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• Os partidos poi íticos gastaron na campaña electoral uns 800 millóns en propaganda. 
Claro é que os partidos. dos traballadores e da xente popular gastaron pouco. A UCD en 
cambio, ela soa, gastou 200 millóns de pesetas. Os empresarios gastaron 110 millóns de 
pesetas na súa propaganda: comenzaron d~cindo que votásemos, e acabaron decindo que 
votásemos á dereita. 

• Cen mil mariñeiros que estaban embarcados e douscentos mil censados en Galicia, 
hoxe na emigración, non puideron votar nas eleccións ó parlamento galego. 

• A xente ten ganas de festa, de encontro e de alegría. Nas sonadas festas "as San Lu
cas" deste ano en Mondoñedo calculouse unha asistencia o domingo 17 de outono de 
50.000 persoas. Bon tanto a favor contra os charñamentos á tristura que nós veñen dos 
problemas de cada día. 

• Morreu Rafael Dieste, un g·ran galego e sonado literato, paisano, compañeiro e ami
go de Castelao. Foi un bon defensor de Galicia e da nosa fala. Ternos que cubrir o seu 
posto entre todos. Oue Deus o descanse. 

• O futuro goberno xa ten onde traballar se quere: o asunto do aceite de colza está 
facendo que bastantes países europeos rexeiten as exportacións de conservas galegas por 
medo a intoxicación. Miles de postos de traballo en toda a costa galega están en perigo. 

• • 
O rapaz chámase Hipólito e debíase operar de sinusite. Despois de pasar polos con

sabidos médicos de cabeceira, médicos de ambulatorio (que todos son viaxes, e as viaxes 
custan cartiños), o rapaz foi parará Residencia Sanitaria de Lugo. "Tes que facer análiSes, 
Hipó lito". E foi. Pero resultou que non estaban ben f eitos. E así dúas veces. O final, o de 
sempre: "E mellor que vaia facer as análises a tal médico de pago, porque estas están mal 
feitas", díxolle o médico que o tiña que operar. Foi e pagou 1.200 pts. Pero non acaba 
aquí o conto. 

Ingresa, por fin, Hipólito na residencia pra se operar. E cál non sería a súa sorpresa 
e a dos seus cando, despois de pasar un día ingresado, dínlle que ten que volver prá a casa 
astra novo aviso ( ? ! ). E que o médico non pode, que ten que atender a súa muller en
ferma. 

Viaxes, gastos e malos humores. 
A noticia non ten retranca, ¡ é tan de cada día ! A retranca póñenlla os da Segurida-
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OS SAN.TOS DE CADA DIA 

Pai bon, fonte dos santos, 
dámosche gracias, 
polos santos que todos conocemos: 
por María, mai de Xesús, 
muller limpa e forte; 
por Benito, mestre de cristians, 
por Francisco de Asís, 
irmán das causas e dos pobres; 
por Antonio, predicador do Evanxelio, 
por Cosmede, médico de carpos e de almas; 

E tamén i:he damos gracias 
polos santos sen nome, 
que viven e sofren con nosoutros, 
que comen o naso pan 
e beben o naso viña, 
que tripan as nasas terras 
e soñan os nasos sañas 
e bailan nas nasas festas. 

Gracias polo pai e mai 
que alentan con tenrura 
as medras do seu fil/o. Graciñas. 

Gracias polo labrego, 
o obreiro, o empleado, 
que poñen no seu lombo 
o peso da súa existencia. Graciñas. 

Gracias polos que fan unións, 
moitas veces febles, 
que anuncian un mañán mellar. Graciñas. 

Gracias polos políticos honrados 
que dan do seu 
pra que a todos /les chegue 
o que é de todos. Graciiias. 3 -

t EVANXELIO SEGUNDO MATEU (5,1-12) 

Xesús .ens/nábaos decindo: 

Ditosos os que teñen espírito de pobres, .... 

Ditosos os que choran, .... . 

Ditosos os non agresivos, .... . 

Ditosos os famentos e sedentos de xusticia, ... 

