i m<>1 facendo
r ecobrando o

memoria:
ser plego
•
que esqueclm<>1.
1 mos sementando patJia:
con man inxertandoa
entre os veciñ<>1.
•
1 moa facendo outra historia.
favor dos rebai:udo1 e
oprimidos.

man
a
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Xa chegan as eleccións

"O guiso das distintas candidaturas electorais"

Obras son amores.·..

Tamen

•O diluvio ... ¿Tanto choveu?
•O "Sida" ¿Castigo Divino?
• Sobre da comercialización do
leite
• Conto. O Muxidor do Gado

A pesares da seca deste outono - 85, en Galicia Chove. Choven
promesas, visitas, inauguracións, regos asfálticos, declaracións, papeis
propagandísticos ... O parlamento galego remato u o seu labor e todos se
apuran, de novo, a facer acopio dos votos suficientes como para gañar ou
aumenta-los escanos da vindeira lexislatura. Pero gobernar un país é
algo serio e complicado. Non chega con abrir pistas, inaugurar feiras,
pontes ou mercados. Gobernar un país significa crear unha administración moderna e eficaz, quitar adiante un plan serio de industrialización,
programa-los, servicios públicos, fa·cer unha correcta política de montes,
. poñer ó día as explotacións .agrarias, ter un proxecto de creación de
trabal/o. ..
.
Andar potenciando feiras de pulpo e viñas non ter o país informado nin
preparado para entrar no Mercado Común Europeo (por poñer un exemplo), desacouga a calquer cidadán xuicioso que pense con xeito en sí
mesmo e no seu país.
(Segue nas páxs. 6 - 7)
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DE "NOTICIAS OBRERAS"

PERU , por exemplo, non quere deixarse burlar polos
consellos de austeridade que lle mandan os países
ricos . E non é para menos , segundo a ONU, neste país
necesítanse cento trinta dolares para dar de comer a
unha familia de cinco membros. E en Perú o salario
minimo é de sesenta dolares ó mes , e o sesenta por
cento dos seus habitantes aínda non cobran nen iso .

O

SIDA (Sindrome de inmunodeficiencia adquirida)
xa produxo algunha victima na poboación galega .. .
Mentres tanto estanse desorbitando os plantexamentos . Segundo a OMS (Organización Mundial da Saúde)
en Europa non chegan ós mil trescentos casos do Sida
(España ocupa o quinto lugar) ... O país máis afectado
segue senda USA, orixe deste virus que deixa sen defensas ó naso carpo .

FE DER ICO GARCIA LORCA (1898 - 1936) ven senda
ho m enaxeado x unto con outros dous grandes poetas .
Foí f usilado nos comenzos da Guerra Civil , que vaí
face r c in coenta anos convertéu España nunha arrep iante t raxedi a. Am aba a nasa terra , que visitou varias
veces. Pu bli có u na nasa lingua : " SeiG poemas galegos" ; o que ob ri ga a con cederlle un pasto dentro das
nosas letras a este " po et a márti r" como o chamou o
noso Castelao . Federico fo i louvado polos nasos poet as: Manu el M aría, Ce lso Emilio , Aquilino Iglesia ...
ANTO NI O MACHADO é outro dos grandes poetas
caste láns agora lem b rad os. Este morréu no exilio , escapa ndo da re p res ió n ... O seu paí nacera na Cor~ña e
adicóu algunha investi gación a estudar a nosa literatura pop ul ar : adiviñ as, cantigas ... Antonio Machado
agarimaba a poesí a de Resal ía de Castro , e el tamen
gañou as lo uvanzas dos nasos poetas : Manuel María,
Bernardino Graña López Casanova .. ., que lle adicaron
fermosos versos.
MI GUEL HERNANDEZ é o poeta representativo do
36 ; de o rixe hum ilde, puxo a súa voz e o seu corazón ó
serv ici o d a " Españ a da pobreza " , morrendo na cadea
de Al icante, victi ma das forzas reaccionarias ... Cabre iro , ga nd eiro .. ., loitóu contra a represión cos seus
versos e as armas. Era un home de gran corazón: " só
por amor od_iad o , só por amor ...", como él escribira.
A DEUDA EXTE RNA DOS PAIS ES SUBDESENROLADOS , alg úns o rgan izados no chamado " Grupo dos 24"
(Arxenti na, Brasi l. ..), t rae de cabeza ó " Grupo dos 5"
países más ind ustrializad os do Occidente (USA, Reino
Unido , A leman ia, Fra nc ia e Xapón ), que son os que
dominan no FM I (Fon do Monetario Internacional). A
débeda externa do Terceiro Mundo acacia un billón de
do lares (só América ·Lati na m áis de trescentos cin coenta mi l mi ll óns) . No n s ~ pode esquencer que os
países ricos afogaran a miudo ós pobres, impoñend~
lles a rebaixa das materias p rimas que aqueles aprove1taban para medrar.

