1 mos

facendo memoria:
o ser galego
que esquedmos.
•
1 moa sementando patrla:
man con man lnxertandoa
•
entre os veciños.
1 moa facendo outra hiatoda.
favor dos rebaixados e
oprimidos.

r ecobrando

a
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MANIFESTACION DE LABREGOS

Unha vez máis, e ainda non abonda, os
labregos manifestáronse en diversos puntos de
Galicia en defensa dos seus dereitos, sobre de
todo contra a cuota do leite que España
negociou co Mercado Común, .
O día 13 a manifestación de Lugo, que
saíu da plaza da Milagrosa e recorreu pacíficamente as .rúas luguesas ata a plaza de España, non foi tan nutrida' como debera ser, nesta
provincia de tan al~a producción leiteira. Co,reáronse consignas como "Cuota do leite
NON, aumento de producción", "Mercado
Común europeo, ruina do pobo galego",
"Queremos vivir, non ter que pedir", "Menos
avións e máis pensións", etc. No mitin final
falou entre outros, Emilio López das CC.LL.,
que con verbas acendidas falou con enerxia,
pero sen perde-lo humor, do que chamou "o
atraco do século)', no que veñen . de ser
·vendidos os interese dos labregos: a negociación do Estado español co Mercado
Común europeo. Un negocio que, como ben
dixo Emilio López, ·non é tanto deste ·ou doutro goberno, senón do gran capital, os mono-·
polios, que se teñen repartido o mundo como
se fosen as súas leiras. Cun xogo de palabras
contrapuxo a-tra-co a tra-ta-do. "Entramos
na CEE non para vender, senón para que nos
vendan, según os intereses dosque mandan".
As cousas están moi mouras pró campo,
pero con solución se se fai unha reforma agra_ria, e se se axuda ó campo, e se potencia a
mellora das ef{plotacións. A clave, como
tantas veces se ten repetido, é a unidade, neste
momento máis necesaria ca nunca, tendo en
conta a gravedade da situación.
Esta unidade foi a que fallou na mobilización de moitos labregos, que se ben. vian a
necesidade desta mobilización, deixaron ,priva-la atención ás súas cousas sobre a acción
Tres aspectos da manifestación de labregos en Lugo: Esp~
rando a saída na plaza da Milagrosa, chegando a plaza de
España e mitin final.

(segue na páx 2)
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AS IX XORNADAS DO ENSINO
dun ensino galega, terán lugar en Vigo no Colexio de Sta.
Irene de As Travesas, do vinteseis a trinta de agosto, organizadas pola Asociación Socio Pedagóxica Galega. Propóñense nestes d(as servir de debate e toma de postura ante a nosa realidade educativa, ademais de 'ser lugar de encontro
e intercambio de experiencias dos traballadores do ensino
e persoas preocupadas pola escala. Para· máis información
podédevos dirixir 6 Apartado 1102 de Ourense.

común en defensa dos intereses de todos. Non
era disculpa · que houbese moito que facer, nin
que con solucións asi non se solucionan ós
problemas. Se con protestar non se solucionan
os problemas de todos, sen protestar solucio.
nánse menos ainda. "O que non chorn non
mama"; se os labregos non defend~n os seus
dereitos e presionan, os que mandan seguiran
facendo o que lles dea a· gana co noso agro.
O CONSELLO DE EMIGRACION GALEGA estase a facer, e desde aqu( esiximos que sexa teimoso con estlt realidade do noso país, pois a(nda non se tomou concien•:a
seu influxo na vida real de Galicia. Neste Consello estªrán
representados os emigrantes nosos nos distintos ~ontlnens
tes.
·

SANDRO PERTINJ, o vello Presidente ·d e Italia, que algúns calificaron de Xoán XXIII e·n edición laica, é un exempro de humanidade para todos; soubo poñer o poder ó servicio cto pobo. Amosa ser m·ozo de espírito e tiña tempo
sempre para recibir ós escolares nun encontro que xa se fixera normal nas intitucións de Roma. Sofreu a cadea polos seus sentimentos antifascistas. A cotío foco súas aquelas ideas de lsaías:. "valeira-los arsenais das armas e enchelos graneiros".

O PADRE SEIXAS foi ''boa nova" sempre._ .. Agora o @eu
facho acadou máis intensidade. A Xunta ven de darlle a me
dalla Castelao polo seu labor e agarimo a nosa terrª, N6s,
desde aqu(, ousamos invitarvos a todos a esta homenaxe,
comprometéndonos a ler un libriño: "Conversa~ do Padre
Seixas con Silvestre Gómez Xurxo" que ven dq pyplicar
SEPT. Para mellar segi-lo rastro deste mestre cte todos . .

O PROXECTO DE LEI DE ELECCIONS que vai regulaas vindeiras el~ccións 6 Parlamento galego, esixe un cinco
por cento dos. votos como . mínimo naquel distrito para ser
nomeado representante; ata agora abondaba con só un tres
por cento dos sufraxios. Ou sexa que un candidato apoiado
por perto de sesenta e cinco mil galegos pode quedar na
cuneta. . Os peixes grandes seguen a tragar ós pequenos.

