. Opi- cer. Non é bon converter ós nenando vése obrigado a matinar nos nuns inútiles por aquelo de
e dar boa razón do que cavilou.
que "aínda non sa b e ,, ou " non
Conseguimos así que fale e pen- o ha facer ben,,.
·
con senticHfio. O sentidifio non
aparece cos deza.oito anos. ComNon tódalas cousas
pre trabal~-lo dende abaixo .,
son "cousas"
L1eva r.az ón o q1le ten razón
Un bote é un bote e non é .
¡Cantas. veces berramos para "cousa" ou' "aquelo" ou " tre be- '
amosar que a razbn está na nosa llo". Cada ·causa ten o seu nome
parte.! O que demos.tramos así é e por el hai que chama-la. Estaque a falta de bon xukio susti- mos afeites a ser 1acazáns na fatuimo-lo pola forza da ,g orxa. O la e a non reparar en se nos exneno que respira nest e ambiente presamos correctamente ou o fa-·
non pode aprender a falar . nin cernos de calquera xeito. Habe- .
cavilar. Cando queira saír coa mos· percurar que os nosos ne.
súa, dará en berrar ou rabear, nos falen con propiedade obriHai nenos coit adiftos e hainos . pero nunca se e~.forzar.á en dar gándoos, e indo nós por diant~
maleducados. Os primeros calan; razón, ben explicada, do que co exemplo a que sexan precios segundos berrari; pero ~in quere ou defende .. Terá boa gorsos e claro~ no que din, piden
uns nin .outros falan. Nin uns nin xa pero pouca cabeza e pobre oú contan.
outros poden utiliza-la súa pala- fala.
bra para comunicar ben o que
O ter e o falar hainos que
queren. A súa fala , polo tanto ,
O que fala, equiv·oc:a ás veoes. O
empareltar
válelles de moi pouco .
que non fala, equivoca sempre
Para axuda-los nosos nenos,
Os cativos que ven ler na casa
E condición d.o home faJ!ar e
¿que podemos facer?
(anque
só sexa un periódico ou
equivocarse. Os animais non .
equivocan porque non fafan,, pe- . revista) e que collen gusto por
ler (con tos, nocelas, relatos ... )
ro tamén é certo que de animais
Escoita-lo neno
teñen despois máis e mellor vonon pasan. O neno fafará ·e ata
cabulario que os que nunca o
¿A quen no lle agrada poder equivocará no que d í.. Non é
fan.
A forza de ler, tamén se
relatar as propias historias? .
cousa de manda-lo calar senón
aprende a falar. Que os nenos te·
O partido de fútbol, a viaxe de correxi-lo ou darlle unha opiñan algún libro de lectura que
no transporte, os xogos na esco- nión contraria, razonando con
Hes guste (non val dicir que xa
la son vivencias moi importan- el. Tampouco nos debemos. rir
te~ para o nen~. Pode q~e para do cativo. Isto leva a que se smta tef'íen os da escola) facilita a súa
boa expresión.
nós non tef'ían 1mportanc1a, por- ridículo e non queka decirnos
que andamos noutr?s asuntos máis nada. Deste x·e ito acadamos
Cultivar a fala do . pequeno é
máis graves. Pero ha1 que saber homes mudos pero non homes
cultivar o seu razonar, a súa experder un chisco de tempo e es- sensatos, · que é ben distinto.
·presión, e polo tanto a posibilicoita-lo cativo. Un neno que non
dade de ter unha e mellor aprené escoitado tampouco pode
Obrigar
a
falar
para
aprender
adizaxe
na escola e un maior deaprender a falar. E o neno ~al_ará
fatar
senvolvemento:
na súa vida.
do que sabe, non do ,q ue e importante.
Non é asunto de impofierse
Xosé Lois ·Marta
1

1

1

1
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J5;. Autonomía de Galicia

e a Autonomía de todos
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aquí
ós que somos de
'
aquí. Unha tarefa común.
A Autonomía
que nos fai camiñar
hac~a. o progreso n unha
Gahc1a viva.