A ULTIMA GUERRA ENTRE XUDIOS E ARASES (rematada o 25 de outubro de 1973), supuxo naque! intre
unha crise mundial , pois os arabes decidiron utilizar o
petroleo como unha arma importante .. . A e~onomía
mundial segue dependendo do petroleo , po1s deste
ouro negro derivan máis de tres mil productos . E.s.te
aniversario coincide con un agravamento da tens1on
entre estos pobos .
JULIUS NYERERE presidente durante vintecatro
anos de Tanzania ven de renunciar ó seu posta ... Este
home percuróu unha sintese entre cristianismo e africanidade , merecendo o calíficativo de " Honor de
Africa " ; a súa conducta foí froito dun fondo humanismo. Moi leal con mentalidade africana, o seu modelo
político foi o socialismo.
AS CAMARAS AGRARIAS FORON sempre un dos
temas quentes e de conflicto entre Xunta de Galicia e
Goberno Central; éste ven de marca-las liñas que teñen
que recolle-las autonomías nas súas demarcacións. Xa
non será abrigado paga-las cuotas a estas cámaras .
ag rarias, tratando de apoia-los sindicatos labregos
frente ó caciquísmo que moitas veces esconderon na
nasa terra as cámaras agrarias. Moitas das actividades
que viñan levando estas institucións, poderannas desenrolar cooperativas ou organizacións que os labregos fagan libremente.
O ECLIPSE DE LUA deste vinteoito será o derradeiro
deste ano ... A Astronomía ten cada vez, máis estudiosos no naso país,. asi ven de ser creada a Sociedade
Astronómica Galega, que xunto ca Casa das Ciencias
da Coruña veñen dando información sobar deste
mundo de planetas e estrelas. Un ha das mellares visitas
na Coruña pode ser o Planetario que ven de montarse
alí (unha vella aspiración desta cidade).
O HALLEY VOLT A A VISITARNOS como faí cada setenta e cinco anos . O Halley é un cometa que enchéu de
inquedanzas e tamén de esperanzas as xeneracións
que o foron contemplando desde hai miles de anos.
Non todos poderán gozar ca sua visita ; será máis doado
para os viciños do agro que da cidade. A mellar hora
será no mes de novembro ó anoitecer, e na primavera ó
amanecer ...
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

UN CEGO POBRE DE PEDIR
Da mañán á noite,
da noite á mañán,
ó pé do camiño
-extendendo a man.
Todos esmoleiros
da gracia dos mais,
moi necesitados
do que está a pasar.
Non hai camíñante
que nán poida dar
un algo de vida,
de forza e de paz.
Entre os camiñantes
hai un especial,
cómpre estar atento
pra velo pasar.
Feliz do que bate
con el ó andar,
feliz quen o chama
sen medo ós demais.
A fe que poñemos
ó extende-la man,
é fe que nos salva
e nos faí medrar.
Un mundo de pobres,
un mundo de irmáns,
mans amoreadas
pra pedir e dar.

Domingo 30
do tempo ordinario

A CURACION DUN CEGO
Chegou Xesús a Xericó. Cando saía cos seus discípulos
e outra moita xente, Bartimeu , o filio de Timeu , un cego
pobre de pedir, estaba sentado a carón do camiño . Oíndo
que pasaba Xesús o Nazareno, empezou a gritar:
- ¡Filio de David , ten compaixón de min!
Moitos mandábano calar; pero el gritaba aínda con máis
forza:
- ¡Filio de David, ten compaixón de min!
Deténdose Xesús, dixo:
-Chamádeo .
E chamaron ó cego , dicíndolle:
- ¡Ala, érgu.ete, que te chama!
El ceibándose do manto , veu dando brincps ata onde
estaba Xesús. El preguntou~le:
- ¿Que que res que che faga?
O cego respondeu:
- Mestre, que volva ver.
Xesús díxolle:
- Vaite, salvoute a túa fe .
E no intre comenzou a ver, e seguiuno polo camiño .
(Marcos 10,46 - 52)

SAL VOUTE A TUA FE
O quen non ten fe está perdido. E negra unha vida
sin fe. Aquel que non eré en nada nin en naide
acabará aborrecendo a vida. E non é para menos.
Pero a fe tampouco é un talismás ou un artiluxio
que se leva no peto e que se vota man del cando a
ún lle precisa.
Fe é crer que todo ten sentido. Tamén a morte, a
enfermedade, a cegueira ... O que ten fe non vive
sentíndose guiado por forzas ocultas, senon que en
todo descubre a Alguén que o quere e con quen
trata de relacionarse. · Precisamente por eso a fe
-calquer clase de fe- sempre é salvadora.
Fe é o mesmo que fiarse. Quen mellor nos axuda a
comprender o que significa afeé ese neno pequeno
que, sin decatarse, síntese metido nun mundo con
sentido: fíase dos pais, dos irmáns ... de todos.