- - - - - - - P o r 'XOSE l : . Q I S - - - - - - -

A SOLICITUDE DE BECAS para Preescolar, EXB e Ensino
Medio pode facerse desde xullo até outubro, ámbolos dous
me:;f!~ t~in1én ... Unha medida un pouco oscura por tratarse rndis ben da tempada de vacacións~
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AS NOSAS R IAS están senda· estudadas. a fondo; non só
a súa natureza xeolóxica, tamén a acción dos homes, moitªs veces negativa, a carón delas. Primeiro foi estudada a de
Pontevpdra moi castigada pola contaminación; agora será a
de Vigg, qyizais non tan salvaxemente asoballada pola
lndustriª a pesares de ter un forte (ndice industrial. En tres
anos poger(?mos coñecer' mellor a historia das nosas costas
~ liberal~§ de moitas d.esfeitas. .
·
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O TURISMO, o gran negocio noutro intre da economía esPélfíola, t~unén está,sofindo a súa reconversión, e no que vai
cte pno spfreu un baixón dun oito por cento na chegada de
eªtr~nxeirg§. Os hosteleiros de menos estrelas están senda
o~ rnáis per>eudicados. De tódolos xeitos, á remates do ano,
i119resaremo~ máis divisas. No oitenta e cinco serán oito mil .
mlllóns de dólares.
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A VENTA AMBULANTE medra nestes meses en festas e
cidªdes galegas que son un dos puntos onde xurden máis
mercadiños deste tipo. En todo o Estado máis de duascentas mil pQrsoas adícanse a este tipo de comercio que
acada perto d~ yn billón de in·gresos en ventas .
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UN ENCONTRO NATURALISTA: BALDIO 85 terá lugar
na primeira quincena de xullo na marisma do mesmo nome
e organizada polo Grupo Naturalista Habitat. Ouere ser un
encontro de xente que fai traballos naturalistas para coordinarse e coñecerse mel lor.

IRIMIA - 3
Manolo Regal
Ramón D. Ra.ña

CHAMADO A SER CRENTE
Non teñas vergonza
por seres crente. .
Os grandes homes e mulleres do mundo
foron grandes crentes.
Hai moita xente relixiosa
que di ser crente,
e non é.
Hai curas e bispos
que pasan por mestres de áentes,
e eles non eren.
Hai homes e mulleres
que aborrecen a relixión, ·
e teñen cómportamentos varavillosos
de verdadeiros crentPs
É que un non se faí creni<:,

sen máis,
por levar no peito unha medalla,
par ir do romarz'a ó.S. Andrés de lonxe,
ou por misar sete veces por semana.
Ser crente significa
abrir/le os brazos á vida, ·
dar/le a man ó teu veciño,
acabar xuntos con tódalas cadeas,
e gozar con Deus
alentando e coroando todo iso.

Domingo 13
· do tempo ordinario.

A FORZA DA FE
Xuntouse moita xente a carón de Xesús, que estaba· na
beira do mar~ Nesto chegou un dos xefes da sinagoga, chamado Xairo, que, 6 velo, botouse ós seus pés, suplicándolle:
- A miña filia está a piques de morrer; ven impor sobre
ela as túas mans, para que sane, e viva.
Aínda estaba Xesús falando, cando chegaron da casa do
xefe da sinagoga a dicirlle:
- A túa filia acaba de morrer. ¿Para que andar xa molestando 6 mestre?
Pero Xesús, ó escoita-lo que estaban falando, díxolle ó.
·
xefe da sinagoga:
.- Non temas, ahonda que teñas fe.
E non pennitíu que ninguén o acompañ:ase, fóra de Pedro, Santiago e Xoán, o irmán de Santiago.
·Ó chegaren á c;isa do xefe da sinagoga, vendo o gran barullo que facían con choros e lamentos, entrou e díxolles:
- ¿A que veri tanto barullo e tanto chorar? A neniña non
morreu, está a donnir.
E todos se riron del. Pero botándoos a todos fóra e levando consigo ós pais da neniña e máis ós seus acompañantes, entrou onde estaba a nena. Colle.u na da man e díxolle:
- Talitha quum (que quere ciicir: "rapaza, érgueteº).
A rapaciña ergueuse de contado, e púxose a andar, pois
tiña doce anos. E todos ficaron como ·vendo visións. E insistiulles· en que non o contasen a ninguén, e mandou que lle
desen de comer.
·
(Mar e os

5 , . 21 -2 3 . 3 5-4 3) .

A fe produce en quen a ten
unha -esperanza duradeira
e un amor inquebrantable.
Xesúsfoi un gran ciente.
Anz'mate a ser un crente coma el.
E á túa fe ha te salvar.

Os grandes homes e· mulleres foron grandes crentes
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"Centro de Ensinanzas Integradas"
de Ourense ( Antiga Universidade Laboral )
Algúns datos
- Hai 21 Universidades Laborais en todo o Estado. Con capacidade para 3 5 .000 alumnos, e unha
plantilla de 5.000 traballadores entre profesores,
administrativos, técnicos, etc. Deles hai en Galicia
tres: A Coruña, Vigo e Ourense.
- As Universidades Laborais naceron en 1956,
moi vencelladas ós plantexamentos do "Movemento Nacional", e máis concretamente á "Organiia-·
ción Sindical"; polo qu e estiveron no comenzo moi
marcadas polas ideas políticas do "Movemento",
para formar traballadores n o seu ''espíritu nacio . .
rial".
- Pola lei do 11 de m aio de 19 59 defínense co ..
mo "Institucións docentes dep endentes do Ministerio de Traballo", e como " Institucións públicas
non estata1s, que gozarán a efectos académicos da
situación e beneficios que pola lexislación se conce ..
d 6 c ntros non estatais recoñecidos polo estado,
i frutarán dos ben ficios recoftecidos polas Leis
á
undacións benéfico-docentes". O que lles da
un amparo especial por parte do Estado.
- Os niveis de estudios foron regulados definitavemente en 1972: dende a segunda etapa de
.X.B., B.U.P., C.O.U., F ormación Profesional de
primer ·y segundo grad o , at a estudos técnicos de

