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19 DE.MARZO: DIADO SEMINARIO 
¿A QUEN INTERESA "VIVIR COMA UN CURA?" 

Certamente algo está fallando . A mocidade galega 
segue máis ou menos convencida de que os cregos "vi
ven coma curas", pero isa non chega como estz'mulo 
para medraren as vocacións. 

Debe ser que . "vivir coma un cura" -esto é con 
certa comodidade, sen problemas económicos, ben mi
rado polos poderosos e ben mantido, anque algo triste 
e solitario- non atrae á mocidade. /so a pesar do paro. 

O caso que certamente hai para todo. Que hai 
unha fauna variadz'sima nisto do clero galega. Pero non 
acaba de aboiar desde as "mauras" fonduras da histo
ria da nasa Jgrexa ese novo tipo de crego, servidor e 
profeta, traballador e guieiro da fe na· comunidade. Po
lo menos non aparece dunha forma importante, signi
ficativa. 

E niste punto si que parece determinante unha di
rección fatal dos centros de formación. Segue sen estar 
tracexado o proxecto formativo do crego comprometi
do coa realidade concreta na que vive, de home libreó 
servicio do Reino. 

(Segue na páx. 2) 
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(V en da páx. anterior) 
Mesmo ha/ unha reacción contra t/m/dos intentos anteriores. 
Hoxe e cast\ tan doado atopar unna Liturxia latina como galega 
nun seminario de Galle/a. /\lo me)lor caso, tratan ó Qa/?go como 
Idioma extranxelro. É un sinal. E fallar no máis baslco.t no máls 
~~ . 

Pero non tiña por que ser así. De fe/to .conf/rmase seguido 
que cando naée ese novo est/lo sacerdotal ·ha/ mozos que apos
tan por el. Pouco antes do asesinato de Mons. Romero o teólo
go l. El/acuda contábanos que os seminarios de O Salvador es
taban a tope de xente. E non precisamente porque alí os cregos 
'vivan coma curas". Alío ministerio eclesial é decote un minis
terio de sangue por amor a un pobo reprimido. 

E máls recentemente, no vran pasado o cardenal Arns de San 
Paulo .(Brasll) -que é otro bon exemplo de lgrexa a carón dun 
pobo marxlnado, onde por certo van ordenado 7 50 sacerdotes 
de 7 970 a 7 983- dlda causas coma estas no semanario "O Sao 
Pao/o ": "Coas novas ordenaclóns chegamos a unha situación 
singular: o malor número de padres da Arqu/diócese terá menos 
de 7 5 anos de sacerdocio. E un tercio de todos eles terán sido 
ordenados nos últimos 7 5 anos... Case a totalldade dos padres 
tlvo unha longa experiencia pastoral antes de entraren a Filoso
f/a e TeoloxlO ... Os novas candidatos traen normalmente unha 
profunda experiencia humana. Hai poucas semanas un visitador 
tlvo ocasión de encontrarse con que de 57 candidatos, 32 foron 
obre/ros por tres, catro e ata dez anos nas máls diversas profe
slóns. 

Que dúblda cabe que canrfn o 'ucerdoclo ten que ver co 
Evanxello de Xesús, rematan · :>rol>lcmas de falta de vocaclóns 
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A PRIMAVERA xermolará o mércores día 20, 
ás once horas e catorce minutos da hora solar. E an· 
tes que remate este mes, dámosvos un consello: mi· 
rar máis cara ó ceo, e descubrir as estrelas e os pla· 
netas. Despois, no mes de abril, co cambeo da hora, 
as noites xa serán máis pequenas. Por certo, o día 
13, lembramos o aniversario do descubrimento dos 
planetas Urano (1781) e Plutón (1930). 

AS ARBORES son as protagonistas desta nova esta· 
ción ... Os grupos ecoloxistas galegas veñen de cele
brar un velatorio en Lugo, en sufraxio das árbores 
desfeitas polos homes. Mentras tanto varias Comu
nidades Parroqui~i·s de. Montes da bisbarra de Mo
rrazo están prantando os seus m9ntes con arbores 
do país: carballos·, nogais ... 

OITOCENTOS MIL MORTOS a cosecu~ncia dos te
rremotos desde 1970 fan sacudir a calquera. O ma
ior deles aconteceu en China con máis de 600 mil 
víctimas, aínda que a rexión máis afectada . ven sen
.do a América do Pacífico: Perú, Nicaragua, Guate
mala, Chile ... 

O DIA DA CLASE OBREIRA GALEGA, o pasa· 
do domingo, supuxo un paso adiante na toma de 
conciencia coma clase deste sector, que con labre-

. gos, mariñeiros e pequenos iridustriais, son os que 
están cargando coas consecuencias da crise. Se se 
compre co AES, os ·salarios dos · obre iros só suben 
un 6 ,5 por cerito Ínentras que no setenta e sete aca
daron un vintecinco de suba. 

AS LETRAS GALEGAS lembran cada dezaoito de 
marzo a morte dun arcebispo en 1925: Manoel La
go Gonzalez, "galego de nacimento e de corazón". 
Poeta e escritor, as mellares louvanzas que gañou da 
posteridade, débense á súa sE!nsibilidade por acercar 
á igrexa a nosa lingoa. 

