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•••• 
Hoxe a radio está en aJza. Noutro tempo era a millar forma de ternos alonxados do 

que ocurría no país; pois estaba ó servicio dos intereses do señor. Agora tenta ofrecernos unha 
información mais completa e imparcial. Desde o día de Re is, Radio Nacional de España na Co
ruña adica un programa especial a "Prescolar na Casa", tódolos mércoles ás 2,30 da tarde. 

Os pais e os nenos poden asistir a esta sesión de aprendizaxe. "Prescolar na Casa" é unha 
tarefa de Cáritas de Galicia, que quere que os nenos mais pequenos, non escolarizados, teñan ta
mén a súa escala a través dos país . 

•••• 
Irnos de medios de información. O 4 de Xaneiro "La Voz de Galicia" cumple cen anos. 

A nosa noraboa a este xornal que ó longo dos anos serviunos de espello pra que Galicia descu
brise moitos detalles da súa faciana, pero lle pedimos que sexa cada vez mais fiel ao seu título 
"de Galicia". 

"La Voz de Galicia" é compañeiro diario de medio millón de lectores. Pero é triste que en 
Ga licia leamos tan pouco . 

•••• 
Tam~n foron e son noticia os ventas e temporales. Ademais dos grandes destrozos e 

perdas con que asolaron o país, estes ventos poden chegar a crear moita enerxía en Gal)cia. Va

rias empresas galegas están descubrindo motores pra aproveitar a forza dos ventos, dos que tan 
rica é Galicia. Non é que queiramos facer de Galicia o país dos muiños de vento, pero nesta épo

ca de crise enerxética, é interesante esta teima dos homes de ciencia por dotar a Galicia de m:ais 
progreso, sen emporcallala, como adoita a ocurrir a miúdo . 

. . . (!AV ~1Rfil'l'A 
OS PERIODICOS. 

0000 Os periódicos ou xornais terman coque lles poñ~n. Concretamente, desde hai cen an,os 
"La Voz de Galicia" ven termando desa enorme responsabjlidade que leva no título da cabecei
ra: ser voz do naso pobo. Desde aquí, a nasa felicitación polo centenario. e as nasas preguntas, 
que extendemos a outros periódicos. 
0 000 Porque todos eles teñen a pretensión de ser "voz", 'progreso': "id_ear: "norte': 'pue
blo", "rexión" e outras causas. En definitiva, con todo, sempre son a voz .do seu amo. 
0000 ¿Quen ven senda o amo que está detrás de cada periódico? Veleiqu í a pregunta que se 
ha de facer todo lector. Wue intereses terman dun periódico que, el mesmo,- terma coque lle , 
poñan? · · · 
0000 Hai que ler mais os xornais, pro haberá que o facer con espírito crítico. O mesmo que 
escoitar a radio ou ver a televisión. Que nos informen, pro que non nos engaden coma ós peixes. 
0000 E, desde lago, pra Galicia, xornais que cultiven a nosa tala-e atendan ós problemas-da .. ~ 
nosa terra. 
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A HISTORIA DE ANO RES 

Chamaraste Manolo, 
Carm1ña ou Xosé; 
pero a historia de Andrés 
a túa historia é. 

Un día alguén, ilusionado, 
falouche de Xesús. 
Falouche da súa entrega 
á causa dos mafs débiles 
facéndose débil entre eles. 
No secreto do teu corazón 
decidíchete a seguir a Xesús. 

Pasaron os días, 
quizaves meses e anos. 
E un bon día. 
-día sinalado na túa historia
volveuse Xesús 
e, véndate interesado por el, · 
f ixou en ti os seus ollas 
cunha mirada que che cruzaba a alma, 
e preguntouche: 
¿A quen buscas? 

Non soubeches case como responder. 
Tiñas ganas de estar con el, 
de fa/ar con el a solas, 
de descubrir o segredo da súa forza, 
o Sf!gredo da súa pasión polos pobres. 
a uerías saber 
cómo se pode ter moita estima a Deus 
e trabal/ar polos dereitos da xenté. 

E dixécheslle a Xesús 
prendendo na fa/a coa emoción: 
¿pndeparas? 

El ofreceuchea súa man, 
agarrou a túa con forza 
e díxoche: 
'Ven e verás': 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (1,35-42) 

O outro día estaba outra vez Xoán con dous 
dos seus discípulos, e, vendo a Xesús que 
camiñaba, dixo: 

- Veleiquí o Año de Deus. 
Cando os dous discípulos oíron o que el fala

ra, fóronse detrás de Xesús. Volveuse Xe
sús, e vendo que eles o seguían, pregun
toulles: 

- ¿Que buscades? 
Eles respondéronlle: 
- "Rabfü" (que quer decir "mestre"), ¿on-

de paras? 
El díxolles: 
-:- Vinde e veredes. 
Foron, pois, e viron onde paraba, e quedaron 

con El aquel día. Eran sobre as catro da tar
de. Un dos dous que escoitaron a Xoán e se
guiron a Xesús, era Andrés,- o irmán de Si
món Pedro. Vai este, e ó primeiro que atopa 
é a Simón, o seu propio irmán, e dille: 

- Encontramos ó Mesías (que quer decir Cris
to). 