grado medio (Enxeñeiros técnicos) ·e 'Formación
do Prf>fesorado. de E.X.E .
-A Universidade Laboral de Ourense comenzou
a funcionar no curso 1975-76. E en 1982 cando se
convirte en "Centro de _Ensinanzas Integradas "
como o resto dos centros semellantes. Depende do
Ministerio de Educación a traversa da súa Subdirección Xeral de Ensinanzas Integradas:
¿Como funciona o C.E.I. de Ourense?
- Nel estudan alumnos de B.U.P. e C.O.U. e
de F.P. de 1o e 2o grado. O profesorado é común
para B.U.P. e F.P. , salvo nas áreas técnicas e prácticas.
- Ten uns servicios complementarios, entre os
que destacan: o Gabinete Psico-pedagóxico, os Laboratorios de Ciencias, os Talleres de Electrónica e
_Automoción e unhas instalacións deportivas axeitadas.
- E tamén funciona un internado no que os
alumnos atópanse d:stribuidos en dous colexios
que contan con 392 plazas de .residencia, cos seus
servicios de comedor, lavandería, sás de T.V., estudos, xogos, etc. A vida residencial está coordinada
por un equipo de Profesores de · Actividades.

A pecto airoso da Universidade Lab o ral de Ou re nse,
hoxe'centro de Ensinanzas Integradii c; . con t ru í do a comen zos dos '70.
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Entrevis~a
FalamQs con Avelino González,
Xoan Carlo.s Pere~a, Roberto Pérez
e Carlos Rodríguez, de 3° de B.U.P.
. ¿Que· e5tudos facedes neste
centro?

- Estúdase B.U.P., C.0.U. e
F.P., destacando as asignaturas de ·.
E.A. T.P. (comercio, diseño, electricidade e dende hai pouco informátic~.
.
En F.P. temos dúas ramas: electrónica e mecánica. Para o que conta~
mos cuns talleres axeitados.

a uns alumnos do Centro

· ¿Que tipo de xente ven estudar
aquí? ·

-Aquí ven maiormente xente de
clase med~-baixa, e máis ben baixa:
labregos, mariñeiros, fillos de obreiros
e emigrantes, e en moita menos proporción fillos de profesionais libetais.

porte.
. -Graciñas pola vosa colaboración
ogallá que a Universidade Laboral fun:
cione tan ben como a vedes vós.

• -¿Como se pode acceder ó Centro?

. ¿Estades contentos cos estudos
que realizades e a .maneira de facelos?

- Anque hai xente con beca e outra que non a ten, o normal é que tanto as plazas de internado como as escolares se concedan, dende sempre nas
UniiJe1'Sidades Laborais, a trave1'So da
convocatoria de becas. Estas becas poden pagar dende unha plaza no internado ata un simple posto escolar.

- Si, e en xeral a xente está contenta. Uns esperando acadar nada máis
saír un posto de traballo, a pesar do
moura que está a cousa. E outros
con desexo de acceder a Unive1'Sidade
e facer estudos superiores.
Bueno, a xente está tamén conten- ·
ta aquí polas posibilidades que ten de
desenrolar unha manchea de actividades deportivas (fútbol, baloncesto,
boleibol, etc . .. ) e culturais (teatro,'
música, etc . .. ) ¿Sabes? Hai un grupo
musical folk e mesmo unha ''lexión
verde,, ecoloxista.

- Calquer filio de traballador pode pedir unha beca, pero pqra ·que lla
concedan ten que cumplir algunhas
condicións: que a súa familia teña un
nivel econ6mico non moi alto (non superior ás 250.000 · pts por cada membro da familia), ou que sexa fiilo de emigrantes, ou orfo. Fan falla . tamén
uns rendimentos escolares polo menos
medianos. E ·tamén ter dificultade de
escolarización, ben por non haber un
Centro escolar estatal de Ensino Me- ·
dio~ ou por ter dificultades de Trans-

. ¿Como funciona iso das becas?

.CREDITOS
PARA CRECER
Caixa Galicia ere no futuro
CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL
3.000 . miHóns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo
para·as grandes, medianas, pequenas
En CAIXA GALICIA sabemos
OS CREDITOS DE
REGULACION ESPECIAL fáciindustrias e empresas de Galicia, así como para. que da renovación e modernizales de conseguir e amortizar.
. p_rofesionais liberais
ción dos nosos sectores productivos depende o éxito da nosa
integración na CEE.

Para favorecer o desenrolo
da industria, o comercio, agricultura e pesca da nosa Comunidade; CAIXA GALICIA ofrece
solucións concretas para novas
inversións.

Achéguese e presente o seu
proxecto en calquera das nosas
267 oficinas.
Estudiaremos a solución
mellor para vostede.

•

©
Créditos para todo~ e.para todo.
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S A Ú O E-

Lembre q~e

¡Coidado con esos baños!