·CJP
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OSDEREITOS DO CONSUMIDOR
Co desenrolo do comercio, as aconomías
familiares deixan de seren autosuficientes, de
manterse sen precisaren mercar alimentos de fóra da casa. Comenza un consumo xeralizado de
toda clasé de productos. A publicidade, sobre
todo a que ven pela televisión, empúxanos decote a consumir. Convertémonos todos en consumidores de productos que outros fabrican ou
venden.
Cando non se ten unha boa información o
conswnidor síntese indefenso. Pode ser defraudado , ~stafado , por quen fabrica ou vende.
Tipos de fraude comercial

Fraude na cantidade: cando ó consumidor
lle dan menor cantidade do que el pensa que
compra ou paga.
Fraude na calidade: cando ó consumidor
lle v~nden un producto adulterado, falsificado
ou de peor ·calidade da que el pedira no momento da compra.
Frµude no precio : cando tratándose de
productos de precio controlado (pan, leite, azucre, libros, repost es, ... ) o vendedor cobra un
precio superior ó au torizado .

A Lei de De[ensa dos Consumidores ven
protexe-los dereitos de toda persoa que compre
un producto ou utilice un servicio.
O que todo consumidor debe saber

l. Todo producto que se compre envasado
ten que indicar: artículo que contén, ingredientes, peso ou cantidade, data
de fabricación
ou de caducidade, neme do fabricante ou marca
comercial, calidade ou categoría comercial, número do rexistro sanitario.
.
2. Todo producto que ~e compre a granel
debe ser pesado <liante do comprador, que ten
dereito a comporba-la exactitude da pesada.
3. Todo comerciante ten a obriga dé marca-los precios de cada artículo que venda, Cando se trate de prestación de servicios, reparacións, etc ... , ten a obriga de infonnar·por adiantado do precio, ou ben de facer presuposto.
4. O comprador ten o dereito de esixi-lo
· comprobante da compra que faga.
5. A publicidade ten que ser certa e axustarse ás características reais do producto. A
publicidade falsa ou enganosa é considerada
eomo fraude.
6. Está prohibida:
• a venda de productos envasados que non
teñan etiqueta nin precinto
•a venda a domicilio de bebidas ou alimentos .
•a venda de artículos pasada a data de
caducidade.

Concluíndo
Cando un consumidor se sinta defraudado
nos seus dereitos pode e debe face-la oportuna
denuncia:
Nas Asociació11s de Consumidores locais
nos axuntamentos
nos servicios Territoriais de Consumo na
Xunta de Galicia.
Carmen tópez Muñoz
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! HE/l HITLER!
... por un grupo de obxectores de conciencia (ilegais)
¡Un, dous!, ¡un, dous!, ¡un, dous!. .. tres,
catro, cinco; seis, sete, oito... ¡maaambo
¡Cantos somos xa os que estamos pola paz!, e
polo de_sarme, en contra de calquer forma de
totalitarismo, militarism, colonialismo, e de todo xeito de vexación contra o ser humano.
Os tempos son chegados en que a paz deixe de ser unha utopía, para facerse vida.
Porque loitamos pola paz, non deixamos
na man dos exércitos (mano dura) o destino
do mundo. Afortunadamente, cada día máis
xente toma conciencia desto a distintos niveis.
Hai qien toma conciencia 6 nivel do ·mar
da meseta, ou da alta montaña; igual que hai
quen o toma á coña, quen o toma "solo", con
leite, ou descafeinado; como hai quen non o
toma porque é abstemio.
Nestes niveis de conciencia hai quen dí que
no tema da paz non se pode facer nada, que
sempre foi así e seguirá sendo. Outros pensan
que todo canto se pode facer .é pacificamos
nós mesmos por dentro, e de vez en cando
publicar unha nota pseudo-informativa na
'
prensa.
Un terceiro grupo de xente concienciada e
implicada no tema, pensa que que se pode
facer bastante nesta búsqueda da paz, tanto,
que ata é posible. unha paz así de grande ... moi

.;PERTENEW AO ~É~ITO
· MA1s PODEROSO DO PLANE.TA ..DIS PO~O l>O ARMA•

ME.NTO MAlS MODERNO:

