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• O noso mar anda revolto, e moitas familias de Galicia a piques de fundirse, por moi
tas causas: dificultades pra buscar caladeiros. en zonas astra agora aproveitadas polos nosos 
pescadores; a crise da i.ndustria conserveira; o aumento dos costes do combustible ..... 

• O bispo de Mondoñedo-Ferrol, ven de poñer o dedo na ferida, e foi moi claro: 
''.Ternos a sensación de que a sociedade, en xeral, aínda non tomou en serio conciencia de 
todo o que esto significa, non somentes prós milleiros de homes traballadores do mar e as 
súas familias, senón tamén prá mesma sociedad~ española ou galega". 

• Estanse pechandó fábrrcas de conservas, porque os nosos produtos non son acolli- · 
dos en varios países extranxeiros, debido a unha falsa alarma de CQ_ntaminación... 21.000 
traballadores deste ramo, nas 117 empresas que ternos en Galicia, viven momento de anguria 
e incertidume. 

• O mais vergoñento é que me.ntres tanto, varios países europeos, sí están contami
nando as- nosas augas .... E acórdanse de nós prá vir verter resíduos radioactivos a 340 millas 
marinas das costas galegas. As consecuencias deste atropello poden ser moi gordas . 

• • • 
. GANOU FRAGA. MADRID MANDA 

A pro_paganda electoral de Alianza Popular decía GALICIA GANA. Agora xa ternos 
Parlamento galego, e, polo de pronto, quen ganou f9u Fraga -e sen presentarse-. ¿Galicia 

. ganou? -Xa o veremos. De momento algo xa sabemos: Os pactos que se están a facer pra 
nomear ó Presidente da Xunta, estanse argallando en Madrid. Dérannos unha miguiña de 
autogoberno co Estatuto de Autonomía, pero agora resulta que é Madrid quen segue deci
dindo. 

Algo ternos aprendido: UCD perdeu moitos votantes, apesares de ser o Partido .go
bernante; quere decir esto que ós galegos non se nos engaiola con promesas .. Foi un duro cas
tigo. 

Os partidos nacionalistas tiveron unha votación esperanzadora; basta sumar os votos 
de todos elés para decatarse de que son moitos os galegos con clara conciencia nacionalista. 
Somente teñen catro escanos, pero supoñen unJia perspectiva de optimismo. Porque o novo 
xeito de gobernar. ó ser igualmente desde Madrid, vai ser outra lección que os galegos hemos 
de aprender. Seguiremos aprendendo .... e mais axiña será si as leccions son moitas. 

Un exemplo: O diputado de UCD Sr. Meilán Gil abstívose na.·votación sobre a 
LOAP A, e por · tal abstención o seu partido, a UCD, levouno ó Comité de DiSciplina; e·pre
gunto: Cando no Parlamento Galego se teña que esixir algo de Madrid, ¿levará UCD ó Comi
té de disciplina ós parlanientarios galegos do seu Partido? 

Tempo ó tempo,¿non sí? 
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XUNTOSFACEMOSPOBO 
XUNTOSFACEMOSTERRA 
XUNTOSFACEMOSCEO 

Nunca digas: 
non sei, non vallo, non podo, 
non teño forzas, 
eu non entendo, 
esas causas prós que saben ... 

Pra facer pobo e Terra, 
pra facer Ceo, 
todos valem.os, sabemos e podemos. 

Se tés cinco, pon cinco; 
se tés dous, pon dous; 
se tés un, pon un. 
Se es_ cego, terma do coxo; 
se es.coxa, guía ó cego; 
se es coxo e cego, daquela ... 
icanta!, 
que non é pouco 
en tempos de desencanto. 

Olt 

t EVANXELIO .SEGUNDO MATEU (25,14-30) 

O Reino ~o Ceo. é tamén co~a un ·home, que, tendo 
que sau d,e VIaxe, chamou os ~eus criados e Hes en
cargou a sua facenda. 

A un deulle cinco talentos, a outro dous e a outro un· 
a ca~a cal según a s.ú~ cap~cidade. Desi>ois marchou: 

Desegmda, o qu~ rec1brra cmco talentos, foi negociar 
con ele~ e. ganou outros cinco. Do mesmo xeito o 
qu~ ~ec1brra d~ms, gañou outros dous. Pero o que 
rec1brra un, fot cavr un burato na terra ·e escondeu 
os cartos do seu señor. ' 

O cabo de moito tempo chegou o Señor daqueles cria
d~s, pedíndolles contas. Chegando o que recibira 
eme~ t~e~tos, pr~sento~e outros cinco ... Díxolle 
o Sen~r. Ben, cnado fiel e cumpridor; xa que fo
ches f1e~ no pouco, peñereite ó frente do moito; 
pasa a dISfrutar da festa do teu Señor". 

Sé .va/ente e humilde 
pra descubrir e reconocer o teu don· t---------------------_¡ 
acéptao, ' 
e acéptate a tí con el. 