SE QUÉRES LE.R

• • •
· Agora que .estamos no verán, te bañarse:
* cando está ·sudando fortenon ·debe de toma-lo sol indiscriminadamente, senón que a expo- mente
* cando vai atopar unha gran
sición 6 mesmo debe facerse paulativamente para evitar proble- diferencia de temperatura dentro
m~s de queunaduras no corpo ou ·e fóra da auga.
·O anteriormente dito é tadunha insolación. A exposición
do corpo 6 sor'comenzará por 1O mén aplicable ós baños e duchas
ou 15 minutos diarios aumentan- feitos na casa con auga fría.
* despois das comidas (estado pouco a pouco no decorrer.
dos días, A acción prolongada e mos a face-1a dixestión e é peridirecta do sol sobre a cabeza e o goso altera-la temperatura d.o
que produce a insolación e carac- corpo. Precísanse arredor de dúas
horas e media).
terízase por;
* fortes <loores de c~beza
~ nauseas
Debe coñecer moi ben cales
* malestar xeral.
son as súas limitacións á hora de·
Polo tanto, e bo protexe-la bañarse e non se expoñer a m·ecabeza, sobor de todo nas per- terse en zonas que poida ter prosoas máis sensibles como: nenos, blemas para manterse na auga ou
vellos, persoas débiles. Se vemos poida ser an:astrado · por ela.
que os síntomas anteriormente
Algunhas normas serían:
* se non sabe vostede nadar
descritos se presentan o que temos que facer é:
ben, non se arrisque a meterse
* retirar do sol á persoa onde lle cubra
* aplicarlle compresas frías
* non camiñe descalzo por
na cabeza
onde haxa p·enas, conchas ou ob* acudir cabo do persoal sani- xectos cos que se poida cbrta-los
tario.
· ·pés
* procure non bañarse en zoNon debe bañarse no mar ou nas de verquidos de alcantarillas, ·
nos ríos sen antes·adata-lo corpo, industrias, etc.
pouco a pouco, á temperatura da
* ante calquer ferida é preauga dos mesmos, pois de non fa- ciso · asegurarse de que o tratacelo arríscase a sufrir un acciden- mento antitetánico estea ben
te grave (hidrocución} que pode feito.
·-· levarlle á morte. Polo tanto, eviPauliño

IRl·M IA iSUSCRIBETE!

Quero mscribinne ~ Semanario IRIMIA:
Por un ano
Pagarei por:

Precio da suscripción
6 ano 1.300 pts.

O Ata nova orde O
O Transferencia á Caixa de Aforroe de Galicia:
Vilalba, Conta n. -04950/0

O Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transferencia)
Nome ............................................................................... .
Rúa ou Parr<><¡llia~ ........................................................... .
Vila ou Axuntainento ..................................... Provincia................. :..

Recorta e en vi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo)
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O CAMPO
LARSA ataca ~ CHAT ACA

Na manifestación do pasado día
13 de xuño, en Lugo, entre os numero-

sos labregos que acudiron a protestar
polas condicións da entrada no Mercado Común, destacaba unha nutrida
representación
da
Cooperativa
CHAT ACA. Algúns dos seus socios
levaba unha gran pancarta na que
rexeitab.an os cupos do leite da C.E.E.
e denunciaban á empresa · leitera
LARSA por incumplimento de contrato coa cooperativa.
Unha cooperativa que .resucit~
O
nome
da
coop~ativa,
CHAT ACA, corresponde ás iniciais dos
tres concellos do sul de Lugo nos que
está presente a sociedade: Chantada,
Taboada e Carballedo.
É unha cooperativa de. "insumos",
é dicir., de abastecem~nto para o que
· os seus socios precisan cumsumir na
súa casa, nas súas terras ou co seu

contraataca

gado. Ten hoxe 180 socios e é o brote enfriadeiro a 37 ,60 aparte a calidade.
novo e bizoso dun primeiro intento de . O contrato con Chataca era desde marcooperativa que se formara hai máis de zo a fin de ano. Antes desta venta en
1O an.os e da que apenas quedaba un ·conxunto os socios estaban recibindo
solar e uns papeis, un nome no rexistro uns precios de arredor das 33 pesetas.
de cooperativas, apenas unha promesa, A mellara era logo boa, se Larsa
un tormento de futuro.
cumplise o contrato.
· No 1984 xurde unha nova directi- Larsa incumple o contrato
.,. va, presid¡da por Xulián Rodr(guez e
Antes de dous meses Larsa anuntendo a Ricardo Ledo Gómez de ciaba rebaixa no precio e incumplindo
secretario. Co respaldo dos sociOs que"< o contrato o Jeite de maro pagouno xa
están presentes na maior(a das parro- · prácticamente 6 precio m(nimo oficial.
quias dos tres concellos eniprenderon No verán hai · máis oferta de leite e a
unha nova .xeira na cooperativa. mal {sima negociación española coa
Con· ur aporte de 20.000 pts. por CEE co rebaixe de producción que
socio construíron unha nave de 760 traen consigo os cupos fortalece a posimetros cadrados · para almacén de ción das empresas frente ós ganabonos, sementes e outros. productos deiros pequenos. Larsa xa non agardou
necesarios· . para
os
gandeiros. ó próximo 1986 para atacar na guerra
Comercializan o leite
do leite que se anuncia. Os de Chataca
Co novo pulo organizan tamén a ·saben que as empresas queren aproveicomercialización conxunta do leite. Os tar a entrada na CEE para desfacer as
socios da cooperativa producen men- cooperativas: non queren a oferta
sualmente uns oitocentos mil litros de conxunta, porque dominan mellor ós
leite, que ven ser o 0,6 por cento do labregos divididos e desunidos. Como
total de Galicia. A súa capacidade é hai pouco quixo facer a Nestle co
l9go importante. Pensaron contratala cooperativa SILA (ver IRIMIA 168),
en conxunto ás empresas leiteras para de ·Sil leda e Lal (n. Pero Chataca segue
obter mellares precios e asegurar en unida e disposta á loíta. A pesar da
conxunto a recollida. Fixeron pública ·falcatruada da er:npresa, os socios
a súa oferta e acudiron varias empresas seguen unidos dispostos a fortalecer' a
que. presentaron. as súas condicións en súa cooperativa como quedaron de
sobre pechado. Foi LARSA quen manifesto na asamblea de socios que
levou a contrata: coinprometíase a celebraron o pasado dfa 6 de xuño.
pagar o leite a 35 pesetas e o de
· x.A.M.