~- - -

As veces ún ponse a matinar en casos como os
que nos conta o evanxelio de hoxe e fai esta reflexión: aínda que o cego quedara sin ver, o gran
milagre sería que aquel home recuperara a esperanza, a ilusión de seguir para adiante na vida ... e
eso como fruto da conversación con Xesús. O milagre sería mais grande se, continuando cego, aquel
home seguira fiándose, "vendo" desde a sua alma
o sentido positivo de sua vida. Sendo así, ten muito
mais sentido decir "salvoute a tua fe" e non "salvoute a tua vista".
,
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CAMIÑARCOA
-----------------------BIBLIA
Movemento Bíblico Diocesáno - LUGO

O diluvio ... ¿ Tanto choveu?
O relato do diluvio (Xen . 6-8) é unha lenda que se
atopa nas culturas darredor de Israel e que foi coñecida e recollida tamén polo pobo de Israel: inundacións, salvamento na arca, poucos supervivintes, .. .

¿Diluvio universal?
Cando un feíto de desgracia se vai transmitindo
de xeneración en xeneración, vaise engrandecendo , endo cada vez máis tremendo,. e convertin-

O Feito histórico
Tanto nas culturas circundantes de Israel como
no mesmo relato bíblico podemos recoñecer unha
base histórica: trátase da lembranza dunha catástrofe natural acontecida naquela zona sabe Deus
cándo. A lembranza das inundacións e da destrucción quedaron na memoria dequeles homes e fórono transmitindo de xeneracións en xeneración,
en moitos relatos diferentes (no mesmo relato bíblico vense duas tradicións mixturadas que se distinguen claramente: duas entradas na arca (7 ,7 e
7, 13), diversos tipos de animais (7,2-3 e 7, 14), diverso tempo de chuvia (7 ,12 "coa renta días" , e 7,24
"cento cincoe nta días" ). lsto quere dicir que o relato
bíblico está recollendo e compoñendo tradicións
orais que se atopa ban na memoria da xente.

dose nun relato asombroso, un ha "epopeia" . Por
iso non podemos defender 4n diluvio "en toda a
terra", universal xeográficamente. Daquela non coñecían máis ca sua terra; faltaban moitos séculas
para coñecer-lo Novo Mundo das Américas; e descoñecían os límites de occidente (non sabían ónde
chegaban os límites polo oriente, nin polo sur ... ).
Tiñan uns coñecementos limitados. O diluvio era
"universal" no que eles coñecían, pero non se pode
falar de universalidade para toda aterra que coñecemos hoxendía.

Diluvio universal... teolóxicamente
Pero o relato do diluvio non foi conservado nin
transmitido por Israel para ensinarnos unha verdade histórica, senón unha mensaxe relixiosa que
ven senda esta, traducida na nosa cultura: cando o
home, que debe organiza-lo mundo , se pon contra
Deus Creador orgullosamente. a mesma creación se
revolve embarullada en contra do home, desvastando e destruin'do; o home atopa o seu castigo na
mesma creación o na mesma historia.
Esta sí que é uñha mensaxe universal, válida tamén hoxe ... E se sabemos aprendela, ó mellar poderemos evitar un " diluvio atómico " qu"e crearía lendas nas xeneracións que poideran sobrevivir. O
home e a historia, pouco cambiaron .

As preguntas e dúbidas. poden dirixirse a:
Movemento Bíblico Diocesano,
Apartado 36
A /embranza dunha catástrofe natural

-LUGO-
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SAUDE

O ''Sida'' ¿Castigo divino?
O "Sida" neste momento
Desde que no 1978 nos Estados
Unidos e no 1980 en Europa se
descubriron os primeiros casos
de SIDA, esta enfermedade estase convertendo nunha auténtica praga que amenaza os próxi.mos anos.
Ata o momento presente téñense diagnosticado uns 15.000
casos de SIDA en todo o mundo , e
· cóntase con que este número so brepase os 20.000 antes de que
remate o presente ano .
En Galicia a primeira víct ima
oficial do SIDA produciuse o pasado 2 de maio. Tratábase d un
mozo mariñeiro , heroinómano
(adicto á heroina) , de 26 anos .
Para o ano que ven os est udios
sobre dos andacios talan da pos ibi l idade de diagnosticar uns
40.000 casos novos.