E levouno onda Xesús. O velo díxolle Xesús: 
- Ti es Simón, o fillo de Xoán. Ti haste cha

mar Kefas (que quer decir Pedro). 

E /evoute pra onde paraba: 
nas oficinas dos parados, 
na casa do vello esquencido, 
nos trens dos emigrantes, 
na xunta parroquial difícil, 
na alegre tertulia familiar, 
no encontro profundo dos amantes, 
nas casas de prostitución, 
nas cárceles cheas de marxinados, 
de ilusos, de fracasados ... 

E pasaches con el o día enteiro. 

Cando saíches, 
eras un home novo, 
algo grande levabas no corazón. 



A situación do campo galega 

Pra moitas familias do noso campo galego a principal 
fonte de ingresos ven a ser a paga· dos vellos. Hai quen di que 
non hai vacas leiteiras que produzan coma elas (co.n perdón). 
Pero os vellos acábanse un día ou outro, e con ser unha impor
tante axuda á economía da casa, non ahonda pra levar unha vi
da humana como piden os tempos. 

Todo o mundo (e os agricultores son os primeiros en de
catar e) está de acordo en que o campo galego podería produ
cir moitísimo mais, con millor calidade e con menos escravitu
de no traballo. Pero pra que iso suceda faría falla cambiar bas-· 
tantes cousas. 

Causas que hai que cambiar 

* * Cumpriría maior preparación técnica dos agricultó
res, pois aínda que teñen moita sabiduría que herdaron dos 
seus maiores e teñen a súa experiencia -moi importante- prós 
tempos de hoxe, con iso non ahonda. 

** Cumpriría a Concentración Parcelaria en tódalas 
parroquias, feita con intelixencia, rapidez, honradez e a máxi
ma participación dos veciños. 

* * Cumprirían millores condicións materiais: cami
ños, luz decente, teléfonos e outros servicios básicos. 

O noso pan 
J 

axudas ós a 
mo~ 

** Farían falla cooperativas pra producir xuntos ou, Prá fame ..... un codeliño 
polo menos, pra vender xuntos os produtos. 

** Faría falla que a xente moza tivese mais protago
nismo. Moitos vellos seguen mandando e non deixan introducir 
ós novos milloras que eles ven imprescindibles. 

** Compre tamén capital: cartos baratos en forma de 
cretos ou subvencións ou primas, porque a inversión no campo 
é cara. 

O que hai que facer é moito, 
veron pouco interés en solucionar 
un botón: dedican moitísimo mais 
res que a millorar as condicións de 
cousas faise moi urxente pra Galici 
do Común. 

Vistas as necesidades que haj 
de Agricultura é só un bocadiño. I 



de cada die: • 
~g ríe u ltores 
zos 

e astra agora os gobemos ti- · 
: o _problema. Como mostra 
; a gastos de defensa milita
º campo. E que cambien as · 
ia se España entra no Merca-

i, o que ofrece o Ministerio 
Ben mirado é un verdadeiro 

escándalo, pero lrimia, que denuncia o abandono en que as au
toridades teñen ó campo, quere tamén axudar a que se cono
zan as axudas que hai, anque ás veces non sexan mais ca un ro
to pia un descosido, ou, no millor dos casos, un mendo . 

Axudas pra mozos de 16 a 21 anos 

6 Son cretos de 300 .000 pesetas 
6 Con subvención de 60 .000 
6 O interés a pagar é do 11 por cento 
6 O plazo pra pagalo son 6 anos. 

Axudas pra mozos de 21 a 35! anos 

6 Son cretos de 1 .000 .000 (un millón) de pesetas 
6 Subvención: o 2 por cen dos intereses que hai que pagar 
6 Interés: é o 11 por cen (que coa subvención queda no 9) 
6 O plazo pra pagalo son 9 anos 
6 Os tres primeiros anos só se pagan os intereses. 

Finalidade e condicións dos cretos 

Esas axudas son pra millora do gado, aumento da masa 
gandeira, maquinaria, novas construcións, sistemas de muxido 
mecánico, etc. 

Poñen dúas condicións: 1) Que se introduzan millo ras 
pra ir modernizando todo o réxime de produción e traballo. 
2) Que se comprometan a asistir a uns cursiños de preparación 
técnica se non os teñen feíto con anterioridade. 

Pra concretar 

Pra concretar todo esto, pra que lle elaboren os proxec
tos ós que poidan estar interesados e pra mais información, po
den acudir ás Axencias de E_xtensión Agraria . Se algún lector 
de lrimia xa .l).On é agricultor mozo pode comunicar esta infor
mación a algún amigo ou parente que conoza e, de paso, tamén 
dá a coñecer a nosa revistiña. Gracias pola propaganda. 



o 
DC1as formigas atopáronse despistadas no pico dunha maciñeira. ubira 

cada unha polo seu lado sen decirse nada. Xa pola mañá, cando distribu1ran o 
trabal lo, tiveran o seu mais e o seu menos. As dúas andan a quen mais. 