ENFERMIDADES DAS ABELLAS: ALOQUE AMERICANA
É unha el)fermidade gue ·afecta únicamente a
cría da colmea. Pódese dicir que é a doenza que
Evolución da Loque na
máis estragos está facendo nas colmeas galegas. Ven ·
causada · polo "Bacillus larvae", que 'itaca ó tubo
cría.
dixestivo da larva ata qµe a mata.
Ó meter un pauciño na
·
A abella adulta non a padece, pero é portadora .
celdiña · sae con unha masa
dela e pode contaxiala á cría sana.
cheirenta.
Síntoma da enfermidade
Decatámonos dun parón na actividade da
('Olmea. Parece máis apagada, máis morta no &eu
traballo.
·
Ó olla-los cadros de cría observamos:
- mal agrupamento da crianza, hai moitas
celdiñas valeiras.
- os opérculos que tapan a cría están planos ou
afundidosi e algún aparece rachado e furado.
Presentan unha cor mourenta. .
- as lilfVaS morren e apodrecen no interior das queden vivas queimando un pouco de azufre no seu
celdjñas. O introducirmos un pauciño dentro delas interior, ca piquera pechada.
Logo retíranse tódolos cadros de cría e as
sae untado coma dun moco escuro que ten un
cheiro desagradable, coma a cola de carpinteiro. abellas, e quéimase todo xunto. As cinzas entérranse.
Posibles causas a evitar
A colmea pode voltarse a usar despois de
- Auga .escasa e contaminada por . abellas
desinfectala con un soplete de gas.
enfermas.
Se a colmea non está aínda moi atacada retí- Alimentar con mel infectado.
- Colmea morta de enfermidade instalada ranse os cadros infectados e quéimanse. Os outros
aínda no colmear. Hai que retira.la ·e queimala. cadros trátanse con Apiciclina (mércase en tendas
apícolas, é de pouco coste).
-Pillaxe.
A dosis deste tratamento é de dúas culleradas
- Cambio de cadros d1.mhas colmeas a outras ..
· - Usar material contaminado antes en colmeas por colmea, espolvoreando a Apiciclina polo;
enfermas. Hai que desinfectar con soplete de gas ou cadros e as abellas. Hai que repetir 3 días alternos.
Para tratamentos preventivos a dosis é a mitade
lexía pura.
· ·
e hai que facelos na primavera ou no outono, para
Trata mento
Se a colmea enferma é débil o mellor (por evitar que vaia antibiotico no mel.
Marcos Varela
moito que doa) · e mata-ias poucas abellas que
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" .JUVENTUD OBRERA . "
¡ Outra vez na rúa

Anos de sile·ncio e dificultades
Primeiros tempos
En marzo de 1966 había que
. En xaneiro de 1957 nacía
JUVENTUD OBRERA. Este xor- pechar. Como as multas non acanal foi un dos poucos e mellores ban co xornal bucouse outro
altavoces que os mozos traballa- amaño máis intelixente. Había
dores tiñen para falarnos da súa que converterse nunha empresa
vida. Aprendices, empregadas do periodística c'o n director e t:ar
fogar, xornaleiros, pescadores da- né. Os mozos traballadores non
ban razón da súa· existencia na- dispuñan de tanto "título" e
quelas páxinas valentes e cheas houbo que bota-la chave.
10 anos despois, en o.ctUbro.
de paixón por tódolos desheredados e de condición humilde.-Non de 1976, España xa cambiara al~
sempre se escribía correctamente go. Había máis libertarle de exporque non había '.'titulados" .. presión. Morrera Franco . .De noPero o que alí se contaba era vivo vo JUVENTUD OBRERA botti~
anque lle fallara a ortografía. De andar. Así ata setembro de 1980.
seguida veu a prohibición e non Nesa data triste JUVENTUD
se podía vender en sitios públicos OBRERA ten que calar e desapa- ·
por iso que os lugares de compra recer. A xerarquía eclesiástica de- ·
non era "os kioskos" senón as sautoriza a mocidade que o levafábricas, oficinas, mercados, ta- ba adiante. Sospeita dela. Paréb mas. . . Deste xeito cada mes, celles pouco cristiana e pouco
corrían 40.000 exemplares pola amante de igrexa. Retíralles o
apoio moral e mediante pleito
man da xente.
administrativo lévalles locais e
Con el chegou o escándalo medios cos que editaban o xomal
O periódico escandalizaba á e que foran conseguidos coas pexente con poder e cartos. Non .setas ~os seus petos.
pretendía tal cousa, pero o que
alí se dicía sobre das condicións A boa noticia
de vida dos mozos e mozas trabaHoxe a lei fixo xusticia e perlladores deixaba ver a ruindade e mite · que mozos traballadores ·.
a explotación a que eran someti- herdeiros do esforzo dputros
dos. Empresarios, exército, .ta~ moitos miles anteriores a eles
mén unha boa parte dos bispos · poidan dar voz a· JUVENTUD
botáronse contra del. Multas, se- .OBRERA e quitala de novo á rúa.
cu estros, censuras. . . Pero non Xa está andando o número ·157.
había xeito de.afoga-lo periódico. A Xuventude Obreira Cristiá GaOs que nel escribían eran consi- lega (X.O.C.G.) qúere apostar poderados ''roxos" por moita xente · lo ideal que latexa nas páx~nas
de Igrexa e ó tempo tamén eran <leste· xoinal: un amor . fondo pomal mirados por sindicatos e par- .la clase obreirii e pola súa liberatidos obreiros que non acababan · ción; unha percura dun home
de crer que poidese haber cristia- máis consciente e tnáis humano.
nos traballadores que estivesen Quen vive por isto sabe que non
comprometidos na8 loitas dos po- se trata de frases 'feitas.
bres, dos asalariados.
X od Lo la
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LENDO A ROSALIA
15 días presentámosche 'un poema de
Hai
Rosalía de Castro do libro "Cantares Gallegos",
que ela es.c ribíu cando tiña 26 anos, no .1863. Pero
ata que Rosalía chegou a esa idade pasaron moitas
cousas na súa vida, que son moi importantes para
comprender ben a Rosalía, e que igual tj non coñeces.
Rosalía naceu, como dixémo-lo outro día, o
24 de febreiro do 1837. Era filla de nai solteira. Non
te extrañará moito, porque sé cadra -ti tamén ·sabes
de fillos de solteiras e de solteiras con fillos, e non
pasa nada. O caso. é que Rosalía era filla dunha muller de clase social alta, ,pero vinda a menos; chamouse a nai dela Teresa de Castro e Abadía. O pai era un
crego. ¡Vaia por Deus co crego! Todo isto fixo que
o nacemento de Rosalía se mantivese no máximo segredo. Foina bautizar como filla de pais descoñ.ecidos unha criada da casa, e ata os 10 ou 12 anos non
vivíu coa · a súa nai, senón cuns parentes do pai.
Estas cousas feriron moito a sensibilidade .de
Rosalía. Pero, como non hai mal que por ben non
veña, Rosalía, ó estar na aldea, puido ter contacto
vivo coa realidade social do sector máis maioritario
e oprimido de Galicia, o~ labregos, e puido tamén
aprender e fala-lo galego.Ambalas dúas cousas, mundo rural e lingua galega, foron as que defendería
apasionadamente na obra "Cantares Gallegos", da
que recollémo-lo ·seguinte poema de amor.
Manolo