Ditosos os misericordiosos, .... . 

Ditosos os de corazón limpo, ... .. 

Ditosos os qu·e t~aballan pola paz, ..... 

Ditosos os perseguidos por causa da xusticia, .. 

Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e 

calumnien de calquera xeito pola miña 

causa, .... 

* * * * * * * * * * * * * * .• * 
Gracias polo que perdoa, 
e ofrece palabras de alento, 
e fai nacer rosas nas silveiras. Graciñas. 

Gracias polos esmagados, 
que non poden ofrecer 
mais ca un corazón desfeito; Graciñas. 

E polos pobres con espírito. Graciñas. 
E polos que choran. Graciñas. 
E polos non agresivos. Graciñas. 
E polos famentos de xusticia. Grf!ciñas. 
E polos de corazón limpo e brando. Graciñas. 
E polos que traballan pala paz. Graciñas. 
E polos perseguidos. Graciñas. 
E polos que seguen e seguiron 
o camiño do teu Fil/o 
nesta Terra sedenta de mans limpas 
e o/los transparentes. Graciñas. 
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CARTA li PO 

Presentación 

Querido pobo noso: Os que che escribimos esta 
carta somos da túa casa e tamén desta casilla pequena que é a 
revistiña IRIMIA que tés nas mans. Somos xente que crepios 
en Xesús Cristo e na vida -como podemos- pero tamén con 
moita ilusión. 

Tamén eremos en ti que es o noso pobo. Estamos 
orgullosos de ser galegos e queremos selo sempre, falando o no
so idioma galego e mirando por mellorar Galicia, a túa casa que 
tamén é a nosa. De ti, que es o noso pobo, recibimos tantas 
coUsas que por riba de todo estarémosche sempre agradecidos. 
As veces dasnos tamén algún disgusto pero como nós tamén 
chos damos a ti, pensamos que todo queda na casa e que co 
tempo iré monos entendendo mellor. 

As eleccións ó parlamento 

De sobra saberás xa que o pasado día 20 foron as 
eleccións ó primeiro Parlamento de Galicia. Queremos felicitar
te, porque esta vez non tiveches tanta preguiza pra ires a votar 
e preocupáchete máis do que outras veces pola túa terra e pola 
túa xente Pero, con todo e mellorar, só votou o 45 por cento, 
e máis da metade da túa xente quedou aínda na casa e iso non 
nos parece moi ben . A política debe ser de todos e non só dos 
políti~os. 

Os resultados das eleccións 

Xa te enterarías polos periódicos, pola radio e pola 
T.V. dos resultados. Alianza Popular foi quen sacou máis votos 
e 26 diputados. A U.C.D. baixou moito e quitou 24. P.S.O.E. 
subiu unha miguiña pouco e sacou 17. Os nacionalistas do 
Bloque-P .S.G. sacaron 3 e a Esquerda Galega l. En total son os 
71 diputados pró Parlamento de Galicia. Que Deus lles axude a 
facelo ben e qu~ ti, o noso pobo, saibas axudalos e esixirlles 
tamén. 
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O triunfo dé dereita 

. Tamén saberás 
fo á dereita. Has perdoar 
quixeches votar pola derei 
por bon porque o quixecl 
visto que lle quitaches tan 
cambiar. E se querías camt 
pouco porque en todo o pi 
pensan case igual como p~ 



BO DE GALICIA 

\LAJ:<.Á~ r;,,t.~ )JA e.ASA r 
' 2.bOS <!.DMA tJo~. 

: que cos teus votos déchelle o triun
que che pregunte~os se de verdade 
.ta. Se así fose, disimula, e darémolo 
tes tí. Pero coidamos que, quizaves, 
.tos votos á U .C.D. o que querías era 
>iar, a verdade é que cambiaches moi 
rincipal a U .C.D. e a Alianza Popular 
oderás comprobar. Por iso che deci-

mosque se querías cambiar moi pouquiño, adiviñaches na es
colla, pero se querías cambios máis fondos de como están as 
cousas, entón, non atinaches. 