UN NOME: Xosé María Alvarez Blazquez, un dos 
nasos escritores, que ven de morrer en Vigo, cidade 
da que era cronista oficial, e non en val de, pois che
gou a estudar ata os cimentos de Vigo, pois foi un 
gran arqueólogo, ademais de poeta e novelista. Foi 
o creador deses libriños de "Moucho", tan doados 
para os petos máis pobres. 

AS SEMANAS \.~ULTURAIS son un dos obxec
tivos culturais da Diputación de Pontevedra, ás que 
destinou uns 24 millóns de pesetas. En contacto 
con concellos e asociacións, costea ban_das de músi
ca, corales, grupos de teatro e música, que despois 
vari participar nas semanas locais. 

-
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

¡GRACIAS! 

Gracias, Pai bo, 
porque cada mañá me visitas 
co teu abrazo fiel, 
e cada noite me cubres 
co teu atento esperanzado. 

Gracias, Pai xeneroso, 
por Xesús, o maior dos teus regalos, 
enviado por ti para sanarme 
e das miñas cativezas liberarme. 

Gracias, Pai sacrificado, 
por cada cruz que atopo nos camiños, 
recordo constante e vivo 
da túa estima por min, 
e da estima traballosa do teu Fillo. 

Gracias, Pai de todos, 
por todos e cada un dos meus veciños, 
a quen ti aprecias tanto; 
apreciándoos coma ti 
eu ben sei que acertarei co teu camiño. 

Gracias, Pai da luz, 
pola luz que me limpa cada día, 
devolvendo ós meus ollo~ a inocencia 
e ás miñas mans a valentía 
de refacer con humildade a miña vida. 

Gracias, Pai da xente, 
por tódolos homes e mulleres, 
que son retrato teu para nosoutros, 
e que nos fan sentí-la certeza 
de que es un Deus bo, • 
amigo da xente e da vida, 
apoio do débil e aflixido, 
e defensor apaixonado 
dos que ven o seu porvir amenazado. 

Oomingo cuarto 
de Coresma 

. DA CONVERSA DE XESUS CON NICODEMO 

Falando Xesús con Nicodemo, dixo: 
- Como Moisés alzou a serpente no deserto, así debe 

ser alzado o Fillo do Home, para que todo o que ere nel, 
teña vida eterna. Pois de tal xeito amou Deus ó mundo, 
que lle deu ó seu Fillo Unixénito, para que todo o que 
ere nel non se perda, senón que teña vida eterna. 

Non enviou Deus o Fillo ó mundo para que xuzgue ó 
mundo, senón para que por El sexa salvado o mundo. O 
que ere nel, non é xuzgado; mais o que non ere, xa está 
xuzgado; porque non creu no Fillo Unixénito de Deus. 
Nisto consiste o xuicio: en que, vindo a luz ó mundo, os 
homes escolleron a tebra en vez da luz, pois as súas obras 
eran ruíns. Pois todo o que fai o mal, odia a luz e non 
ven cara á luz, par~que non o delaten as súas obras. Polo 
contrario, o que obra a verdade ven cara á luz, para que 
se amostren as súas obras pois son feitas en Deus. 

(Xoán 3, 14-21) 

DE QUE NOS SALVA XESUS? 

Estamos afeitos a dicir que se "salvou" o que tivo a sorte das 
quinielas pois ó ter cartos séntese máis libre e pode face)," o que 
queira; "sálvase" o que pasa a vida sen estar enfermo xa que así 
non ten que sofrir. E así poderíamos seguir con moitas máis cou
sas. O "salvarse" sempre fai referencia a algo. 

A salvación de Xesús é máis fonda e fundamental. Por iso ta
mén era distinta desa salvación da que falábamos antes. 

Crendo en Xesús, non nos sentimos coma orfos tirados neste 
mundo, xa que El nos ensina a confiar en Deus-Pai que nos ama; 
crendo en Xesús, non nos sentimos perdidos sen saber para que es
tamos nesta vida nin para onde nos encamiñamos, xa que El nos 
ensina que Deus-Pai nos puxo neste mundo porque nos ama e quer 
recollemos eternamente na súa casa do ceo; crendo en Xesús, non 
vemos a estancia neste mundo coma un mal, xa que El nos ensina a 
descubri-la vida como unha tarefa na que podemos poñer en xogo 
os empezos de moitas cousas boas que hai en nós e no mundo ... 

E así poderíamos seguir. O que ere en Xesús está salvado por
que descubre que a súa vida ten sentido. A fe en Xesús dalle unha 
nova luz para mirar o seu existir ·con moita máis profundidade. 
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Programa de ordenacion da gandeira 
extensiva e meHora dos seus sistemas 

de explotacion 

Con este título preséntase un plan de axuda para a gandeiría de carne, plan que foi 
promulgado no Boletín Qficial do Estado o 5 de setembro do 1984, e que empeza agora 
a ser aplicado en Galicia a través da Consellería de Agricultura. Pola súa importancia para 
moitos labregos galegos, reproducimos aquí os puntos máis importantes deste programa, 
coa esperanza de que sexa un programa efectivo e non só palabras sen feitos. 