Regal

Nasín cando as prontas nasen,
no mes das frotes nasín,
nunha alborada mainiña,
munha alborada de abrll.
Por eso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir,
con espiñas para todos,
sin ningunha para ti.
Desque te quixen, ingrato,
todo acabou para mln,
que eres ti para min todo,
miña gloria e meu vivir.
¿De que, pois, te queixas, Mauro?
¿De que, pois, te queixas, di,
cando sabes que morrera
por te tomprender felís?
Duro cravo me encravaches
con ese teu ma/desir,
con ese teu pedir tolo
que non sei qu,e quer de min,
pois dthe canto dar puden
. avariciosa de ti.
O meu corasón che mando
cunha chave para o abrir.
Nin eu teño máis que darche,
nin timáis que me pedir.

-----•cartas ó meu sobriñO·------Querido sobriño:
Desde lago preguntas non che faltan, e paréceme moi 'Qen que sexa así, que nunca che dea vergonza preguntar causas. Unha das mellares maneiras de saber é preguntar, deberíamos todos preguntar máis, o que pasa é que ás
veces temas . medo de demostra-la nos~ ignorancia e non caemos en que ó mesmo tempo que demostramos esa hipotética ignorancia, demostramos algo mil veces máis importante ca ela: o interés l!Or saber, hai que deixarse de timideces e facer máis preguntas.
A túa esta vez é se Xesús Cristo era só home ou se é tamén Deus.
A pregunta éché fina, non penses. Xesús non só era home, e tampouco era soamente Deus, era ás dúas causas, era Deus encamado (feito carne) no home. Os teólogos explícano dicindo que tiña dúas naturezas, unha humana
e outra divina.
Pola maneira de formularme a pregunta penso que ti estás máis convencido da súa humanidade ca da súa
divinidade; eu non che podo demostrar que Xesús era Deus, pero se ti pensas un pouco quizais chegues ti mesmo
a esta conclusión.
De tódalas inaneiras eu non son quen para falarche moito destes temas, mellar será que lle preguntes a
alguén máis enterado.
O curioso da túa pregunta é que hai aínda uns anos faríana ó revés, preguntarían se Xesús ademais de [)eus
era tamén home. Iso demóstrache que hai épocas nas que un aspecto se evidencia máis e outras nas que o que se resalta é o outro aspecto. Hai anos Xesús era sobre todo o crucificado, o que sufríu por nós e todos o viamos con
mantos de ouro e moi celestial. Hoxe fálase máis dun Xesús case con pantalóns vaqueiros e facendo auto-5top, as
guedellas coas que tradicinalmente se lle pinta danlle aires ae "hippy", etc . .. O tempo cambia as visións das causas,
e iso é abando para que te poñas alerta, quizais Xesús non é tan celestial que non poidamos mirarlle á cara, nin tan
fabricado en serie como noto presentan agora. Xesús C;·isto é verdadeiramente sinxelo por unha banda e terriblemte
complicado pola outra.
Cadaqúén debe intentar coñecelo o mellar posible xa que é así. E se te fixas digo é, non digo fo~ Xesús
non foi pasado, é absolutamente presente_. Un Xesús Cristo morto ía servimos de pouco, un Xesús vivo é o que nos
vale, aí está a súa importancia, e se só fose home . ..
O que é indiscutible é a súa importancia na humanidade, nos crentes· e nos que non eren tanto, a súa personalidade que segue a atrae-la curiosidade da xente de todo o mundo, e que, así e todo, dicir, dixo cada cousa . ..
·¿non che parece?
·
Agarimosamente. O TEU TIO SINGALA.
P.D. : "E vós, ¿quen dicides que son? Respondeulle SimónPed:ro: Ti e-lo Mesías, o Filio de Deus vivo. "
(Mt. 16 ,15-16)

1,_
11 ._\_-.
1_H_
10....__...,.__________________~------------..