As persoas, as ideas e os feitos 

Nós eremos que hai persoas honradas e ben inten
cionadas nas dereitas e nas esquerdas, nos nacionalistas galegos 
e nos nacionalistas españoles. Pero coas persoas (que son moi
to) non chega. Nuns e noutros hai honradeces e· boas inten
cións que non acertan co mal dun enfermo. Por iso hai que mi
rar o tratamento que lle queren dar ó mal de Galicia, ós nosos 
problemas (lingua, postos de traballo, mellora da vida no cam
po, luz decente nas aldeas, cuota empresarial, Seguridade So
cial que funcione, etc. etc.). Tamén hai que mirar se antes da 
propaganda das eleccións se preocuparon deles. Porque á hora 
da propaganda prometer e chufarse é moi doado. 

As figuras e o pobo de cada día 

Polo que antes che explicabamos, disimularás ta
mén que che preguntemos se non te deixarías levar demasiado 
polo nome e a sorra de algúns personaxes con todos os respetos 
pra eles. Reconocerás que un home non fai un partido. ¿Segui
rías votando por Alianza Popular se morrese Fraga? Por outra 
banda ¿non caíches na conta de que nin Felipe, nin Calvo So
telo, nin Fraga, nin Suárez van traballar en Galicia senon en 
Madrid, no Parlamento Español? N1ngún deles, a pesar da pro
paganda, se presentou a diputado galega, ningún deles vai vir 
vivir a Galicia pra traballar desde aquí. 

O que che queremos decir é quemáis que ós gran
des persoeiros (que moitas veces o son porque tiverori xa poder 
e propaganda e cartos) o que hai que mirar son os feítos dos 
partidos e, sobre. todo, facer a política entre todos sen agardar 
homes milagreiros , que non os hai. Se Deus, que podería facer 
mil.agres, fai tan pouquiños, será porque espera que os fagamos 
entre todos, pra sermos así un pobo de persoas e non rebaño 
de ovellas. Unha aperta e asti:a outra. 

- 5 -



( 

Cando foi do referendum teiras mais axeitadas. 
do Estatuto de Autonomía sou- -Boh, hache de ser como 
ben dun bon amigo, labrego él, foi sempre. o remate ·han facer o 
que coma moitos outros non fóra que lles dea a gana·, ;.coot.~stou. 
botar, e preguntei lle en confian- -l Logo ti nori · eres que as 
za se deixara de ir por principios cousas poidan cambiar endexa
ou por outras r~zó . Coido que mais? 
se armou de retr a pra cantes- - iVaiche boa! Levo tantos 
tarme, pois a sú sp sta foi: anos de escepticismo impresos no 

-E que o ~tcwiía veu espírito.... · 
moi fóra de época i uí xa Ouixen seguir aleccionán-
t íñamos outonad ódolos doo: 
anos outonamos sen ter que vo- -Pois se ti non fas nada por 
tar para elo; e agora viñeron fa- superar ese escepticismo, ·os teus 
lándonos de ir a votar un estatu- fillQs serán a índa mais escépticos. 
to pra outon ía. Non o entendo. 11 Deixoume plantado con ese 

-Non me embromes,. anda, o dito tan inexacto coma re- · 
-repliqueille-, ti sabes ben que ido: "a poi ítica é prós que vi-
non esto u a falarche de facer a ven dela". . 
sementeira, senon doutra cousa. Nestas eleccións ó Partamen-

-Sonche cousas ben . seme- to tampouco foi votar aquel meu 
llantes, -segu íu a talar caviloso o amigo. Aínda non tiven tempo 
meu amigo- Todo é sementar, de preguntarlle o por qué. Se ca
outonar, o malo é que s.empre se- dra non se enterou. Igual non 
mentamo.s pra outros. · quixo enterarse. O mesmo non 

Tiven que contradecirlle: lle enchía o ollo ningunha candi-
-Coido que se trata xusta- datura. lE non podería ser tamén 

mente do contrario, coa autono- · porque a miúdo resúltanos moi 
mía, se se leva ben, seremos os doado agardar que nos dean as 
primeiros beneficiarios dos ·nasos cousas feítas, e logo, _queixarnos 
propios froitos e astra poderemos de que non se fixesen ó noso xei·· 
programar nós mesmos as semen- to?. 