¿Que se in ten ta ro programa? 

Apoia-la mellora das explota
c10ns gandeiras extensivas 
existentes e promociona-la 
creac1on doutras novas. O 
programa aplicarase ás explo
tacións gandeiras, novas ou xa 
en funcionamento, que sa
quen polo menos o 7 O por 
cento das necesidades alimen
ticias do seu gando en forma 
de alimentos fibrosos e man
teñan algúns dos tipos de gan
do seguin tes: 

- Vacuno de carne de razas 
do país e os seus cruces. 

- Ovellas e cabras de razas 
do país e os seus cruces. 

- Cabales para producción 
de carne. 

¿ Quen se pode beneficiar des
te programa? 

Os titulares de explotación:-, 
gandeiras extensivas ou que se 
vaian establecer como tais . 
queren trasforma-la explota
ción. Terán preferencia: 

- As entidades asociativas . 
- As agrupacións de gandei-

ro directos e persoais para o 
aproveitamento de pastos en 
montes públicos, comunais e 
veciñais en man común. 

- Os gandeiros novos que st· 
in talan ou se incorporen n<1 
xplotación. 

- As explotacións levada~ 
directa e p r ·oalmente polo 
titular e a ·úa familia. 

¿Para que cousas se pode 
pedir axuda? 

- Mellara e implantación de 
pastizais, e cerrumes. 

- Construccións para o gan
do e almacenamento de ali
mentos, 

- Maquinaria para recolec
ción e almacenamento de fo
rraxes e preparación doutros 
alimentos, agás os tractores. 

- Adquisición de gando re
productor de razas do país, e 
primas por reposición de gan
do e outras. · 

EN QUE CONSISTEN 
AS AXUDAS? 

o 
1 .- Subvencións 

Como máximo cubrirán es
ta parte das inversións: 

- 30 por cento ·para asocia
cións e agrupácións. 

- 20 por cento para explo
tacións de tipo familiar e agri
cultores noves. 

O máxiimo de subvencións 
será de 1.500.000 pts. por ex
plotación individual, e o resul
tado de multiplicar esta cifra 
polo número de explotacións 

· integrantes, cando se trata de 
agrupacións de labregos. 

2°.- Préstamos oficiais 

As subvencions L"onstan de 
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créditos SUb\·encion_ados l'03S 

seguintes características : Fi
nánciase o 7 o por cen to da in -
versión para préstamos indivi- · 
duais, o 7 5 por cento para · as 
explotacións familií;ires e o .~íl 
por cento para entidades ast..) · 
ciativas e explotacións de gan 
deiros novos. A amortización 
será nun plazo máximo de 1 ~ 
anos e o tipo de interés será o 
máis favorable que aplique o 
Banco de Crédito Agrícola · 
(hoxe arredor do 12 por: cen
to ). 

O censo de fe111as que ten 
que . haber na e \ plotación ó 
remate da execución do pro
grama íntegro será , como mí- . 
nirno, no caso de subvención 
sen crédito, 100 ovellas ou ca
bras , ou 1 O vacas ou eguas; e 
no caso de crédito con sub
vención 200 ovellas ou cabras 
ou 20 vaca:-. ou cgu3s. 

3·º.- Primas por .repostci6n 
de gando 

En ·certas condicións (con
sú ltesé nas Axenciás de Ex t~ n
sión Agraria) príma~se · as re
posicións nestas cantidades: 
1 .3'00 pts. por aña e chiva e 

.. 13.000 por fe_ma de vacuno 
ou cabalar. · 
_4 º.- Prestacións de servicios 

comúns· 

Tamén coil certas condi
cións que se poden consultar 
nas Axencias de Extensión 
Agraria , póclense recibir sub
vencións do 30 por cento para 
cubrir parte dos programas 
que as entidades asociativas 
agraria_s poden prese~tar ós 
s~us asociados, tais como: 

- · defensa sanitaria da gan
deiría , 

- melloras e fomento do 
uso de métodos ·de reproduc

. ción e selecci-ón. L' do uso dos 

111 L'todos contra a infertiliJJd1.·. 
- transformación e comer-

cialización en común de pro
ductos da gandeiría extensiva. 

¿Como se tramitan 
estas solicitudes? 

Pr~sentaran-..c nas Axencias 
Comarcais de Ex tensión Agra-
. ria en ,,impreso normalizado , 
acompañadas sempre dun 
Plan· de Melloras que poden 
redactar gratuitamente os Ser
vicios de Extensión Agraria." 
Este Plan de Melloras debe 
contemplar: descripción da 
situación actual da explota
ción, do que se quere acadar, 
das inversións necesarias, do 
P!Ograma sanitario e da finan
ciación económica 

O gandefro comprométese 
a man tero programa de mello
ra durante cinco anos polo 
menos a p~1rt i r d :t financiación 
das inversión , • 

·~ cartas ó meu sobriño 
Querido sobriño: 
Eu síntoo tanto coma ti, podes estar seguro, e comprendo que sendo o teu pai, se che faga costa arriba cha

marlle a Deus 'Padre"; tería que ser "Pai'', pero non. Tampouco me extraña que na Igrexa non saibas se rir ou cho
rar cando oes ó crego misar en castelán sabendo que todos alí falades galego e ata o crego tamén, pero coma ti ben 
dis, "extraoficia.Zmente ", cando non miSa . . 