SOt-J:CÁPAl DLMovru~ ~

Z?ARM~

A-CALQUERA

'PARTE. DO MUNDO

grande, TOTAL.
Pasamos de falar dos que non fan nada .e
diremos ós que fan pouco (e non é que nós fa·gamos moito) que por que non facer entre todos realidade esa utopi'a chamada paz.
Por exemplo, se os bispos e todo o clero
están convencidos de que a paz é tarefa de
todos, tal e como aseguran algúns deles nas
súas pastorais, ¿por que non din claramente e
dunha vez por todas, que a consecución da
paz pasa por cousas tan concretas, como poden ser: a desaparición do servicio militar, a
supresión de gastos militares nos presupostos
públicos para seren dedicados a necesidades
perentorias?
Neste senso a lgrexa debería aclarar certas
contradiccións, como o feito de que haxa curas militares, paramilitares, e promilitares.
¿Por que os distintos poderes fácticos e mesmamente o propio go berno non recoñecen a
obxección de conciencia como unha postura
pacífica, pacifista e pacificadora? ¿Por que ós
obxectores-as nos consideran: delincuentes,
cobardes, antipatriotas, e cando menos ilegais, delito castigado hoxe por hoxe coa Lei
de Obxección de Conciencia?
Suso e Manolo

FCHE UNIM '\
LA'STIMA ·.QUE .'
O DESEN~OLO :"
TEC NO LÓX\CÓ.
NON ·. s~A O''-

·Dl;TER MÜvÁNTE

.NUN MOMENTO ...
1

....

.,.

~

Ti'aduddo de ..Barricad~ lntc;rnacional", ·Nicarágua:

Can sen Dqno'
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A .rALA i5 CAlilinO
VARIAS

IRII\llA
Xosé Chao Rego

PREGUNTAS

Hai un preguntón que se em- · caparate, palabra que en galega
pefia en que precisemos que se
tamén se di trinque (así, a expredi organismo e organizar, formas sión "noviño do trinque", do escultas, e non, como afirma que
caparate). Outro exemplo: dise
din certos locutores e escriben moeda, pero, en troques, fálase
algúns xornalistas: "orgaísmo,, e do sistema monetario, por ser es"orgaizar,,. Pois xa está dito:
te adxectivo un cultismo.
por seren cultismos non desapaA pregunta tamén se retire a
rece o N intervocálico ou entre persoa e personalidade. Pois ben,
persoa, persoal, persoalmente,
dous vocais.
Tamén pregunta: "Por que é son palabras patrimoniais que,
lúa e, en cambio, módulo lunar? polo . tanto, perderon o N, pero
Pois pola mesma razón. Dicimos personalidade, personaxe xa son
que o relostro da lúa pode dar- cultismos, que conservan o N.
nos unha noite de claro luar, peDise virxe e en plural virxes,
ro en cambio falamos dun luná- pero virxinidade é un cultismo
tico, persoa que non é ben do (xa véde-lo rnoito que pregunta
todo, ou tamén da luna dun eseste paisano). Tamén senda só e

soa, en cambio é solitario pola
mesma razón e, neste caso o L
intervocálico remanece.
E -.¡última pregunta!- se se di
saz'r, ¿como se ten que dicir:
saz'nte ou saliente, sobresaínte
ou sobresaliente? Pois ben, aquí
a Normativa dinos que son posibles ámbalas dúas formas.
Teño que engadir que este
consultante -paréceme- fai consultas por anima-lo consultorio e
por precisar causas que el xa sabe. Graciñas, con todo, pola
axuda.
CONSULTORIO
Rúa do V llar, 3 7 -3 9, 2 •
SANTIAGO

RETOS PARA O '85 .

ANUNCIESE
en

IRIMIA

- Chegamos onde
, moitos
non chegan: O CAMPO
- Saímos cada semana
dende hai 3 anos

C O NS U L TE N OS:

1. Paro e crise económica: A nosa sociedade precisa unha inxección de solidaridade.
2. Corrupción social: A nosa sociedade
precisa unha inxección de honradez.
3. Tortura e te"orismo: A nosa sociedade
precisa unha inxección de respeto e nobleza.
4. Paz e armamentismo; A nosa sociedade
precisa unha inxección de amor e paz.
5. OTAN: A nosa sociedade ten dereito a
seren tratada como maior de idade (Referendum).
6. Medios de comunicación social: A nosa
sociedade necesita unha inxección de
ética informativa.
7. Drogas: A nosa sociedade necesita a topar un tratamento para o cáncer da droga.
8. Fame no mundo: A nosa sociedade precisa un corazón aberto ós problemas, ás
dores e ás inxusticias de todo o mundo.
9. Reconciliación: A nosa sociedade precisa continuar medrando na aprendizaxe
da convivencia.
.
1 O. Diálogo: A nosa sociedade necesita ...
Sentémonos a falandJ que necesita.
("Cristianismo e Xusticia ")
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