A INTELIXENCIA
Existe unha flor que cando
agroma unhas veces é branca e
outras encarnada, segundo a temperatura á que fora exposta. Esta
flor nunca é azul ou marela; nin
siquera expoñéndoa a temperaturas moi altas ou moi baixas ou
abonándoa máis do necesario. A
causa é que o mesmo ser da flor
non o permite . .
Este sinxelo exem plo collido
da vida das prantas amósanos
dúas ~ousas:
.
1 : O ser dunha cousa ou
persoa ven xa· deter~inado polo
destino ou a natureza. Todo o
que entra na vida trae consigo
unhas certas posibilidades que se
poderán desenrolar ou non desenrolar segundo sexan as circunstancias coas que nace calquera ser.
2ª: As cualidades ou disposicións coas que nace calquera ser
teñen sempre un determinado
1ímite.
As disposicións innatas (naturais) do home non conteñen máis
ca posibilidades. A partires destas
posibilidades poderanse desenrolar determinadas facultades e actitudes. O ambiente no que se viva será o que axudará a despertalas ou adormentalas.
A hordanza é unha posibilidad . O resultado final depende
s ncialmente das influencias do
m dio ambiente e é sempre cons cuencia do que irnos aprendendo na vida.
Case que tódolos investigadores están de acordo en que nunca
acadam os o límite superior da
nosa intelixencia. Expertos norteamericanos fixeron probas con
soldados da primeira e segunda

EDUCACION

¿Unha herdanza ou un cultivo?

Cómpre estimula-los nenos para que cavilen e fagan preguntas

guerra mundial. Comprobaron
que o nivel intelectyal era máis
alto ·nos segundos. E~te aumento
d .e nivel non proviña da herdanza
senón da mellora da educación
recibida.
·
¿Que factores pqdeq axudar ó
desenrolo da intelixen@ia?

.* A atenciÓ!1 atenta e cariñosa
dos país e outras persoQ.s (Mestre)
* Estimula-los nenos para que
cavilen e fagan pregunt3s
"' Permiso para curios~gtr e tocar
tódolos obxectos
* Comprensión e diálq~o no canto d e ca s ti g ar
d i a n te d u n · m a_l
comportamento
* Favorece-la· intlependencia do
neno. Que faga só o qµe pode facer sen nós
* Escoita-la súa opinióp

* C o nversas frecuente s· c o cativo
ou rapaz
* Animalos de seguido. Incluso
nos . éxitos
máis
pequenos
Concluíndo

A t nda as m ellores· disposicións naturais necesitan para o
seu desenrolo moitas experien cias e estímulos diferentes . A experta en custións de herdanza
Edith Zerbin-Rübin escribiu nun - ·
ha· ocasión: "Se Beeth o ven, Ein steis, Leonardo da Vinci, naceran
nun dos tristes b arrios das gran des cidades é. case seguro que- a
hu.manidade non sabería nada
das súas obras porque nunca as
ch egaría a facer".
(texto traducido 4o libro: "Desarrollo
intelectua.1 d~ nuestros
hijos")
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Para solicitar esta axuda no
ensino universitario a renta per
capita non de be pasar de
305.000 por persoa para unha familia de ata 4 membros, e por cada membro máis a partir de catro
que non supere as 183.000.
Exemplo: unha familia de 5
membros que ingrese neto máis
de 1.403.000 non tería dereito
a esta axuda.
Outras cousas a ter en conta

- Según a clase de estudos
esíxese máis ou menos promedio
de puntos no aproveitamento
académico.

- Se un alumno ~uspendese
en xuño e se pre~entase en setembro, para o cálculo de promedio
das súas notas escoller¡se aquela
que lle é máis favorable.
- Os universitarios que no
cursen primeiro de carreira non
están obligados a ~tricularse ·
na totalidade das asignaturas para
ter dereito a beca.
- Para ensino medio esíxese un promedio de aprobado
(6 para 1 empezar o primej,ro de
BUP, e 5 para os outros cursos e
para FP).
- Para estudos universitarios
esixen en xeral promedio de apro-