·¿A que se debe qué· na misa só se {ale castelán ?, preguntas. Habería moito que escribir para explicarcho e non 
o vou facer aquí, podes preguntarlle ó mesmo crego, a un profesor ou ler algún libro ó respeCto, xa te enterarás pola 
túa con ta. Eu vou fatarche ·só do ilóxico que me parece iso. __ 

Antes que nada quero dicfrche que aigúns cregos deron xa 'o paso e misan en galego, non son moitos, pero es
tán facendo un grande labor; .esperamos que haxa máis en segui-lo exemplo. 

Segundo as enquisas máis pesimistas o galego falámolo en Galicia o 80 por cento; tres de cada catro persoas ta
lan galego, sendo a lingua aplastantemen.te maioritaria:, debería usarse case con exclusividade. Pero non se fai; ¿por 
que? Hai cregos que non queren meterse en cuestións lingüísticas, como se a cuestión só fose lingüística. Hai outros 
que se din neutrais, coma se fos_e posible a neutralidade. Tamén os hai que din que o galego é moi bruto para a Igre
xa ou que non está permitido; que o castelán · é máis fino e o único autorizado pola Santa Sé. Hainos tamén que ve
rían na misa en galego un separarse_ da Igrexa Española, e tamén os hai que, estando de acordo coa misa en galego, 
por medo ou pot preguiza, non se átreven a decidirse. Haberá máis casos seguramente, agora non se me veñen máis á 
cabeza. 

Nese 80 por cento dos galegofalanJes non están_ p~ecisamente os máis ricos, senón que etamos os máis pobres, 
e é precisamente ós ·menores, ós pobres. ós que a Igrexa debía prestar máis atención; misar en galego ou en castelán 
non é só unha cuestión lingü.ística, senón o xesto vivo de solidaridade cun pobo e cunha terra. Ou se misa en galego 
ou se fai en castelán, con tódalas súas consecuencias, pero neutralidade non hai. Como dicía .outro: "o que non fai 
política déixaa facer". Hai que ser brufo para dicir que o galego é bruto; e o que di que non está permitido non se 
enterou do ano en que vive, de qué_ o Concil(o de Trento xa quedou algo atrás. Con respecto o separarse da Igrexa · 
Española o argumento é tan absurdo que parece unha coña. Entón, ¿a Igrexa Española está separada da Italiana? 

¿Por que non o fai así a Jgrexa Galega? Eu non che sei, xúroche que non o entendo. Ti pregúntalle ós cregos e 
sobre todo ó que os manda, a ver que che di. 

Fasme outra pregunta máis difícil aínda: "¿que podo facer eu?" ¿Que podes facer? Podes facer moito: non 
deixa-lo galego e {alar co crego dicíndolle o que pensas, {alar coa xente para que {ale co crego, para que lle pidan 
que mise na nosa lingua. O crego non pode negarse a unha petición xusta do pobo, e non te desanimes se non conse
gues moito ó primeiro, ti insiste. 

Agarimosamente, o teu tío SINGALA. 
P.D.: "Ditosos os que teñen espírito de-pobres, porque deles é o Reino do Ceo" (Mt 5,3). 
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Para aforrar os accidentes dos nenas 
Faga que os nenas xoguen en lugares alonxados de todo contacto coa cir 

culación dos vehículos. É abrigado sinalar polo tanto que o xogar en carreteras, 
rúas ou en contacto cercano con elas, ou con elementos de xogo tais coma balóns, 
etc., que pode ir dar ás mesmas, süpón un grave risco para a saúde dos nenas, que 
centrados nos xogos poden irrumpir de súpeto na calzada e ser atropelados polos 
diferentes vehículos. 

- Non deixe ós nenas pequenos sós na proximidade de carreteras e rúas; de
ben estar sempre baixo a vixianza dunha persoa maior. 

- É moi ifTlportante que tódalas persoas maiores e nenos que circulen por 
unha estrada ou zona pouco iluminada, leven sempre ropas de coores eraras ou con 
bandas refrectantes, para poder ser ollados polos vehículos. Unha causa notoria dos 
atropelos en Galicia é porque moita xente circula palas carreteras vestida de escuro, 
o que dificulta a súa visión polos automovilistas. 

- Os nenas deben adeprender o antes posible as normas elementais da cir
culación: a maneira <;ie cruzar as rúas ollando sempre os dous lados da mesma e fa
céndoo onde existan, polos lugares sinalados (pasos de cebra, semáforos). 

- Decátese que os nen os actuarán sempre segundo vexan que actúa vostede. 
Respete sempre os sinais e as normas de tráfico, e moito máis en compañía dos ne-
nos. 

- Cando leve un nena no coche, non o leve xamais na ·parte dianteira. Os 
nenas deben ir detrás, e se son moi pequenos, debe levalos ben suxetos (hai mode
los de sillas no mercado para nenas pequenos, que van fixas ó asento traseiro, para 
evitar golpes e mancaduras, por frenazos bruscos e outros movementos inesperados 
dos coches. 