O' ntopárense na maciñeira, di lle unha á outra: 
- Hola! Qué tal? Atopache comida por ese lado? 
- Non atopei nada! -respondeu a outra-. 
- Pois vou mirar eu de paso que baixo -di lle a primeira. 
Efectivamente, col len costa abaixo cada unha polo lado contrario do que 

rubiran antes, e volven a atoparse no fondo: 
Hola! Qué tal? Atopaches comida por ese lado? 
Non atopei nada -vo lta a responder! le secamente-. 

A outra ponse a rascar a cabeza coas patas de atrás, e di lle logo toda ner
viosa: 

- Po is vou rubir de novo. 
E volven a rubir e baixar cada unha pc.J seu leido. Tan cansas se vi ron que 

ás doce tiveron que ir medio arrastras pró Ív 'rnigue1ro render contas do seu tra.: 
ba il o. Al í contaron un ha e outra o que ffxpran. O encarregado da sección dei
xounas fa lar; cando remataron colleu el e palabra e al í, diante de toda a asam
blea, botoulles un sermón deses de agárrate: 

- Esa non é mane ira de trabal lar -d íxol les-. Nosoutros somos un formi
gueiro, unha comunidade. Aqu f traballamos todos pra todos; non se trata de 
andar ás escondidas pra ver quen atopa o que outro non veu. Eso dí moi mal de 
nosoutros. 

O sermón foi longo, tanto que aquelas formigas non o resistiron; morreron 
antes de acabar. Pero ás mais novas serviulles de lección. 



¿QUE ESPERAN OS FILLOS DOS PAIS E OS PAIS DOS FILLOS? 

Semanas atrás falabamos da fami
lia. Hoxe queremos ofrecervos catro 
notas que debe haber nela pra que se
xa un verdadeiro fogar prós fillos e os 
pais. 

AMOR.- Pais e fillos esperan so
bre todo amor. Necesidad e fundamen
tal de todo home, nas súas diversas 
maneiras, según as etapas da vida e o 
rumbo de cadaquén. 

Pro non se poq~ ·pedir amor sen 
dalo, sería o modo de non conseguilo 
verdadeiramente nunca. ·E esta nosa 
sociedade de consumo, e de consumi
dos por ela, move ós país a ofrecer ós 
fiflos moita·s· C.OUsa.S, pEfro non am.or; 
ou en todo caso confu.ndir dar amor 
con dar cousas. E non é o mesmo. . 

AUTOÁIDADE.- Os nenos pre - ~. 
cisan de autoridade, .anque non a .pi- . 

dan. Algo de autoridade, non intran
sixencia . 

Autoridade que non consiste en 
dar moitas ordes, obligando do modo 
que sexa a que se cumpran , nin tam
pouco en berrar mo i forte . Senón que 
significa, mais ca mando, transmitir 
sabiduría e consello. . 

Os pais que deixan de exercer es
ta autoridade, abandoan ó seu fill o na 
confusión e levano ó fracaso. Pois sa
ber o que debe facer dalle ó neno se
guridade. 

As normas teñen que ser: poucas, 
claras, esixidas sempre e por todos; 
que non haxa contradición entre o pai 
e a mai. 

LIBERTADE.- O' nacer o neno 
foi preciso cortarlle ·· o cordón umbili
cal que o unía á súa mai, pra que esco
menzase a vivir por si mesmo. 

E pouco a pouco haberá que ir 
soltando a man, ás veces con door, 
rompendo as ligaduras . e deixando ó 
neno facer e actuar por si mesmo, ao
que ás veces sé trabuque, pra que cada 
vez mais sexa é~ mesmo e chegue a a
cadar a súa_ autonomía persoal. 

DIALOGO.- O diálogo é a soa 
maneira que ternos os homes pra en
t~ndérmonos. E dialogar supón falar e 
mais escoitar. Os pais teñen que acep
tar que non o saben todo e p·aflersé no 
lug.ar do outró pra comprenderse. 

E dificil, pro ~ómpre ter ben sa
bido, q ue, cando xorden problemas, 
somentes se poden resolver co d iálogo. 



Como é tempo de matanza 

eu canto desde o meu rocho 

unha cantiga de homaxe 

ás excelencias do cocho. 

¿Por que "porco " lle han chamar 

se animal tan limpo é? 

Moito lle gusta a auga, 

iso é certo, abofé. 

Tampouco se entende ben 

por que a xente vai ó bulto 

chamando a alguén "cochino" 

se quere facer insulto. 

Xa que todo o mundo sa,be 

sexa de esquerda ou dereita 

que o cocho é o animal 

do que mais se aproveita. 

Rabo, orellas e soá, 

roxóns, chourizo e lacón, 

coste/as e mesmo· as tripas: 

todo é digno de mención. 

¿E que decir do xamón 

que a xente sabe afeito 

que se o porco non é coxo 

ben pode virar un pleito? 

Xudeos e musulmáns 

teñen o cocho prohibido: 

ben se ve que nestas cousa,s 

aínda !les falta sentido. 

Porque seica disque din 

que o venerable xamón 

fixo el moitos mais cristiáns 

ca inda a "santa" Inquisición. 
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