Cando un virus ataca un carpo san,
os macrófagos (células do carpo humano capaces de absorver carpos extraños a él) detectan o virus e alertan
ás células T, que se reproducen en
varios tipos de células T.
As células " T helper" estimulan as
células B que , a sua vez, multiplícanse
e producen anticorpos; estes atacan ó
virus invasor. Cando o organismo é
atacado polo virus do SIDA (imaxe in ferior} este infecta as células T helper e
transfósmaas en fábricas de novas virus do SIDA. ata que ó final toda/as
células T están infectadas e as defensas do carpo humano desaparecen.

¿Qué é o Sida?
Con estas sig las coñecese o

Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, unha enfermedade
moi g rave que consiste nunha
moi fonda depresión da inmunidade celular, é dicir, a aniquilación das defensas ante os microorganismos extraños ó noso
corpo .
O SIDA está producido por un
virus que os investigadores franceses chaman LAV: virus asociado a linfoadenopatías, e os
norteamericanos VL TH-111 : virus
linfotrópico T humano tipo 111 , tamén é coñecido como SIDA
(RUA): retro vi rus asociado ó
SIDA.

¿Onde abonda o Sida?
Os grupos humanos que máis
perigo teñen de desenrola-la enfermedade son os varóns homosexuais ou bisexuais, os drogodependentes, especialm~nte os.
consumidores de drogas intravenosas , os receptores de sangue e
de productos sanguíneos (hemofílicos, os de Haití e as parellas
heterosexuais de individuos destes grupos.

A porcentaxe de mortalidade
desta enfe rmedade é moi alta.
Nos Estados Unidos máis· dun
43% dos enfermos do SIDA morreron antes do ano desde que
lles tora diagnosticado o SIDA.

divino para os " transgresores " de
moral e dos bos costumes.
O redor desta enfermedade
produciuse untia auténtica psicose que seguramente vai indo a
máis , e que dará lugar, como xa
ten pasado , a un ha nova '.' caza de
Ve-las cousas con serenidade e bruxas" , que provocara graves
seriedade
inxusticias, agravando máis unha
enfermedade de seu grave
Desgraciadamente
a
todo abondo , para que todos saibacanto deixamos dito ternos que mos reaccionar de maneira efiengadir que debido ó feito de 9ue. ·caz , tanto para prevenir como pra
os principais grupos que tenen combatir esta enfermedade.
perigo do SIDA sexan homoseOxalá este artículo serva polo
xuais e adictos á heroína, desde
menos para nos achegar a este
tódolos medios de comunicación
tema cunha actitude serena e
moita xente , con algunhas exceppara rechazar completaíl!ente
cións honrosas pero moi poucas
toda manipulación e sensacionadesgraciadamente , divulgou afirlismo veña de onde veña.
macións confusas e tota~mente
. Doctor Manuel Varela Veiga
anticientíficas que fixeron do
Director do Centro de prevención
SIDA pouco menos ca un castigo
e tratamento de drogodependentes.
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Composición do parlamento galega segundo grupos
políticos enúmero·de diputados de cada grupo:

Compre, pois, ter tino para non deixarse engaiolar con tantas voces de sirenas como hai en
tempos electorais. Antes de escoita-los novas cánticos debemos facer memoria de quen son os seus
cantores. Catro anos tiveron para facer e desfacer.
Conscientes disto, queremos quitar hoxe á luz pública o que foi o trabal/o dos diversos grupos políticos
no parlamento de Galicia. O que alí se fixo e o que se
deixou por facer influe para ben e para mal na me/lora
da nasa terra. Alá van os datos e que cada quen tire as
súas propias conclusións. Quizabes despois saibamos mellar (cando nos veñan talar) quen é o que
anda en verdade e quen é o que anda nos "con tos

Alianza Popular (A.P.) 26
Partido Socialista Obreiro Español (P.S.O.E) 16
Coalición Galega (C.G .) 9
Centristas de Galicia (U.C .D.) 3
Bloque Nacionañsta Galega (B .N.G.) 3
Partido Socialista Galega - Esquerda Galega
(P.S.G. - E.G .) 1
Partido Comunista Galega (P.C .G.) 1
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Proxecto de lei: Consiste nun feixe de normas
debidamente redactadas que de ser aprobadas
pasarían a ser lei.

Podemos dicir que O traballo parlamentario
ten tres funcións fundamentais: función lexislativa, de control e de impulso.

Proposición de lei: Consiste en proporciona-la
idea para que se redacte unha determinada lei.

1.- Función lexislativa
• Proxectos de lei:
A.P.
12 (Recordamos que soamente o partido gobernante pode facer estes
-p roxectos)

•Esta función ó amáis importante. Consiste na
elaboración de leis que lago servirán para
goberna-lo país.
•O partido gobernante (neste caso A.P.) pode
levar adiante esta función coa redacción de proxectos de lei.