- Cando leve nenas nos coches, debe levar tódolos seguros das portas colo
cados; os coches máis modernos xa traen seguros especiais, nas portas traseiras, ós 
que non poden chegar os nenas. 

- Débeselles ensinar 6s nenos a sair dos coches sempre pola porta dereita 
(lado do veh !culo que non da á carretera), e cando baixe de vehfculos grandes (au
tobuses, etc), non cruzar inmediatamente a carretera, senón que debe esperar a ter 
visibilidade suficiente, que estaría no ·principio dificultada pola presencia do vehí-
culo grande. . 

SAÚDE 

- Pense que respetando as normas ditas, irnos evitar moftos problemas e 
irnos facer que os nenas acaden un mellor nivel de saúde • 

Pauliño 

Os nenos deben aprender cedo 
as normas de circulación 

C<A TERRA .QUE CANTA» 
tCANTORAL GALEGO 

para as celebracións 

! POR FIN NAS LIBRERIAS ! 

120 pxs. CON CANCIONS PARA TODA OCASION 

250 pts. 

t TRES CINTAS-CASSETTES 
de 1 hora con tódolos cantos 

1200 pts. 

XA ESTAENTODALAS LIBRERli\S RELiXIOSA~ DOPAIS 

E TAMEN SEWDE PEDIR A: 

Aptdo. 5 ( Vilalha (lugo) 

O• que solicitaron hai tempo, pedínolles discul~, chegaralles pronto 
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A economia .· "sumerxida" 

Hoxe están na boca de moitos estas palabras 
ó falar do país. Todos coñecemo-la situación do 
país, no que máis de 2.860.000 parados coas 
súas familias teñen que loitar pola superviven
cia. Tódolos que vivímo-lo paro sabemos que 
non podemos aguantarnos coas 27 .000 pts. de 
axuda complementaria familiar; entón, ou tra
balla a muller ou tés que te ax u dar dalgún xeito 
(por exemplo con traballo encuberto). 

As raposerías dos empresarios 

Os empresarios coñecen moi ben esta situa
ción de desesperanza e aprovéitanse dela, anque 
tamén hai moitos obreiros que se prestan rapo
seiramente a este xogo. Nalgúns sectores de Ga
licia estáse xeralizando o traballo encuberto, 
por exemplo no textil, nos talleres de repara
ción de automóviles, etc. 

Todos sabemos que pecharon moitas fábri
cas textís, pero que esas fabricas hoxe están 
dando o traballo que antes facían ós emprega-

dos que agora están no paro nas súas casas; así 
sen seguros nen impostas sáelles o producto 
máis barato explotando ós traballadores. 

· lsto que sucede aquí en Galicia, pasa nou
tros lugares co sector_ de ·peletería, . calzado, 
construcción ... , xa que hoxe · prácticamente é 
imposible traballar se non se asegura un pola súa 
conta como autónomo. Jncluso a mesma lexisla
ción do Estado está favorecendo o sistema de 
traballo eventual e non fix·o, polo que se está ro
tando continuamente, sen seguridade ningunha, 
e creando frustracións e nerviosismo. 

¿Que poden facer os traballadores? 

Renunciar ó traballo fixo nunha empresa é 
unha volta atrás nas conquistas laborais da clase 
obreira. Moitos traballadores admiten esta volta 
atrás ó se ver desesperados por conseguir unha 
paga con que sqster á familia, anque s.e saib~n 
máis explotados ca nunca. Por desgracia tamen 
hai obreiros que se prestan de moi boa gana a 
este xogo- e colaboran coa inxusticia da empre
sa. 

Debemos esixir que todo este diñeiro das 
empresas de economía "sumerxida" saia á luz 
e se volvan converti-las empresas en empresas 
legais, e isto tócalle facelo ós poderes público.s 
que teñen os medios necesarios para botar aba1-
xo este funcionamento e non deixar que se con
solide definitivamente. cunha política de empre
go distinta, e cunk1 l' \ ' 'i10mía. que atenda ó ben 
común, e non ós be11L·l 1, 1os duns cantos. 

O papel dos sindicatos 

Loxicamente os sindicatos teñen un labor 
tremendo que facer; é unha esixencia de unida
de de acción para o sindicalismo, xa que agora 
máis que nunca é a hora de defender tódalas 
conquistas obreiras, como son a Seguridade So
cial o traballo o horario digno, o salario xusto, 
aínda que sex¡ moi difícil traballar cos traballa
dores desesperanzados e divididos polo capital, 
e escravizados pola economía de beneficio aín
da que sexa ilegal; pero a esta tarefa non P<;>de 
renunciar xa que é a defensa do seu dereito. 

Por is'o pensamos que é a hora da unidade 
obrL'Íra. • 

Vanguardia O breira 
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Os obxeecto·res de conciencia hoxe 

Despois da apari
ción no B.O.E. o 28 
do pasado Nadal da 
Lei de Obxección d 1: 

conciencia, os obx"ec
tores rexeitam-os to
talmente a Lei por: 

.1° .- O proxecto 
l~~!C~~~~'J' de lei non recoñece 

plen;1mente o dereito 
á obxección de conciencia, xa que o uso diste 

dereito non pode ser exercido por calquera per- . 
soa nin en calquera circunstancia: 

- Non se recoñecen tódalas motivacións para 
declararse obxector de. conciencia, concreta
mente os motivos políticos. 