--
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i ATENCION OS NENOS PEQUENOS ! 

Todos sabemos que os nenos peque
nos, xa antes dos 3 anos, necesitan mais 
coidados que vestilos e darlles de comer. 

Unhas consideracións a ter en conta 

• A herencia danos somentes o que "po
demos ser". O resultado final depende 
esencialemente das influencias do medio 
ambiente, sempre resultado de procesos 
de aprendizaxe. 

• Os primeiros anos teñen unha impor
tancia decisiva: á edad e de 1 ano a i ntel i
xencia xa se desenrolou un 20 por cento, 
e ós 4 anos o seu desenrolo xa é de un 
50 por cento. Nestes anos asentanse as 
bases da intelixencia humana, porque 
nesta época é moito mais moldeable e 
flexible. 

• Se !les queremos .dar ós nosos tillos 
confianza en si mesmos e proporcionar-
1 les unha base firme pró estudo, o mellar 

cb· WME-
que podemos facer é alabar os seus éxi
tos e non lle dar demasiada importancia 
ós fracasos. Sabendo que as esperanzas 
demasiado ambiciosás o único que fan é 
perxudicar ó neno, e que o medo parali
za a capacidade de rendemento intelec-
tual. ' 

• Na infancia é cando as persoas apren
den con moita mais faci 1 idade, xa que es
tán mais capacitadas pra almacenar mais 
experiencias útiles que nos anos segu in
tes. E nesta edade cando debemos esti
mu lal os niais e axudarlles a aprender, 
adaptándonos ás súas posibi 1 idades de 
desenrolo, e· esix índolles pouquiño a 
pouco. 

• Estes estímulos han ser: 

• Atención e cariño por parte dos 
pais e de outras personas. 

• Darlles ánimo pra formular toda 
clase de preguntas. 

• Permiso pra que investiguen e to
quen as causas cercanas. 

• Comprensión en vez de castigo no 
caso de mal comportamento. 

• Animalo a adoptar decisións inde
pendentes, pola súa conta. 

• Continuas conversacións cos adul
tos. 

• Seguridade dabondo no aspecto ma
terial. 

• Grandes alabanzas, mesmo nos éxi
tos mais pequenos. 

(Preescolar na Casa) 
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ll ¿ 
ll i 
ll ~ 
ll ~ 
~~ Xa feitas as eleccións Disque perderon a loita ~~ 
ll enceta o interrogatorio: os galeguistas de esquerdas, ~~ 
ll V ll lhai que cantar aleluias pro con tanta división ll 

~~ ou entonar un responsorio? que non se extrañen da. perda. ~~ 
ll u 
ll n 
ll u 
ll u 
~~ Moita xente dí que o sabe Obreiros e mais labregos, ~~ 
~~ e xa non fai a pregunta: exente que anda no mar, n 
ll "lque se podía esperar con tantas forzas perdidas ~~ 
~~ ll < dese Centro e desa Xunta ?" non saben por quen votar. ll 
L n 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll Din os votantes da Esquerda: Con olios moi ben abertos ll 
ll ll 
22 "todo foi unha desfeita: coma .o moucho e a curuxa, ll 
ll ll 
ll Alianza e Ucedé o cacique nunca dorme ll 

~~ son o mesmo: a Dereita". e ben sabe a quen empuxa. ~~ 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
~~ lPodereQlOS confiar O rico, que tén poder, ~~ 
~~ en que confirmen os feitos quita e pón, ordena e manda; ~~ 
~~ que "a Dereita" cumpra ben e mentres, Galicia sofre ~~ 
~~ e respete "os dereitos"?. e o noso pobo é o que pandá. ~~ 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
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