Se Deus che deu corazón 
que o teu corazón non falle' 
na hora da irmandade. 
Se Deus che deu ledicia 
que a túa /edicia non faÍle 
no festexo dos pobres. 
Se Deus te fixo reflexivo 
que a túa reflexión non falle 
á hora de medir os pasos ' 
pra chegar a un mañán mellar. 
Se Deus te fixo entendido 
aporta o teu entendement~ 
pra que o pobo medre .. 
Se Deus te fixo hábil pra unión, 
pon esa habilidade 
ó servicio da. unión que nos libera. 

Negocia co que tés, 
non caias na. tentación de o gardar 
por egoísmo ou por medo, 
ou por aquelo de non se manchar. 

Somente quen se senta á mesa 
e bota a partida, 
descobre o gozo do xogo; 
somente ese pode gañar 
e participar na /edicla 
dunha toma compartida. 

Somente quen na vida arrisca o que tén 
por facer pobo e Terra, 
por facer Ceo, 
somente quen foi fiel no pouco 
que Deus lle puxo nas mans, 
escoitará aquetas palabras: 

Ben, servidor fiel e cumpridor 
poñereite ó frente do moito 
(o moito: aterra e ceas novas) 
pasa disfrutar, lago, . 

· da festa do teu Señor. 
Anímate. 
XUNTOSFACEMOSPOBO 

XUNTOSFACEMOSTERRA 
XU~TOS 'FACEMOS CEO. 
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Normas pró leite na campaña 1981-1982 

O día 25 de setembro saíu no Boletín Oficial do 
Estado (B.O.E.) o Real Decreto 2178/1981do18 de setembro 
polo que se establecen as normas que rexirán a campaña leitei

ra 1 9 81-19 8 2 . 

Precios a cobrar polo gandeiro 

• Desde o primeiro de ·outubro do 1981 astra o trin
ta de setembro do 1982 o precio mínimo a pagar
lle ó gandeiro, en orixe ( é decir, na parroquia) será 
de 23 ,50 pesetas por litro. 

• O precio que o goberno recomenda é de 2:3 ~90 pts. 
por litro. 

• O precio máximo. ó·gandeiro é de 24 pesetas. Se se 
chegasen a pagar estes precios, o gobemo. actuaría 
pra rebaixalo, por exemplo traendo leite de fóra. 

Primas e sancións 

• Cando o leite teña máis do 3 ,2 por cento de mate
ria ·grasa (que é a mínima esixida) o gandeiro ten 
dereito a cobrar 0,35 pts por cada décima que suba 
do 3 ,2 por cento en cada litro (na campaña do 
1980-1981 a prima era de O ,30 pts). 

• As industrias poderán efectuar descontos que serán 
· a base de descontar 0,60 pesetas (sesenta céntimos) 

en litro por cada' décima que baíxe do 11,40 por 
cento de materia seca que debe ter cada litro de 
leite. 
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"PAC_e NA lJOSA 1 
l>RA ~ .HVXÍt 

Ventaxas dos fabricantes 

Como se ve, a sar 
trial que· recolle o leit~, é mo. 
gandeiro: case o dobre. 

Se unha industria 
tros e deses a initade, ou sex< 
grasa (ruáis 9a esixida) e a 01 

· 3 por cento de grasa (menos 
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nción que se lle permite ó indus
Ji superior á prima que se lle dá ó . 

a recolle diariamente· 100.000 li

:a 50.000 son co 3 ,4 por cento de 
mtra mitade son 50.000 litros co 
s da esixida) promediando, a em-

e 
presa sae ben porque sa~ co 3 ,2 por cento que é o que esixe o 
goberno. Pero na práctica sae gañando moito porque sanciona 
os .50.000 litros que tiñan o 3 por cento· de grasa con 60.000 
pesetas (que sae de multiplicar 5 O .000 litros por O ,60 pesetas · 
e por 2 que son as décimas que lle faltan pra promediar) e da
lles unha prima ós 5 O .000 litros que tiñan grasa de roáis · (3 ,4 
por cento) de 35 .000 pesetas (50.000 X 0,35 X 2) coque sae 
gañando diariamente 25 .000 pesetas , que ó ano supón máis de 
nove millóns . 

Entre isto e pagar tarde como fan case tódalas in
dustria~ , o negocio é seguro. 

Outr.a vez a abusar do labrego 

• O precio medio da campaña anteriqr foi de 21,70 
· pts de xeito que o aumento prá nova campaña des
te ano é de 1,80 pts. 

• Este aumento supón unha suba do 8,29 por cento 
respecto á anterior campaña. 

• Os -obreiros vanlles subir os soldos coma mínimo 
(según .acordaron os Empresarios da C.E.O.E. e os 
grandes sindicatos) do 11ao13,5·por cento. 

• O soldo do labrego que pra moitos é o leite sobe só 
8,29 pór cento. 

• En cambio os abonos subiron na campaña anterior, 
en menos dun ano (o que vai de o u tono do 1980 a 
agosto do 1981) un 31,9 por cento. Se ó comenzo 
do outubro valían, un supoñer, coma 100 pesetas 
ó chegar ó outono deste ano valen coma 131,90 
pts. Subiron logo case catro veces máis do que nos 
soben agora o precio do leite. 