- Establece un tribunal (Consello Na.cional 
de Obxección de Conciencia) que deten:ninará 
arbitrariamente quen é recoñecido como obxec
tor e quen non. 

- Non recolle a posibilidade de declara-la ob
xección de conciencia durante a prestación do 
servicio militar. 

- Non acepta a obxección de conciencia en 
caso de guerra máis que coma unha continua
ción e un reforzamento da actividade militar. 

- Establece unha prestación social sustitu
toria que está en contra das conviccións do ob
xector. 

- A prestación social sustitutoria organízase 
e estructúrase desde a perspectiva militar e en 
especial nos seus aspectos de xerarquización e 
disciplina. 

- Abrangue actividades que podrían ser asu
midas por persoal laboral en paro. 

- Limita os posibles campos de actuación e a 
posibilidade de que o obxector decida o tipo de 
servicio civil que podería realizar e onde, es
quencendo recolle-la posibilidade de que o ob
xector faga o seu traballo social no marco dun 
servicio civil pola paz. 

- Castígase duramente o exercicio da obxec
ción de conciencia ó impoñer unha duración da 
prestación social moi superior ó servicio mili
tar. 

Por todo o dito, o MOC considera a Lei so
cialista como inaceptable e anuncia que utilizará 
tódolos medios ó seu alcance, dentro da súa co
herencia cunha estratexia non violenta, para 

conseguir facer inaplicable a Lei, preparando 
una masiva desobediencia civil dos obxectores 
cando a Lei se aplique. Según datos do Ministe
rio de Defensa, en xaneiro eramos 64 77 obxec
tores no Estado español 

ALTERNATIVA NON VlOLENTA-

Considerámonos antimilitaristas e propoñe
mos unha alternativa de defensa popular non 
violenta, isto é, a defensa asumida por todo o 
pobo dun xeito non violento. 

Pensamos que o xeito non viglento é un mé
todo .non demasiado investigado e con moitas 
razóns para ser positivo; véxanse exemplos co
mo Martín Luter King, Gandhi... 

Como declararse obxector 

Segundo a Lei podes declararte dende a talla 
ata dous meses antes da incorporación a filas. 

Tes que mandar unha carta ó Ministerrio da 
Presidencia onde estará integrado o Consello 
Nacional de Obxección de Conciencia. Debes fa
celo con suficiente antelación pois logo poden 
poñerte máis trabas. 

En caso de dúbida podes informarte escri- · 
. bindo ós apartados de correos: 

Coruña. Aptdo. 

Vigo 
s·antiago 

Vilagarcía 

1074 
6028 

645 

323 

Xosé e Carlos, obxectores de conciencia. 
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Por " que e 

Como xa dixemos no art !culo anterior~ é moito me
llar usar o mel que o azucre e irnos dicir por que. 

O mel está composto por unhas substancias que se 
chaman fructosa e glucosa. Estes son uns a~~Úcres facil
mente asimilables polo naso organismo, e que evitan 
procesos fermentativos no mesmo. 

A fructosa, segundo se demostrou en estudios e ex
rimentos, é un hidrato de carbono moi bon para favo
recer os procesos de desentoxicación no fígado. Este 
órgano é o encargado de "facer desaparecer" a maior 
parte das substancias tóxicas que se van acumulando 
no carpo humán. Se esta función se estimula ó sumi
nistrar fructosa, favorécense os procesos curativos da 
enferm id ad e. · 

- Ten minerais de gran importancia para o organis
mo como o potasio e o fósforo. O azúcre refinado non 
ten ningún. 

- Posee unhas substancias chamadas inhibinas que 
actúan coma un antibiótico, ou sexa, que impide o de
senrolo e medre das bacterias. 

- Tan vitaminas do grupo C, Ae e B, anque non é na 
presencia de vitaminas onde hai que buscar o valor do 
mel, pois é excasa. 

MEL E MEDICIÑA 

-Xa dixemos da boa influencia que ten no f/gado, e 
da acción benéfica nas enfermidades e transtornos do 
mesmo. 

- Como é ben sabido, no tratamento dos catarros e 
inflamación das vías respiratorias polo seu efecto es
pectorante. 

SE QUERES LE.R IRIMIA 

tan bo o mel 

- Produce un aumento na secreción das glándulas di
xestivas. 

- Ten poder reconstituinte: pacientes que sufriron 
unha enfermidade infecciosa, estados de debilidad cor
poral, deportistas, anémicos. 

- Acción desintoxican te: tanto no caso de intoxica
cións causadas polo naso propio organismo, como das 
causadas polo exterior, como por exemplo co alcohol 
e os barbitúricos. 

- Acción favorecedora do rego sanguíneo, polo que 
se fai moi aconsellable para os vellos. 

Para que o mel manteña tódalas súas propiedades, 
debe ser de recente recolección, obtido por centrifuga
do en frío, pois ó tratalo con calor destrúense as súas 
propiedades. A conservación debe ser en frascos ben 
pechados e colocados nun lugar fresco. 

Ana Giménez García 

i SUSCRIBETEI 
Quero suscribirme ~ Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Precio da suscripción 

ó ano 1300 pts. 