• Proposicións de lei:
P.S.O.E.
C.G.
P.C.G.
PSG-EG

· Os partidos restantes levan adiante esta función coa redacción de proposicións de lei.

4
1
1
14

PAULO E VIRXIN.IA
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, 2.ª edición completa e ampliada da obra de
Uxío Novoneyra.

~

edicións xerais de galicia
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2.- Función de impulso
• Exércese esta función mediante as mocións e as proposicións non de lei. E a segunda en
importancia.
Tanto as mocións como as pronon de lei teñen por obxectivo impulsar, influir no labor
do goberno. Dar ideas arredor de
iniciativas ou obras que se poidan
levar a cabo. (Por exemplo: medidas para atacar a crise na comarca do Ferro!).
posi~ións

Camilo Nogue1ra, o quemáis " Pilufa ,, no Parlamento . pensa que os partidos centralistas de
«Gargamel" e «Asrael" non son quen pa ra dirixir a política no país dos pi/ufos

•Mocións
P.s.o.E .
C.G.
P.C.G .
PSG-EG

8(foron propost) 2(foron aoro,,ba.)
J "
" 1 "
J "
Ü "
25

9 "

/1

Proposición non de lei

P.s.o.E .
C.G.
P.C.G.
PSG-EG

29 (foron propost.) 1J (foron aor,o,b.)
16
2
/1

/1

15 "

44

/1

/1

4

24

Reconto total de iniciativas asumidas polos portavoces
dos distintos partidos
Ceferino Díaz
González Mari ñas
Anxel Guerreiro
Camilo Nogueira

(P .S.O.E.)

110

47

(C. G .)

(P .C.G.)
(PSG - EG)

28
248

/1

/1

3.- Función de control
• Exércese esta función por medio das interpelacións e das preguntas. E a última en arde de
importancia.

As interpelacións son preguntas que se lle fan ós que gobernan
y que estes deben contestar públicamente no parlamento. Preténdese deste xeito que o goberno renda cantas do que fai.
As preguntas teñen menos categoría que as interpelacións. Poden facerse oralmente ou por
escrito.

• Interpelacións
P.S.O.E.
C.G.
P.C.G.
PSG-EG

86
30
8
69

Ollservacions a ter en conta
• No momento de facer un xuício sobre do labor parlamentario
dun partido non soamente hai
que ter en canta o número de ini~
cíativas que levou adiante senón
tamén con cantos deputados o
fixo. Partído.s con moitos deputados fixeron menos que partidos
con moí poucos deputados.

ce e perde moitas das suas
posibilidades.
•O Bloque Nacionalista Galega
(B.N.G.) non poido facer labor algún xa que os seus deputados forcfn expulsados do parlamento
por non aceptar o ter que xu rar ou
promete-la constitución .

•O partido gobernante exerce o
seu labor a traveso da redacción
de proxectos de lei como xa ó
principio dixemos. Cando este labor é escaso (como podemos
apreciar neste caso soamente
houbo 12 proxectos de leí presentados) o parlamento esmore-

• O estudio que aquí presentamos analiza a cantidade de traballo pero non se detén a analiza-la
calidade. Por razóns de espacio
deixámolo para próxima ocasión .

Xosé Lois Vilar
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J;- 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
hacia 0 progreso nunha
Galicia viva.

OD
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O CAMPO

Sobre da comercialización do Leite
Recordando cousas
O Regulamento da Campaña Leiteira que está vixente desde o
pasado primeiro de Setembro ten varias novedades con relación
ás anteriores.
En primeiro lugar, fixa ademais do precio de garantía, o pago
do leite por calidade con primas ou descantas , segundo pase ou
lle falte da cal idade esixida .
A calidade do leite, mentras non se establezan os laboratorios
inter-profesionais, será fixada polos laboratorios das distintas
industrias lácteas .

Defende-lo noso pan
No actual momento , os labregos galegas que viven dos ingresos que lles produce a venda do leite , teñen que acometer varias
accións encamiñadas a lograr unha defensa do seu producto e
acadar así uns precios xustos para o leite que producen nas súas
explotacións familiares.
En primeiro lugar lograr que o Reglamento publicado no
B .O.E. do 8-Vl-85 sexa cambiado no artigo 11 , onde esixe que
para cobra-la prima por calquer concepto , o leite ten que reunir
todos os mínimos esixidos .
Esto non é xusto , pois un leite que tivese 3,8% de materia graxa
e 2,9% de proteína (por poñer un exemplo) non cobraría absolutamente nada de prima. De non existir esta disposición ese leite
estaría penalizado en 0,25 ptas por falla dunha décima de proteína e primado en (6 x 0,50) 3 ptas . polo exceso de graxa . E decir,
de cobrar 2,75 ptas . por litro de prima , pasa a non cobrar nada.
En segundo lugar débense emprender acción que mellaren a
estructura productiva das explotacións leiteiras. Para elo hai que
mellara-la producción de forraxes , establecendo boas pradei ras
e dispar dun equipo de muxir axeitado , así como ter gando san.
Esta estructura productiva ten que estar en parroquias e lugares que teñan resaltos os problemas básicos de infraestructura:
electrificación , vías de comunicación e aterra apezada . Nunha
palabra. ter realizada a Concentración Parcel aria.