¡E despois, extrañaranse de que vaiamos pouco ás votacións!. 
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Certo 
ra un home que seme

llaba nioi aplomado 
foi achegándose tími
damente· a. unha ven-

dedeira ambulante 
que, . xunto con pe
dras de chisqueiros, 
torcidas, cordóns de 
z~patos, e outras ar
argalladas, vendia ta

mén papaventos. Cha-
máballes ela así a unhas 

'ñélices rudimentarias. de pa-
papel mangadas nun pau. Non 

sei se en tódolos sitios lles chaman · do 
mesmo .x.eito a eses enredo.s pra nen0s 
pobres. 

O home, despois de ·observar un 
momento á vendedeira e as súas chilin
dradas, díxolle: 

- Mércolle un deses chismes que 
dan voltas, señora. 

- Tamén llo vendo. Véndolle anque 
sexa unhaducia- . Contestou amuller. 

- Non tantos non preciso. Abón
.dame con ún pra un neno que . teño a
feito a levarlle algo sempre que sallo da 

¿Cal quere, logo?-.Preguntou a 
vendedeira con pres-as por atender· a 
outros posibles clientes. 

- ·A min me parece que me gustaba 
ese amarelo. ¿Funcionará ben? 

- ¿E non ha funcionar! -Seguíu 
ela moi disposta-. Esto funciona sem
pre; porque, como xira co vento, non 
ten complicacións. 

Entre sorprendido e caviloso re
petíu o home: · 

· - Ai .xira co vento ... , e se c~bia o 
vento? 

- Vostede parece pampo, señor. Se 
cambia o vento, xira ó outro xeito. 

Cadora mais pensativo proseguíu 
aquel home: 

- ¡V aite, vaite ! ... De xeito que xi
ra según o lado que lle veña o vento e 
cambia con el... Pois Íogo, ha ter que 
dispensarme pero non llo vou mercar. 
Eu quería facer do meu neno un honie 
e pra eso non debo levarlle xoguetes 
que poidan darlle malos exemplos. · 

A vendedeira quedou botándolle 
rÍlil pestes, pero aquel home era moi ·a
plomado. El ben sabía o que facía. 



O LEITE DA NAI 

O ALll\fENTO MAIS SAN 

A LE/TE DO PE/TO 

MATERNO.PROTEXE MI

LLOR O NENO DE POS/

BEIS INFECJONS, A VEZ 

QUE PREVEN MAIS EFI-

CAZMENTE POS/BEIS 

PROBLEMAS DE OBESI

DADE. 

Estes son os resulta

dos dun estudio centífico 

~o por -encargo -da 

Federación de Puericulto

res da Alemania Federal. 

Ademais de fabricar 

sustancias que protexen ó 

nenüio de toda sorte de en

fermedades, o 'leite mater

no ten, según os médicos, 

unha imp_ortante ventaxa. 

Durante o tempo no 

que se lle dá a teta ó neno, 

o leite transférmase: nun 

J.>rimeiro momento é un 

leite moi . aguacento que 

calma moi ben a sede, mais 

pouco a pouco vaise con

densando, gaña en ·poder 

alimenticio e remata por 

farta"r o apetito do neno. 

las que o leite do peito ma

terno aventaxa o biberón, 

que por desgracia compite 

·por suplantalo, ~ a razón 

está en que o leite da mai 

está disponible en todo. 

momento, a temperatura 

se~pre axeitada e non CU8-

ta nada. 

Por_ outra banda, o 

contacto directo do neno 

coa mai, que lle comuriica 

a súa calor, ten efectos po

sitivos pro _desenrolo psí-

quico do neno. 

Pro, ademais, ha¡ ICómpre voltar ó 

ouft'Sls razóns, tanto econó- sistema de alimentación 

micas coma hixiénicas, po- dos nosos devanceirosl. 
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Unha .vez era un labrego 
que foi coa muller á feira 
pra ver de mercar semente 
pra unha boa sementeira. 

Cavilando a súa muller 
veulle isto axiña á mente: 
''Meu Manolo, ando a pensar 
que atnda ·cómpre mais semente". 

"¡Que ha faltar!", díxolle o home. 
''Pois, sementar ... ", dixo e/a 
"que ós nen os lles reine a f ala 
e o amor á nosa terra". 

"¿Que é o que sementan os mestres? 
. ¿cal é a semente dos cregos? 
Os nasos nenos e mozas: 
¿aprenden a ser galegos?" 

"E por seguir sementado~ 
meu Lolo, haberá que ver 
se é que os homes respetades 
os dereitos da muller ". 

"E, ¿que pasa cos velliños 
que xa van estando fartos 
de que agora xa os "queiramos" 
porque traen pra casa cartos?" 

O Lolo e Maria teñen 
a sementeira xa feíta; 
están cheos de esperanza 
agardando boa colleita. 

Aprenderon a parábola 
do home dos papaventos, 
e escoitaron o evanxelio 
de aproveitar os talentos. 
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