Pagarei por: O Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 
Rúa ou Parr<><¡uia~ ••.•••••••..••••••••..•...•.••..•.•.••.•••..•••.•.•••..•••.• 
Vila ou Axuntamento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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iQUE FA/ UNHA "ESMORGA'' COMO A·NOSA 
NUN ''IRIMIA'' COMO ES:T~l 

A ESMORGA é, entre outras cousas, unha no
vela de Blanco Amor. Gustounos tanto a novela 
e o neme que os sete que estabamos alí non pude
mos resistir á tentación de chamarlle ESMORGA a 
unha asociación xuvenil e Kultural -con ka- que es
tamos a facer en Lugo un grupo de rapaces-as hai 
moitos días, tanto que xa nevou desde aquela. 

Antes da última nevada, houbo unha xuntanza 
en Vilalba para tratar da continuidade e mellora 
do semanario IRIMIA. E é_ aquí, que non antes, 
cando ESMORGA se enrolla con IRIMIA. Previa-. 
mente, os nosos eficaces 'sérvicios de información 
advertírannos de que algo se estaba a tramar, e foi 
por iso que alá mandamos en viaxe ·oficial -con ta
xi de Madrid incluido- ó noso secretario conve-

r•l/6~ vA/~ H1s11AJ+ Y '4LGO a.t11: 06c '~ 

t\vri lb sa Vli1l~s EJ.. ~ '- ADJ.t.. 

nientemente armado, de paciencia, que lego lle fa
ría moita falta para esperar o que tivo que esperar; 
e ísto último é certo pero non velo · creades. Froito 
daquela xuntanza foi a decisión de amplia-lo sema
nario tanto en forma como en contido, dando así 
cabida a unha páxina DA mocidade. Que é precisa
mentee a que estamos a encher con todas estas le
tras nós e outros mozos de Santiago, XOC, MECG. 

E porque queremos unha páxina da mocidade, 
que non de Esmorga, invitámosvos, solicitámosvos, 
suplicámosvos, pedímosvos., máis aínda, ESIXI
MOSVOS que, su pena de quedarvos sen postre, 
participedes, colaboredes, e fagades connosco, A 
REVOLUCION, léase esta páxina. (Que para iso 
se escribe). 

Tanto para facer a Revolución, como para parti
cipar nesta páxina, debedes pofiervos en contacto 
connosco: C/ Xeneral Tella, nº 2, l~ esquerda 
(moi importante o de esquerda, non só por razóns 
políticas, se non sobre todo, por motivos de vecin
dario). Tamén podedes mandar os vosos traballos 
-e o voso salario- -se quer.edes- ó director do Sema
nario, enderezo que atoparedes na páxina 12. 

Xa está o carpint~iro cambiándonos o buzón 
por un almacén, para dar cabida a tódalas vosas co
laboracións, críticas e LOUV ANZAS, así como a 
algún que . outro anónimo pero, eso si, firmado 
"please' '. Pásann6s unha nota de Seguridade adver
tindo que as amenazas de bomba han. vir con póli
za de 5 pesos; venganzas persoais e axustes de con
tas, entregaranse coa man nas nosas oficinas; para 
todo tipo de información e asesoramento, Harald 
Sackmann vos dirá cando nos podedes atopar. 

Cofias aparte, que tamén fan falla, o que quere
mos é que todos participedes con aquelo que vos 
vefia en gana, por exemplo: informacións, comen
tarios, dibuxos, comics, fotos en blanco e negro, 
talóns ó portador, etc. 

Entre tódalas carta recibidas antes dd Semana 
Santa, sortearemos ante as faces da sorpresa de al
gún que outro redactor, unha suscripción por un .. 
tempo ó noso Semanario. 

E ..... bueno ....... Nada .... • 



-Un ha n·ai que pensa en alto 

quere ser escoitada· 

Son unha nai, coma outras moitas que hai, 
vivo nun bonito pobo, que se chama EDR.~~DA, 
pertenece ó Concello de Paracia do Sil, provincia 
de Ourense. Neste pobo vivimos da garideiría 
principalmente e somos dezaseis veciños an ac
tualidade. Eu como nai dun neno e igual ca min 
os outros pais de oito rapaces que hai nesies lu
gares de por aquí, atopámonos cun grave pro
blema que afectaba á escolaridade qos nenos. 

Cativos emigrantes na propia terra 

Cerca do fin ·de curso do ano pasado enterá
monos que o Ministerio quería cerrar a escola 
dos nosos rapaces, mellor que ·estaba pechada e 
polo tanto os nosos fillos, se querían ir á escola 
tiñan que ir a Ourense, a unha escola que lle 
chaman "Escola Hogar". Os nen os tiñan que ir 
en plan de internado e só os veríamos cada oito 
días, no fin de semana. Ante esta situación reu
nímonos os pais de Edrada, F orcas e Pradomao 
e acordamos ir á Delegación e pedirlle que non 
nos pecharan a escola, pois pensabamos que iso 

era contraproducente para a boa educación dos 
nosos nenos, pois deste xeito o que facemos dos 
nenos son xa desde cativos pequenos EMI
GRANTES na propia terra. 