Non chega con produClr bó le1te e barato

Unha vez mais, as cooperativas

Esto que parece moito non nos pañería en pé de igualdade cos
labregos comunitarios (agás Grecia) . xa que eles teñen na súa
man a comercialización e industrialización do leite , mediante as
cooperativas. Oeste xeito eles benefí cianse do valor engadido
que xenera esta fase de producción .
Non chega soio con producir bo leite e barato , hai que vendelo
e participar nos beneficios de súa industrialización e comercio .
O que intentan as cooperativas

Para chegar a esto é necesario facer cooperativas cos seguintes obxectivos , que se vaian cumplindo gradualmente no tempo :
a) Racionaliza-la recollida do leite aproveitando a capacidade
da cisterna ó máximo , e así poder reducir costos .
b) Ofertar leite dacordo coa lexislación vixente , onde a calidade veña fixada ademais das porcentaxes de graxa estracto
seco , etc . polo seu baixo contido en xérmenes .
c) Poder estabelecer contratos agrarios coas industrias lácteas
e lograr así un ha meirande defensa do naso leite no mercado .
Sen ta-la base para no futuro poder participar de xeito cooperativo na industrialización do leite. A corto plazo conseguir un
mellar precio por litro deleite comercializado.
Os sindicatos labregos

Por último para que todo esto se poida cumplir , para ter forza
diante de outros sectores para facer que a Administración axude
e non poña trabas a acadar cada un dos obxectivos antes sinalados , é necesario que os labregos esteñan organ izados en Sindicatos que defendan os seus intereses .
Resumindo

Si queremos seguir vivindo dos ingresos que nos proporciona
o leite ternos que :
- Mellara-lo sistema da súa producción
- Mellara-la infraestructura das nasas aldeas
- Xuntarnos en cooperativas para vendelo
- Organizarnos sindicalmente para ter forza e levar adiante
estos proxectos .
Causas máis difíciles se teñen feito . Chegou a hora de loitar
para ter un ha vida digna na nosa terra .

A calidade será fixada polos laboratorios

Antonio Fernández Oca
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Por esta vez, e excepcionalmente, publicamos o estracto
dunha carta (pois era moi longa) que nos chegou sen firmar. En
adiante IRIMIA non publicará escritos anónimos; rógase, pois,
sinalar sempre ó nome do autor.

buzón

Amigo de lrimia e mais da PAZ:

'i )

Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

¡Non podemos deixar que nos pisen deste xeito!
Refírome ós actos que con motivo das festas de S. Froilán estanse a celebrar
esta semana que, gracias a Deus, hoxe remata e que pasou baixo o título de
" Lugo y el Ejercito", ¡aí queda eso! ...
É desagradable saber que programan e fan todesas causas, pero aínda
desanima l)láis cando te enteras do " ben " que responde a xente ante este tipo
de actos. E causa seria o mogollón de persoas (¿persoas?) que se xuntaron
apampando cara ós desfiles, concertos e demáis.
E é que ninguén escarmenta no lombo dos outros. Refírome ·ós seis feridos
durante a exhibición de armamento en Garabolos ...
E non soamente esto é o que fai que se che quente o
sangue . A min, cando menos, o quemáis me cabreou foi o feíto de poñer, cada
día, nos colexiosde Lugo charlas sobre o Exército para os nenos, impartidas
por " altos mandos do estamento militar"; tamén tiveron a brillante idea de
organizar un ciclo de cine bélico adicado ós nenos; ademáis de concursos de
pintura, poesía e narración tamén para nenos e coa mesma temática, involucrándoos así -deste xeito-, abusando da súa inocencia e máis ben manipulándoos de mala maneira pois penso que é eso o que realmente están a facer.
¡Meus anxeliños! ...
¿Pensades que desde un punto de vista ético ou moral podemos aceptar
esto?. Eu non . Pero aínda lle vexo moito menos sentido desde o punto de vista
cristián ¡canto estimaba ve-la cara de Cristo cando se enterou do que andaban
a artellar estes homiños! ¿Que teñen que ver todeses actos coque El nos dí,
coa súa Mensaxe de Paz e Amor?. E encima resulta que un dos platos fortes é
unha Misa de Campaña chea de üniformes, armas, vehículos militares e un
ambiente totalmente cargado de rixidez e seriedade ...
Amigos, non podemos comer todo o que nos poñen no plato.
Un que xa se conxestionou - LUGO

• cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
Entendo que esteas alporizado contra eses pero non me parece
ben que os trates tan mal, aínda que só sexa por escrito.
Xa sei que a ninguén lle é doado querer a todo o mundo. Sempre
hai alguén ou algúns que se nos atravesan e ós que, como dicides
agora, non tragamos. É inevitable, non podemos illarnos e ó non
faceto balemos con xente de tódalas e/ases, e iso xa é unha boa
causa .
Todo o mundo lende a unirse, a asociarse, hoxe hai asociacións
de tódolos tipos, a xente xúntase segundo os seus gustos, intereses, aficións; sabe que a unión fai a forza . Penso que está moi ben .
O perigo xorde cando comeza a haber exclusivismos, cando eu
que, poñamos por caso, pertenzo a tal asociación de !eiteiros e non
podo ver a aquel outro porque pertence a outra. Débese comprender, coido eu, que nin todos somos iguais, nin pensamos da
mesma maneira, nin temo-los mesmos gustos. Entre os rapaces
pasa o mesmo en ocasións: os da aldea de aquí péchanse ós da
aldea de alíe fílanse nas festas pota sinxela razón de que eu son de
alá e ti es de acolá. O mesmo acorre pala raza, hoxe os medios de
comunicación talan dos enfrentamentos entre brancas e negros en
Su/áfrica. E aquí cabo de nós temas ós xitanos.
Cómpre ve-las causas de cerca, nós podemos ser antiracistas e
moi amigos dos xitanos e sen embargo a tal persoa non a aturamos
de ningunha maneira. témola atravesada. non a tragamos. As
veces deberiamos pararnos a pensar un pouco no bos que nos
eremos e no malos que pensamos que son os mais. E se os mais
se pararan a pensar creo eu que habían ver algo semellante: eu son
oboe el o malo. O mesmo oasa coas asociacións os oartidos as

agrupacións, etc. Todo o mundo ere que posúe a verdade e que o
que se equivoca é o outro.
Para Oeus ten que ser unha boa feira, Coido que el se decatará

e algo
e Deus está con todos: cristiáns . budistas, musulmáns,

da parte de razón que ten cada quen. Todos temas algo bo
menos bo,

ateos, de dereitas, de esquerdas, fascistas . pacifistas, comunistas,
ecoloxistas, socialistas, e tódo!os "- istas " que se che acorran ,

Deus está con todos.
Pensa agora nese ou neses que non tragas, son fil/os de Deus
coma ti, o demo, que eu saiba, non tivo descendencia, terán máis
ou menos razón ca ti, ou aínda que non teñan ningunha, Deus
quéreos, podes estar certo, da mesma maneira cá ti, nin máis nin
menos.
Un bo amigo díxome hai anos que cando non aturaba a alguén
intentaba rezar por el, non para redimí/o pedindo a Oeus que o
fixera bo que isa sería un erro, senón que rezaba por el, para que
fose feliz, pedía felicidade para esa persoa que non tragaba . Non a
vexo unha mala idea, podémola probar, ¿non che parece?
Agarimosamente, O TEU T!O SINGALA
P.S: Xesús díxolle: " Va/ve a espada ó seu sitio, pois tódolos que
levan espada, a espada perecerán ''
(Mt. 26, 52)
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O muxidor do gado
O Manoliño era nativo da cidade de Ourense; fillo único dun empregado da Caixa de

unha granxa de vacas, o traballo era mol e
desafogado, ainda que non fose mui pago .

Aforras que, vencellado ao mioco que lle percuraran seus país, non quixo estudar na es-

En canto ouviu tais novas o Manoliño aca-

cala, que aos catorce anos deixou con moita

dou o coche de liña e chegou á Estación de

ledicia. Tan pouco aprendeu na escola que

Autobuses en rastro da granxa que lle havia

non sabía as catro

r~gras,

e seus país ainda

percurar o traballo doado. Na dita Estación

con amistades e cacicadas non puideron

atopou un vello de sombreiro mouro, ca-

empregá-lo en pastos que eles chamaban
"decentes".

chava de xesta castellana, bigote lampiño,
traxe de pana e todas as faccións dun labrego rexo. O Manoliño
falou-lle o seu plan con

~---~~---'==--"'"'---=----.------_;_-------,

Pasou o tempo e orapaz, que tiña moito lecer, adicava-se á golfe-

tanta seriedade que o
labrego , sen· pensá-lo

ría en xogos de billar,

mais dixo-lle:

máquinas tragaperras ,
e vasos e copas que a

- Ai home, vente para a

miúdo bebía nos bares

carón de min que teño

e

cuarenta vacas e andei

tascas,

emborrachar-se

até '
dun

este vrao afogado de

xeito vergoñento.

trabal lo .
¡O caso e sentala no tallo!