hado, pero para algunhas (Técnicas Superiores, Informática,
Arquitectura,. Inxeniería técnica)
pode ser beneficiario anque teña
un promedio de suspenso, sempre que non babee de catro.
- O beneficiario dunha beca
poderá ser autorizado a cambiar
unha soa vez de tipo de estudio.
- O que se matricule contando coa axuda da beca solicitada,
ten dereito a facelo sen pago previo de matrícula. Se non se lle
concedese logo deberá satisfacela
durante o curso nos prazos sinalados.
Xosé A. Miguélez
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Atención á·s · becas
poden solicitarse
desde o día 1 de xullo
Cremos que hai moitas.fami- Onde solicitalas
lias, sobre todo no campo galego,
Nos mesmos centros docenque por falla de información ou tes onde vai cursar os seus estude espabilaciÓn non aproveitan as dos. Tamén nos Gobernos Civís . ....o
becas ou axudas 6 estudo porque das provincias, nas Oficinas de ~
nin tan sequera as solicitan. Al- Correos ou nos Consulados de ~
guns solicitaron un ano, e porque España.
~ .·
lle foi ·denegada xa renuncian a
Os impresos están á venda ~ · .~
solicitala en adian·~e con moi mal nos estancos.
acerto. Outros pensan q·ü.e llas
gún o nivel de renda familiar .
van negar porque os seus fillos, Que axudas ofrecen
- Para estudos superiores
tiveron algún suspenso ou porque
- Para Pre-escolar 33.000 universitarios ou semellantes, hai
non quitaron notas moi altas. pesetas como axuda de ensi- tres axudas básicas: .libros (ou
Tampouco· este é .u n correctora- nanza para os que xustificada- material didáctico), transporte , e
zonamento, porque hai que re- mente teñan que asistir a uncen- compensatoria (que atenderá socoñecer que as normas que ac- . tro privado.
bre todo 6 nivel económico) . A
tualmente rucen a concesión de
- Para EXB, só hai axuda axuda a transporte é igual que a
becas son basta.n te xustas, e aten- de libros que é da contía de de bacharelato ·agás no caso dun· ha distancia de máis de 50 quilóden triáis ás circunstancias econó- 9 .000 pts.
- Para bacharelato (BUP e metros que para os estudos supe· micas da familia que ás notas .altas, aínda que estas tamén algo COU)' e · formación profesional riores será de 106.000 pesetas.
conten como é .natural. Resumi- (FP), hai tres tipos de axudas: A · axuda para libros será de
mos aquí algunha información para libros, para transporte e o 17.000 pts. e a axuda compensabásica sobre as becas para o pró- que chaman axuda compensato- toria será de 65.000.
É dicir que o alumno que leXimo curso 1985-1986.
. ria. A contía para libros é igual
que a de EXB, 9 .000 pts. A con- ve as tres axudas e no caso de
Cando solicitalas
tía para transporte varía según a transporte a máis amplia sumaDesde o 1 de xullo e deica o distancia: . de 5 a 1O quilómetros rá unha axuda total de 188.000
31 de outubro.
8.000 pts. ·De 10 a 30· quilóme- pesetas.
Os que aprobasen · .t odo en tros 22.000 pts~ De 30 a 50 quixuño e non vaian cursar primeiro lómetros 40.QOO pts. MáiS de 50 Ingresos. familiares
curso dos seus estudo~ xa poden quilómetros 85. 000 pts. A axuda
Para solicita·fa axuda comsolicitala desde o primeiro do . compensatoria é de 44.0qO pts. pensatoria de ensino medio" (BUP
mes da sega. Os que tefian que para BUP e primeiro grado
FP ;FP e sem~llantes) a renta percaagardar á convocatoria de setem- e 65.000 para segundo grado de : pita anual (o total dos ingresos
bro para aprobar as asignaturas FP. Ademais .diso os que por cau- · familiares computables dividido
pendentes nas que estaba matri- sas razonables .tefian que estudiar polo número de membros da faculado, ou os que non apresen- na privada (e pagar pola ensinán- milla) non pode pasar das 76 .000
tasen antes por outras causas, za) terán ~u~ especiais para o por persoa, para unha familia de
poderán presentalas ata o··31 de ensino que ·varían entre as .catro merribros e por cada memoutubro.
50.000 e as 20.000 pesetas se- bro máis a partir dos catro que
. non supere as 46 .000.

de

segue ·na páx ina l O

Xosé Chao Rego

En Muimenta ,
Non seise nas parroquias que
se chaman Muimenta existen
obras arquitectónicas monumentais, pero o certo é que hoxe é
monumento o que no seu día foi
"muimento", palabra esta que
hoxe constitúe un arcaísmo coma "tiduo" por título ou "capiduo" por capítulo, como dixémo-la semana anterior.
Hai xente que "nasce" (arcaísmo polo actual nacer) con bo
"cor" (do francés "coeur'', hoxe.

¿

ha/ monumentos ?

corazón) e que ten moita "door" hai que "descer" ( por descender
(pola voz patrimonial a dor ou o ou decer) tan baixo.
Velaí algúns dos arcaísmos
correspondente cultismo a dolor,
nunca o vulgarismo- "delor") se a máis frecuentes e convén que o
''caloñan'' (por calumnian) e saibamos. Cadaquén. saberá se os
mesmo Ues veñen as "coores" empr\ga conscient.e da súa ?on(por as . cores ou cultismo as dición arcaica ou se é porque, ó
colores) á face porque lles se diferenciar do castelán, paréce"paresce'' (por parece) que todo 111e m~is galego . .
o que "acontesce" (por aconteCONSULTORIO
ce) é "testemoia" (por testemuRda do Vilar, 37 ...39, 2··
ño sendo a. persoa que fai de
.
SANTIA'dM'
test.igo testemuña) de que non
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SE ES MOZO ANiMATE E VEN A
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*

Días 10, 11, 12, 13 de Setembrq

*

En DONIÑOS (Ferrol)

*

Acabará coa V111 ROMAX E OE CRENTES
GALEGOS. O sábado dí a 14

*

Para xente moza· de 15 a 25 anos

*

Organiza: IRIMIA, XOC, MECGA, JUNIOR

*

Información: Tfno 982 .5 2 80 80 (de luns a
vernes de 1 Oa 13 h J
Tfno 982- 52 80 72 (probade
as tardes)
Tamén: Apartado 5. Vilalba
( Lugo)

Haivos que paga-lo precio
neste tempo de gran crise:
nace o medo tremendista
en forma de apocalipse.
Apocalipse: ameaza
con caermos no abismo
6 redor do ano dous mil:
¡tremendo milenarismo!
De tempos inmemoriais
hai avisos catastróficos
que sementan a traxedia
con aparencia de lóxicos.
É ben certo que hoxe ternos
o perigo nuclear;
pero·esperemos que o home
non se poña a tolear.
O que resulta blasfemo
e que sexa o Eterno Pai
quen exerza tal sadismo
coa axuda da súa Nai.
Eses segredos de Fátima
son unha especie de leria
que merece máis sorriso
ca caermos na. histeria.
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