Q..1eremos axudar na educación dos tillos 

Nos estamos de acordo con esta medida, pos
ta que os rapaces neste tipo de escalas o único 
que fan é alonxarse da familia e do medio que 
viven seus pais e como son inda moi pequenos, 
pasan mil calamidades. Pero nós como .páis pe·n- -
samas que este xeito de proceder dos gobernan
tes á hora de pechar as escalas é de gravísimos 
resultados; posta que con isto o único que con
seguen é ir facendo que a xente marche dos po
bos, pois se os matrimonios novas non teñen es
cala para os seus rapaces teñen que irse a outros 
sitios onde poidan estar ó lado dos seus fillos 
mentres son cativos e podelos atender e ir axu-

dándoos a camiñar" no Jifí~ il ca··miño da fo rrna
ción ecola:r;, e creando .un ambiente sano no que 
o cativo poida desenvolverse ~ t9dolos niveis. 

Non deixamos que nos pechen a escola 

Deste xeito nós os pais estamos sempre pre
ocupados polo que poida vir. Conseguimos que 
tanto o ano pasado coma este novo Curso a es.co
la de GUENDON non a pecharan, e así os na
sos nenos teñan escola no seu pobo. Pero esta
mos a tremer que en calquera intre nola pechen 
e isto é o que non se pode facer ou ó menos nós 
quixéramos que non se fixera. 

De sobra é coñecido o número elevado do 
fracaso escolar que se dá nas grandes concentra
cions escolares , a lamentable situación na que 
se ven os nenos durante todo o curso , pegándo-

1\ .. 
>. 

(Segue na páx. 12) 
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Xosé Chao Rego ¿ Veñen · ou non veñen? 

Hai unha consulta de difícil 
solución e que, nunha das 
súas partes, deixaremos para a 
proxima semana. Di así: "Nal
gunhas seccións de 'Irimia' es
cribiades frases coma estas: 
'xomalista que vén de con
queri-lo primeiro premio ... ' 'O 
Alcalde de Corufia vén de re 
servar varias prazas ... ' ¿Son 
correctas estas construccións 
'ven de ... '? ¿É correcto o ver
bo 'conquerir'? Solución, por 
favor". · 

Con relación a conquerir xa 
falamos no n. 13 2 <leste sema
nario e alí diciamos dúas cou-

sas: 1) que significa conquis
tar, e non conseguir ou aca
dar; 2)" q~e é un arcaísmo, pa
labra antiga procesiente do 
francés e pouco émpregada, 
ou nada, pola xente. O que 
sucede é que -o de sempre
por lle fuxir á forma "conse
guir"' igual cá castelá, os neo
falantes usan moito "conque
rir", pero no canto de ·acadar 
ou conseguir. Se se emprega 
por conquistar entón xa é 
·ou tra cousa. 

Tamén naquel n. 132 dicia
mos que ren, equivalente ·a 
nada é un arcaísmo, cousa 

que resulta certa; pero non é 
certo que non se empregue, 
como alí supuñamos. Enteira
do de que hai reducidas zonas 
de Galicia no que a xente di 
ren ou mesmo. res, rectifico. 
Estamos ante unha forma ar
caica de uso restrinxido entre 
a xente, pero moi empregada 
entre literatos e neofalantes. 
Lexítima, polo tanto. 

Pero o groso da consulta 
era sobre a · perífrase "vir 
de ... " Teño as miñas dúbidas, 
que exporei o próximo día. 

CONSULTAS: 

Hú,! do Vilar, 37-39, 2º. Santiago 

·. :~ CAntA=I i>O i=lililCGO 
(Ven da páx. 11) 

se grandes madrugós e pasando mlito frío. para 
esperar ó coche que os recolle para ir á escola. E 
se todo iso dera coma resultado un gran éxito 
escolar inda se podía aguantar, pero vendo como 
vemos que isto non é así, nós pais. de familia re
clamamos que por favor nos deixen a nosa esco
la de GUENDON para os nosos nenos. • 

Rosa Alvarez 

Debuxos de 
Ro sita, O scar 

e lria. 

COLOQUIO GALEGO DE CRISTIANS 
23 Marzo 

no HColexio La Salle" de Santiago 
"A re industrialización de G a licia: 

un pobo sen voz" 
Haberá conferencias e mesas redondas 

sobordo tema 

para despertar as n_osas concencias 

e facer oir. a voz do pobo 
Pode asistir todo aquel que estea interesado 

Gaño u contra Escocia España 
un partido estratéxico 
que lle pode abrí-las portas 
para os Mundiais de México. 

Outra vez deixou o fútbol 
ó país paralizado, 
e logo medio con ten to 
por ser partido gañado. 

Pero este ano foi pobre 
para a cousa do halón, 
xa que non houbo partidos 
dad0s por televisión. 

Certamen te, moitos hinchas 
polo feíto protestaron, 
pero moitos cidadáns 
por unha vez descansaron. 

O baloncesto, entre tanto 
tivo agora mellor sorte 
ó non te-la competencia 
daqueloutro reí deporte. 

Pero a devoción ó futbol 
con coidado hai que vela: 
¿que é 9 que a xente adora: 
o xogo ou a quiniela? 
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