Xa tiña dezaoito anos cando aconteceu
este sinestro : Un día de chuva e forte tronada, un raio que entrou pola sanela segou a
vida dos pais do Manoliño, que se livrou da
marte porque ás once da mañá ainda ficava
na cama como de costume.
O Manoliño, orfo, seguiu tan campante
gastando nos cartas q·ue lle deixaran aforrados seus pais; vendeu o coche, o piso e canto
arranxaran con esforzo, aforro e traballo os
seus defuntos. Ai ! pero antes dun ano xa
chegou unha cousa: a fame. Unha fame esgrevia e barulleira que lle reloucaba nas tripas como un niño de grilos. Con este atranco
na sua vida desordenada o Manoliño pensou
en atapar traballo, e certo dí~ que falaba
disto cos·seus compinches da rua, dixeronlle
por burlar-se del, que na aldea cuidando

Aló se foron xuntos o labrego e o Manoliño
e chegaron entre lusco e fusco ao povo do
Señor Aniceto, que así se chamava o mencionado granxeiro. Foi ben acollido pola dona
da casa e mais polos nenos que até que non
ron para a cama brincaron co hóspede con
moita ledícia. O día seguinte pola mañá dixolle o dono a o criado:

fo

-Toma este tallo e vai muxir as vacas. O
Manoliño foi-se para a corte ás oito e voltou
ás dez todo emboutadó de bosta de vacas
pola cara e pola roupa sudando e colorado o
mesmo a unha mazá.
O Señor Aniceto, que o ollou de tal xeito ,
dixo-lle:
·_ E logo, rapaz, parece que non é doado
muxir as vacas?
- Si señor, si; o pior é sentá-las no tallo.
Cesáreo Poupariña Moirón - O Castrillón Bretoña (Lugo)
0
sm a Castiñeira 1985 de cantos
·
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Xosé Chao Rego

Zoa o vento das eleccións
Quen faga por estes tempos unha viaxe a través
de Galicia, ha quedar amilagrado do labor que

CONSULTORIO
Rúa do Vilar. 37-39. 2SANTIACHJ

matopeico que imita o son do vento cando
funga), o que se di zoar só o tai o vento cabreado.

levan a cabo os nasos políticos amañando estradas (ou " carreteras"). Eles traballan co "pico " e
meten lago a pá por mor de apañaren votos: soou
l eccións , zoa o vento electoral e
o tempo das e_
toda a nasa terra está levantada: o naso chan
soamente , porque aínda non deron pasto á xente
de a pe.

Pois ben, que tagan ou arranxen estradas, palabras que habería que recuperar para a nasa
tala, xa que "carretera" é un castelanismo. Así
mesmo hai que dicir que, en galega, unha pista é
un camiño rural, polo que habería que talar de

autoestrada (coma no portugués e no italiano) e
O malo é que algúns letreiros da Xunta -a Xunta

non de "autopista"; por exemplo, esa do Atlán-

évos un paraíso de letreiros- tala de " zoa de tra-

tico pala que cada día anda menos xente e custa_

bal los " cando debería poñer zona (do grego

máis cartas.

" zoné " e latín " zona " , que quere dicir cinto, cintura) ; xa que zoar (do latín " sonare " cun z ano-

<~TERRAQUE

CANTA?)
CANTORAL GALEGO
para as celebracións

120 pxa. con cancións
para toda ocasión

-250 pts.-

A sua Comunidade necesitao ·
Non a merque vostede so.

¡Merque 10 ou 20 polo menos!
Nas librerías relixiosas do país
Tamen se poden pedir a:
Apdo. 5 - Vilalba (lugo)

Na televisión galega
fixéronlle entrevista:
falou coma un franciscano ,
portouse coma un artista .
Era Antonio Peteiro,
un franciscano galega,
que, aínda senda arcebispo,
parecía un irimego
Abría o seu peteiro
cunha franqueza increible:
un home do Evanxelio,
coma un paxaro, libre .
Comentaba un catedrático
moi saudoso e melancólico :
"con bispos que son así
paga a pena ser católico " .
O arcebispo de Tánxer
pode gozar da ledicia
de saber que conmoveu
boa parte de Galicia.

E ¡que bo xeito lle daba
ó talar ó seu idioma!
Vese que o mamou en serio
e que non o toma a broma.
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